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ŚWIĘTUJEMY!
27 kwietnia - Światowy Dzień Grafika. Niepowiększania logotypów, samych efektów „ wow” w swoich projektach
oraz wyłącznie kompletnych briefów w dalszych karierach, życzy wszystkim grafikom, z okazji ich święta, redakcja Korpo Voice

Nakład: 60000 egz.

Jedyna ogólnopolska i bezpłatna gazeta dla pracowników korporacji

2018
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GRAFIK TEŻ CZŁOWIEK
Dziś to bez obrazka
człowiek nawet
papieru toaletowego
nie kupi, nawet
wody mineralnej.
Ba! Nawet leków
pacjent nie weźmie
z apteki, jak strona
wizualna produktu
zaniedbana.

Więc nie ma się co oszukiwać: graficy kreują naszą rzeczywistość,
graficy dbają o estetykę tego
świata, graficy są wszędzie – tym
bardziej w „Korpo Voice”, za co dziś
szczególnie dziękujemy, życząc im
(oraz ich kolegom i koleżankom
po fachu) samych sukcesów, bo
27 kwietnia obchodzimy światowy dzień grafika! Oczywiście

w trzech dużych firmach, dwóch
mniejszych, jednej „rządowej”, jednej własnej jako przedsiębiorczyni
samozatrudniająca. Mało tego,
były też trzy, cztery miesiące jako
wolny strzelec. I choć w korporacji
wiele rzeczy może denerwować,
to prawdziwe wku#...nie przychodziło w tych pracach, w których to
ja odpowiadałam za bezpośredni

takiego”. Zero konkretów, zero
przykładów, wzorów, inspiracji.
Nic. Ludzie myślą, że wywróżę sobie, może domyślę się, jakie mają
preferencje, czego chcą, co im się
podoba. Jeszcze na koniec pojawia
się tekst „Rozumie pani, prawda?”
albo „Przecież pani coś wymyśli”. I
człowiek bierze takie zlecenie, po
czym wysyła – najmniej – 5 propozycji np. logotypu i słyszy „Zupełnie co innego miałem na myśli” lub
„A może by tak… [i tu pada cała
litania zmian i pomysłów, które
nagle naszły klienta, gdy zobaczył
gotowy projekt]. W takim układzie oczywiście klient zakłada, że
„poprawki nic nie kosztują”, więc
zanim będzie akceptacja to jeszcze
kilka razy będzie projekt odrzucał.
A na koniec – co się nierzadko zdarza – stwierdzi, że jednak pierwsza
wersja była OK! Masakra. Dlatego
szanowni zleceniodawcy, proszę,
używajcie wyobraźni albo nie
miejcie później pretensji.
Mariusz – od 7 lat na stanowiskach managerskich, 12 lat doświadczenia w branży reklamowej
Trudno mi narzekać na grafików.
I to nie dlatego, że pretekstem do
tego pytania jest Międzynarodowy
Dzień Grafika. Po prostu staram
się nie kierować nerwami, a tym
bardziej, uprzedzeniami wobec
konkretnej grupy specjalistów. A
jeśli chodzi o projektantów designerów, AD-eków itd., to osobiście
pracowałem z wybitnymi specjalistami, których w Polsce mamy
naprawdę dużo. Więc nie ponarzekam tu, mówiąc „co mnie denerwuje w grafikach”, ale podpowiem
jakimi działaniami grafik może polepszyć pracę całego zespołu.

najłatwiej byłoby tu napisać laurkę, no ale po co? Podążając więc
za ideami: „BY PRACOWAŁO SIĘ LEPIEJ” tudzież „WARTO KULTURALNIE ROZMAWIAĆ”, przeprowadziliśmy korposondę na dwa fronty.
Grafików zapytaliśmy „Co najbardziej denerwuje w pracy grafika?”,
a pozostałych korpoludziów „Co
najbardziej denerwuje was w grafikach?”. A oto najciekawsze odpowiedzi.
Asia – grafik, brand designer,
type designer, 7 lat w zawodzie
Przez prawie siedem lat funkcjonowania na rynku pracy z tytułem
magistra sztuki zaliczyłam już staż

lub – co gorsza – wyłączny kontakt
z klientem. Tu mogę narzekać i narzekać. Szczególnie jedna kwestia
powoduje gros nieporozumień,
fakapów i złych emocji wokół projektu. Zazwyczaj wszystko sprowadza się do braku wyobraźni lub
sporych niedoborów wyobraźni
albo – mówiąc ogólnie – do tego,
że klient nie używa zbytnio mózgu, kiedy zleca coś grafikowi.
Najgorzej gdy biznesmen dzwoni,
by wyjaśnić mi swoją „koncepcję”
i po kilkunastu minutach gadania
o specyfice jego firmy, jej rozwoju,
sukcesach, potencjale itd., dostaję
ostateczne zlecenie typu: „Proszę
wymyślić coś świeżego, takiego
oryginalnego, takiego… właśnie

Zwracając się do adresatów: Specjaliści w dziedzinie grafiki, nigdy
nie bójcie się zabierać głosu, konsultować się z innymi, przedstawiać alternatywne propozycje,
wyrażać własne opinie na forum
całego zespołu. Każdy rozumie,
że większość waszego wkładu w
projekt to praca w pojedynkę, ale
sprawna komunikacja w całym zespole jest gwarancją sukcesu. Szanowni, musicie pytać, dopytywać,
zgłaszać wątpliwości czy pomysły
na każdym etapie pracy. Wszystkie
„graficzne potknięcia” – naprawdę
rzadkie przypadki, jeśli mówimy o
moich zespołach – brały się z braku
odpowiedniej komunikacji na odcinku grafik-team. A poza tym, jeśli
ktoś chce być na szczycie, zostać
managerem czy dyrektorem artystycznym, to musi epatować swoją

kreatywnością i zaangażowaniem.
Szanownym graficzkom i grafikom
życzę najwyższych osiągnięć i największej odwagi!

Beata – grafik, ilustrator, 3 lata
w zawodzie
Mogłabym mówić bez końca o
rzeczach, które mnie denerwują,
a i tak większość z nich dotyczyłaby właśnie pracy. Ludzie z branży,

współpracownicy, klienci, wszyscy,
z którymi stykam się 5 razy w tygodniu od 8 do – najczęściej – 16,
notorycznie mnie czymś denerwują. Każdy czymś innym. Jaka tego
przyczyna? Myślę, że brak chęci
zrozumienia twórcy albo popatrzenia na problem z perspektywy grafika. Ale jest coś, co mnie
boli szczególnie. Otóż, ludzie nie
pojmują, że proces projektowania
zaczyna się w mojej głowie, a nie
w komputerze,a no i trochę trwa.

Nic nie dzieje się mechanicznie w
tej pracy. Naprawdę trzeba czasu,
by wymyślić szkic, koncepcję, nie
mówiąc już o efekcie końcowym.
Nawet najmniejszy projekt, który dla osoby trzeciej jest „figurą z
kilku kresek”, nie powstaje w pięć
minut. Bo jak ktoś mówi, że zajmie
mi coś „ledwie 5 minut”, to w rzeczywistości zajmie godzinę; gdy
„jakiś kwadrans” – to ponad dwie
godziny, a jak „godzinkę” – to cały
dzień. Zrozumcie to w końcu!
Julia – developer, 10 lat w zawodzie
W swojej karierze spotkałam już
dziesiątki, jak nie setki grafików.
Oczywiście, tak jak wszyscy ludzie,
tak i graficy, są różni. Ale jestem
przekonana, że można wyróżnić i
wśród nich określone, schematyczne „typy”. Najbardziej irytującym
dla mnie są „niespełnieni artyści”,
a przeważnie – artystki. I może na
nich się skupię. Są to zazwyczaj
dziewczyny po ASP, z dziwną fryzurą, dziarami czy piercingiem – albo
z jednym i drugim - przeważnie
zmęczone, przepełnione ironią i
oczywiście zawsze z własną, genialną wizją. Jak nikt nie widzi,
to przesiadują w biurze na insta,
deviantarcie czy innym CGS-ie. W
pierwszych latach po ukończeniu
studiów jeszcze się łudzą i organizują sobie raz na pół roku jakieś

www.korpovoice.pl

wystawy – w galerii o powierzchni
trzy metry na cztery, gdzie przychodzą ich najbliższe przyjaciółki,
ostatni współlokatorzy czy kochankowie oraz inne „niespełnione
artystki”, z którymi się nienawidzą,
ale oficjalnie są „bratnimi, artystycznymi duszami”.
Oczywiście nic z powyższych
rzeczy mnie jakoś zbytnio nie denerwuje, bo kim dana osoba jest
prywatnie, to nie moja sprawa, na-
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wet jeśli bardzo się z tym obnosi.
Natomiast kwestie zawodowe, to
już co innego. Więc przede wszystkim w tej grupie denerwuje mnie
brak poczucia „pracy zespołowej”.
No bo ich grafika jest najważniejsza! „Niespełniona artystka” nie
pomyśli, że dany projekt może być
czymś ograniczony; czy to kwestiami technicznymi, czy finansowymi.
I nawet jak się takiej przedstawi
łopatologicznie pełen zestaw wy-

tycznych, to i tak się nie do końca
dostosuje, bo… no bo ona miała
inną wizję tych wytycznych, po
prostu inaczej je „zinterpretowała”.
Ech, dwa plus dwa jest cztery, a
jeśli za sprawą naszej interpretacji wyjdzie nam pięć, to jedynka
– do dziennika! Cholera, powinni
wprowadzić jakiś dodatkowy kurs
z matmy w tych szkołach artystycznych.
Równie mocno irytują mnie swoim przekonaniem, że „świat ich
nie rozumie, więc i one świata
nie zrozumieją”, czyli – tłumacząc
na prosty język – „to ty masz się
do nas dostosować, plebsie, a nie
my, niespełnione artystki, do ciebie”. Przykładów są tysiące, więc
przedstawię tylko ten najbardziej
jaskrawy. Może miałam pecha, ale
przez wszystkie lata mojej pracy
spotkałam tylko dwóch grafików,
mających pojęcie o JS-ie, CSS-ie
czy innym języku, który „wprowadza w życie” WASZE projekty! Nie
mówię tu o pełnej biegłości, ale o
podstawach – świadomości zasad,
na jakich funkcjonuje cały projekt.
Serio, przerobienie jednego czy
dwóch kursów online to nie jest
wielkie poświęcenie, nawet dla
artystycznej duszy, a bardzo ułatwi
życie nam i wam.

Krystian – grafik, web designer,
6 lat w zawodzie
Podejrzewam, że gdyby mnie coś
ostro denerwowało w moim zawodzie, to po prostu zmieniłbym pracę, a nie tracił nerwy – mówiąc pół
żartem, pół serio. Ale tak w realu,
to współcześnie przyzwoity grafik nie ma na co narzekać. Rozwój
technologii, całej branży, a przede
wszystkim znaczenie świat wirtualnego, rosnące z dnia na dzień, powoduje, że grafiką może zajmować
się coraz więcej ludzi, łatwiej się w
niej wyspecjalizować, łatwiej też
znaleźć pracę, no i solidnie zarobić.
Chociaż niekoniecznie już w samej
pracy grafika, ale w postrzeganiu
pracy grafika jedno mnie rzeczywiście denerwuje. Łączy się to z
tym, co przed chwilą mówiłem. I z
tego się często muszę tłumaczyć. Z
tego, że dziś, by zostać grafikiem,
nie trzeba być artystą, nie trzeba
mieć talentu plastycznego, a już
na pewno nie trzeba skończyć
ASP. Zawodu grafika trzeba się wyuczyć, trzeba wypracować pewne
umiejętności, opanować rzemiosło. Sam jestem na to najlepszym
przykładem. Nie potrafię malować,
w życiu nie narysowałem dobrego

realistycznego obrazu, nigdy nie
myślałem o studiach na ASP, a w
galerii sztuki byłem ze trzy razy w
życiu. Moja edukacja akademicka
zakończyła się na obronie inżyniera z informatyki, a umiejętności
zawodowe przyswoiłem sam, spędzając niezliczone godziny przed
komputerem, próbując do skutku,
przechodząc dziesiątki kursów – w
zdecydowanej większości – online.
Więc to nie tak, że dostałem talent

za darmo już w genach czy od jakiegoś Pana Stworzyciela. Dlatego
projektowanie to nie sekwencja
kilku boskich ruchów, tylko ciężka praca, której trzeba było się
długo uczyć. I życzyłbym sobie,
żeby wszyscy tak myśleli, a przede
wszystkim klienci przy ustalaniu
stawki.
# Derek Barłowski

Dziękujemy za branżowe memy fanpage’owi
facebook.com/BriefCoZnosiPsychikaGrafika
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Korposzczurze,
ucz się sam!

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Trudno mówić o rozwoju personalnym bez szkoleń
poszerzających kompetencje. Korporacjom powinno zależeć na
wyszkolonych kadrach, bo to klucz do ich sukcesu. Problem w
tym, że wiele firm spycha jednak uczenie się na dalszy plan.

Pomimo posiadania własnych działów szkoleń, pracownik korpo nie
może liczyć, że ktoś wyjdzie z propozycją poszerzenia jego wiedzy.
W obliczu ciągłego braku czasu i
napiętych terminów, szkolenia stają
się solą w oku i są raczej rozpatrywane w kategorii straty czasu niż inwestycji w przyszłość. Lepiej bowiem
podgonić robotę przy biurku niż
marnować cenne godziny w salach
konferencyjnych. Poza tym, pracodawcy boją się, że wyuczony na ich
koszt pracownik, szybko odejdzie
do konkurencji, więc z punktu widzenia ciągłości biznesu wolą trzymać mniej zdolnego lecz pewnego
człowieka. Tymczasem badania
rynku pokazują, że wśród powodów
zmian pracy, wciąż często wskazuje
się właśnie na brak szkoleń.
Jeśli jednak mocno się uprzesz, że
chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności, musisz zadbać o siebie
sam. Znaleźć katalog dostępnych
treningów on-line albo obserwować plakaty wywieszane w kuchni
przez znudzonych szkoleniowców.
Czasem trzeba siedzieć czujnie przy
komputerze o północy, żeby zdążyć
zapisać się na kurs, gdy otworzy się
lista chętnych. A kiedy nadejdzie
upragniony dzień szkolenia - modlić
się o spokój w open spejsie, bo inaczej szef wparuje do sali konferencyjnej i na oczach prowadzącego
wyciągnie cię za fraki, żebyś pomógł
gasić pożary w zespole. Gdy już wyjdziesz z sali, raczej do niej nie wrócisz – niewiele się nauczysz i tylko
zabierzesz komuś miejsce.

Problemem wielu firm jest nie tylko chroniczny brak czasu, ale też
kształtowanie oferty szkoleniowej
dla swoich pracowników. Nawet
jeśli jest ona dostarczana w miarę
regularnie – to często służy jedynie
potrzebom konkretnej firmy. Pracownik nie może wykorzystać zdobytej wiedzy nigdzie indziej. Kadry
są przygotowane do obsługi wewnętrznych systemów informatycznych, „wklepywania” danych bez ich
zrozumienia i umiejętności szerszej
analizy. Pół biedy, kiedy pracuje się
na aplikacjach typu Excel czy SAP,
wykorzystywanych w większości
korporacji. Ale jeśli firma ma własny
dedykowany system operacyjny –
to jego znajomość wcale nie jest
atutem przy szukaniu pracy. Znam
przedsiębiorstwa działające w branży księgowości, gdzie pracownicy
nie mają pojęcia, na jakich kontach
księgują, bo korzystają z gotowych
makr, do których wystarczy wkleić
wartości z tabelek. Potem na rynek
pracy trafia taki wzięty „księgowy”,
który nie wie, jak wygląda bilans i
plan kont albo czym się różnią zyski
nadzwyczajne od kapitałów własnych. Cóż, w jego firmie wystarczy,
że umie obsłużyć makro. A że nie
posiada ogólnej wiedzy z rachunkowości? Ważne, że jakoś pracuje, bez
szkody dla procesu.
Coraz częściej tradycyjne szkolenia
są zastępowane przez e-learningi. Niemal każdy musiał je zaliczyć
podczas pierwszych tygodni pracy.
Zwykle mają dostarczyć ogólnych
informacji o firmie i jej procedurach.

Dzięki nim wiesz, jak anonimowo
donieść na koleżankę, że kradnie
papier ksero i jak skutecznie prosić IT, żeby potraktowało nasze
zgłoszenie priorytetowo. Na ich
ukończenie jest krótki dedlajn i szef
pilnuje, by nie popsuć statystyk.
Jeśli kończą się testem wiedzy –
spokojnie. Liczba podejść do sprawdzianu nieograniczona, pytania od
lat te same - wystarczy poprosić
kolegów, chętnie udostępnią odpowiedzi. Tym samym e-learning
można szybko przeklikać i siadać do
pracy. Jeśli zaś pogrzebać w portalu
szkoleniowym chwilę dłużej, można
znaleźć prawdziwe skarby. Treningi
produktowe, proceduralne, kompetencji miękkich – mityczny atrakcyjny pakiet szkoleń, znany z niemal wszystkich ofert zatrudnienia,
nagle staje się faktem! Spróbujcie
jednak odpalić któreś z nich w godzinach pracy – zaraz wyjdzie na to,
że macie za dużo czasu. Koleżanka
chętnie dorzuci wam swoją część
projektu albo obgada w kuchni, że
się chyba nudzicie, a szef zapyta, czy
nie możecie uczyć się kiedy indziej,
bo nie ma czasu na takie fanaberie.
Z poczucia winy i obowiązku szybko
zapomnicie loginu i hasła do portalu wiedzy.
Podobnie rzecz się ma ze szkoleniami classroomowymi - czyli w
sali konferencyjnej, z prowadzącym, prezentacją multimedialną
i talerzem ciastek dla kilkunastu
osób. Pracowałem w firmie, gdzie
kluczowe dla nas szkolenie odbywało się... raz w miesiącu w postaci

dwudniowej sesji, a miejsc było 12
na ponad tysiąc pracowników. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji,
że niektórzy latami próbowali się
na nie zapisać, a w końcu odchodzili
do konkurencji, nie doczekawszy się
podstawowej dawki wiedzy. Podobnie działo się z innymi treningami,
które znacznie podnosiły poziom
wiedzy o wykonywanym procesie.
Jedna-dwie sesje w miesiącu, liczba
miejsc ograniczona. Obowiązywała
zasada „kto pierwszy ten lepszy” –
ale dziwnym trafem w momencie
publikacji nowego kalendarza szkoleń, miejsca były już zajęte.
Jeśli zaś nastąpi cud i uda się wam
zapisać - to nie koniec walki! Szef
musi odklikać w systemie zgodę, a
czas nie działa na waszą korzyść. Jak
nie ma go przy biurku – przepadliście, jeśli jest – gra toczy się dalej.
W dniu szkolenia przychodzicie do
pracy z kubkiem kawy i idziecie prosto do meeting roomu. Nikogo nie
ma. Na mailu czeka gorący news,
że szkolenie odwołane, bo dziecko
prowadzącego nie chciało iść do
przedszkola i musiał dzisiaj wziąć
urlop. Trzeba zapisać się na kolejną
edycję. Co może się jeszcze zdarzyć?
W windzie zostaniecie subtelnie do-

ciśnięci, czy naprawdę musicie iść
na trening. Szefowa chora, klient
wydzwania, więc może jednak byście zostali w biurze. Pod naciskiem
sześciu piorunujących spojrzeń postanowicie ulec, chociaż trener pod
waszą nieobecność właśnie zaczyna
wymieniać zalety bycia asertywnym.
Problem pojawia się też, gdy firma
posiada oddziały w całym kraju,
głównie banki – i logistycznie trudno jest zebrać wszystkich pracowników i przeszkolić ich np. z nowego
produktu. Tutaj pomocne mogą być
e-learningi czy telekonferencje, ale
oczywiście brakuje na nie czasu, bo
codzienne procesy są ważniejsze.
Koleżanka z jednego banku opowiadała mi, że wprowadzanie nowych
produktów do sprzedaży odbywa
się u nich bez jakichkolwiek konsultacji. Otrzymują prezentację na maila, którą czyta się pobieżnie między
jednym klientem a drugim, zagryzając pod biurkiem kanapką. Razem z
prezentacją przychodzi w zestawie
plan sprzedażowy na nowy produkt
i od tej pory masz wiedzieć o nim
wszystko i oczywiście - sprzedawać,
jak świeże bułeczki. Nieważne, że
jesteś po filologii romańskiej, więc

na strategie inwestowania w opcje
potrzebujesz więcej czasu. Obejrzyj
slajdy i się naucz, a jeśli masz wątpliwości, to zadzwoń i zapytaj w innym
oddziale, może ktoś ci wytłumaczy.
Wciąż niewiele firm decyduje się na
tak śmiały krok, jak dofinansowanie
studiów czy certyfikatów zawodowych. A to jest najciekawsze dla
pracownika rozwiązanie – może
wybrać sam zagadnienie, które go
interesuje i wystąpić o przynajmniej
częściowe pokrycie kosztów. Wiąże
się to często z umową lojalnościową i koniecznością „odpracowania”
przez pewien czas kosztów nauki.
Jest to często jedyna droga, którą
pracownik może dojść do dodatkowych kwalifikacji, które przydadzą
mu się nie tylko na obecnej, ale i
przyszłej ścieżce kariery. Osobiście
jestem zwolennikiem tego rozwiązania – pracownik poświęca swój
wolny czas, ale przy wsparciu pracodawcy uczy się tego, co mu się
najbardziej przyda. Pod warunkiem,
że obie strony tego chcą. W przeciwnym razie pozostaje poświęcić parę
weekendów i samemu postarać się
o dodatkowy „papier”.
#emes

www.korpovoice.pl
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ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.10
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Dla niewprawnego obserwatora,
praca w korporacji może wydawać
się nudna. Od poniedziałku do piątku, najczęściej stałe godziny pracy,
przykuci do krzesła, napędzani kawą
parobkowie, krążą leniwie pomiędzy
biurkiem a salą konferencyjną lub innym miting roomem. Gładkie, nieskalane prawdziwym znojem palce,
skaczą jednostajnie po alfabetycznych klawiszach, podczas gdy jedna
z dłoni od czasu do czasu wprawia w
ruch okolicznego gryzonia. Foldery,
pliki, tabele, prezentacje, maile, gdzie
tu miejsce na emocje, różnorodność,
zabawę? Bardziej doświadczony lub
zwyczajnie bystrzejszy obserwator
zada zgoła odmienne pytanie: Gdzie
w tym wszystkim miejsce na realną
pracę?
Siedząc przy komputerze z dostępem do internetu, znajdziesz wiele
okazji do oderwania się od obowiązków. Pracowników biurowych,
wyposażonych w urządzenia online,
dzielimy na dwie grupy. Najważniejszym rozróżnieniem jest sieć, która
albo blokuje dostęp do określonych
stron, albo też pozwala na swobodne surfowanie po internecie. W przypadku pierwszej grupy trzeba się
mocno nagimnastykować, by obejrzeć słodkie kociaki, rozkoszne psy
lub kompilację największych ludzkich porażek w danym tygodniu. Żyjąc pod reżimem zablokowanych adresów musimy ratować się ekranem
prywatnego telefonu lub wmówić
sobie, że ilerningi oferowane przez
pracodawcę są arcyciekawe. Gdy
jednak trafisz na stanowisko, w którym masz pełen dostęp… Hulaj dusza, piekła nie ma! Żaden nachalny
ardżent nie oderwie cię od nowych
zdjęć Lewandowskiej w rajstopach.
Masz swoją ulubioną stronę w internecie, ale obejrzałeś już wszystkie
wpisy/zdjęcia/gify/filmy? Poszukaj
podobnych witryn. Popytaj współpracowników, wspólne odnajdywanie umilaczy czasu spowoduje
zacieśnienie więzi międzyludzkich,
wspomoże niekiedy skomplikowaną
integrację, a co najważniejsze – oderwie cię od pracy, co jest podstawowym celem każdego korpoludka.
Warto stworzyć swoiste FAQ tego,
na co można wejść w biurowym internecie a co jest zakazane. Nowy
pracownik, po uprzedniej weryfikacji, czy nie podzieli się tą wiedzą
z nieodpowiednim przełożonym,
będzie miał łatwiejszy start na wyboistej drodze pozorowanej pracy.

W poprzednim akapicie wspomniałem o nieodpowiednim przełożonym. Na tym etapie swojej korpo
przygody musisz nauczyć się rozpoznawać naznaczonego władzą, który
kompletnie nie radzi sobie ze swoją
odpowiedzialnością, co przekłada
się na relację z podwładnymi. Taka
osoba czuje się niepewnie w grupie,
nie potrafi przekazywać odgórnych
poleceń w sposób neutralny i stylowy. Gdy ma zwrócić uwagę na błędy
pracownika, nakazać mu poprawę
wyników i spotyka się z odmową
korpoludka, rozkłada ręce i prosi o
pomoc managera wyższego szczebla. Albo ma do przekazania prosty
komunikat, który formułuje w tak
niefortunny sposób, że od panującego na florze niesmaku można
popaść w depresję. Grożą konsekwencjami, gdy nie jest to konieczne, śmieją się z dowcipów w złym
momencie albo wcale. Sami nigdy
nie żartują lub czynią to nieudolnie.
Taki przełożony jest bardzo niebezpieczny, a wyszydzany, mści się. Podkopuje pozycję pracownika i donosi
korpowładcom. Naznaczonego władzą o wymienionej charakterystyce
należy unikać i traktować neutralnie,
inaczej możemy znaleźć się w szponach outplacementu!

Korposłownik:
Miting room – Z angielskiego: Meeting – spotkanie
oraz room – pokój. Znaczenie z pozoru oczywiste – ot
salka do spotkań, podsumowań, czy konferencji.
W środowisku korporacji
stanowi również element
stopniowania ważności danego zagadnienia. Można
porozmawiać z pracownikami na open spejsie, przy
biurku, albo zarezerwować
salę i wygłosić pogadankę
w jednym z miting roomów,
aby podkreślić wagę swych
słów i zyskać + 5 do autorytetu.
Ilerningi – Z angielskiego:
e – learning, czyli nauka
zdalna, tudzież online. W
korporacji jest to platforma złożona z chaotycznej
bazy danych, opartej na
zagranicznych kursach coachingowych oraz amerykańskich publikacjach psychologów czy socjologów.
Niekiedy część materiału
jest nieudolnie tłumaczona,

innym razem otrzymujemy zwykłe
kopiuj wklej z podobnych platform
zagranicznych. W teorii ilerningi
mają na celu poszerzyć pracownicze
umiejętności lub przygotować szeregowca do objęcia wyższego stanowiska, w praktyce stanowią nudne,
wypełniacze czasu – nierzadko obowiązkowe!
Ardżent – Uwaga: niebezpieczne
stężenie ponglishu! Z angielskiego
urgent – ważne. W korpo stosujemy
owo wyrażenie w formie dopisku
w treści mailowej wiadomości lub
w bezpośredniej komunikacji, aby
podkreślić wagę danego kejsa.
FAQ – Frequently asked questions
– Najczęściej zadawane pytania na
dany temat. Skrótowiec uniwersalny w każdej branży i dziedzinie. W
korporacji czasem zastępowany wyrażeniem Know How, celem nagromadzenia większej ilości angielskich
wyrazów w jednej wypowiedzi.
Outplacement – Przekształcenie,
przebranżowienie pracownika tuż
przed jego zwolnieniem. Swoisty
program pomocowy, którego unikamy jak ognia!
#Albert Kosieradzki
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UCIEKINIER Z KORPO

Patrycja Dreher

Każdemu polecam
taki restart
Poznajcie dziewczynę, która miała
odwagę zrezygnować ze studiów
prawniczych we Włoszech, bo jak sama
mówi, wierzy w swoją intuicję i kiedy coś
jej nie odpowiada, to nie kontynuuje tego.
Postanowiła również po 10 latach pracy
odejść z korporacji, a po kilku miesiącach
wrócić, mimo plotek i narażenia się na
nieprzychylne komentarze. A wszystko po
to, by być w zgodzie z sobą, by być bliżej
ludzi, by robić coś z pasją i dla pasji. Oto
historia uciekinierki z korpo na opak.
Co cię skłoniło do odejścia z korporacji? Czy to brak awansu?
Patrycja Dreher: Nie, nie. Kiedy
odeszłam z firmy, byłam pół roku po
awansie, w zasadzie o dwa szczebelki w górę. Dostałam stanowisko koordynatora zespołu, zmieniłam też
obowiązki procesowe. Miałam fajny
team, fajne dziewczyny i dobrze mi
się tam pracowało. Zajmowałam się
też wieloma rzeczami na zewnątrz,
a ponadto doszkalałam się, robiłam
kurs trenerski. No i nagle przyszła do
mnie bardzo fajna propozycja współprowadzenia i tworzenia różnych
szkoleń i warsztatów. Stwierdziłam
„teraz albo nigdy” i złożyłam wypowiedzenie.
To pewno był szok dla twoich
przełożonych?
Był. Rozmawiałam z nimi dużo na ten
temat. Czułam się w obowiązku, z
uwagi na zaufanie, którym mnie obdarzyli, wytłumaczyć, skąd ta decyzja
się wzięła. Poniekąd odchodziłam,
żeby współpracować z osobą, która
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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

była znana u nas w firmie. Mam wrażenie, że szefowie zrozumieli moją
decyzję. Dość długo nie mogłam się
tak naprawdę rozstać z nimi, bo choć
złożyłam wypowiedzenie, to później
podpisałam jeszcze umowę o współpracy na zlecenie. Przychodziłam do
biura co jakiś czas na kilka godzin,
wspierałam ich, aż wreszcie zrezygnowałam całkowicie, bo musiałam
się w tę moją nową działkę mocniej
zaangażować. I nagle po kilku miesiącach, okazało się, że odchodząc,
miałam trochę inną wizję tego co
będę robić, inne oczekiwania. Szybka decyzja i zdecydowałam się wrócić do Heinekena. Dziwne to było, ale
najbardziej brakowało mi ludzi.
Ale przecież to właśnie dlatego
zrezygnowałaś z pracy w korporacji. Miałaś być bliżej ludzi.
Dzień w którym zakończyłam oficjalnie współpracę z Heinekenem, wcale
nie był dla mnie dniem fajerwerków
i otwierania szampana. Poczułam się
mocno nieswojo, bo była to dla mnie
bardzo duża zmiana. Nie było odgór-

nie wyznaczonych celów, narzuconych obowiązków. Większość czasu
pracowałam z domu, bo warsztaty
i projekty zajmowały mi dosłownie
kilka dni w miesiącu. Coachingi prowadziłam przez Skype’a. Całe dnie
siedziałam przed komputerem bez
ludzi wokół. Wbrew pozorom wcale
nie pracowałam mniej. Pracowałam
więcej. Syn nawet kiedyś powiedział
do mnie, że wolałby, żebym wróciła
do tej starej pracy, bo teraz to już w
ogóle nie mam czasu na nic.
Oj…
To było mocne przebudzenie dla
mnie. Na wolnym rynku, żeby zarobić każdą złotówkę, musisz się bardzo dużo napracować, dużo z siebie
dać. Żeby inwestować w siebie, inwestujesz z własnej kieszeni i na początku ci się to wcale nie zwraca. Ale
to był taki rok, w którym zaczęłam
też dużo pracować rozwojowo, brałam udział w takim wyzwaniu, które
poniekąd zmieniło moje podejście
do wielu spraw. Postanowiłam, że
będę biegać. Zaczynałam od 2 km
codziennie, do maksymalnie 14 km
co drugi dzień. Nie można było odrobić lub nadrobić dystansu. Jak nie
pobiegłaś, odpadałaś. Do tego dochodziło czytanie książek, robienie
koktajli i generalnie praca rozwojowa nad sobą. Ostatecznie nie ukończyłam tego wyzwania, które trwało
rok, bo zachorowałam na ospę półtora miesiąca przed końcem, ale i tak
czuję, że zwyciężyłam.
A skąd wziął się pomysł bycia trenerem? Czy to na jakimś szkoleniu
trener lub coach tak cię mocno zainspirował?
To nie była spontaniczna decyzja.
Owszem, jestem spontaniczną osobą, ale staram się hamować, zwłaszcza jeśli chodzi o podejmowanie
decyzji, które wiążą się z kosztami,
a kurs trenerski nie należał do najtańszych. Trafiłam też na warsztaty
talentowe, które pozwoliły odkryć
moje mocne strony.
Po zastanowieniu się, co mi sprawia
największą satysfakcję, po uświadomieniu sobie, że jestem mocno
zorientowana na ludzi i chciałabym
im pomagać, wybrałam takie dwie
drogi: w mojej obecnej pracy drogę
rozwojową przyszłego TL, managera
oraz poza pracą rozwój w kierunku
trenerskim. Potrzebowałam odnaleźć czas tylko dla siebie. Często
przychodzą do mnie dziewczyny,
które są załamane, maja ochotę od
razu odejść z firmy, ale często okazuje się, że to wcale nie praca jest
problemem, tylko że brakuje im pasji, iskry w oku, jak o czymś mówią,
odskoczni od codzienności.

Czy myślisz, że współczesne kobiety zapominają o sobie? Muszą
się bardziej nagimnastykować,
żeby znaleźć czas dla siebie pomiędzy pracą, wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu?
Myślę, że my kobiety, jesteśmy bardziej obowiązkowe, więcej rzeczy
sobie narzucamy, ale tak naprawdę
kobiety i mężczyźni się tak wiele nie
różnią. Ja i mój mąż funkcjonujemy
na bardzo partnerskich zasadach,
oboje mamy czas dla siebie i oboje
zajmujemy się dziećmi. Kiedy zaczynałam pracę w Heinekenie, to z dnia
na dzień okazało się, że mam wyjechać prawie na miesiąc. I nie miałam
dylematu, że 1,5-rocznej córeczki nie
zostawię, bo mój mąż sobie nie poradzi. W rodzinie wszyscy się martwili:
„O Boże, jak Mateusz sobie poradzi?”
Normalnie sobie poradził, po prostu,
jest tatą.
Co chciałabyś robić przez pięć kolejnych lat?
Na pewno będę chciała kontynuować tę dwutorową działalność
(korporacyjną i trenerską) i chyba
nie chcę przynajmniej na razie, żeby
któraś z tych dróg zwyciężyła. Wydaje mi się, że w korporacji, jeśli chce
się tylko klepać, to zawsze można to
robić, ale jeśli chce się czegoś więcej,
to można, tylko trzeba poszukać
możliwości.
W mojej organizacji szukam właśnie
okazji, żeby pokazać innym, czego
się nauczyłam podczas tego półrocznego restartu i być może zainspiruję
kogoś swoją historią. Może zmieni
coś w swoim życiu wcześniej niż w
wieku 30 lat. Sama przeszłam wiele zmian i bardzo mnie interesuje
ten temat. Dlatego powstało takie
miejsce inspirujedzialaniem.pl. Moje
trzecie dziecko. Jest to stacja, gdzie
można przyjść i wsiąść do pociągu
zmiany. Chciałabym wspierać ludzi,
zwłaszcza mamy, które wracają do
pracy, chcą zmienić swoje życie zawodowe, odkryć na nowo swój potencjał. Premiera strony była 8 marca,
znamienna data. Zrobiłam prezent
sobie i innym kobietom, chociaż nie

zamykam się przed mężczyznami.
Chciałabym pomagać ludziom, którzy mają pewne blokady, schematy
myślenia. Często spotykam sie z
ludźmi w naszym wieku (po 30. roku
życia – red.), ale i młodszymi, którzy
są zagubieni, kończą studia, robią w
życiu coś, czego sami nie wybrali. To
należy robić w życiu, co nam sprawia
radość. Wiadomo, że szanuję swoją
pracę i czas, wiec nie robię tego za
darmo, ale nadrzędną dla mnie wartością jest to, kiedy dostaję od ludzi
informację zwrotną, że to co wypra-

cujemy wspólnie podczas sesji oni
później realizują. Wcześniej mogą
odkryć swoje mocne strony i zmienić
coś w swoim życiu. Zresztą każdemu
polecam taki restart po dłuższej pracy w każdej firmie, dużej czy małej,
żeby nabrać dystansu, z boku popatrzeć na to wszystko. Zacząć doceniać zwykłe rzeczy, np. inspirujące
rozmowy przy kawie, z których wiele
możemy się dowiedzieć, o sobie też.
# Anna Holdenmayer-Parzych

Apel od redakcji!
Wspieramy jednego z nas.
Korpoludka, który w wieku 40 lat doznał
pęknięcia tętniaka w mózgu.
Tak po prostu, z dnia na dzień,
Bez ostrzeżenia.
Świat się wywrócił.
Potrzebna rehabilitacja.

W swój PIT w rubrykę
przekazującą 1% podatkuv
na szczytny cel wpisz
KRS 0000270809
Fundacja Avalon
ZDUNEK 2073
Zrób fotkę od razu i wyślij księgowej!

Potem prawdopodobnie zapomnisz.
Dziękuję!
Justyna Szawłowska
Redaktor Naczelna
Korpo Voice
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Koniec sam na sam z korkiem,
czyli… jedziemy z Mokoloco
Korki, setki godzin w skali roku
przesiedziane bezproduktywnie za
kierownicą, spora doza frustracji,
katastrofalna ilość emitowanych spalin
i codziennie nerwowe poszukiwania
miejsc parkingowych.

Dobrym rozwiązaniem okazuje
się carpooling czy ridesharing. Współdzielona mobilność staje
się w Polsce coraz bardziej po-

Dress Code

z innej planety

The Designer Gallery jest punktem
wyjątkowym na mapie Warszawy. W
środku centrum handlowego zostało
stworzone miejsce z dala od zgiełku.
Z drewnianą podłogą, stonowanymi czarnymi ścianami i pyszną
kawą zaprasza nas do krainy luksusowych marek. Pomimo że jest to
Bizzu

lokalizacja, do której przychodzą
tysiące osób na zakupy, tu faktycznie można odpocząć, odetchnąć i
zainspirować się. Dress Code nie
musi być nudny, spódnica i adidasy są teraz na porządku dziennym,
a stopy na pewno po całym tygodniu w szpilkach będą wdzięczne
za takie połączenie. Projektanci
zdaje się wiedzą o tym doskonale
i w swoich kolekcjach posiadają
również zdobione charakterne płaskie buty.
Pokazy są najlepszym miejscem
dla miłośników mody, właśnie dlatego, że mogą bezpośrednio z nią
obcować i wybierać sobie trendy
proponowane przez projektantów.
Właśnie z taką ideą- wyjścia z
modą do ludzi - narodziło się The
Designer Gallery.
Strefa ta została oddana do użytku 8 grudnia 2016 i od razu stała
się jednym z bardziej istotnych
elementów na warszawskiej mapie mody. Szukając inspiracji albo

chcąc kupić coś z najwyższej półki
w pierwszej kolejności powinniśmy udać się właśnie tam.
7 kwietnia już po raz kolejny został
zorganizowany event, w którym co
godzinę mogliśmy zobaczyć nowe
kolekcje znanych projektantów.
Profesjonalne pokazy mody, przenoszą nas w inny wymiar mody
i pozwalają dostrzegać detale.
Pozornie nie pasujące do siebie
struktury i materiały tworzą idealną całość.
Z witryn butików
uśmiechają się manekiny ubrane w
cudowne projekty
polskich i zagranicznych projektów
takich marek jak
Qπш Robert Kupisz,
Bohoboco, Bizuu i
La Mania, czy Pinko
i LiuJo. Połączenia
różnego
rodzaju
tkanin mogą zainspirować również
do odważniejszych
kreacji do biura.
-Strefa The Designer Gallery to jest
miejsce, w którym
mamy najlepszych polskich projektantów, takich jak Bohoboco,
duet Bizuu, Robert Kupisz, Lidia
Kalita, a obok nich cenione światowe marki: Tru Trussardi, Patrizia
Pepe, LiuJo Pinko i wiele innych .

pularna. Skoro przeciętnie samochód osobowy posiada cztery
miejsca, to dlaczego nie miałoby
nim podróżować właśnie tyle
osób? Carpooling, dzięki odpowiedniej organizacji, zapewnia
kojarzenie osób podróżujących w
tym samym kierunku o konkretnej porze – mówi Mateusz Piotrowicz reprezentujący Mokoloco.
Mokoloco to rozwiązanie dedykowane wszystkim pracującym
na Służewcu Przemysłowym, bez
względu na to, w którym budynku
i w jakiej firmie pracują. Rozwiązanie kojarzy ze sobą osoby jadące
rano do pracy, a po południu tych,
którzy chcą wyjechać z „Mordoru”

Aplikacja jest darmowa, a od pasażerów nie są pobierane opłaty
za przejazd. Rozbudowanie aplikacji o element grywalizacji oraz
wsparcie przez firmy partnerskie,
sprawiło, że zarówno kierowcy,
jak i pasażerowie otrzymują benefity za udział w wyzwaniach
pojawiających się co jakiś czas w
aplikacji.
Korzystanie z tego typu rozwiązań sprzyja ochronie środowiska,
zmniejszeniu liczby samochodów
na drogach, a także daje możliwość poznania nowych osób,
pracujących w tej samej firmie lub
w innej mieszczącej się na końcu
ulicy.

POZNAJ NOWYCH LUDZI

OSZCZĘDZAJ CZAS
I ŚRODOWISKO

ZGARNIAJ NAGRODY

FOT. FILIP OKOPNY

O ile problem permanentnego
zakorkowania stołecznych wylotówek będzie czekać na swoje
rozwiązanie jeszcze wiele lat, o
tyle trudności związane z przemieszczaniem się pomiędzy dzielnicami można chociaż częściowo
zniwelować. Upłynnieniu ruchu
miejskiego sprzyja powstawanie
buspasów, zachęty do korzystania
z komunikacji publicznej, rozbudowa metra czy choćby rosnąca
popularność rowerów. Czy można
zrobić coś więcej?

i dotrzeć w dowolne miejsce w
Warszawie. Warunek jest jeden:
początek lub koniec trasy zawsze
musi być zlokalizowany na Służewcu.

La Mania

Robert Kupisz

Na modowej mapie Warszawy to
miejsce ma już wyrobioną pozycję.
Chcieliśmy, aby tym razem klienci Galerii Mokotów mogli wziąć
udział w widowiskach, jakimi zawsze są profesjonalnie przygotowane pokazy mody. Wiosna/ lato

2018 to jest czas pasteli, printów,
kwiatów czy zmysłowych przezroczystości i niewątpliwie to widać
w tych pokazach. Myślę, że część
tych propozycji na pewno może
być dobrą inspiracją na piątkowe
dni w biurze. Moda to przecież
również zabawa i do tego zachęcamy wszystkich – komentuje Diana
Kopycka, rzecznik prasowy Galerii
Mokotów.
# Magdalena Kazubska
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Polska ma ogromny potencjał!
Do Polski wkracza międzynarodowy
projekt B2Run, który zyskał ogromną
popularność na całym świecie. Projekt
łączy wartości odpowiedzialnego biznesu,
sportu i promocji zdrowego stylu życia.
Wydarzenia cyklu odbędą się w Gdańsku
(12.06), Warszawie (3.07), Rzeszowie
(10.09) i Gliwicach (25.09).
Skąd wziął się pomysł na B2Run?
Hans-Peter Zurbruegg: Pierwszy
event z serii B2Run odbył się w
2004 roku w Monachium. W tamtych czasach pomysł biegu korporacyjnego był czymś nowym,
podobnie jak działania samych
firm, mające na celu team buliding,
dbanie o zdrowie pracowników czy
employer branding. Nasz event był
odpowiedzią na potrzeby, które
wtedy zaczęły się rysować coraz
wyraźniej. B2Run stworzył również przestrzeń dla networkingu w
sportowej atmosferze.
W 2017 roku liczba uczestników
na całym świecie sięgnęła 220
tysięcy. Jaki jest sekret tak dynamicznego wzrostu?
Prawdę mówiąc nie ma żadnego
sekretu. O sukcesie stanowi formuła wydarzenia. W Niemczech, gdzie

narodził się cykl, B2Run był pierwszym przedsięwzięciem tego typu
w historii. Sam proces przekształcania się w krajowy cykl był bardzo dynamiczny. W ostatnich kilku
latach zaobserwowaliśmy wzrost
świadomości pracodawców, jak
ważnym czynnikiem jest zdrowie
ich pracowników. To spowodowało nie tylko znaczny wzrost liczby
uczestników B2Run, ale również
zwiększenie liczby wydarzeń o
charakterze korporacyjnym, biegowym.
Nasza formuła na sukces to po
prostu odpowiedź na zapotrzebowania rynku i ducha czasów, w których przyszło nam żyć.
Co wyjątkowego oferuje B2Run?
Czym wyróżnia się na tle innych
biegów?
Powody, dla których coraz więcej

firm bierze udział w naszych wydarzeniach, są różnorodne.
B2Run odbywa się zawsze w miejscach unikalnych, na niezwykłych
obiektach sportowych. W większości miast, w których jesteśmy obecni, uczestnicy finiszują na największych stadionach piłkarskich lub
przez nie przebiegają.. W Berlinie
jest to Stadion Olimpijski, w Walencji Mestalla, a w Amsterdamie
Amsterdam Arena. Jak przystało
na lidera rynku, organizujemy wydarzenia na najwyższym poziomie.
Dbamy o uczestników, a także o
sponsorów i partnerów.
To wszystko pozwala uczestnikom
dotrzeć do dynamicznej i interesującej grupy w obszarze B2B i
B2C. B2Run przyciąga wiele firm,
które posiadają swoje oddziały w
różnych miastach i różnych budynkach, bo daje możliwość zgłoszenia
drużyny w tych wszystkich miejscach.
Polska jest ósmym rynkiem w
portfolio B2Run. Jakie są dalsze
plany rozwoju?
Poza Polską i Niemcami jesteśmy
obecni w Szwajcarii, Portugalii,
Hiszpanii. W tym roku pierwsze
wydarzenia odbędą się w Rumunii,
Holandii i Republice Południowej
Afryki. Planujemy co roku pojawiać

HANS-PETER
ZURBRUEGG –
Dyrektor Personal
& Corporate
Fitness w firmie
Infront. Infront jest
właścicielem cyklu
B2Run.

się w dwóch nowych krajach.
Dlaczego zdecydowaliście się na
Polskę?
Polska ma ogromny potencjał. W
prawie 40-milionowej populacji, 12
milionów Polaków już biega! Bieganie przyciąga wszystkie grupy wiekowe i jest szczególnie popularne
wśród pracowników biznesowych.
Biega ich coraz więcej, co siłą rzeczy
powoduje, że dyscypliną interesuje
się coraz bardziej środowisko biznesu i chce się angażować w wydarzenia biegowe. Najbardziej popularnymi dystansami wśród polskich
biegaczy są 5 i 10 kilometrów,
dlatego średnia długość trasy na
B2Run (5 kilometrów) idealnie wpisuje się w ich preferencje. Ponadto
w Polsce istnieje odpowiednia infrastruktura dla organizacji naszych
imprez. Obecnie funkcjonuje przeszło 20 nowoczesnych aren sportowych i powstają kolejne.
Dlaczego warto wziąć udział w
B2Run?
Z wielu powodów. Meta biegu
zawsze zlokalizowana jest w wyjątkowym miejscu, uczestnicy dostają możliwość networkingu w
niezwykłej, sportowej atmosferze
towarzyszącej całej imprezie. Firmy
zgłaszające pracowników do biegu
najczęściej wskazują na walor bu-

dowania więzi między pracownikami, a także na promocję aktywnego
i zdrowego trybu życia. Najlepiej
jest się przekonać na własnej skóLa Mania
rze, dlatego
proponuję po prostu
się zapisać .
W jaki sposób B2Run pomaga
budować relację między pracownikiem i pracodawcą?
Poprzez nasze wydarzenie tworzymy do tego idealne środowisko.
Charakter wydarzenia pozwala na
poznanie swoich kolegów z pracy
i szefa w zupełnie innej rzeczywistości. Zamiast garniturów wszyscy
noszą sportowe stroje i znika hierarchia.
Co zyskuje firma poprzez uczestnictwo w wydarzeniu? Co zyskuje pracownik?
Przede wszystkim niezapomniane
wydarzenie więziotwórcze. Wielu
uczestników po starcie w B2Run

zaczęło regularnie biegać. Firma
zyskuje wiele na tym, że jej pracownicy są bardziej zmotywowani i co
najważniejsze, zdrowsi. Badania naukowe na temat zdrowia i higieny
pracy przeprowadzone w Szwajcarii potwierdzają prostą zależność,
że zdrowsi pracownicy to lepsze
wyniki biznesowe.
Najpiękniejsze wspomnienie z
B2Run?
Obserwowanie biegaczy wbiegających na metę. Te emocje,
więź, radość wypisane na twarzy
wszystkich kończących bieg są niezapomniane i napawające dumą
nas organizatorów. To potwierdza
naszą misję, aby zachęcać ludzi do
biegania.

sobą. Wydumana, cukierkowo-pierdząca uprzejmość, utarte,
mantrycznie powtarzane slogany, mogą na stałe zniechęcić do
człowieka zza drugiej strony
biurka, być może prywatnie sympatycznego, ale niestety na siłę
wciśniętego w przyciasne buty
standaryzacji zachowań.
Może kierownik warsztatu, Pan
Jurek, z „Bruneta wieczorową
porą”, powinien poprowadzić

szkolenia dotyczące rozmowy z
klientem: „Ale kochany! Nie ma
żadne „tylko”! Nic! Żadnej roboty
nie wezmę, nie wiem, nie znam
się, nie orientuję się, zarobiony
jestem!”
Kulturalnie i rzeczowo, niestety
wszystkie wytyczne zabraniają
używania słowa „nie”, a tym bardziej „nie wiem” albo „na obecną
chwilę zasób mojej wiedzy w
tym zakresie jest nieco ograni-

czony, lecz zamierzam dopytać
się kompetentnej w tej materii
osoby, alby udzielić panu/pani
pełnej odpowiedzi”. Pięć na dziesięć osób zasypia w połowie tego
zdania.
Człowiek to brzmi dumnie? Schemat nie przewiduje tej opcji! No
chyba, że w czasie wolnym.

Więcej informacji o B2Run na stronie internetowej www.b2run.pl.
# Kasia Jędrachowicz

Pseudoprofesjonalizm
Będąc klientami urzędów, banków
lub innych instytucji, w których mamy
do czynienia z „żywym” człowiekiem,
zauważymy, iż ten człowiek jest mniej
„żywy” niż to bywało w przeszłości.
Osobiście mam nieodparte wrażenie, iż bez względu na profil instytucji i dział, wszyscy poruszają
się w jednym rytmie, tak samo
intonują, używają tych samych
porównań, epatują „profesjonalnym” uśmiechem, a raczej trwałym paraliżem mięśni twarzy,
wywołanym
ośmiogodzinnym
reżimem złudnego zadowolenia.
Taka szklana pogoda obsługujących nas pracowników, organizm
bijący w jednym korporacyjnym
rytmie standardów obsługi.
Starsi ludzie, osoby wykluczone,
nieradzące sobie z „e-obiegiem”
życia, pragną porozmawiać z
drugim człowiekiem, uzyskać informacje i poradę w tradycyjny
sposób, a tu niespodzianka, taki
wirtualny doradca w pełnowymiarowej formie. Nie czepiajmy
się już faktu sztuczności całej
tej sytuacji, ale czy naprawdę
musimy stawiać znak równości

pomiędzy profesjonalizmem a
automatyzmem. Być może jest
to pierwsze stadium wyparcia
tego typu zawodów, wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Takie
rzeczy tylko u Lema, z tą różnicą,
że korporacyjne roboty nie zostaną obdarzone uczuciami, nie
spotka ich tyle szczęścia, ile mają
bohaterowie „Bajek robotów”.
Spotkamy tam raczej ludzi, którym próbuje się nakreślić nawet
schemat empatii, gdyż nie mogą
sobie pozwolić na samodzielne,
niestandardowe działanie.
Obawiam się, że jeszcze doczekamy ciekawych czasów! Sztuczna inteligencja - jak najbardziej
jestem na tak, sztuczna dusza kwadratura koła!
Pytanie brzmi, czy druga strona,
jest zadowalana z nakreślonej jej
roli? Śmiem wątpić! „A teraz kochane dzieci pocałujcie misia w
dupę” - misia zastąpimy klientem,

petentem i mamy obraz przemyśleń stale uśmiechniętego pana.
Taki pan przeszedł szereg szkoleń, odgrywał scenki rodzajowe,
był coachingowany do tego typu
zachowań. Dodatkowo nie może
sobie pozwolić na wyjście z roli,
ponieważ w każdej chwili może
zawitać do niego tajemniczy
klient, który sprawdzi, czy czasem bezczelnie nie przechodzi z
punktu 2 do punktu 4 schematu
rozmowy i jeszcze ma czelność
skrzywić się na moment lub co
gorsza ziewnąć. Przecież to nie
jest profesjonalne zachowanie.
Sztywne ramy regulują także
wygląd. Idąc dalej tropem fantastyki, wygenerujmy potrzebę
nowego zawodu - mierniczy. Zakres obowiązków to sprawdzanie
zgodności: długości spódnicy,
gładkości zarostu na twarzy, tudzież nóg, szerokości uśmiechu,
stopnia wybielania zębów.
Patologiczny perfekcjonizm zniechęca do kontaktu obie strony.
Osobiście wolałbym spotkać
człowieka z krwi i kości, nieco
zmęczonego pod koniec dnia,
wyrażającego różne emocje, osobę, której pozwala się na bycie

#Torcida230
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Przez lodowce do palm
Marzysz, by choć na chwilę wyrwać
się z miejskiej dżungli, odsapnąć od
wyścigu szczurów, zwolnić? By nacieszyć
oko pięknymi widokami, odetchnąć
czystym powietrzem i zanurzyć się w
wielokulturowej cywilizacji? Nie musisz
przemierzać połowy globu, a nawet... brać
urlopu w pracy. Wystarczy weekend.
Taką dwudniową wycieczkę możesz sobie zafundować po wyjątkowo trudnym tygodniu w korpo,
choć oczywiście miejsce to również doskonale nadaje się na dłuższy wypoczynek. Mowa o Szwajcarii, jednym z najmniejszych
europejskich krajów, który na zachodzie graniczy z Francją, na północy z Niemcami, na wschodzie
Austrią i Księstwem Lichtensteinu,
a na południu z Włochami. Takie
położenie zobowiązuje. Dlatego
w Szwajcarii funkcjonują aż cztery
języki urzędowe: niemiecki, francuski, włoski i romansz, choć coraz
popularniejszy staje się również
język angielski.
Choć Szwajcaria nie należy do
Unii Europejskiej, możesz do niej
wjechać bez paszportu - dowód
osobisty wystarczy. Jeśli myślisz o
weekendowej megadawce atrakcji, zdecyduj się na jedną z dwóch
opcji. Może to być wizyta w Gryzonii, gdzie zaczynając od Chur,
stolicy tego kantonu, masz gwarancję przeżycia naprawdę zapierającej dech w piersiach podróży
po wschodniej części kraju. Możesz też wystartować w Zermatt,
skąd rozpoczniesz 8-godzinną
podróż, jedną z najpiękniejszych
alpejskich tras widokowych.

Korpoczłowiek
w pociągu
Tymi wycieczkami fizycznie się
nie zmęczysz. Nie będziesz bie-

gał w poszukiwaniu atrakcji, bo
wszędzie cię do nich dowiozą.
Jeśli jednak masz więcej czasu,
to okazji do fizycznych eskapad,
wycieczek rowerowych, wypraw
wspinaczkowych z pewnością ci
nie zabraknie.
Najpierw możesz te wszystkie
wspaniałe miejsca obejrzeć z pozycji pasażera. To bowiem, co proponujemy, to podróże Kolejami
Retyckimi: Ekspres Bernina (EB)
oraz Ekspres Lodowcowy (EL).
Pierwsza wiedzie przez najbardziej spektakularne zakątki Alp.
Trasa Chur/St. Moritz - Valposchiavo - Tirano łączy różniące się pod
względem języka i kultury regiony
wijącą się linią i bez wykorzystywania napędu zębatego. W górę
- do mieniących się lodowcami
gór i w dół - do rajskiej Italii, porośniętej palmami. Ekspres Bernina,
łącząc przez Alpy północ i południe Europy, tworzy most między
językami i kulturami różnych regionów.
Pociąg pokonuje z łatwością 55
tuneli, 196 mostów i wzniesień o
nachyleniu do 70 stopni. Wznosi
się na najwyższy punkt Kolei Retyckiej, Ospizio Bernina (2253 m
n.p.m.), mija zakręt Montebello z
widokiem na masyw Bernina, lodowiec Morteratsch, trzy jeziora
Lej Pitschen, Lej Nair i Lago Bianco, Alp Grüm oraz słynny okrężny
wiadukt Brusio.
Odcinek Thusis – Valposchiavo

- Tirano został wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Latem podróż można przedłużyć
o przejazd autobusem Ekspres
Bernina na trasie z Tirano do Lugano.
Podróż Ekspresem Bernina trwa 4
godz. 13 minut, w tym czasie pokonuje się 156 km. Tak, tak, jak na
ekspres to nie jest zawrotna szybkość, lecz czy nie o to tu właśnie
chodzi, by jechać wolno i napawać się widokami? Zwłaszcza, że
widoki te można oglądać z pozycji
pasażera przez duże panoramiczne szyby pociągu, umieszczone
zarówno po jego bokach, jak i w
dachu.
Z kolei Ekspresem Lodowcowym
masz szansę zwolnić jeszcze bardziej. Przejazd trwa bowiem pra-

wie 8 godzin. GE zwany jest najwolniejszym ekspresem świata,
gdyż jego średnia prędkość wynosi 40 km/h. Pociąg pokonuje 291
km, tyle samo mostów i 91 tuneli.
Jedzie przez dzikie doliny, spiralne tunele, wiadukty i „Szwajcarski
Wielki Kanion“. Daje też szansę na
podziwianie jednego z najbardziej
charakterystycznych
alpejskich
szczytów – Matterhorn.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Ułatwienia dla turystów
Szwajcarzy są praktyczni, więc
przy doskonale rozwiniętej i funkcjonującej infrastrukturze transportowej, zapewniają rozmaite
ułatwienia dla turystów. Żaden
inny kraj nie posiada porównywalnie gęstej i atrakcyjnej sieci transportu publicznego jak Szwajcaria.
Pociągi między większością miast
kursują w cyklu półgodzinnym.
Także do turystycznych miejscowości w całym obszarze alpejskim
szybko, czasami nawet bezpośrednio, można dojechać z lotnisk
w Zurychu i Genewie. Rezerwacja
miejsc dla podróżnych indywidualnych nie jest konieczna, ale
– uwaga (!) z wyjątkiem niektórych pociągów panoramicznych.

Atrakcje na trasie Ekspresu Bernina
Bergün (1376 m n.p.m.) - autentycznie zachowana alpejska wioska
leży u stóp przełęczy Albula, która prowadzi do Engadyny. Linia kolejowa Albula jest utrzymana w niemal oryginalnym stanie od ponad
100 lat. Centrum wioski tworzą stare engadyńskie domy, bogato
zdobione sgrafitto, freskami i wykuszowymi oknami. W niemal nienaruszonym stanie zachował się także 800-letni kościół romański
z wieżą. Zimą wioska stanowi centrum dla miłośników zjazdów na
sankach. Bergün ma także mały teren narciarski. Latem do przejścia
zachęcają liczne szlaki wędrowne i ścieżki tematyczne, jak popularny
szlak Heidi lub szlak przedstawiający historię kolei z Muzeum Historii Kolei Retyckiej włącznie. Zjeżdżają tam wtedy również miłośnicy
sportów, by zjeżdżać z Predy do Bergün na „scooterach”. Dla miłośników jazdy na rowerze wyzwaniem może być pokonanie pobliskich
przełęczy: Albula, Flüela, Julier, Bernina i Maloja.

Atrakcje na trasie Ekspresu Lodowcowego
Z Matterhorn glacier paradise – punktu widokowego na wys. 4000
m n.p.m. można podziwiać góry francuskie, włoskie i szwajcarskie.
Z kolei z Gornergrat na wys. 3131 m n.p.m. roztacza się widok na
Matterhorn i 28 innych czterotysięczników. Warto też udać się na
wycieczkę do wąwozu Renu. Szwajcarski „Grand Kanion” pomiędzy
Ilanz i Reichenau można zwiedzać pieszo, rowerem lub pontonem.
Na trasie GE znajduje się też najwyżej w Europie położone jezioro
(Jezioro Sils – na wys. 1800 m n.p.m.), po którym kursują regularne
statki pasażerskie. Ciekawy jest też Corvatsch – najwyżej położony
teren narciarski we Wschodnich Alpach (3303 m n.p.m.).

www.korpovoice.pl

TWOJA MAPA

W EB i EL oprócz ważnego biletu,
konieczna jest rezerwacja miejsca
(maks. 90 dni przed podróżą).
Także rowerzyści mogą liczyć na
ułatwienia. Po pierwsze mogą
skorzystać z wypożyczalni rowerów, znajdujących się na ok.
80 dworcach lub swój własny
sprzęt przewieźć pociągiem. Przy
tej drugiej opcji, warto przy wyszukiwaniu połączeń na stronie
internetowej kolei szwajcarskich
ograniczyć wyszukiwanie do pociągów z możliwością transportu rowerów, wówczas będziemy
mieć pewność, że nie spotka nas
niemiła niespodzianka.
Nie ma też specjalnych utrudnień dla osób podróżujących po
Szwajcarii ze zwierzętami. Jeśli
w podróż chcemy ze sobą zabrać
pupila, nie musi on przechodzić
specjalnej kwarantanny, wymaganej w wielu innych krajach, wystarczy aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i zachipowanie.
Szwajcaria to nie Tajlandia. Tanio
nie jest. Ale i tu można skorzystać
z ofert, które ograniczą nasze wydatki w czasie podróży. Najtańszym i najwygodniejszym sposobem podróżowania po tym kraju
jest zakup biletów z oferty Swiss
Travel System.
Z biletem STS można korzystać z
sieci transportowej składającej się
z ponad 20 000 km na szynach, po
drogach i wodzie. Bilety STS może
zakupić każdy, kto jest na stale
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zameldowany poza Szwajcarią lub
Księstwem Liechtensteinu.

Uspokój umysł,
daj odetchnąć ciału
Jak widzisz, nie musisz planować
wielkiej wyprawy, by mieć i lodowce, i palmy w jednym, niemal
na wyciągnięcie ręki. Korzystając
z oferty Kolei Retyckich wypoczniesz i wrócisz do swoich zawodowych obowiązków „odnowiony”
niczym młody bóg.
Podróżując szwajcarskimi pociągami, zwiedzisz ten kraj komfortowo i w spokoju. Choć EB i EL to
kolej wąskotorowa, bo szerokość
torów wynosi zaledwie 100 cm,
wagony mają normalną szerokość
i rozstaw siedzeń w układzie 2+1.
W pociągach jest więc wygodnie,
jest klimatyzacja i obowiązuje
całkowity zakaz palenia. Przewoźnik zapewnia turystom darmowe
informatory, w których ci znajdą
dane o pociągu i jego trasie z
mapką oraz schematem pokonywanych wysokości.
Korzystając z posiłków w EL, serwowanych do miejsca pasażera,
warto spróbować najczęściej
wybieranego przez turystów zestawu: kasza kukurydziana z gulaszem wołowym i fasolką szparagową + deser. Wegetarianom
proponowana jest… cholera. To
stanowiąca specjalność kantonu
Wallis zupa złożona z kartofli, porów, sera, jabłek i białego wina,

wymyślona w przez lokalną ludność w 1830 r. w czasach epidemii
cholery.
Nie namyślaj się zatem, ruszaj.
Wylatując w piątek wieczorem z
Polski np. do Zurychu, który od
Chur dzieli tylko 120 km, możesz
spędzić dwa wspaniałe dni week-

endu, z dala od miejskiej dżungli
i korporacyjnych problemów. Być
może tak ci się spodoba, że później zechcesz tu wrócić na dłużej.
Urlop w Szwajcarii? Dlaczego nie?
#Marta Dawid

Ceny
Bilety STS:
• Swiss Travel Pass – pozwala na nieograniczone przejazdy w ciągu 3, 4, 8 lub 15 kolejnych dni. Ceny zaczynają się od 225 CHF
za 3 dni w 2 klasie.
• Swiss Travel Pass Flex - ważny na całej sieci Swiss Travel System
przez 3, 4, 8 lub 15 dowolnie wybranych dni w ciągu miesiąca.
Ceny zaczynają się 259 CHF za 3 dni w 2 klasie.
• Swiss Transfer Ticket - idealny na zimowy wypoczynek. Ważny
od granicy/lotniska do wybranego celu i z powrotem. Cena 247
CHF (I kl.) i 154 CHF ( II kl).
•Swiss Half Fare Card – daje 50 proc. zniżki na przejazdy pociągami, autobusami statkami i kolejkami górskimi w ciągu miesiąca. Cena – 120 CHF.
Ceny posiłków w pociągach Kolei Retyckich:
• Ekspres Bernina: Na pokładzie pociągu w minibarze znajdują
się smakowite przekąski i napoje orzeźwiające. W pociągu nie
ma wagonu restauracyjnego. Podróżujący mogą spędzić porę
obiadową we włoskim miasteczku Tirano.
• Ekspres Lodowcowy: Danie główne (30 CHF); 3-daniowe menu
(43 CHF). Posiłki dostępne są na pokładzie pociągu panoramicznego, rezerwacji można dokonać razem z rezerwacją miejscówki. Posiłki serwowane na miejscu pasażera.
Dopłaty do rezerwacji w pociągach Kolei Retyckich:
EB: Dodatkowy koszt: miejscówka: latem 14 CHF, zimą: 10 CHF.
Dopłata do autobusu Ekspres Bernina: 14 CHF.
EL: W zależności od sezonu i długości pokonywanego odcinka od
13 CHF. * Dla dzieci do lat 6 nie trzeba wykupywać miejscówki.
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KORPOPARKING

Korpoparking pełen kabli
Nadchodzi era aut elektrycznych. Co
do tego nikt już nie ma wątpliwości.
Wątpliwości pojawiają się jednak, gdy
zaczniemy liczyć, nie tylko gniazdka na
parkingu.
Diesle są passe, gdyż zatruwają środowisko. Benzyniaki są passe, bo
dużo palą i są coraz bardziej awaryjne. Hybrydami chce jeździć każdy, bo reklamy informują, że palą
1-2 litra paliwa na 100 kilometrów.
Auta zasilane wodorem to jeżdżące bomby, do których strach się
zbliżać. A samochody elektryczne
to pieśń przyszłości (choć pierwsze
przymiarki już widać), dzięki której
miasta uwolnią się od smogu i nastanie era czystej mobilności.

metrów wygląda ślicznie, prawda?
Jeśli któryś koncern wyskakuje z
taką reklamą, to znaczy, że jakoś
udało się to osiągnąć. Szkoda tylko, że prawdziwe warunki jazdy na
drodze tak mocno odbiegają od
tych w laboratorium, a wyjeżdżając
za miasto „hybrydą” bez problemu
osiągniecie dwucyfrowy wynik spalania. Nam realnie udało się uzyskać
w normalnej jeździe spalanie na poziomie 5 litrów benzyny. Źle nie jest,
ale do 1-2 litrów trochę daleko.

Gdzie leży prawda?

Wodór - ekologiczna jazda
niedostępna w Polsce

Prawda, dosłownie, leży i kona ze
śmiechu. Zmiany w motoryzacji
światowej zachodzą błyskawicznie,
na naszym rodzimym rynku nieco
wolniej, ale i tak widać postęp. W
przypadku tradycyjnych form napędu, producenci na swoich stronach
internetowych i w katalogach, bez
skrupułów podają zaniżone wyniki
spalania, które tym bardziej wydają
się pokręcone w przypadku aut firmowych . Gdy auto miało „spalać”
5,5 litra, a flotowe zestawienia pokazują tych litrów 12, to flotowcom
w pierwszej chwili włos się na głowach jeży. Szybko jednak się przyzwyczajają, mimo że patrzą na słupki dotyczące auta kompaktowego z
1-litrowym silnikiem (!).

Hybrydy nie takie
oszczędne
Calutkie 1-2 litry zużytej benzyny
w aucie hybrydowym na 100 kilo-

Auta zasilane wodorem wydają
się obecnie złotym środkiem na
bolączki świata pogrążonego w
smogu - czysta energia, cicha i komfortowa podróż, zasięgi na pełnych
zbiornikach zbliżone do aut benzynowych, tankowanie trwające 4
minuty. Nic tylko kupować, wsiadać
i jechać. Szkoda że najbliższa stacja
tankowania nadal w Berlinie, możecie nie dojechać do Warszawy i z
powrotem na stację.

Elektryk niby dobry na
wszystko
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zarzuty, auta elektryczne
dla osób poruszających się na co
dzień w dużych miastach, wydają
się być złotym środkiem: są nowoczesne i wyróżniające się z tłumu, ciche i komfortowe, a przede wszystkim są EKO, bo nie spalają benzyny,

tylko zużywają prąd. O tym można
przecież godzinami opowiadać
rodzinie, kolegom, współpracownikom. Wielu użytkowników jednak
nie pamięta (lub nie chce pamiętać), że w naszym, pięknym kraju,
na razie prąd produkowany jest w
znacznej mierze z węgla, który ani
czysty, ani „eko”. Do tego dochodzą
zasięgi - w obecnie sprzedawanych
modelach przejechanie ponad 200
kilometrów w miejskich warunkach
traktowane jest jako niezły wyczyn.
Niektórym wystarczy, niektórzy jednak będą wzywać lawetę. Do niedawna jeszcze ogromną zaletą było
poruszanie się samochodami elektrycznymi praktycznie za darmo.
Trzeba było tylko zaparkować na
godzinkę w dużej galerii handlowej
i podłączyć się do szybkiej i bezpłatnej ładowarki, aby mieć na liczniku
kolejne 200 kilometrów zasięgu.
Jednak dotychczasowe darmowe
ładowanie odchodzi już do historii.
Operatorzy zaczynają wprowadzać
opłaty za oferowany prąd, a do ładowarek zaczynają się robić kolejki.

Kabel w firmie
W firmach rozwiązaniem może być
flota aut elektrycznych z dopasowaną do niej infrastrukturą. Na trzy-cztery auta elektryczne powinna
przypadać jedna szybka ładowarka
plus operator, który będzie biegał i
przepinał kabel od samochodu do
samochodu. Ewentualnie można
zawsze podpiąć się pod gniazdka
230V, ale po pierwsze przez 8 godzin samochód „naładuje się” w
mniej więcej 60-70 proc., a po drugie czy elektrycy budujący korpobunkry przewidzieli tyle gniazdek
i mocne obciążenie sieci ? Może
być bardziej wybuchowo niż w
plotkach o zasilaniu wodorem.
#Marcin Ołtarzewski

Wskoczcie na nasz motoryzacyjny
fanpage
www.facebook.pl/KorpoParking,
wkręcający się na wysokie obroty pod
skrzydłami Korpo Voice ! Testy, opinie i
ciekawostki motoryzacyjnego świata z
korporacyjnym przymrużeniem oka ;)

REKLAMA

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego w Warszawie na ul. Okaryny 13 (Ursynów)

Tylko bezpieczne foteliki samochodowe
Fachowy dobór fotelików do dziecka i samochodu
Profesjonalna kadra specjalistów
Kącik zabaw dla dzieci
Doskonała kawa i atrakcyjne rabaty na hasło „KorpoVoice”
TELEFON: 512-020-028
SKLEP@PANFOTELIK.PL

sklep
internetowy:

www.PanFotelik.pl

REKLAMA
REKLAMA

www.korpovoice.pl
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

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

Doba jest za krótka, o wiele za krótka. Wie o tym każdy
korpoludek. Sprawa ma się z deka inaczej w przypadku
przyszłej panny młodej. Ową bride to be, w tym przypadku
jestem ja.
Wierny czytelnik Korpo Voice pamięta zapewne, jak
kilka tekstów temu pisałam o moim domowym neandertalczyku. Nazwałam go wtedy mężem. I tu muszę
się przyznać do błędu. Nie jest moim mężem. Jeszcze.
Zostanie nim latem. Oczywiście z własnej, niewymuszonej winy. W końcu nie kazałam mu się oświadczać.
Kiedy uklęknął z pierścionkiem, a ja pomyślałam „to
jest na pewno żart”, obydwoje nie spodziewaliśmy się
co nas będzie czekało w najbliższej przyszłości. W czasie przedślubnym.
Jako recepcjonistka, jestem controlfreakiem. Muszę
mieć zawszę rękę na pulsie i zawsze pilnować czy coś
jest robione w odpowiedni sposób. Takie zboczenie
zawodowe. Liczy się to również przy planowaniu ślubu. Kobiety z natury bardziej przejmują się przygotowaniami. Szukają sali, zespołu, kwiatów, wymyślają
kolor przewodni, myślą o wiankach i wiązankach, a
suknia spędza im sen z powiek. Dużo na głowie, nie?
To teraz pomnóżcie to razy 10 i wyjdzie wam recepcjonistka planująca ślub. TADAM! Oto cała ja.
Przez pierwsze 2 miesiące po zapadnięciu decyzji o
ślubie, nie rozstawałam się z notesem. Obdzwoniłam
tyle zespołów, sal, cukierni, fotografów i kwiaciarni, że
jestem chodzącą mapą firm w moim mieście. Kto choć
raz brał ślub, wie jak trudno zgrać ze sobą dwa pierwsze elementy. Zazwyczaj jest tak, że jak masz termin
sali, to nie ma terminu u zespołu. I na odwrót. Na początku tego roku nasłuchałam się na temat tego, że
nie mam sukni, że pójdę w białym prześcieradle, że
nigdzie już nie złapię terminu. Popukałam się w głowę. Przecież jeszcze tyle czasu do ślubu! Po co siać
zamęt?! Po spacerze do pierwszego z brzegu salonu
sukien ślubnych, zrozumiałam jak bardzo się myliłam. Czas oczekiwania: 6-8 miesięcy! Aż przyklękłam
i współczułam w duchu kobietom, które biorą ślub w
ciąży. Toć to niemożliwe dobrać suknię w tym stanie,
bo przy każdej przymiarce brzuch będzie większy, a
przed samym ślubem, już po porodzie, trzeba będzie
całkowicie zmienić koncepcję i krój! Mind fuck! O ile
do terminów wynajmu sal każdy przywykł, o tyle o
takim terminie realizacji zamówienia sukni to jeszcze
nie słyszałam!
Ostatecznie udało mi się zmieścić w terminie, ale to
nie oznacza końca zmartwień związanych z suknią.
Co to, to nie! Na pierwszą przymiarkę sukni muszę już
mieć buty ślubne, żeby móc dopasować długość do
wysokości obcasa. Tu zaczyna się zagwozdka. Legenda głosi, że jakaś panna młoda przeżyła całe wesele
w jednych butach. Tymczasem żadna, którą znam, nie
wytrzymała w obcasach dłużej niż do oczepin. Więc
nie wiem czy od razu wziąć buty na niższym obcasie,
ale takie żeby było mi w nich wygodnie przez całe wesele (tsa! Ja i obcasy całą noc!), czy zainwestować od
razu w dwie pary: wyje*iste szpilunie do kościoła i na

pierwszy taniec, a do tego kupić balerinki, w których
będę popylać całą resztę wesela. Jeśli długość będzie
dopasowana do obcasa, to potem gdy zdejmę szpilki,
suknia będzie mi się szargać i wywinę orła na środku
parkietu podczas obrotu. Kompromitacja na własnym
weselu. Do tego dodatki, welon… Idź Pan w ch…
Czasem serio żałuję, że nie jestem facetem. Panom
jest o wiele łatwiej. Zwłaszcza w kwestii garderoby.
Na własny ślub najchętniej byście założyli garnitur z
komunii, gdyby nie był za krótki. Gdy kupujecie garniak na ślub, przymierzacie kilka, dokładacie muchę
albo krawat, buty pastujecie i jesteście gotowi na
ślub. Mało tego. Gdy do mojego przełożonego dotarła informacja o moim rychłym zamążpójściu, spytał, czy nie planuję w związku z tym macierzyństwa.
Gdy odpowiedziałam przecząco, poprosił, żebym
go wcześniej o tym poinformowała. Zapewne po to,
aby zdążył wypisać wypowiedzenie. Ugryzłam się w
język nim spytałam, czy mam założyć oddzielny kalendarzyk, w którym będę zaznaczała dni płodne i dni
kiedy zaloty neandertalczyka przyniosły zamierzony
przez niego efekt, a co miesiąc będę mu meldowała
wystąpienie krwawienia.
Już widzę to składanie raportu. „Witam. Uprzejmie informuję, że przez najbliższy miesiąc, wypowiedzenie
umowy nie będzie potrzebne. Pozdrawiam”. I do tego
gest Kozakiewicza. Oh yes!
Przez nawał obowiązków związanych ze ślubem nie
mam głowy praktycznie na nic. Pozwolę sobie posłużyć się tekstem redaktor naczelnej: „cierpię na niedoczas”. To przewlekła choroba, atakująca wszystkich
pracowników korpo, przyszłe panny młode i redaktorów naczelnych.
Nie dość, że muszę spędzać w pracy 10 godzin, dojeżdżać łącznie 4, to jeszcze muszę jeździć po salach,
kwiaciarniach, cukierniach i oczywiście po rodzinie,
rozdając zaproszenia. To chyba zajmuje najwięcej
czasu. Ostatnio mój neandertalczyk zażartował, że jak
tak dalej pójdzie i nadal tyle czasu będziemy spędzać
u wszystkich zapraszanych gości, to do ślubu nie rozdamy zaproszeń. Coś w tym jest. Dodatkowo kończymy powoli remont, by dom na ślub lśnił i powalał na
kolana. Nie no. Aż tak to nie. Byleby nie było mi wstyd
z niego wyjść.
Ślub na głowie, remont, w niektórych przypadkach
dziecko. Jak to wszystko pogodzić z pracą w korpo, z
której przecież nigdy się nie wychodzi? Przecież doba
ma tylko 24 godziny. To o wiele za krótko, by zrobić
wszystko na czas i zdążyć się wyspać. Podejrzewam,
że jedynym lekiem na niedoczas, będzie możliwość
bycia w dwóch miejscach w tym samym czasie. Kartonowa makieta nie działa. Sprawdzałam.
#PKS
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Miłość w pracy?
Jasne, choć to niezłe wyzwanie
Puls ci przyspiesza na widok kolegi z
sąsiedniego biurka? Tęsknie zerkasz na
koleżankę z działu sprzedaży? Związek w
pracy może się udać, ale trzeba trzymać
się zasad. I nie dać się plotkarzom!
Już same okoliczności skazują
nas na zawiązywanie mniej lub
bardziej bliskich relacji: w pracy spędzamy większość dnia (a
bywa, że i wieczoru), obserwujemy się, rozmawiamy, sprawdzamy
w różnych, nieraz kryzysowych
sytuacjach. Do tego wspólne
cele, integrująca praca nad kolejnym projektem, adrenalina… Nic
dziwnego, że korporacje, biura i
pracownie aż kipią od emocji, pożądania i plotek. Jak przetrwać w
tym tyglu? O tym opowiedzą ci,
którzy przeżyli biurowe love story.

Rozdzielam życie prywatne od zawodowego
Anna, po trzydziestce, menadżer
wysokiego szczebla w dużej firmie usługowej: - Nie spodziewałam się takiego rozwoju sytuacji.
Pracowaliśmy razem, w jednym
budynku, ale w różnych działach.
Owszem, rozmawialiśmy czasem, ale to były takie zwyczajne,
koleżeńskie pogaduszki, niezbyt częste nawet, bo w którymś
momencie Tadeusz pracował w
zagranicznym dziale firmy. Tak
naprawdę zwróciłam na niego
uwagę, gdy będąc na zimowych
wakacjach, wrzuciłam stamtąd
zdjęcie na fejsa, pisząc, że mamy
tu super śnieg i idealne warunki narciarskie. Jego pasją też są
narty, więc bez wahania dojechał
do nas. Fajne kilka dni, ale wciąż
pozostawaliśmy tylko kolegami z
pracy. Sytuacja nabrała kolorów,
gdy przeniósł się z działu zagranicznego do Polski, zaczęliśmy
pracować w jednym miejscu.
Nasza relacja zaczęła się pogłębiać, nie obyło się bez plotek.
Tym bardziej, że byłam od niego
o osiem lat starsza, do tego na
wysokim stanowisku. Ale nie był
moim podwładnym, nasz związek
nie miał wpływu na biznes. Żeby
uciąć otoczeniu przyjemność
plotkowania, sama powiedziałam mojej przełożonej o mnie i
Tadeuszu. Fajnie to przyjęła, podziękowała za szczerość i otwartość. Zresztą zespół Tadeusza nie
bardzo pozwalał sobie na jakiekolwiek komentarze czy docinki –

bali się mnie, jako doświadczonej,
dłużej niż oni pracującej kobiety
na stanowisku.
Z Tadeuszem od początku ustaliliśmy zasady: żadnych gestów czy
słów w pracy, sugerujących naszą
bliskość (raz tylko pozwolił sobie
na jedno zdanie za dużo, od razu
to ucięłam), żadnego przenoszenia prywatności na obowiązki w
pracy. Wiedzieliśmy, że na zebraniu zespołu można się czasem
ściąć, ale ważne, by potem, w
domu, zachowywać się normalnie. W domu w ogóle rzadko rozmawialiśmy o pracy. – Nie było to
trudne, bo byliśmy w dwóch różnych działach.
Związek Anny i Tadeusza zakończył się równie elegancko, jak
funkcjonował. – On wyjechał
znów za granicę, przez jakiś czas
się nie widywaliśmy – mówi Anna.
– Dziś spotykamy się jako koledzy,
bez żalu i urazy. Nawet byliśmy
znów razem na nartach, to wciąż
nas łączy.

Oboje byliśmy wolni,
więc co za problem?
Marcin, w tym roku stuknie mu
czterdziestka, redaktor w dużym
wydawnictwie: - Od piętnastu lat
jestem w jednej firmie, musiałbym być robotem, żeby co jakiś
czas nie zabujać się w którejś z
koleżanek. Od kiedy tu jestem, zawiązało się w firmie jakieś dziesięć
par, nie licząc przelotnych flirtów.
Większość nie przetrwała, ludzie
byli chyba zbyt młodzi. Sam nie
jestem z tych mężczyzn, co wolą
blondynki, mam słabość do ciemnowłosych. Kilka lat temu zwróciłem uwagę na Magdę (wygadana,
inteligentna, z poczuciem humoru, parę lat młodsza) pracowała w
marketingu, więc nie można było
się przyczepić, że ją faworyzuję.
Poza firmą spotkaliśmy się tylko raz. Z miejsca powiedziała, że
nie wiąże się z ludźmi z pracy, nie
miałem szans. Czas leciał, ze zwykłego redaktora awansowałem na
szefa działu, potem wicenaczelnego. Roboty coraz więcej, coraz
mniej czasu na życie prywatne.
Kumple zaczęli zakładać rodziny,

czułem, że zostaję w tyle. Trochę
ponad dwa lata temu podwiozłem
do domu Karolinę, robi u nas relacje wideo. Z pozoru nie mój typ:
cicha, niezbyt efektowna, rudawa
blondynka. Odwiozłem ją kolejny
raz, i jeszcze kolejny – oboje do
późna zostawaliśmy w pracy. Okazała się świetną, wrażliwą, trochę
życiowo zagubioną, podatną na
zranienia dziewczyną. Mnie też łatwo urazić, przejmuję się tym, jak
inni mnie odbierają, choć - rzecz
jasna - staram się tego nie okazywać. To nie było uczucie od pierwszego wejrzenia, ale uważam, że
miałem szczęście. Dziś mieszkamy
razem, za pół roku urodzi nam się
dziecko. Już nie mogę się doczekać. Plotki? Jakieś tam były, ale w
końcu oboje byliśmy wolni. No i
nie byłem jej przełożonym, więc
co za problem?

Chciałam się zwolnić
Agnieszka, 32 lata, doradca klienta w jednym z banków: - No, dobra, jestem flirciarą. Lubię zwracać
na siebie uwagę, lubię podobać
się facetom. Dwa lata temu byłam
w stałym, długim, choć niezbyt
satysfakcjonującym związku z
Markiem. Czułam, że to, co było
w nim najfajniejsze wypaliło się.

Na Krzysztofa już dawno zwróciłam uwagę – wysoki przystojniak,
jeden z tych ambitnych, pewnych
siebie menadżerów. Też w stałym
związku, ale w banku słynął jako
podrywacz bez skrupułów. Zabawić się na wyjeździe integracyjnym albo po gali w Wawie – jasne, ale nie licz, dziewczyno na
nic więcej. Niejedna przejechała
się myśląc, że z nią to on już tak
na poważnie. Obiekt westchnień,
ale i tysiąca plot. Był koniec roku,
nasz oddział miał (głównie dzięki
niemu) świetne wyniki. Wszyscy
poszliśmy to oblać: dobra restauracja, potem część wróciła do
domu i dzieci, kilkoro z nas poszło jeszcze potańczyć. Między
mną a nim iskrzyło od dawna, ale
znając jego opinię, nie traktowałam tych spojrzeń, uśmiechów
i komplementów na serio. Tamtego wieczora dałam się jednak
ponieść chwili i tak się zaczęło. W
pracy staraliśmy się niczego po
sobie nie pokazywać, ale ludzie
mają jakieś specjalne radary. Ktoś
nas przyuważył jak rozmawiamy,
stojąc zbyt blisko siebie w aneksie kuchennym, ktoś inny coś
usłyszał. Im dłużej to trwało, tym
bardziej huczało od komentarzy,
był w końcu moim szefem. Źle

to znosiłam, chciałam się zwolnić.
Dobijał mnie sypiący się związek z
poprzednim mężczyzną. W pierwszy dzień wiosny powiedziałam:
„Dość!”. Zakończyłam tamtą wypaloną relację, złożyłam CV w
innym banku, gdzie do dziś pracuję. Z Krzysztofem jeszcze przez
kilka miesięcy spotykaliśmy się
– ukradkiem, w tajemnicy, bo on
„nie był gotowy” zerwać ze swoją
stałą, choć regularnie zdradzaną partnerką. W końcu to ja zerwałam z nim. Banalny, pracowy,
namiętny romans, który nauczył
mnie stawiać wyraźne granice
między łóżkiem a pracą. Ale swoje
wycierpiałam, nie zaprzeczę.

Łączy czy dzieli?
Czy wspólne miejsce pracy cementuje związek, czy wręcz przeciwnie?
Anna: - To zależy od tego jak dojrzały jest związek i ludzie, którzy
go tworzą. Mój dylemat dotyczył
nie tyle miejsca pracy, co tego, że
on był młodszy. Okazał się dojrzałym, charakternym facetem, różnica wieku nie miała znaczenia. Czy
nie mieliśmy się dość? Bo nie tylko razem mieszkamy, ale jeszcze
cały dzień spędzamy w jednym
biurze? Nie, miałam ten komfort,

że mogłam pracować w drugim
budynku. Bywały dni, kiedy poza
domem w ogóle się nie widywaliśmy.
Marcin: - Nas łączy. Ponieważ
zajmujemy się zupełnie czymś
innym, nie przebywamy ze sobą
24 godz. na dobę. Karolina ma
swoje zadania, ja swoje. Mamy też
kilku dobrych wspólnych znajomych z pracy, razem jeździmy na
żagle, w piątki chodzimy na piwo.
W domu rzadko gadamy o pracy, mam jej dość w firmie, po co
jeszcze zawracać sobie głowę po
godzinach?
Agnieszka: - Wspólne zadania
mocno wiążą. O to zresztą chodzi
korporacjom, żeby ich pracownicy byli zżyci, zgrani – stąd te
wyjścia na kręgle, na regionalne
biby. Partner spoza firmy zaczyna
wydawać się odległy, nudny, nie
rozumiejący „naszych” spraw. Ale
pracowy związek to często pułapka, zwłaszcza, gdy zaczyna się nielegalnie, w ukryciu. Daje power,
ale kosztuje mnóstwo stresu. Jeśli
traktujesz to tylko jako zabawę –
OK, gorzej, gdy zaangażujesz się
na poważnie.
#Aleksandra Kozłowska
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SEX W MNIEJSZYM MIEŚCIE

Wiosna, Drogie Panie!

Czapki z głów, kombinezony do pawlaczy, buty zimowe na olx.
Wszyscy pieją, że ekstra, że ciepło, że energia wróciła i że generalnie życie jest lepsze, gdy temperatura podniesie się gdzieś tam za oknem, w świecie
równoległym. No ale ja jakoś nie odczuwam tego
przypływu energii.
Ostatnio w internecie (Psychologia na luzie) krążył
obrazek wyliczający zachowania, które są przyczyną braku energii do życia:
Niedobór snu. No weź kobieto i śpij, jak tu jeszcze
loki trzeba zakręcić na jutro, wyprasować skarpetki,
dziecku kredki zatemperować i plan projektu wysłać do północy. Ale za to z jaką satysfakcją wykonania dobrej roboty człowiek kładzie się spać!
Siedzący tryb życia. Osiem godzin przy biurku
chyba każdy z nas zalicza codziennie. Naukowcy
mówią, że siedzenie to nowe palenie. W sensie, że
takie szkodliwe. Mordorowi pracodawcy podłapali
temat i może to się teraz zmieni, gdyż coraz więcej firm wdraża program lepszego samopoczucia
w miejscu pracy, co wiąże się przykładowo z możliwością dopasowania biurka do pozycji stojącej.
(Szkoda że nie proponują pozycji leżącej, nie? Takie
cuda tylko w Home Office). Spod nóg zabierają też
kosze na śmieci, więc teraz z każdym papierkiem
robimy dodatkowe 20 kroków, za co chwali nas
aplikacja „zdrowie” w smartfonie. Ale nadal do wymarzonych ośmiu tysięcy kroków daleka droga.
Perfekcjonizm. Na każdym kroku! Nie wyobrażam
sobie inaczej. Jak już coś robić, to chyba dobrze,
nie? Najlepiej. Najlepiej jak się da. Najlepiej jak czas
pozwoli. Najlepiej jak umiem. Najlepiej czasem nie
robić nic, bo po co zaczynać coś, co i tak się nie uda,
albo nie będzie czasu dokończyć. Czuję, że klucz do
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szczęścia jest gdzieś tu zakopany.
Spodziewanie się najgorszego. To chyba jest po
prostu risk management. Zawsze trzeba wziąć pod
uwagę najgorszy scenariusz, a potem cieszyć się, że
jednak nam się udało.
Pomijanie śniadań. Śniadanie? A co to takiego?
Mogłabym wstać o 4 rano i zrobić smoothie z zielonego groszku i jarmużu ze szczyptą młodego jęczmienia, ale muszę dbać o odpowiednią ilość snu,
czyli vide punkt pierwszy.
Szybkie jedzenie typu hamburgery, frytki. Oj
tam, oj tam, raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Raz na
tydzień czy dwa. W poniedziałki przecież zawsze
chodzimy „na Hindusa”, a w piątki zamawiamy pizzę!
Zbyt duże ilości kofeiny. Kawa przecież doskonale
zastępuje brakujące posiłki. I brakujące w organizmie zasoby wody. A jak już ci niedobrze od kawy,
zawsze możesz skoczyć po redbulla.
Spożywanie alkoholu przed snem. No teraz to
już naprawdę przesadzili. A kiedy mam go spożywać? Zaraz po wstaniu z łóżka? Czy w ciągu dnia
pracy może? A może to jest rozwiązanie tego, jak
zredukować ilość wypitej kawy? Oszczędzajmy
wodę, pijmy szampana!
Zarywanie nocy w weekend i spanie do południa następnego dnia. Zarywanie nocy zdarzało
się i zdarza, kiedyś ze zgoła innych powodów niż
teraz, będąc kobietą w wieku średnim. Ale spanie
do południa – tego punktu, jako jedynego nie zaliczam w tym teście.
Pewnie dzięki temu mam jeszcze energię do życia.
To co, idziemy na kawę?
#Magda Seko

Ten tekst napisał
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Dzieciaki + weekend + praca
= w głowie się przewraca

Przesilenie wiosenne i moja
potargana głowa

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Pogoda za oknem zmienia się niczym w kalejdoskopie, wraz z nią zmieniają się moje emocje. Przechodząc ze skrajnego zaangażowania do empatycznej
nicości, staram się odnaleźć siebie. Kiedy wydaje mi
się, że już wiem o co mi chodzi, kończy się wino w
butelce i niestety moja egzystencja pozostaje wielką niewiadomą w stosunku do zmieniającej się pory
roku.
Wiosna, rodzi się życie, nowe nadchodzi, zimno
umiera na poczet pięknej pogody i śpiewających
ptaków. W offisie pojawiają się kolorowe żonkile w
ramach dekoracji, a jabłka na Fruit Day zdają się być
jakoś bardziej soczyste. Jednak część mnie została
jeszcze w tej zimowej aurze, prosząc o przeniesienie
w trybie nagłym do działu „wiosenny haj”. Nic takiego jednak się nie dzieje i chociaż matka ziemia odradza się w tak piękny sposób, na mnie czekają tylko
kolejne rozczarowania. Chwilowe romanse kończą
się, a w dalszym ciągu zostaje monotonia zasypiania
w samotności. Dzień się kończy, rozmowy milkną,
papieros - gdybym jeszcze paliła - dopala się w
wolnym tempie, a ja znów nakrywam się kołdrą po
same uszy, licząc na to, że niedługo moje serce odrodzi się jak Feniks z popiołów i w końcu przestanę
zasypiać samotnie.
Nic nie układa się jak powinno, każdy włos na głowie obudził się w inną stronę, nie słuchając matki
szczotki, która z cierpliwością pokazuje dobry kie-

runek. Moja głowa odzwierciedla moje wnętrze:
blond poczochrany kołtun, z którym walczę co rano,
nie daje mi zapomnieć o wyzwaniach, które każdego dnia muszę pokonywać. Szykując się do korporzeczywistości, zastanawiam się, czy to jeszcze ja,
czy to maska, którą codziennie rano starannie przygotowuję przed wyjściem? W biurze żartuję, uśmiecham się od ucha do ucha, sumiennie pracuję i zdaje się, że sprawiam wrażenie, jakby w moim życiu
nigdy nie było lepiej. Depresja? Chyba to za mocne
słowo. Przesilenie wiosenne brzmi dużo bardziej
ludzko. Przesilenie wiosenne, brzmi bezwstydnie,
nie ma tabu, nie ma pytań. Wyobrażasz sobie, że
ktoś cię pyta, jak tam twoje przesilenie wiosenne?
Poradziłaś/poradziłeś już sobie? Czy ciągle czekasz
aż minie? Prawda, że brzmi prosto? Co z tego, że zaczęło się pół roku temu. To tylko przesilenie wiosenne i minie wraz z pierwszymi letnimi promieniami.
Mam nadzieję.
Zawsze tak jest, że kiedy wydaje ci się, że masz
wszystko pod kontrolą, spada na ciebie jak grom z
jasnego nieba jakiś problem i próbuje sprowadzić
cię na ziemie. Taki target do wyrobienia w słabym
psychicznie samopoczuciu. Można się kochać, nagradzać, być dla siebie dobrym, ale to wszystko traci
na wartości, kiedy przychodzi przesilenie wiosenne.
# Kelly MadShow

ROZMOWA Z KORPOLUDKIEM
Kim ty jesteś? Korpoludkiem.

No a później? Dyplom może

Dokąd pędzisz? Kupić wódkę.

Top performer? To pomoże.

A z kim idziesz? Idę sam.

A dasz radę? Owszem, dam.

Coś się stało? One-to-one.

Ktoś cię wesprze? Nie, ja sam.

Złe wyniki? Ciut za niskie.

Będziesz klikał? Ze wszystkich sił.

Na czerwono? Prawie wszystkie.

Dla bonusa? Ten już był.

I co teraz? Plan naprawczy.

Co cię pcha? Motywacja.

Cały miesiąc? Tyle starczy.

Co nagrodą? Satysfakcja!
#ememte

„relax-mode” do poniedziałku.

Gdy piszę ten materiał, mamy piątek, godzinę 15.30. Znaczna część
korporacyjnego
społeczeństwa
znajduje się w tej chwili w blokach
startowych do rozpoczęcia wymarzonego weekendu. Za oknem
pierwsze oznaki wiosny, obiecy-

wana temperatura 14 stopni na
plusie, ma szansę pierwszy raz w
tym roku się ziścić, wyjątkowo w
weekend ma być bez deszczu. Marzenie.
Taki sielski obraz faktycznie był

możliwy w momencie, gdy: po
pierwsze pracowałem w korporacji, a po drugie nie miałem dzieci.
Piątek, godzina 17.00 - komputer
wyłączony, myśli o pracy wyrzucone z głowy na ponad 48 godzin,
zbiórka znajomych i uruchomiony

Gdy pojawił się na świecie Młody
(robocza nazwa potomka przekazywana w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie), weekend w
jednej chwili znacząco się skurczył
i zmienił swój charakter. Niemalże
równolegle z narodzinami potomka wyskoczyłem z korporacji na
własną działalność. Ci z was, którzy mają ten etap za sobą wiedzą,
że pracując w swojej firmie nie da
się wyłączyć myśli o pracy na kilka
dni. Ba, nie da się na kilka godzin, a
tu jeszcze mleko, pampersy, kolka,
kupa, znowu mleko, kolejna kupa,
kolejne pampersy, leć do apteki
etc.
Owszem, mama ogarnia tego
brzdąca doskonale, ale plan jest
taki że po całym tygodniu pracy
damy jej się wyspać i odpocząć.
Tyle w teorii, bo Młody i tak wie

swoje. Na dodatek, mając własną działalność, nie wyłączysz na
weekend służbowego telefonu.
Jeszcze gorzej, jeśli twój numer
prywatny zrobiłeś także służbowym - awantura w domu w każdą
sobotę gwarantowana.
Wyskoczmy na chwilę z weekendu
i zobaczmy jak się pracuje w pierwszych kilku/kilkunastu miesiącach
życia Młodego. A pracuje się bardzo ciężko, jeśli macie firmę blisko
domu lub, o zgrozo, w domu. We
własnej osobie doświadczyłem
pracy (a raczej próby pracy) w
osobnym pokoju, własnego mieszkania, w którym był z oczywistych
względów Młody, jego mama, a
moja żona, o wariackim labradorze nie wspominając. Jednym słowem - nie da się, zawsze jest tysiąc
innych rzeczy do zrobienia i to na
cito.

Inaczej to wygląda, gdy pracujesz
w korpo. Nie ma przebacz, wychodzisz 7.30, wracasz najwcześniej o
17. W domu żona/mąż/opiekunka/
babcia/dziadek. Masz na koncentrację niczym niezmącone 8 godzin, wracasz do domu i jesteś w
stanie poświęcić Młodemu resztę
dnia. Tylko wówczas mało tej reszty i czekasz na weekend, aby spędzić z nim więcej czasu. Na własnej
działalności jest odwrotnie - w
tygodniu jesteś w stanie wygospodarować więcej czasu dla rodziny,
ale przez to w weekend marzysz
po cichu o spokojnym poniedziałku. Ten mały galimatias ulega uporządkowaniu, gdy zaczyna się żłobek lub przedszkole. Teoretycznie.
Ale to historia na osobny artykuł.
PS. A w brzuchu w tej chwili jeszcze
parka, będzie wyjątkowo ciekawie.
# Korpotata
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Pytanie Zaufania
Droga Redakcjo,
postanowiłam napisać do Państwa, aby zwrócić uwagę na kolejny problem, który istnieje w korporacji.
Pracuję w kilkuosobowym zespole i od pewnego czasu odczuwam dyskomfort w pracy. Koleżanki
przynoszą tu bowiem swoje problemy z domu. Doszło do tego, że obecnie jedna z nich, co chwilę
odbiera prywatne telefony i załatwia swoje prywatne sprawy przy biurku. Co zrobić w takiej sytuacji ?
Nie interesują mnie sprawy innych, poza tym bardzo mnie to irytuje.
Pozdrawiam KZ

Szanowna Pani,
przede wszystkim pragnę ogromnie podziękować za obdarzenie
mnie zaufaniem. Nie przeceniam
powyższego faktu, bo znam życie i trudności, które ono ze sobą
niesie. Pani w bardzo precyzyjny
sposób definiuje swoje oczekiwania. Wobec tego postaram się
równie precyzyjnie odpowiedzieć. Przede wszystkim musimy
zwrócić uwagę na fakt, że jesteśmy w środowisku zawodowym.
Co to oznacza? Podpisaną umowę/kontrakt, zakres obowiązków/
odpowiedzialności, ale przede
wszystkim zdrowy rozsądek. Wielokrotnie spotykam się z takim
określeniem, “bo my to mamy w
pracy rodzinną atmosferę”. Rzeczywiście widać to gołym okiem,
REKLAMA

kiedy pracownicy mieszają zwyczaje ze sfery prywatnej z kodem
postępowania profesjonalisty. Te
pocałunki na dzień dobry, te plotki podczas grupowego palenia
papierosów, te koterie i układy.
Na podstawie takich zachowań
można by nakręcić niejeden serial. Pozwolę sobie przypomnieć,
że od tworzenia rodzinnej atmosfery jest rodzina i życie prywatne.
W pracy możemy tworzyć zespół,
szanować się, lubić, wspierać,
ale to nie ma nic wspólnego z
prywatną swobodą. Do pracy
przychodzimy, aby pracować,
sferę prywatną zostawiamy zaś
w domu. Z drugiej zaś strony jest
zawsze Człowiek. Zawsze pisany
przez duże “Cz”. Wszyscy jesteśmy ludźmi i w obecnych czasach
triumfy święcą takie firmy jak Go-

ogle, bo one to zauważyły. Ale czy
to znaczy, że pojedynczy człowiek
ma usunąć się w tzw. cień. Absolutnie nie! To właśnie korporacje,
które (nie bójmy się nazywania
rzeczy po imieniu) kształtują nasz
świat, dają nam przyzwolenie do
bycia takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. I tutaj jest w końcu miejsce dla moich ulubionych zasad
savoir-vivre’u.
Bo jeśli chcemy tak postępować,
to mamy na myśli dobro i swoje, i osób z naszego otoczenia.
Co zatem zrobić w tej sytuacji?
Klasyczna odpowiedź brzmi: w
sposób kulturalny i zdecydowany
powiedzieć koleżankom, że nie
życzymy sobie takiego zachowania, bo spotykamy się w pracy i
na tym powinniśmy się skupić.
Racjonalna refleksja mówi: to nic

nie da, wręcz przeciwnie zaogni
problem. Lubię ludzi, a nawet
więcej: kocham życie! Namawiam
więc zawsze do empatii. Jeśli
skoncentrujemy się szczerze na
drugim Człowieku, jeśli precyzyjnie określimy nasze niezadowolenie z podkreśleniem, że chcemy
pomóc i jest to dla nas ważne, nie
powinniśmy spotkać się z negatywną reakcją. Co ja bym zrobiła?
W cztery oczy porozmawiałbym
z konkretną osobą. Podkreślam
w “cztery oczy”. Zapytałabym co
słychać? Odniosłabym się też do
wspólnych pozytywów (zespołu,
firmy, etc) i również swoich pozytywnych oczekiwań, co do pracy.
Powiedziałabym szczerze, że chcę
rzetelnie wypełniać obowiązki zawodowe, bo to jest podstawa. Że
jest to dla mnie naprawdę ważne,

gdyż to jest przede wszystkim mój
kodeks osobisty, a że przy okazji
potwierdzony w zasadach korporacyjnych, to dowód na ważność
i niezmienność tych zasad. I zaraz
po tym zapytałabym, czy mogę
w jakikolwiek sposób pomóc, bo
rozumiem różne trudne sytuacje
życiowe. To jest ten moment,
kiedy używając języka sportowego “piłka jest po drugiej stronie”.
Pani zrobiła wszystko. Okazała się
wysokiej klasy profesjonalistą, ale
przede wszystkim nie dała sobie
“wejść na głowę”. Co stanie się dalej, zależy od wspomnianej osoby.
Spełniła Pani wszystkie wymogi
człowieka dobrze wychowanego.
Zwróciła uwagę, że tak się w pracy
nie postępuje (bo praca to praca i
za to pobieramy wynagrodzenie),
ale z drugiej strony pokazała, że

jest Człowiekiem. Jeśli to nie poskutkuje, zachęcam do kontaktu z przełożonym. Rozwiązanie
konfliktu należy do zakresu jego
obowiązków. Najgorsze w całej
sytuacji jest to, że musimy tłumaczyć rzeczy oczywiste. Że tak
wiele osób nie potrafi pozostawić
życia prywatnego tam, gdzie jego
miejsce. Że tłumaczy nam się, że
w firmie jest “rodzinna atmosfera”
(wiele osób reaguje wysypką na
takie dictum i słusznie (sic!). Że
niby mamy wyrażać siebie, ale czy
w korporacji i standardach jest na
to miejsce? Pomieszanie z poplątaniem! Pure! Proszę się trzymać i
nie poddawać!

# Lady Montemarco
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Laureaci konkursu pizzowego
TEAM BUILDING TELEPIZZA
„ Przez żołądek do zgranego teamu”

WARSZAWA | KRAKÓW | GDAŃSK | WROCŁAW

LIDERKA PO PRZEJŚCIACH

Apetyt na zmianę

Na zdjęciu zapracowani, ale najedzeni
pracownicy działu
IT ( choć wśród nich
- jak twierdzą - są
też guru SEO)

Kolejne konkursy
na FB/KORPOVOICE
już wkrótce.

REKLAMA

Wiele piszecie o byciu odważnym i wychodzeniu
poza strefę komfortu. Chociażby te jakże kolorowe
historie uciekinierów z korpo, które mają dowieść,
że tam, gdzie nas nie ma, na pewno jest lepiej. A
właśnie, że nie jest. W korpo mamy tę przyjemność
(jeśli trafimy na ludzką korpo), że zamykamy komputer o 17, idziemy na piłkę, kosza lub grać w „Need
for speed” i do następnego poranka głowa wolna.
W korpo nie stresujemy się, czy wypłata będzie 28
na koncie, bo będzie, a jeśli wypadnie w weekend,
to nawet wcześniej (swoją drogą zastanawialiście
się, czemu to jest 28, a nie po prostu ostatni dzień
roboczy miesiąca?). W korpo nie boimy się, że ktoś
nie będzie przestrzegał prawa pracy, bo stawka dla
przedsiębiorstwa jest zbyt wysoka i nie opłaca się ryzykować, a w małych rodzinnych firmach to niestety
nadal temat, który pozostawia wiele do życzenia.
Nie musimy się martwić o to wszystko, bo zrobi to
za nas HR, administracja lub inne działy. My mamy
robić dobrze tylko swój wycinek procesu i większości ludzi to odpowiada. Może was to zaskoczy, ale
wielu jest wśród nas takich, którzy spokój cenią sobie wyżej niż rozwój i generalnie im ich strefa komfortu odpowiada. Wcale a wcale nie zamierzają jej
opuszczać i nie można im tego zabronić, bo przecież
takie jednostki, które wolą pozostać w swojej strefie
bezpieczeństwa, nadal robić to, co doskonale znają
i w czym są dobre, gwarantują bezbłędne przestrzeganie procedur, szybkie szkolenie zastępców oraz
stabilność procesów, a z tego przede wszystkim rozlicza nas klient.
Kiedy jednak na myśl o tym, że manager jest chory
albo ma zaplanowany urlop, czyli że nie będzie go
przez cały tydzień, jego podwładny oddycha z ulgą
albo kiedy w poniedziałek rano pracownik zaczyna
tydzień od odliczania, ile dni zostało do piątku, to
chyba coś tu nie gra. Może właśnie nadszedł czas
na zmianę pracy lub chociaż stanowiska w firmie.
Współczesne korporacje robią naprawdę bardzo
ciekawe rzeczy, nie ma już przysłowiowego „klepania”, jest wiele interesujących projektów, programów rozwojowych i możliwości brania udziału w
wartościowych przedsięwzięciach. Trzeba tylko się
odważyć po nie sięgnąć, zarekrutować wewnątrz
firmy, wyjść z cienia, powiedzieć managerowi, że to,
co teraz robisz nie leży ci i że chciałbyś spróbować
czegoś innego. Oczywiście taki transfer wewnętrzny jest możliwy jak już się odpracuje pańszczyznę,
czyli w zależności od zajmowanego miejsca w hierarchii firmy, przepracuje od jednego do półtora

roku na dotychczasowym stanowisku, żeby spełnić
tzw. „Mobility Criteria” (jak to HR-y ładnie nazywają). Znam osoby, które odliczały dni, prawie jak do
wyjścia z więzienia, kiedy będą mogły wziąć udział
w takiej wewnętrznej rekrutacji i w końcu im się
udało. Znalazły nowy assignment, mają teraz nowe
zadania i absolutnie nie żałują swojej decyzji, chociaż była ona obarczona sporym ryzykiem. Ale jak to
mówią NO RISK, NO FUN. Za dużo czasu spędzamy
w pracy, żeby się w niej dusić, męczyć.
Miałam kiedyś zajęcia z socjologii zmiany z profesorem Sztompką, który zwykł mawiać, że każda zmiana jest zmianą na lepsze. Trochę trudno w to uwierzyć, bo przecież w pierwszym momencie zmiana
powoduje u wielu osób opór i niechęć, a nawet
paraliżujący strach, ale w ostatecznym rozrachunku
na pewno przyniesie wiele korzyści. Po pierwsze nowe środowisko, czyli większa sieć kontaktów, a
jak wiadomo networking to podstawa dzisiejszego
świata. Po drugie – nauka nowych rzeczy, rozwijanie
nowych kompetencji, co chyba jest wartością dodaną samą w sobie, patrząc jak zmienia się współczesny rynek pracy, jak często pracownicy muszą się
przekwalifikowywać. A po trzecie i chyba najważniejsze – umiejętność przystosowania się do nowej
sytuacji, co przez niektóre definicje uważane jest za
główny element świadczący o inteligencji naszego
gatunku.
Nie jestem wyjątkiem i u mnie samej zmiana stanowiska pracy też powoduje mieszane uczucia. Z jednej strony podekscytowanie, ciekawość, adrenalina.
A z drugiej strach przed nieznanym i obawa, żeby
nie wpaść z deszczu pod rynnę. Wolę się jednak
sparzyć niż siedzieć w miejscu i narzekać. Ale nie
myślcie sobie, że to była łatwa decyzja, oj nie. Przywiązuję się do ludzi i ciężko mi będzie zostawić mój
zespół. Nie raz walczyłam o nich jak lwica, o oceny, o awanse. Lubiłam się cieszyć razem z nimi ich
sukcesami, z radością obserwowałam jak rozwijają
skrzydła w nowych, bardziej skomplikowanych i odpowiedzialnych zadaniach. Mam jednak nadzieję,
że na nowym stanowisku będę mogła uaktywnić
te moje talenty, które przez ostatnie dwa lata były
uśpione, że praca będzie mi przynosić jeszcze więcej satysfakcji i radości (jeśli się da więcej, bo ja jestem niepoprawną optymistką, hehe) . I chociaż nie
wiem, co mnie czeka tam, dokąd idę, to już się cieszę, że poznam nowe, nieznane lądy. Trzymajcie za
mnie kciuki, mocno!
#Ania z Krakowa
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Horoskop
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

WODNIK (20 I-18 II)
Wasz
zwariowany
szef
zamknie was w biurze na
klucz i oznajmi, że wyjdziecie dopiero
po wyrobieniu targetu. Nie pomogą
prośby, błagania i groźby, przełożony
będzie nieugięty. Ostatecznie uda wam
się uciec dzięki uprzejmości pani sprzątającej, która podstawi wysoką drabinę
przy oknie. Umiejętności kaskaderskie
będziecie mogli dopisać sobie do CV.

RYBY (19 II-20 III)
Deadline ważnego projektu,
nad którym pracujesz, zostanie ustalona na koniec kwietnia. Jednak nie uporasz się z zadaniem na czas
i będziesz musiał zapomnieć o urlopie
majówkowym. Koledzy w ramach
wsparcia rozsypią piasek i muszelki wokół twojego biurka, żebyś choć przez
chwilę poczuł się jak na wakacjach.
BARAN (21 III-20 IV)
Żona szefa zacznie cię nachalnie podrywać na jednej
ze służbowych imprez. Przełożony zauważy całą sytuację, jednak jego złość
głównie skupi się na tobie. Na następny
dzień twoje biurko zostanie obłożone
przez szefa tysiącami segregatorów z
dokumentami do zeskanowania ASAP i
na nic zdadzą się twoje tłumaczenia, że
nie pracujesz na stanowisku sekretarki.
BYK (21 IV-21 V)
Ilość zadań do skończenia
ASAP przerośnie nawet twoje możliwości i postanowisz na własną
rękę zatrudnić asystenta, aby móc choć
trochę cieszyć się życiem prywatnym.
Niestety pokrycie pensji asystenta z
własnej kieszeni okaże się wyzwaniem.
W związku z tym weźmiesz nadgodziny, aby móc zapłacić za wynagrodzenie
pomocnika.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Po długiej zimie w końcu wyjdzie słońce, jednak ty nadal
nie będziesz miał okazji zobaczyć jak
świeci, gdyż całe dnie i noce będziesz
spędzać uwięziony w korpo. Kiedy po

miesiącu wrócisz pierwszy raz do domu
i zobaczysz się w lustrze, zauważysz,
że znacznie przytyłeś na codziennych
bułach kupowanych w ilościach hurtowych u Pana Kanapki. Twoja nowa figura spodoba się jedynie twojej babci,
która uzna, że praca ci służy.

RAK (21 VI-22 VII)
W tym miesiącu zwróć uwagę na szatyna spod znaku
Koziorożca, który ostatnio bacznie ci
się przygląda. Bynajmniej nie jest tobą
zauroczony, zależy mu, aby wygryźć cię
ze stanowiska! Ogranicz ilość przerw na
herbatkę, wyjść do sklepu i wiszenia na
telefonie z matką. Chłopak rejestruje
każdy twój ruch i zamierza w przyszłości wykorzystać swoją wiedzę na twój
temat.
LEW (23 VII-22 VIII)
Uzyskasz u przełożonego
zgodę na podwyżkę, na którą
ciężko pracowałeś wiele lat. Podwyżka
wiązać się będzie z dodatkowymi obowiązkami. Przede wszystkim dzienna
ilość godzin twojej pracy zostanie
podniesiona z ośmiu na czternaście. Po
przekalkulowaniu wszystkiego, zauważysz, że w efekcie godzinowo będziesz
zarabiać mniej niż do tej pory. Karta tarota „Głupiec” doradza nie podpisywać
aneksu do umowy.
PANNA (23 VIII-22 IX)
Postanowisz zmienić pracę i
udasz się na rozmowę kwalifikacyjną, która będzie odbywać się w
restauracji. Pechowo przy sąsiednim
stoliku będzie siedział twój szef, który
usłyszy całą rozmowę z rekruterem.
Od tego czasu przełożony będzie robił
wszystko, aby ci dopiec. Zamiast tradycyjnych obowiązków służbowych, szef
przydzieli ci zadania takie jak zawożenie jego dzieci do szkoły, odbieranie
ubrań z pralni i pastowanie butów. Zadbaj o szybką zmianę pracy.
WAGA (23 IX-23 X)
Podczas firmowej imprezy integracyjnej postanowisz wy-

znać uczucie koleżance z teamu, która
od dawna ci się podoba. Jednak przesadzisz z alkoholem i uznasz, że najlepiej
będzie obwieścić o twoim zauroczeniu
przez mikrofon. Wybełkoczesz kilka
niezrozumiałych zdań, następnie sam
sobie zaklaszczesz i runiesz jak długi
przed wybranką twojego serca wybijając sobie przedni ząb. Klasa sama w
sobie.
SKORPION (24 X-21 XI)
Niechcący zaparkujesz swoje
auto na miejscu dyrektora
finansowego, czym nieźle go rozwścieczysz. Zostaniesz wezwany na dywanik,
gdzie gęsto będziesz musiał tłumaczyć
się z pomyłki. Na koniec miesiąca nie
otrzymasz wynagrodzenia, a złośliwy
dyrektor wytłumaczy ci, że jedynie się
pomylił i następne przelewy wyjdą po
majówce. W tym również twój.
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Codzienne dojazdy do korpo
zrobią się dla ciebie na tyle
męczące, że postanowisz porozmawiać o tym z firmowym psychologiem.
Lekarz doradzi ci, abyś przez jakiś czas
zamieszkał w biurze, dzięki czemu
zaoszczędzisz czas na dojazdach. W
magazynie na szczotki zaaranżujesz
sobie skromną sypialnię i tym samym
zapunktujesz u szefa, dla którego nadgodziny i brak życia poza pracą, to priorytet i świętość.
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Będziesz sfokusowany na
osiągnięciu targetu i wyrobieniu premii, która pozwoli ci wyjechać
na wymarzone wakacje. Zaniedbasz
przez to rodzinę i przyjaciół. Gdy już
wyrobisz target, a na twoim koncie pojawią się dodatkowe środki, okaże się,
że nie masz z kim jechać na te wakacje,
gdyż już nikt o tobie nie pamięta. Możesz zaproponować wyjazd szefowi,
ponieważ aktualnie jest najbliższą ci
osobą.
.
#Wróżbitka Maciejka
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