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Ruszyliśmy zza biurek i pobiegliśmy dla
osób niepełnosprawnych
Fantastyczna
atmosfera, tłum
tak samo ubranych
uczestników,
wspaniały doping
w stylu: „Dasz
radę, już tylko sto
metrów”!
Tegoroczny Poland
Business Run
odbył się w ośmiu
miastach i przyniósł
ponad 1 650 tys. zł.
Dzięki temu będzie
można zakupić
protezy i opłacić
rehabilitację dla co
najmniej 66 osób.
- Świetne jest to, że wiele osób
biegło po raz pierwszy, w zwykłych adidasach, z kondycją dość
średnią, więc często to był raczej
trucht niż bieg. Ale najważniejsze,

że ci ludzie wstali zza swoich korporacyjnych biurek żeby w aktywny sposób zrobić coś dla innych
- mówi Olaf, jeden z uczestników
tegorocznego, szóstego już Poland Business Run.
Olaf startował w drużynie Korpo
Voice z Warszawy, wydawcy naszego magazynu. - Sam prowadzę
aktywny tryb życia: chodzę po
górach, biegam w maratonach i
półmaratonach od dziesięciu lat,
PBR był więc dla mnie przebieżką.
Ale i nowym doświadczeniem, bo
w biegu charytatywnym wziąłem
udział po raz pierwszy. I byłem
bardzo pozytywnie zaskoczony
skalą przedsięwzięcia, profesjonalnym przygotowaniem.
Skala faktycznie może robić wrażenie. Tym razem pobiegło bowiem
20 135 biegaczy, czyli o ponad 4
tysiące więcej niż rok temu. Swoje
pięcioosobowe sztafety wystawiły
1363 firmy z ośmiu miast: Krakowa, Warszawy, Łodzi, Poznania,
Katowic, Gdańska i Wrocławia oraz
–debiutującego- Lublina.
- Lublin pobiegł po raz pierwszy,
a to doskonały dowód na to, że
impreza się rozrasta - nie kryje
radości Agnieszka Pleti, prezes
Fundacji Poland Business Run. - I

Team Korpo Voice
Od lewej : Darek, Justyna, Olaf, Marcin.

mimo że to miasto bez dużych
firm, zaangażowanie uczestników,
a także urzędu wojewódzkiego,
było ogromne. Kolejna cudowna
sprawa, że we związku z PBR pojawiają się nowe inicjatywy. W tym
roku pobiegli też żołnierze z kontyngentu polskiego w Kosowie. W
ten sposób chcieli wesprzeć swoich rannych kolegów.
Lampka nadziei
Poland Business Run to bieg, którego celem jest zebranie funduszy
dla osób po amputacjach. Tegoroczny wynik to ponad 1 650 tys.
zł, o 500 tys. zł więcej niż w roku
poprzednim. Dzięki temu Fundacja będzie mogła kupić protezy
i opłacić rehabilitację dla co najmniej 66 osób. Jedną z nich jest
Łukasz Ciszek, który niecały rok
temu w wypadku stracił obie nogi.
- To niezwykłe wrażenie widzieć
tylu zwykłych, zapracowanych ludzi, którzy biegną dla nas - mówi
Ciszek. - Kibicowałem im w Krakowie. Mieszkam 120 km od tego
miasta, wyruszyliśmy więc z żoną
o 6 rano. Całą drogę lało jak z cebra. „Nie ma mowy żeby ktoś przyszedł w taką pogodę, na pewno

odwołają imprezę” - mówiliśmy
sobie jadąc w strugach deszczu.
Ale przyjeżdżamy, a tu mrowie gotowych do startu biegaczy. Zatkało nas ze wzruszenia.
Dla Łukasza Ciszka PBR ma też bardzo wymierne znaczenie. - Koszt
jednej protezy nogi to 50 tys. zł,
ja potrzebuję dwóch - mówi. I zaznacza: - Moim marzeniem jest,
by w przyszłym roku też pobiec w
Poland Business Run. Mój kolega,
osiem lat po wypadku, z protezą
już biega. Dla mnie więc też jest
jakaś lampka nadziei.
W Krakowie najlepszą drużyną
(tu biegło ich najwięcej, bo aż
1063) była ekipa Dotfizjo. Jeden
z jej zawodników, Adam Czerwiński, okazał się nie tylko najszybszym biegaczem w teamie,
ale też najszybszym w Krakowie
i Polsce (patrząc tylko na średnią
prędkość – 2,54 min./km). Nic z
w tym dziwnego. - Dziesięć lat
trenowałem w kadrze Polski, do
dziś biegam regularnie - mówi
Czerwiński, obecnie nauczyciel
WF. - W naszej drużynie większość
chłopaków ma na koncie niezłe
doświadczenie w biegach. W PBR
startowaliśmy po raz trzeci i po raz

trzeci wygraliśmy. Zwycięstwo ma
oczywiście znaczenie, ale nie tylko
to jest ważne - liczy się też pomoc
potrzebującym.
W Gdańsku, gdzie startowało 228
składów najszybszy był IP Kwidzyn Team. Dla nich to też nie był
debiut w PBR, w tym roku wystartowali po raz drugi. - Rok temu
mój zespół zajął drugie miejsce,
tym razem pierwsze - nie kryje
dumy Krzysztof Wasiewski, kapitan drużyny. - Świetna impreza,
a dzięki temu, że charytatywna,
daje podwójną przyjemność. Raz,
że można pobiegać, co w naszej
sztafecie wszyscy lubimy, dwa, że
jest fajny cel.
Wrocław reprezentowało 471 składów, najszybszy był team Trenujznami.pl. Natomiast w Warszawie
pobiegło w sumie 857 drużyn, z
których najlepszą okazała się Krosno Glass Running Team.
Za rok znowu startuję!
- Biegłam po raz pierwszy, a na
co dzień nie uprawiam joggingu.
Choć cały dystans to ok. 4,2 km,
dla mnie było to wyzwanie życia
- pół żartem przyznaje Justyna
Szawłowska, założycielka Korpo
Voice. - Oczywiście zamierzałam

zacząć treningi przynajmniej dwa
tygodnie przed imprezą, ale z
dwóch tygodni szybko zrobił się
jeden, z czego trzy dni kurowałam
się po tym, jak podczas wakacji
wywaliłam się, potykając w lesie
o korzeń.
Mimo braków kondycyjnych Szawłowska z entuzjazmem opowiada o biegu. - Fantastyczna atmosfera, tłum tak samo ubranych
uczestników, wspaniały doping
w stylu: „Dasz radę, już tylko sto
metrów!”. - Tak motywowali mnie
ludzie na ostatnim odcinku, kiedy już ledwo zipałam - śmieje się
naczelna Korpo Voice. - I fajne jest
to, jak te drużyny sobie robią selfie
po biegu. Uśmiechnięte twarze i
mega integracja firmowa. Niby
zagonione korpoludki, a potrafią
zwlec tyłek (i to w niedzielę!) na
trzy godziny po to, by zrobić coś
dla siebie, poczuć adrenalinę zawodów, doping kibiców i jeszcze
komuś przy tym pomóc. I dodaje:
- Mimo że po PBR nie zostałam
fanką biegania, w przyszłym roku
na pewno znów wystartuję i gorąco namawiam do tego wszystkich!
#Aleksandra Kozłowska
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ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.5

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Wiesz już jak zdobywać pożywienie, łokciami rozpychasz się przy
wodopoju, a nowy narybek przychodzi do ciebie po radę. Obsługa
ekspresu uzupełniła szeroki zakres
twoich biurowych umiejętności,
Team Leader udając się na ważne
spotkanie, powierza opiekę nad
trzódką właśnie tobie, a na checkliście coraz rzadziej pojawiają się zadania niewdzięczne i czasochłonne.
Sodówka stopniowo uderza do głowy, wypierając ostrożność, czuność
i uwagę. Przebywając w głębokiej
korporacyjnej dżungli, trafiasz na
bardziej niebezpieczne, wygłodniałe bestie oraz zatrute owoce rywalizacji. Miej się na baczności i nie
zapominaj, że przyszło ci pracować
w groźnym, bezdusznym środowisku. Nad wykarczowaną w pocie
czoła polaną zbierają się ciemne
chmury...
Dlatego musisz jak najszybciej
przysposobić kołorkera jako swoREKLAMA

www.telepizza.pl

jego chłopca na posyłki, który zapewni ci dodatkowe wsparcie w
trudnych zadaniach oraz ugruntuje
twoją pozycję wśród korporacyjnych „sierżantów”. Managerowie
dostrzegą potencjał w pracownku,
dla którego zbudowanie autorytetu
nie stanowi większego problemu.
Poszukaj wśród świeżaków, wypatruj kulawych, lekko powolnych,
by łatwiej osaczyć i dopaść z dala
od stada. Jednocześnie nie zapominaj, że po wstępnym kołczingu,
ów pracownik musi być przydatny,
więc pomiń osobniki najsłabsze i
mające nie po kolei w głowie. Niech
będzie pracowity, ale nie za bardzo,
bo wespnie się po twoich plecach
na szczyt. Obserwuj, kalkuluj, późniejsza zmiana faworyta może być
źle odebrana przez pozostałych
pomagierów.
Zadbaj o dress code. Masz już
określoną pozycję, nie wypada
przychodzić w dresie lub niechluj-

nie ubranym. Zdecyduj się na koszule, mniej lub bardziej eleganckie,
wyprasowane, w różnych kolorach
i stylach. Zaprezentujesz się jako
niższy przedstawiciel korpowładzy, a jednocześnie nie narazisz
się na śmieszność w oczach szeregowców. Kobiecej wersji stroju nie
odważę się przedstawić, gdyż nie
potrafię dostrzec tych wszystkich
modowych niuansów. Prezencja
jest ważna, abyś w oczach wizytujących dany projekt jawił się jako
osoba znacząca, kompetentna. Badża do drzwi umieszczona na szyi
na odpowiedniej smyczy lub przytroczona do paska. Buty czyste, a
jednocześnie wygodne.
Czas zająć się bardziej szczegółowo twoim biurkiem. Z bólem serca
będziesz musiał posprzątać. Dokumenty w segregatorach (mogą być
prawie puste, z czystymi kartkami),
które stworzą wrażenie istotnych
woluminów, notatnik, kolejne kart-

REKLAMA

ki, tym razem najlepiej zawierające
tekst, umieszczone w plastikowych
kuwetach, równo, niepogięte. Klawiatura wyczyszczona, mysz bez
śladów brudnych paluchów, zero
okruchów po jedzeniu, środkowa
część pusta, istny workspejs. Ważne, by zwrócić szczególną uwagę
na monitor. Jeśli będzie brudny, oblepiony i pokryty tłustymi plamami
po przepoconych palcach nie zaprezentujemy się profesjonalnie w
przypadku wizyty ważnego klienta.
Zdobądź zapas żółtych karteczek.
Nawet jeśli sam nie korzystasz,
zabłyśniesz pożyczając sąsiednim
pracownikom. Zanotuj coś i przyklej na dolnej krawędzi monitora, to
wygląda jakbyś dobrze zaplanował
swoją pracę. Jeśli siedzisz w boksie,
wykorzystaj również ścianki, do których przymocuj kilka bezużytecznych kartek z tekstami motywacyjnymi oraz zawierających informacje
dotyczące wykonywanych obowiązków.
Nigdy nie wychodź pierwszy z
biura! Musisz zdusić w sobie efekt
dzwonka kończącego lekcję, to
źle wygląda. Gros pracowników
natychmiast zrywa się z hukiem
z krzesła i pędzi do wyjścia wraz z
nastaniem odpowiedniej godziny.
Jeśli chcesz zapunktować, wzmocnić korpopozycję, zagryź zęby, poklikaj jeszcze w pliku excellowym,

przejrzyj skrzynkę w Outlooku, a
stworzysz wrażenie, że siedzisz w
worku po godzinach. Od razu widać, że ci zależy!
Korposłownik:
Checklista – z angielskiego Check
oraz list. Lista z zadaniami do wykonania; ogólnikowa, w postaci następujących po sobie etapów. Opcjonalnie współdzielona pomiędzy
kilkoma korpoludkami. Im dłuższa
tym lepiej
Kołorker – z angielskiego co-worker. Współpracownik. Ponglish
strkes again
Kołczing – z angielskiego Coach,
to coach. Oznacza „trenować, uczyć
kogoś”, albo jest po prostu nazwą
dla procesu szkolenia pracownika. Czasem w sensie przyuczania
nowego przez bardziej doświadczonego w zakresie specyficznych

kompetencji
Badż – aż zęby bolą od ponglishowej papki. Z angielskiego Badge odznaka. W tym przypadku plakietka z imieniem i nazwiskiem. Może
też dotyczyć plastikowej karty dostępu, korporacyjny must have
Workspejs – z angielskiego Work
space. Przestrzeń robocza. Najczęściej w odniesieniu do konkretnego
biurka lub całego piętra. Obszar
wypełniony po brzegi niezbędnymi
narzędziami biurowymi
Siedzieć w worku – niemal dosłownie z angielskiego to be at
work. Przebywać w pracy, w domyśle: wykonywać swoje obowiązki.
Według korpowładców stale powinniśmy siedzieć w workach! W
bardziej skrajnie spolszczonej wersji
(np. w e-mailach i SMS-ach) stosuje
się pisownię – siedzieć w Łorku.
# Albert Kosieradzki
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dr Marcin Capiga
Trener/ Coach/ Konsultant/ Dyrektor Zarządzający TRAINING TREE

ZADAJ PYTANIE COACHOWI

Coaching:
Hit czy mit?

List od Pawła:
Od pewnego czasu myślę o skorzystaniu z usług coacha. Myślę o
zmianie branży i może coach mógłby mi pomóc? Powiem wprost:
zastanawiam się jednak czy warto. Słyszałem bardzo dużo negatywnych opinii, że cały ten coaching to naciąganie ludzi. Może Wy
wytłumaczycie mi, czym on tak naprawdę jest?

Czym jest coaching?
To praca, która polega na towarzyszeniu klientowi w dojściu do
takiego celu, jaki sobie klient stawia. Coach nie udziela rad, nie daje
gotowych rozwiązań, tylko poprzez
pytania, ćwiczenia i różnego rodzaju techniki sprawia, że klient sam
znajduje odpowiednie rozwiązanie.
Idąc do coacha z problemem, nie
dostanę złotej rady?
Nie, ale odbędziesz spotkanie, podczas którego poprzez pytania i ćwiczenia sama odnajdziesz sposób na
rozwiązanie tego problemu.

Z czym możemy się zgłaszać do coacha?
Ludzie zgłaszają się do coacha
mając trudność z rozwiązaniem jakiegoś nurtującego problemu. Brak
motywacji, niskie poczucie własnej
wartości, stres, skomplikowana
relacja w pracy, wypalenie zawodowe, trudność w znalezieniu pomysłu na swoją karierę zawodową
czy w ogóle trudność w odnalezieniu sensu w życiu. Tematów może
być wiele. Coraz częściej jednak
zauważam też pozytywny trend
zgłaszania się klientów, którzy chcą
coś udoskonalić. Nie traktują danej
sytuacji jako problem, ale wiedzą,
że stać ich na więcej i dlatego chcą

wsparcia kogoś, kto pomoże im
uwolnić swój potencjał.
Wybierając coacha, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Po pierwsze trzeba zweryfikować
przygotowanie danego specjalisty
do wykonywania tego zawodu. Rynek przesiąknięty jest bowiem osobami które określają się jako coach,
nie zawsze natomiast mając ku temu
odpowiednie przeszkolenie.
Skąd mamy wiedzieć, czy wykształcenie coacha jest odpowiednie?
Problem polega na tym, że nie mamy
żadnej ustawy o zawodzie coacha.
Pozostaje nam więc opieranie się
na szkołach, które są certyfikowane
przez międzynarodowe organizacje.
Muszą one spełniać określone standardy. Aby zostać certyfikowanym
coachem w międzynarodowej organizacji trzeba wykazać się konkretnymi kompetencjami, umiejętnościami
i doświadczeniem. Dwie najbardziej
prestiżowe organizacje coachingowe
to ICF i EMCC. Jeżeli więc szukamy
coacha, to pierwszą rzeczą na jaką
powinniśmy zwrócić uwagę, to jaką
szkołę ukończył. Po drugie, istotne
jest, czy ta szkoła była certyfikowana

i po trzecie czy coach posiada certyfikat. Jeśli tak, oznacza to, że musiał
przeprowadzić określoną liczbę sesji
coachingowych.
Mamy wykształcenie, na co jeszcze
zwrócić uwagę ?
Na pewno świetnie sprawdza się
marketing szeptany. Poza tym wielu
coachów pisze blogi, artykuły, udziela wywiadów itp. Poprzez te publikacje możemy sprawdzić, czy dana
osoba nam odpowiada. Dobrym
zwyczajem, który zawsze stosuję, jest
też tzw. sesja chemiczna. Fajnie jeżeli
coach zaproponuje nam za darmo
pierwsze spotkanie, podczas którego
możemy się poznać, porozmawiać
o celu coachingu, metodach , które
będą używane, kwestiach formalnych itd.
Co powinno spowodować zapalenie się u nas czerwonej lampki?
Przede wszystkim czas trwania
współpracy. Sesje coachingowe nie
powinny ciągnąć się latami. To praca
krótkoterminowa. Oczywiście trudno
określić dokładną liczbę spotkań, ale
myślę że praca dotycząca jednego
celu raczej nie powinna przekraczać
6-9 spotkań. Oczywiście pracując
nad jednym celem, mogą pojawiać

się nam nowe wątki. Jednak jeśli
pracujemy nad jednym celem dłużej
niż 9 sesji i nadal nie możemy wyjść z
impasu, pytanie czy nie powinniśmy
pomyśleć o zmianie specjalisty.
Coś jeszcze?
Zachowania nieetyczne takie jak:
skracanie relacji klient-coach. Sytuacje, w których coach mówi jak klient
powinien postępować w danej sytuacji, zamiast zadać pytanie., próby
manipulacji, wykorzystania historii
klienta i tym podobne praktyki nie
powinny mieć miejsca. Dobrą zasadą
w coachingu jest ustalenie kontraktu
z klientem podczas pierwszej sesji,
który powinien takim sytuacjom zapobiegać.
Skąd biorą się negatywne opinie
na temat coachingu?
Powodem tej sytuacji jest m.in. to, że
nie ma w Polsce uregulowanej ustawy o zawodzie coacha. Jeśli podam
się za lekarza, a nie mam odpowiedniego wykształcenia, zostanę podany
do sądu. Natomiast jeśli podam się za
coacha, a skończyłem jednodniowe
szkolenie, to nikt mi nie może tego
zabronić. Mamy więc wielu pseudospecjalistów, którzy psują rynek, a
w telewizji i internecie znajdziemy

mnóstwo osób mianujących się
coachami, którzy w rzeczywistości
nimi nie są. Przykładem są mówcy
motywacyjni - przemawiający do ludzi, opowiadający im swoje historie i
radzący jak mają żyć, ale niemający z
coachingiem nic wspólnego.
Czy pseudocoaching prowadzony przez osobę niekompetentną
może zrobić krzywdę?
Myślę, że tak. Jeśli pseudocoach
przykładowo doradzi swojemu klientowi, by ten rzucił pracę lub podążał
za marzeniami, nie zważając na nic,
może zrujnować takiej osobie życie.
Tacy „specjaliści” potrafią wpływać na
emocje, a jak wiadomo w emocjach
nie zawsze podejmuje się właściwe
decyzje i nie zawsze przemyślane.
Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego coacha i świadomość
tego, czym coaching jest.
#Marta Wujek

Bank Zachodni WBK w badaniu
przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia
zapytał Polaków o to z jakim zwierzęciem
kojarzy im się rachunek osobisty. Co się
okazało? Najwięcej osób (24%) myśli o koncie
osobistym, jak o psie, który symbolizuje
przyjazne użytkowanie i towarzyszenie
każdego dnia.
Na drugim miejscu znalazł się lew (21%)
kojarzony z bezpieczeństwem, a na trzecim kameleon (19%) reprezentujący elastyczność i dopasowanie. Najwolniejszy
w stawce okazał się gepard, który zebrał
zaledwie 7% głosów.
Rachunek osobisty powinien być przede
wszystkim przyjazny niczym najlepszy
przyjaciel człowieka – pies. Na takie skojarzanie wskazało 23% badanych. Jednocześnie konto powinno stać na straży
bezpieczeństwa finansów jak bajkowy król
zwierząt (21% głosów) i niczym kameleon
dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji – życiowej czy aktualnej pory roku
(19%).
Płeć nie wpływa na skojarzenia…
TOP3 skojarzeń zwierząt z rachunkiem
osobistym nie różnicuje się ze względu
na płeć. Kobiety i mężczyźni oddali po tyle
samo głosów na psa i lwa, zaś różnica dotycząca kameleona jest niewielka (mężczyźni – 20%, kobiety – 17%). Wynika z tego, że

w przypadku zwierząt oczekiwania kobiet
i mężczyzn są wyjątkowo zbieżne.
…ale wiek i wykształcenie robią różnicę
Osoby z wyższym wykształceniem zdecydowanie częściej niż pozostałe wskazały, że konto powinno być pracowite jak
pszczoła i zapewniać klientowi benefity
m.in. w postaci zwrotów za rachunki czy
zakupy (24%). Natomiast osoby z podstawowym wykształceniem najczęściej wskazywały psa (27%).
Widoczne różnice w preferencjach dotyczących rachunku osobistego występują
też w poszczególnych grupach wiekowych. Najmłodsi (18-24 lat) uważają, że
najistotniejsze jest regularne oszczędzanie. Dla 18% z nich najbardziej adekwatnym zwierzęciem jest chomik, który na robieniu zapasów zna się najlepiej. Osoby w
wieku 25-34 lat jako najważniejsze wskazały bezpieczeństwo swoich oszczędności, które z kolei najmniej głosów zebrało
u ankietowanych w przedziale 35-44 lat.

Według nich konto powinno być przede
wszystkim przyjazne jak pies (31%) oraz
pracowite jak pszczoła (21%). Najstarsi
ankietowani (45-55 lat) również preferują
psią przyjaźń (27%), natomiast za najmniej
istotne uznali chomikowanie pieniędzy
i szybkość geparda przy transakcjach finansowych (po 7%).
Konto Jakie Chcę w każdej postaci
Klienci Banku Zachodniego WBK, którzy
zdecydują się na Konto Jakie Chcę wraz z
kartą Dopasowaną mogą sami decydować
o tym, jaki charakter ma mieć ich rachunek. Lubiący „chomikować” oszczędności
mogą wybrać pakiet automatycznego
oszczędzania, pracowite „pszczółki” mogą
włączyć pakiet zwrotów za zapłacone rachunki z Konta Jakie Chcę, a ceniące zmiany „kameleony” mogą w prosty sposób
włączać i wyłączać odpowiednie funkcje.
Prowadzenie Konta Jakie Chcę jest darmowe. Podobnie jak przelewy internetowe
realizowane w systemie ELIXIR w bankowości mobilnej i internetowej. Natomiast
korzystający z karty Dopasowanej nie zapłacą za wypłaty w bankomatach BZ WBK,
wypłaty BLIKIEM czy wpłaty gotówki we
wpłatomatach BZ WBK.
Jedno konto, wiele możliwości
Opłata miesięczna za kartę – klient sam
decyduje, czy woli zapłacić kartą min. 5
razy lub zrobić zakupy za 500 zł w miesiącu, żeby uniknąć opłaty za kartę Dopasowaną. Można też wybrać stałą opłatę
w wysokości 3 zł miesięcznie.

Pakiety wypłat w bankomatach – można
płacić jedną miesięczną opłatę za korzystanie we wszystkich bankomatach w Polsce lub płacić za każde pobranie gotówki
w bankomatach spoza sieci BZWBK24.
Dla osób planujących wyjazd zagraniczny został przygotowany specjalny pakiet,
który w ramach jednej opłaty, pozwala na
dowolną liczbę wypłat w bankomatach za
granicą.
Zwrot za rachunki – płacąc rachunki z
Konta Jakie Chcę można otrzymać 1%
zwrotu miesięcznie od wartości zapłaconych poprzez Konto Jakie Chcę rachunków za gaz, prąd, TV, telefon czy Internet.
Automatyczne oszczędzanie – jeżeli
klient włączy automatyczne oszczędzanie
z Konta Jakie Chcę na min. 20 zł miesięcznie na konto Systematyczne zostanie nagrodzony podwyższonym oprocentowaniem środków na Koncie systematycznym
w kolejnym miesiącu kalendarzowym..
Materiał informacyjny
Bank Zachodni WBK SA

Metodologia badania:
Badanie zostało przeprowadzone przez instytut badawczy
ARC Rynek i Opinia na zlecenie Banku Zachodniego WBK
metodą wspomaganych komputerowo wywiadów indywidualnych (CAWI) na próbie 900 respondentów w sierpniu
2017 roku.
Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach Banku Zachodniego
WBK S.A. oraz na www.bzwbk.pl. Transakcje BLIK dostępne
są dla posiadaczy usług bankowości elektronicznej BZWBK24,
wypłaty BLIKA dostępne są w bankomatach, które obsługują
BLIKA. Infolinia 1 9999 – opłavta za połączenie zgodna z taryfą
danego operatora. Stan na 2.10.2017 roku.

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Konto bankowe przyjazne jak pies czy zmienne jak kameleon?
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Test na korporacyjnego wirusa
W każdym z poniższych trzech pytań wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje twoją sytuację:
1. Gdy twoją pracę wstrzymuje problem, to:
A. bierzesz się za jego rozwiązanie
B. szukasz osoby, której o tym powiesz
2. Gdy dostajesz bezsensowne zadanie, to:
A. prosisz zlecającego, by wyjaśnił dlaczego i w jakim
celu to ma być zrobione
B. bierzesz się do roboty o nic nie pytając
3. Gdy widzisz, że coś złego dzieje się w firmie, tracicie na tym pieniądze, energię ludzi i reputację, to:
A. alarmujesz osoby odpowiedzialne za firmę
B. udajesz, że tego nie widzisz. Interpretacja wyników.

Policz ile razy wystąpiło „A” w Twoich odpowiedziach.

Jeden lub dwa razy odpowiedzia- łaś/eś „A”:
Wykryto u ciebie ślad wirusa korporacyjnego. Mogłaś/
eś się zarazić nawet w małej firmie, do której szef przeniósł korporacyjne obyczaje. Bądź czujna/y. Wyjdziesz
z tego.

cię znienawidzą i wyrzucą, albo powierzą ci sporą odpowiedzialność. Tak czy inaczej, zapomnij o świętym
spokoju i bezpiecznym rozwoju kariery. Dotyczy to w
tym samym stopniu firm należących do ekscentrycznych rodzimych przedsiębiorców, co globalnych korporacji. Łączy ich to, że nie szanują korpoludków, choć
produkują ich na pęczki. Nowoczesny biznes potrzebuje pracowników, którzy nie są niewolnikami, a są autonomicznymi partnerami. Jednak widzę, że jest spora
luka między tym czego biznes „chce”, a tym czego „potrzebuje”. Zatem jeśli jesteś wolna od korporacyjnego
wirusa to rób swoje i nie patrz wstecz!

Ani razu nie odpowiedziałaś/eś „A”:
Stwierdzono u ciebie syndrom korpoludka. Nie martw
się. To nie jest choroba śmiertelna, aczkolwiek przypadki wyleczenia są nieliczne. Jeśli pracujesz w korporacji,
to trzymaj jej się jak matki. Jeśli żadna korporacja cię
nie chce, to szukaj szczęścia w wojsku, policji lub w dużych partiach politycznych.

Bernard Fruga, ekspert zarządzania zmianą, katalizator
rozwoju w firmach i organizacjach, którym towarzyszy
w przejściu od spontanicznej działalności pasjonatów
do uporządkowanych i profesjonalnych przedsięwzięć.
Autor książki i modelu ISRIKUZ Pogodne przywództwo.
Wideobloger znany z pigułek inspiracji pod nazwą
1-minutowy Fruga

Trzy razy odpowiedziałeś „A”
Jesteś wolna/y od wirusa korporacyjnego. Jeśli pracujesz w korporacji to jesteś dla niej nadzieją na przetrwanie, albo... pierwszą na liście do zwolnienia.

Podsumowanie. Postawa życiowa rozwiązywania
problemów, kwestionowania poleceń oraz wytykania
błędów jest przepisem na ciekawe życie zawodowe.
Zwykle wiąże się z tym duża zmienność. Bowiem albo

REKLAMA

#www.fruga.net.
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Nie mówcie mi:
Nie wypada
Człowiek musi pracować. Bez pracy, uczenia się, obowiązków,
traci się motywację do rozwoju i do życia. Ale też i nie samą
pracą człowiek żyje. Równie ważna jest zabawa – mówi
Wirginia Szmyt, najstarsza DJ’ka w Polsce, znana fanom jako
DJ Wika.
Od lat grywa pani w pubach, klubach, na imprezach masowych.
Prowadzi pani imprezy, także
firmowe i gra na nich do białego rana! Jak - dobiegając 80 lat
- udaje się pani zachować tyle
energii i jeszcze promieniować
uśmiechem?
Nie wiem. Nie zastanawiam się nad
tym. Po prostu staram się dobrze
wykorzystać każdy dzień i cieszyć
się z tego, co przynosi. Staram się
myśleć pozytywnie. Niczego też
nigdy nie żałuję. Nie zadręczam
się, że coś zrobiłam nie tak, jak być
może powinnam albo że czegoś
nie zrobiłam. Takie zadręczanie
się nic nie daje, a tylko człowieka
osłabia, więc po co? Staram się też
nie porównywać z innymi, bo to
zawsze rodzi jakieś wewnętrzne
REKLAMA

konflikty. Zaczyna się myśleć źle o
sobie lub o innych. Przez całe życie
spędzam też dużo czasu z innymi
ludźmi. Wcześniej, pracując jako
pedagog specjalny z młodzieżą,
dziś z seniorami czy też grając, jako
DJ. To także pozwala mi pozytywnie ładować akumulatory, stawiać
sobie nowe cele i nadaje działaniom sens. Myślę też, że remedium
na wiele problemów jest kreatywność. Szukanie rozwiązań, a nie
roztkliwianie się nad trudnościami.
Poza tym lubię pracować, lubię się
uczyć, a to również wyzwala energię.
Jak to się stało, że w ogóle została pani DJ’ką?
Gdy przeszłam na emeryturę, zaczęłam prowadzić na Okęciu Klub

Seniora. To tam wpadłam m.in. na
pomysł organizacji dancingów dla
klubowiczów. Później związałam
się z fundacją, której siedziba mieściła się w tym samym budynku co
warszawski Pub Bolek. Żeby zarobić na bieżące sprawy fundacji, nawiązałam kontakt z pubem, gdzie
również grałam dla gości. Pewnego dnia, mnie oraz to co robię dla
seniorów, zauważyły zachodnie
media. Zachwyciły się, że starsi ludzie w Polsce nie tylko potrafią klęczeć, ale i tańczyć. A potem powoli
zaczęłam być rozpoznawalna także
w Polsce i dostawać coraz więcej
propozycji występów. Od młodych
DJ’ów, z którymi zaczęłam wspólnie grywać, nauczyłam się obsługiwać sprzęt mikserski. Dziś mam już
swój własny, bez którego się nie ru-

szam. I jestem szczęśliwa, bo ciągle
coś się dzieje, bo poznaję wspaniałych ludzi, bo ciągle czegoś nowego dowiaduję się o świecie.
Gdy grywa pani na imprezach
korporacyjnych, jaki obraz
współczesnych przedsiębiorstw
pani z nich wynosi?
Chyba nie potrafię w tym momencie uogólnić. Każdą imprezę,
podobnie jak każdą korporację,
tworzą ludzie. To od nich zależy, jak
wszystko funkcjonuje. Na jednych
imprezach widzę wyraźne podziały, jeśli chodzi o hierarchię wśród
pracowników, na innych całkowity jej brak. Te drugie, bardziej mi
się podobają, bo ja jednak całym
sercem jestem za integracją, a nie
podziałami. Na podziały szkoda
życia. Dlatego podoba mi się, kiedy
zaciera się relacja szef-podwładny,
wszyscy pracownicy siedzą przy
jednym stole, bawią się wspólnie,
a nie w podgrupach. Oficjalne relacje są przydatne w pracy, ale kiedy
mamy się bawić, kiedy spotykamy
się poza zawodowymi obowiązkami, żeby się lepiej poznać i zrelaksować, podkreślanie braku równości, moim zdaniem, jest zbędne i
wręcz utrudnia osiągnięcie celów
takiego spotkania.
Wielu ludzi marzy o wcześniejszej emeryturze, o tym, by już
w końcu nie musieć chodzić do
pracy, żeby wreszcie skończył się
obowiązek codziennego wstawania i pedałowania do roboty.
Pani za to wydaje się tytanem
pracy.
Lubię żyć aktywnie i chyba zwariowałabym na emeryturze, siedząc
w domu i gapiąc się w okno. Być
może niektórzy ludzie nie lubią
tego co robią albo nie dostrzegają w swoich działaniach większego sensu, więc marzą o ucieczce.
Pewnie jest też grupa osób, które
co prawda chodzą do pracy, ale
wcale nie po to, żeby w niej pracować. Motywuje ich jedynie to,
że muszą coś robić, żeby mieć na
utrzymanie, a nie praca sama w sobie. Oni faktycznie mogą uważać,
że emerytura będzie dla nich wybawieniem. Osobiście nie jestem
zwolenniczką takich rozwiązań.
Myślę, że bez pracy, bez obowiązków człowiek się uwstecznia. Dlatego jestem wielką zwolenniczką
zatrudniania przez firmy nie tylko
młodych ludzi, ale i seniorów. Według mnie byłoby to z pożytkiem
dla obu stron.
To znaczy?
Dziś mamy coraz więcej ludzi starszych w społeczeństwie. Wśród
nich jest wielu specjalistów, ludzi
o ogromnej wiedzy, umiejętnościach, doświadczeniu, czyli bogatych w to wszystko, co powinno
być istotne dla przedsiębiorcy –
zakładając, że zależy mu na posiadaniu kompetentnego personelu.

Gdy owi specjaliści przechodzą na emeryturę, ich
potencjał się marnuje.
Bez pracy, bez właściwego wykorzystania
wiedzy,
jaką dysponują,
potencjał traci
ukierunkowanie,
rozmywa się. Z
kolei firmy przyjmując młodych,
muszą zainwestować w ich szkolenie,
przygotowanie do pracy
na danym stanowisku. W
przypadku zatrudniania seniorów
nie musiałyby już ponosić takich
kosztów. Część starszych pracowników z powodzeniem mogłaby
też służyć swoją wiedzą młodszym
pracownikom, stając się ich mentorami.
Pani zdaniem, współczesne
przedsiębiorstwa powinny poważnie pomyśleć o wprowadzaniu większej równowagi wiekowej w swoich zespołach, a nie
tylko hołdować młodości?
Dokładnie. Zatrudnienie seniora ma wiele zalet. Ma on mniej
obowiązków niż młodzi, którzy
zajęci są budowaniem rodziny,
wychowywaniem dzieci, realizacją
zawodowych ambicji. Większość
starszych ludzi ma to już za sobą.
Nie muszą już niczego nikomu
udowadniać, więc nie będą stawiać nacisku na rywalizację. Mogą
regulować niekorzystne nastroje
w grupie. Wbrew pozorom potrafią być bardziej elastyczni choćby
godzinowo, jeśli chodzi o wykonywanie zawodowych obowiązków,
bo przecież w życiu prywatnym
mają mniej na głowie, niż młodsi.
Jednocześnie dla seniorów byłoby
to korzystne z tego względu, że
cały czas byliby aktywni, mieliby
poczucie, że są ważni i potrzebni, a
tego wielu z nich, dziś właśnie najbardziej brakuje.
Stąd pomysł na organizację
Parady Seniorów,
która we wrześniu
przeszła
ulicami
Warszawy?
Organizacja takiego wydarzenia od
dawna była moim
wielkim marzeniem.
Tak, chodziło o to,
by pokazać, że seniorzy są wśród nas,
że potrafią być pełni
życia, bawić się, być
aktywni. Nie są szarą
strefą, której nikt nie
zauważa. Są radośni,
kolorowi, otwarci na
innych i widoczni czy
to się komuś podoba, czy nie.
A są osoby, którym
się to nie podoba?

Czasem ktoś napisze do mnie na
FB: „Pani już nie jest nastolatką,
żeby się tak ubierać, tak zachowywać. W tym wieku trzeba już
siedzieć cicho, nie wypada się odzywać”. Odpowiadam wtedy, że
nie wypada nie dbać o higienę,
łazić nago po ulicy, kraść, kłamać,
być wulgarnym czy opryskliwym,
ale nikt mi nie wmówi, że osiągając pewien wiek, nie mam prawa
wypowiadać swojego zdania czy
cieszyć się z życia. Że nie wypada
tańczyć czy włożyć czerwonych
spodni.
To dlatego ma pani różowe włosy i ubiera się tak kolorowo?
Lubię taki styl i dobrze mi z nim.
Pasuje do mojej osobowości i tego,
jak młodo czuję się duchem. Nie
wiek ma tu decydować, ale to, co
nam w duszy gra. W Polsce jeśli seniorzy chcą wyjść z cienia, muszą
porzucić ten toksyczny przekaz:
„nie wypada”. Nie dajmy sobie tego
wmówić. Chrzanić „nie wypada”!
Pozwólcie sobie żyć i cieszyć się
tym życiem.
Jak zatem żyć za młodu, by dorobić się szczęśliwej starości?
Pracować, uczyć się i nie zapominać o zabawie.
#Celina Summer
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Kryptowaluty - złożony system
z prostymi korzyściami

PATRNER MERYTORYCZNY

Czy ktoś wcześniej mógł sobie wyobrażać, że będzie można
wysyłać listy e-mailem, z pominięciem urzędu pocztowego?
Zgodnie ze Słownikiem Języka
Polskiego, przedrostek „krypto”
wskazuje na niejawny charakter.
Jednak w przypadku kryptowaluty Dascoin, wszystko jest jawne;
największym wyzwaniem jest
nasza zmiana podejścia do tego
produktu. Czy ktoś wcześniej
mógł sobie wyobrażać, że będzie
można wysyłać listy e-mailem, z
pominięciem urzędu pocztowego? Podobnie dzieje się dziś z
bankami - technologia blockchain (na której funkcjonuje system
krytpowalut) stwarza szybszą i
tańszą alternatywę dla obecnego
systemu, a przy okazji może być
dobrą inwestycją. To tak naprawdę nowy system wymiany wartości, którego już wkrótce staniemy
się częścią, czy tego chcemy, czy
nie.
Jak działa tradycyjny system bankowy? W dużym uproszczeniu:
godzimy się na to, że banki są
gwarantem dobrze zaksięgowanych płatności, i wierzymy, że
oszczędności na koncie mogą
być więcej warte niż koszt papieru i energii zużytej do wydruku
stanu konta. Mówiąc bardziej
obrazowo: bank jest jak rodzic,
który obserwuje wymianę cukierków między dziećmi na podwórku i korzysta ze swojego autorytetu, by powiedzieć, że wymiana
doszła do skutku, a następnie
przechowa cukierki do czasu kolejnych transakcji. To obraz bardzo tradycyjnego myślenia o obrocie finansowym, który w takim
kształcie ma swoje obciążenia.
Pierwsze wynika z faktu, że instytucje, czyli wspomniani wcześniej „rodzice”, zabierają część cukierków w zamian za pilnowanie
porządku w rozliczeniach. Ma to
sens, szczególnie jeśli myślimy
o bankowości przez pryzmat jej
historii i nie miała do tej pory
żadnej sensownej alternatywy.
Było to spowodowane brakiem
technologii, która stworzyłaby alternatywę dla zaufania, oferowanego przez instytucję. Tak więc
płaciliśmy i ponosiliśmy koszt
gwarancji, bo nie mieliśmy wyboru, chcąc uczestniczyć w wymianie. Kolejnym obciążeniem starego systemu jest przekonanie,
że instytucje działają nieomylnie,
a wspominani już „rodzice” z definicji posiadają dobre intencje.
Doświadczenia pokazały jednak,

że świat jest bardziej złożony, a
kolejne załamania gospodarki
w ostatnich dziesięcioleciach,
dały dobre powody do szukania
nowych, lepszych rozwiązań.
Rewolucja zapisana w bitach
Rewolucję w myśleniu o tradycyjnym systemie bankowym przyniosła technologia. Dzięki bezpośredniej wymianie informacji
między pojedynczymi użytkownikami sieci, stało się możliwe
współdzielenie przez wszystkich
uczestników wiedzy na temat
dokonywanych transakcji. To
znaczy, że rolę „rodzica”, który obserwował wszystkie transakcje,
a następnie był ich gwarantem,
zastąpiła powszechna jawność
informacji o dokładnym przebiegu transakcji, czyli już każdy
z uczestników wymiany pełni tu
rolę „rodzica” – ergo: w tym systemie nie ma już naiwnych „dzieci”, a są wyłącznie sami „rodzice”,
więc nikt nie może nami manipulować, oszukiwać nas, mieć
nad nami przewagę w poziomie
posiadanej wiedzy, doświadczenia itd. W ten prosty sposób powszechny dostęp do informacji
nie tylko wyeliminował możliwość wzajemnego oszukiwania
się przez poszczególnych użytkowników systemu, ale również
spowodował odporność na ataki z zewnątrz. Zdeformowanie,
uszkodzenie czy zmanipulowanie informacji o danej transakcji
– a więc jednoczesne oszukanie
wszystkich uczestników tej transakcji – jest w praktyce niemożliwe! W systemie, który stworzył
Dascoin, każdy z nas pełni funkcję nie tylko posiadacza, ale i
gwaranta.
Czym tak dokładnie jest krytpowaluta Dascoin? Jest to waluta,
która działa w sieci, nie ma swojej
fizycznej reprezentacji (w postaci
monet czy banknotów), jej kurs
nie jest bezpośrednio zależny
od żadnego państwa, a funkcję
centralnego systemu bankowego pełnią tu wirtualne połączenia
między użytkownikami – klarowne i jawne dla wszystkich. Poza
tym Dascoin stworzył mechanizmy stabilizujące i zabezpieczające wartość waluty oraz skuteczność zawieranych transakcji.
Mówiąc w metaforycznym skrócie: nad tą walutą, na wszystkich

poziomach jej funkcjonowania,
opiekę sprawuje powołany przez
Dascoin niezależny „wirtualny
policjant” w postaci skomplikowanego algorytmu matematycznego. Więc z jednej strony
możemy czuć się z naszą walutą
bezpieczni w każdym miejscu, a z
drugiej – nie ma opcji, by ktoś dał
niniejszemu „wirtualnemu policjantowi” w łapę, więc nie ma tu
równych i równiejszych.
Wszystkie reguły poruszania się
w świecie Dascoina dostępne są
na stronie internetowej www.
dascoin.com. Projekt szczyci się
poparciem wyjątkowych postaci
w świecie zarządzania, procedur
bezpieczeństwa,
kryptowalut
oraz innowacji. Co ważne, do korzystania z możliwości Dascoina
nie jest konieczne zrozumienie
wszystkich mechanizmów, podobnie jak korzystanie z rozliczeń
za pośrednictwem banku nie wymaga od klientów rozumienia
mechanizmu działania banku.
Choć funkcjonowanie tej kryptowaluty opiera się na szeregu
skomplikowanych
obliczeń,
to generalne zasady działania
Dascoina są proste i wynikają z
podstawowych zasad ekonomii.
Wygląda to mniej więcej tak, że
tworzymy ograniczone ilościowo
dobro, które w ten sposób nabiera wartości i umożliwia wymianę
na inne dobro – dokładnie tak
jak wszystkie inne towary lub
pieniądz. Zatem sami tworzymy
– w swoisty sposób „kupujemy”
– „walutę”, którą później możemy
zamienić na inne towary. Możemy przy jej użyciu np. zainwestować w coś, zrobić zakupy w
sieci, wymienić na inną walutę.
Jednak tym co różni nowoczesną walutę od tej coraz bardziej
przestarzałej formy pieniężnej,
jest brak pośredników (instytucji
państwowych czy banków), którym musieliśmy wcześniej płacić
za uczestnictwo w ich systemie.
Kurs kryptowaluty uzależniony
jest przede wszystkim od globalnego zapotrzebowania na
nią (od popytu na możliwości
jakie oferują kryptowaluty), a
ten stale rośnie. Korzyści, jakimi
kryptowaluta przyciąga do siebie użytkowników, są dwojakie.
Po pierwsze, jej możliwości rozwoju – ze względu na brak państwowej kontroli i wręcz nieskoń-

czoną wielkość Internetu – są o
wiele większe niż w przypadku
tradycyjnych form pieniężnych.
Po drugie, są z nią związane
atrakcyjne programy wspierające
rozwój tego typu innowacyjnych
projektów.
Zaufanie oparte na powszechności
Rola kryptowalut w globalnej wymianie dóbr i usług ciągle wzrasta. Rośnie więc liczba osób, które już poznały korzyści płynące z
tych nowoczesnych rozwiązań finansowych – użytkowników, którzy wiedzą, że kryptowaluty są
bezpieczne i nie generują zbędnych kosztów transakcyjnych. A
to właśnie kształtuje popyt – im
bardziej transakcje z wykorzystaniem kryptowaluty będą popularne, tym więcej użytkowników,
firm i instytucji będzie oczekiwało takiej formy rozliczeń, a wraz
z tym będzie rosła wartość tych
walut. To prosta, jasna i naturalna droga rozwoju: większy obrót
równa się większa wartość!
Prócz standardowego handlu
„walutą”, na Dascoinach można
zarobić również poprzez inwestowanie w licencje na ich „wydobycie”. W przypadku Dascoina jest

to nowatorska metoda dowodu
wartości (tzw. POV) nie trzeba już
mieć skomplikowanego sprzętu,
można bić monety dzięki oprogramowaniu a nie sprzętowi.
Bieżąca cena Dascoina będzie
wynikała z popytu na wewnętrznej giełdzie, na takiej samej zasadzie na jakiej rynkowo ustalane
są ceny akcji wszystkich innych
giełdach. To mechanizm zabezpieczający. Mając na uwadze, jak
wrażliwa na spekulacje może być
nowoczesna waluta oraz wyciągając lekcję z historii tradycyjnych walut, chcemy stworzyć naszym użytkownikom środowisko,
które nie tylko daje możliwość
wypracowania zysku, ale również
jest bezpieczne finansowo. Takim
samym mechanizmom dotyczącym emisji pieniądza i wpływania na jego kurs poddawane są
wszystkie systemy finansowe.
Wszelkie wprowadzone i wdrożone elementy sytemu oraz działania jakie można podejmować z
Dascoinem są jasne i dostępne,
podobnie jak wiedza nt. giełdy
wewnętrznej.
Do powszechnego zastąpienia
tradycyjnego pieniądza przez
kryptowaluty potrzebna jest
skala i jej masowy zasięg – dużo

osób musi chcieć posiadać taką
walutę i wykorzystywać ją do
rozliczeń. Dlatego na etapie
upowszechniania nowej kryptowaluty tworzone są rozwiązania,
które zachęcają do skorzystania
z niej. To sprawdzony dobrze mechanizm, podobnie przecież było
np. z zieloną energią. Zanim cały
świat zrozumiał, że to przyszłość,
najpierw zieloną energię produkowali pionierzy. Państwo odwdzięczało im się np. w postaci
ulg podatkowych. Wtedy często
pionierzy nazywani byli wariatami, a producenci oszustami. Dziś
wiemy, że to nieprawda. Wystarczyło niewiele czasu, by na świecie funkcjonowały całe, w pełni
autonomiczne miasta, korzystające ze zdrowej energii. Podobną
drogę przechodzi dziś Dascoin: ci
którzy zainwestują pierwsi, będą
mogli więcej skorzystać na rewolucji niż ci, którzy dołączą później,
ale to nie zmienia mocnych fundamentów samej idei. Dlatego
szczególnie dziś widoczne mogą
być dyskusje na temat dużych
korzyści z dołączenia do programu. Dowiedz się więcej i dołącz
do nas!
www.dascoin.com
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UCIEKINIER Z KORPO

Spacerkiem za króliczkiem
Koszulki z jego sklepu mają w szafach
tysiące Polaków, kolejne tysiące czytają
jego blogi, a on i tak narzeka, że brakuje
mu poczucia zwycięstw oraz pochwał,
których we własnym biznesie nie
doświadcza się tak samo, jak
w korporacji.
ROZMOWA Z MICHAŁEM GÓRECKIM
Nie pozwalasz myśleć o sobie w
kategorii „uciekinier z korpo”, dlaczego?
Michał Górecki: Bo lubiłem pracę
w agencji interaktywnej i wcale nie
musiałem, ani nie chciałem z niej
uciekać. Wiele się w niej nauczyłem,
nie mam też poczucia, że dawałem
się tam żyłować jak klasyczny człowiek korporacji. Zawsze dbałem o
work life balance, nie pracowałem po
10, 16 godzin, starałem się zachować
równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Myślę, że w korporacji, której symbolem jest warszawski Mordor przy Domaniewskiej, nie
wytrzymałbym nawet trzech dni. Za
dużo we mnie buntownika, za szybko się nudzę i za bardzo cenię życie
pozazawodowe, by dać się wcisnąć
w pewne ściśle określone tryby. Nawet na studiach, na żadnym z kierunków nie udało mi się pozostać
dłużej niż rok, bo nagle pojawiało się
znużenie lub okazywało się, że gdzie
indziej jest ciekawiej.
Gonienie króliczka jest fajniejsze
niż złapanie go?
Chyba tak, choć jeśli gonienie, to bez
zadyszki, bez zarzynania się. Chodzi
o to, by cieszyć się biegiem, by potrafić doceniać ten stan. Chciałbym
umieć to, co ci ludzie, którzy rzucają wszystko, wynoszą się z miasta
w Bieszczady, poza wielkomiejski
zgiełk i cieszą się spokojem, docenia-
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jąc każdą chwilę.
Marzysz, by przestać pędzić?
Chodzi mi raczej o to, że chciałbym
bardziej doceniać „tu i teraz”, cieszyć
się tym, co mam, a mam przecież
wiele: żonę, trójkę dzieci, własny
biznes, w którym się realizuję, pewną równowagę finansową, wolność,
spokój, jakiś komfort życia. Mam to,
o czym marzy gros ludzi pracujących
w Mordorze. Mogę sam decydować
czy teraz pracuję, czy też popracuję później, a na razie pogram na
PlayStation. Mogę wyjść na lunch i
spędzić na nim tyle czasu, ile mi się
podoba, i nikt mi nie zarzuci, że się
obijam. Mam czas dla rodziny, sam
decyduję, kiedy pojadę na urlop i na
jak długo.
Więc co ci przeszkadza cieszyć się
tym wszystkim?
Być może pewne przyzwyczajenia,
jakaś pokorporacyjna skaza, która
sprawia, że wciąż brakuje mi tego
czegoś. Jedną z ważnych wad pracy
w domu jest to, że nie ma wokół ludzi
i człowiek czuje się bardzo samotny.
Trochę umiera życie towarzyskie, bo
nie ma się znajomych z pracy. Poza
tym brakuje mi tego, że ktoś mnie
pochwali, że powie: „stary, ale ekstra rzecz zrobiłeś”, „jesteśmy z ciebie
dumni”. Kiedy pracujesz „na swoim”,
sam musisz być sobie motywatorem
i gratyfikatorem, a to jednak nie to
samo. Poza tym, jak jest za spokoj-

nie, za dobrze, zaczyna mi brakować
adrenaliny. Już mnie coś świerzbi i
uwiera, już kręcę nosem.
Może po prostu Bieszczady nie są
dla ciebie?
Może. Ale z drugiej strony, jakoś
taki stan mnie pociąga. Potrafić się
zatrzymać i cieszyć się chwilą. Tymczasem zaobserwowałem u siebie,
gdy już trochę pobyłem „na swoim” ,
że nie potrafię się niektórymi rzeczami cieszyć, bo mi... spowszedniały.
To jest tak jak wtedy, kiedy jesz zbyt
wiele słodyczy i choć naprawdę je
lubisz, w pewnym momencie dochodzisz do granicy, a potem zaczynają
się mdłości. Podobnie jest z ową wymarzoną wolnością. Mam mnóstwo
swobody, ale weekend nie cieszy
mnie tak, jak kiedyś po długim, ciężkim tygodniu pracy, gdzie w piątek
padało się na pysk i z utęsknieniem
wyglądało soboty. Dziś sobotę mogę
sobie zrobić w dowolnym dniu tygodnia, ale ona nie smakuje już tak
dobrze, jak dawniej.
Wielu osobom często wydaje się,
że u sąsiada trawa zawsze jest

bardziej zielona. Mnie pomarańcze najbardziej smakowały wtedy,
gdy pojawiały się na gwiazdkę,
jako towar luksusowy, niedostępny na co dzień.
Właśnie. Pamiętam, że jeszcze zanim
na dobre wszedłem w rozkręcanie
koszulkowo.com., wyjechaliśmy z
żoną na dwa lata do Genewy, gdzie
żona miała odbyć staż w ramach
swoich korporacyjnych obowiązków, a ja pozostawałem bez pracy.
Mogłem wtedy cieszyć się wolnością. Marysia zarabiała w korpo tyle,
że nie musiałem pracować, mogłem
się byczyć, uczyć się języka, robić co
mi się żywnie podoba. I co? Tęskniłem za pracą. Ale gdy po powrocie
do Polski wpadłem w wir nowych
obowiązków, znów zamarzyłem za
tym, co miałem w Genewie. I tak źle, i
tak nie dobrze.
Człowiek potrzebuje równowagi...
No, właśnie. Wszelkie przegięcia odbijają się czkawką.
Powiedz to ludziom z korpo, zwłaszcza tym najambitniejszym. Latami
wypruwają sobie żyły, by piąć się po
szczeblach kariery, by mieć więcej i

więcej.
Ja właśnie nie rozumiem takiego
podejścia: „pozapieprzam do 40-ki,
50-ki, a potem sobie pożyję”. Dla
mnie to kompletne nieporozumienie. Poza tym im jestem starszy, tym
ślepy pęd do sukcesu coraz bardziej
mnie obrzydza. Owszem sam wychowałem się w kulcie tego, co amerykańskie. W latach 80. XX wieku,
USA i związany z nimi kult pieniądza,
sukcesu, były pewnym ideałem. Dziś
z perspektywy czasu patrzę na ten
twór, jako na coś mocno niedoskonałego i zaburzonego. To jest pewnego rodzaju wynaturzenie, które
wielu z nas toleruje, oddając swoje
życie wielkim przedsiębiorstwom.
Oddając życie?
A jak to inaczej nazwać? Ludzie większość czasu spędzają w pracy. Nie
pozwalają sobie nawet na przerwę
na lunch, podejrzewając, że może
być to niemile widziane przez górę.
Przez lata rezygnują z urlopu, a jak
już się na niego wybiorą, pozostają
przywiązani do laptopa i smartfona.
Śmieciowo żyją, śmieciowo się odżywiają. Dzień w dzień kupują żarcie od
Pana Kanapki, a potem konsumują
je, nie odrywając wzroku od klawiatury. Po upadku PRL Polacy rzucili się
na amerykańską wizję sukcesu „od
pucybuta do milionera” jak Reksio na
szynkę i od 25 lat im nie przechodzi.
A moim zdaniem, to nie jest życie,
lecz pewien rodzaj dzikiego głodu,
który przesłania to, co w życiu ważne.
A co jest ważne?
Dla mnie na pewno nie kasa i nie ona
jest celem, do którego dążę. Nigdy
nie miałem ambicji zostania milionerem, nigdy też pieniądz nie był dla
mnie motywatorem, a raczej pewnym dobrze widzianym elementem,
ułatwiającym życie. Fajnie, gdy jest
i go nie brakuje, ale nie musi być w
nadmiarze. Ważna jest rodzina, ważne jest tworzenie czegoś wspólnie,
ważne by mieć otwarte oczy i umysł,
by podejmować właściwe decyzje,
nie przegapiać możliwości, jakie

podsuwa ci los.
Sądzisz, że jest szansa, by w Polsce zaczęło się zmieniać podejście
firm do pracowników i samych
pracowników do życia zawodowego?
Nie wiem. Wydaje mi się, że bez
pewnych rozwiązań systemowych
to się nie uda. Jeśli nie będzie odgórnych wytycznych, odpowiednich
uregulowań prawnych, które tego
nie narzucą, to wątpię. U nas nie ma
takiej kultury jak w Szwajcarii czy w
Szwecji, gdzie zupełnie naturalnym
jest na przykład, że ludzie szanując
swoją przerwę na odpoczynek w
trakcie dnia, wychodzą zjeść jakiś
dobry posiłek, idą na spacer, a potem dopiero wracają do roboty. Ale
i u nich oprócz pewnej kultury, jest
też odpowiednie prawodawstwo,
które nie pozwala im np. odkładać
urlopu w nieskończoność lub odbierać go sobie w formie pieniężnej
rekompensaty. I takie rozwiązania
czynią dopiero sytuację klarowną,
bo narzuca ona pewne zachowania
i pracownikom, i pracodawcom. Ci
ostatni przecież zawsze będą za cel
stawiali sobie zysk, więc dopóki będą
mieli przyzwolenie na osiąganie go
bez stawianych im przez prawo barier, raczej nie oczekiwałbym, że z tej
okazji nie skorzystają.
A ty, jak się w tej Polsce dalej widzisz? Jakie masz dalsze plany życiowe, zawodowe?
Szukam sposobów na bycie szczęśliwym. Robię to rozglądając się
wokół. Uczę się, dojrzewam, weryfikuję priorytety. Nie snuję też jakichś
dalekosiężnych planów, bo dzisiejsza
sytuacja na rynku na to nie pozwala.
Zawodowo staram się po prostu nie
nudzić, więc jeśli na horyzoncie pojawiają się ciekawe projekty, chętnie
w nie wchodzę, ale bez napinania się,
bez szaleństwa. Zamiast pędu, wolę
trucht. Może się starzeję (śmiech). .
# Celina Sommer
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Jak sądzisz? Czy możliwe jest zarabianie
na wzrostach i spadkach walut, indeksów
giełdowych czy też surowców?
Co ważniejsze - czy ja konkretnie się do
tego nadaję? A jeśli już - czy znajdę na to
czas?
Na salę przyszedłem nastawiony dość
sceptycznie. Na temat giełdy czy innych sposobów inwestowania miałem dotychczas dość stereotypowe i
raczej negatywne przekonania - że to
po pierwsze podejrzane i związane z
ogromnym ryzykiem, a po drugie jeśli
już ktokolwiek może na tym zarobić,
to tylko bardzo wąska grupa specja-

listów dysponujących wiedzą niedostępną zwykłym śmiertelnikom. Czy
faktycznie tak jest, że wszyscy na tym
tracą?
Od samego początku zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie
spodziewałem się, że temat, który
miałem za tak skomplikowany można przekazywać w tak prosty sposób.

Okazuje się, że wiedzieć, a powiedzieć to jednak ogromna różnica.
Im dalej w las, tym temat bardziej
mnie wciągał. Krok po kroku, od zarządzania kapitałem, właściwego
kalkulowania ryzyka, poprzez naukę
kolejnych strategii konkretnych zagrań na wzrosty, potem na spadki, aż
po pracę na platformie i dostrzeganie
powtarzalności. Wykres powoli zaczynał do nas mówić i być coraz bardziej
czytelny. Wbrew temu, co miałem
wcześniej w głowie, coraz bardziej
jasne stawało się, jak przy zaangażo-

waniu bardzo niewielkiego własnego
kapitału zacząć osiągać samodzielne
zyski i pomnażać swoje pieniądze.
Obaj trenerzy prowadzący szkolenie
perfekcyjnie przygotowani, a co ważniejsze - pokazujący realne wyniki
finansowe stosowania strategii, których nas uczyli. Jednak po raz kolejny
potwierdza się znany fakt, że kluczową sprawą jest nauka od praktyków.
Muszę przyznać, że po wszystkim
mózg mi parował. 10 godzin pracy i to
w formie warsztatowej, to naprawdę
konkretny wysiłek, a ogrom wiedzy,

którą dostałem jednego dnia był naprawdę imponujący. Tym bardziej, że
były to przecież w olbrzymiej większości rzeczy dla mnie kompletnie
nowe.
Merytoryczna wartość szkolenia stoi
na niesamowitym poziomie. Spójność tematyki, fachowa, praktyczna
wiedza przekazywana w przystępny,
łatwy do przyswojenia sposób, niewymagający od uczestników żadnego specjalnego przygotowania.
Bardzo mi się podobało, że coś, co
uważałem za swego rodzaju wie-

dzę tajemną różnych „wilków z Wall
Street” można przekazać, tak, że zrozumie ją nawet moja babcia. Ogromną ilość materiałów dostaliśmy w
formie slajdów, gotowych notatek i
skryptów, tak, by można było wszystko na spokojnie sobie powtórzyć i
poukładać w głowie samemu. Nie
do przecenienia jest coś, co można
nazwać „opieką powarsztatową”,
czyli pomoc organizatorów w tym,
jak zacząć stosować to wszystko w
praktyce. Zwłaszcza wtedy, gdy jest
najtrudniej, czyli na samym początku, zaraz po szkoleniu - jak zacząć się
odnajdywać na realnym rynku, jak
faktycznie zawierać pierwsze transakcje, jak przekuwać otrzymane narzędzia w konkretne zyski możliwie
szybko. Myślę, że dla mnie osobiście
to właśnie w szkoleniu Fraktal Trader
jest najcenniejsze. Brałem udział sam
i znam mnóstwo uczestników przeróżnych szkoleń, które opierały się w
zasadzie tylko na ogólnikach sprzedawanych w ładnej formie, z której
nic nie wynikało, a z praktyką, nie mówiąc już o realnych zyskach nie miało
to nic wspólnego.
Po szkoleniu byłem pod niesamowitym wrażeniem. Możliwości widzę w
tym olbrzymie, warsztat naprawdę
otwiera oczy. Polecam gorąco każdemu, by sam przekonał się, na ile
temat jest dla niego. Obojętnie czym
się zajmujesz, ile masz lat - wejdź na
stronę www, wybierz miasto do którego najwygodniej będzie ci dotrzeć i
zacznij działać. Nie trać swojego cennego czasu.
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Fit korpomama
No i przyszła upragniona jesień, deszcze zacinają, chmury słońce zasłaniają, błoto wszechogarniające wyziera spod chodników. W końcu
można skupić się na robocie, zamiast siedzieć
i myśleć o spędzaniu czasu poza nią. Przewrotne. Pocieszmy się: przed nami długie wieczory z
ciepłym laptopem na kolanach, kocyk, herbatka, ciasteczka, gorąca czekolada. Hola hola, z tą
czekoladą to już nie przesadzajmy, dobrze? Bo
potem trzeba będzie kartę na siłownię odnowić.
Sami wiecie, że z siłownią czy z innymi zajęciami
zorganizowanymi nie jest w życiu mamy łatwo.
Bo kto ma priorytet w naszej rodzinie? Oczywiście nasi milusińscy.
W poniedziałek trzeba ich zawieźć na karate, we
wtorek mają malarstwo impresjonistyczne, w
środy zajęcia z robotyki, a potem jeszcze basen,
w czwartki zazwyczaj jakieś urodzinki kolegów
wypadają, więc salę zabaw trzeba odwiedzić, a
tam czyhają torty, żelki, pianki, cukierki… I weź
tu człowieku pilnuj swojego BMI. KPI na ten temat już dawno naukowcy ustalili, ale nie wzięli
pod uwagę, że na młode matki czają się dookoła
same pokusy!
Jest jednak i na to sposób, aby i fit sylwetka była
zachowana, i żeby dzieci nie straciły możliwości
rozwoju swojego potencjału intelektualnego, ani
też ducha sportowego nie zgubiły.
Korpomama co drugi wieczór, jak już dzieci spać
położy i odbębni wszystkie domowe taski i asajnmenty, przywdziewa swój sportowy outfit, zamyka za sobą drzwi i biegnie, biegnie, biegnie
przed siebie. Ucieka od wszystkich deadlinów,
problemów, niezrealizowanych zadań i innych
potworów dnia codziennego. Takie bieganie kilka razy w tygodniu pozwala się zmęczyć, oczyścić sumienie z wyrzutów, że czipsy zjadło się na
imprezie w sobotę, że dokończyło się lody za malucha, a w pracy nie było czasu na obiad, ale kole-

Zaplanuj mi przyszłość

żanka poczęstowała drożdżówką. Takie bieganie
sprawia, że zaczynamy z dystansem patrzeć na
przytłaczający ogrom obowiązków. Szczególnie
pomaga, jeśli w trakcie biegu włączymy głośno
energetyzującą, dobrą muzykę!
Gdy leje, tak jak dzisiaj i rezygnuję z biegania, to
stawiam na skakankę albo stepper. A jak już naprawdę nie mam siły na ćwiczenia ani motywacji
do biegania, wtedy wyciągam z westchnieniem
moją matę do jogi. Zamykam drzwi do pokoju,
puszczam relaksującą muzykę, rozciągam się i
faktycznie mam chwilę, żeby przemyśleć najważniejsze sprawy dnia codziennego, skupić się na
sobie i swoich celach, zastanowić się czy w tym
codziennym kołowrotku nie straciłam z oczu
priorytetów, czy dalej idę wytyczoną ścieżką, i
czy na pewno w dobrym kierunku.
Medytacja i ćwiczenia oddechu są dla mnie wybawieniem po dniu pełnym stresu i gonitwy myśli.
Daleko mi do fit-matki-wariatki, ale zdaję sobie
sprawę, że bycie w formie jest istotne i dla mojego zdrowia psychicznego i fizycznego, i co za
tym idzie, dla moich dzieci. Przecież nie chcę
odreagować na nich stresu i to dla nich potrzebuję maksimum mocy. Chyba spaliłabym się ze
wstydu łapiąc zadyszkę, kiedy skaczę przez kałuże z moimi potworami albo jedziemy na rowerową jesienną wycieczkę!
Wszystkie akcesoria, do biegania i nie tylko, potrzebne do aktywności sportowej dla siebie i
dzieci znajdziecie w Tchibo.pl – ulubionym sklepie wszystkich mam. Chodzę tam zawsze po
kawę, a wychodzę z pełnymi torbami fajnych
rzeczy dla całej korporodziny i pysznym ciachem.
#Magda Seko

SKAKANKA ELEKTRONICZNA

29,99 PLN

WWW.TCHIBO.PL ORAZ SKLEPY
STACJONARNE

Wrzesień dla większości korporodziców jest naprawdę ciężkim okresem. Z jednej strony musimy
odnaleźć się po wakacjach, z drugiej mamy początek szkoły, przedszkola i cały bałagan z tym związany. Każdy z rodziców przez to przechodzi, ale
my, korporodzice, kładziemy na to jeszcze większy
nacisk w trosce o naszych przyszłych junior brand
managerów.
Wiemy o co toczy się gra i że odpowiednio dobrane zajęcia dodatkowe to podstawa udanego startu
w przyszłość ( żeby za lat 20 nasze dzieci stały się
jeszcze lepszymi korpoludkami niż my).
Zajęcia dodatkowe muszą być liczne i oczywiście
ambitne, więc przerabiamy wszystkie możliwe
języki, zajęcia z robotyki i programowania dla
przedszkolaków, pływanie, piłkę nożną, tenis (na
wypadek, gdyby okazało się, że nasza pociecha ma
wielki talent i będziemy odcinać kupony od jej kariery sportowej). Oczywistym jest, że w przedszkolu czy szkole, dzieci nie robią nic, więc sami musimy odpowiednio zadbać o ich edukację. Przecież
takie zajęcia to dużo lepsza zabawa niż ... zabawa,
a w domu i tak nasz potomek tylko się nudzi.
Zaczynamy więc żonglerkę, kto o której zawozi,
kto odbiera oraz jak w 7 dni zmieścić 40 godzin
zajęć dodatkowych. Przecież takie zajęcia, to nie
tylko kwestia samej edukacji, ale również świetna
okazja do rywalizacji z tą małpą z księgowości, bo
jej dzieciaki może i chodzą na angielski i algebrę
dla przedszkolaka, ale naszym udało się dodatkowo dopchnąć w piątek o 20.30 kurs kreatywnego
myślenia.
Tak sobie obserwuję ten chory wyścig. Słyszę, jak
na zebraniu w zerówce rodzice dopytują o możliwości „nadgonienia” programu, bo ich pociechy
już piszą i czytają biegle w trzech językach i zaczynam sobie zadawać pytanie, czy to świat oszalał,
czy może ze mną jest coś nie tak? Na pewno będę
zachęcał dzieci do aktywności pozaszkolnej, będę
wręcz wymagał nauki języków obcych, ale na pewno nie dam się zwariować. Naprawdę poważnie
się zastanawiam nad tym, co się dzieje z naszymi
dziećmi, skoro potrzebują kursu pobudzającego
wyobraźnię. Czy to nie jest tak, że to właśnie dzieci
mają najbardziej kreatywne pomysły? Za czasów
mojej młodości tak właśnie było. Smutne jest to,

że najpierw sami zabijamy w nich abstrakcyjne
myślenie, wkurzając się, że rysują różowe słonie z
dwiema trąbami, zamiast szarych z jedną, a później wysyłamy je na zajęcia z rozwijania wyobraźni. A czy kiedykolwiek zadaliście sobie pytanie, co
zmusza dzieci do jej rozwijania? Odpowiedź jest
banalnie prosta: nuda.
Według mnie dzieci powinny mieć czas na naukę i
zabawę, ale również na odrobinę nudy. To właśnie
ona powoduje, że trzeba się czymś zająć i absolutnie nie możemy w wymyślaniu tych zajęć wyręczać
naszych pociech. Nie mówmy im w co i jak mają się
bawić, zostawmy im trochę wolnej ręki. Pamiętajmy również, że nasze dzieci nie są od tego, aby realizować marzenia i ambicje rodziców. Dzieci mają
być dziećmi, a w swoim czasie same wybiorą to, co
jest dla nich ciekawe, co je bawi i czym chcą się
zająć w życiu. Oczywiście naszą rolą jest to, aby je
w tym wspierać, dać im możliwość wyboru i spróbowania wielu rzeczy, ale nie podejmować za nie
decyzji. A teraz lecę odebrać młodą z baletu, bo
mamy tylko 15 minut na przebranie się i dalej na
robotykę. Pozdrowienia.
#Korpotata
www.korpotata.com

REKLAMA

PAS SPORTOWY NA SMARTFON

tajlandia

39,99 PLN
KALOSZE DZIECIĘCE

WWW.TCHIBO.PL ORAZ SKLEPY
STACJONARNE

84,99 PLN

PLECAK ROLL-TOP

84,99 PLN

WWW.TCHIBO.PL ORAZ SKLEPY
STACJONARNE

WWW.TCHIBO.PL ORAZ SKLEPY STACJONARNE

z yoga

RAJSKA WYSPA, DŻUNGLA
I CHIŃSKI NOWY ROK W BANGKOKU

KURTKA SOFTSHELL

219,99 PLN

WWW.TCHIBO.PL ORAZ SKLEPY STACJONARNE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA WWW.JEEYOGA.COM
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Pracownik na kozetce
Jesień zbliża się nieubłaganie, a wraz z
opadającymi liśćmi i deszczem, może
spaść nam poziom energii, odporności
na stres i motywacji do pracy. O tym
jak zachować dobrą psychiczną formę
rozmawiamy z fachowcem - Agnieszką
Szafrańską-Romanów, psycholożką,
psychoterapeutką, terapeutką uzależnień
w Centrum probalans w Warszawie.
Aleksandra Kozłowska: - Z jakimi problemami przychodzą do
waszego centrum pracownicy
korporacji?
Agnieszka Szafrańska-Romanów: Spektrum jest bardzo duże. Problemy ze stresem, niewyrabianie się
z planami, mobbingowanie przez
kierownictwo i to najczęściej w białych rękawiczkach, bez widocznej
dla innych przemocy werbalnej.
To uporczywe nękanie e-mailami
(także w czasie urlopu), pomijanie
w awansach, mimo dobrze realizowanych obowiązków, pomniejszanie zasług. Jest to dla pracownika
niesłychanie obciążające psychicznie, co z kolei nierzadko wiąże się
z zajadaniem stresu, a w dalszej
kolejności tyciem.
Kolejne zgłaszane problemy to:
kłopoty ze snem (trudności z zaśnięciem, budzenie się w nocy często z uczuciem niepokoju, sen złej
jakości), problemy z libido (a co za
tym idzie pogorszenie relacji partnerskich, rozdrażnienie, wybuchowość, brak kontroli nad emocjami,
co źle wpływa na atmosferę w rodzinie), dolegliwości somatyczne
np. w postaci kłopotów z układem
pokarmowym, napięciowymi bólami głowy, problemami z kręgosłupem (m.in. różne drętwienia).
Takiemu pacjentowi zwykle fizycznie nic nie dolega; dokładnie się
przebadał, zdiagnozował wzdłuż i
wszerz, ale poczucie, że coś złego
dzieje się z jego ciałem pozostało.
Tymczasem to w ten sposób maskuje się depresja. Nie zawsze bowiem objawia się klasycznie, czyli
apatią, brakiem energii, radości
życia.

Z jakimi problemami jeszcze
zmagają się pracownicy?
Osobna sprawa to uzależnienia:
od pracoholizmu po „alkoholizm
w krawacie”. Pracoholizm to uzależnienie, z którego często trudno
zdać sobie sprawę, bo przecież
pochłonięty obowiązkami, oddany
pracownik, który pierwszy przychodzi do biura i ostatni wychodzi, jest ceniony i nagradzany. Do
„alkoholizmu w krawacie”, jak nazywa się zapijanie stresu, przyznać
się jest bardzo trudno, więc często
pracownicy trwają w iluzji, że skoro piją drogie, markowe alkohole
(co z tego, że co wieczór), to nie są
przecież alkoholikami, jak ci, którzy
przed blokiem upijają się tanim winem.
Pracoholizm jest szczególnie podstępny. Zaangażowanie w pracę
niepostrzeżenie zmienia się w
zbyt silny związek. Praca staje się
drugim domem, człowiek spędza
w niej coraz więcej czasu. A to
sprawia, że traci kontakt z żoną,
mężem, partnerem, rodziną. Więzi
się rozluźniają, a wtedy powstaje
przestrzeń na... romans. I to najczęściej romans z kimś z pracy. Bo
koleżanka/kolega lepiej mnie rozumie niż żona/mąż, bo to ona/on
mnie wspiera, bo z nią/z nim łączą
mnie emocje przy przygotowaniu
ważnego projektu, a po pracy fajna
rozmowa przy piwie. Coraz więcej
par, które przychodzą na terapię
małżeńską doświadcza kryzysu
spowodowanego zdradą właśnie
z osobą z otoczenia korporacyjnego. Bez terapii po zdradzie, powrót
do nawet względnej normalności
jest praktycznie niemożliwy. Rany
otwierają się przy każdym małym
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kryzysie, kłótni, niejednoznacznej
sytuacji. I wszystko zaczyna się od
nowa.
Jak dużo osób z korpo trafia na
przysłowiową kozetkę?
- Jeśli chodzi o pacjentów z dużych
firm to zgłasza się ich coraz więcej.
Większość z nich to kobiety, choć i
coraz częściej mężczyźni zaczynają się przełamywać. A jeszcze kilka
lat temu mężczyzna na terapii był
ewenementem. Nic zresztą dziwnego skoro pracownicy korporacji
wciąż mają wdrukowywane, że
trzeba być silnym, nie mazgaić się,
nie rozklejać. Tego samego uczy
się przecież chłopców: „nie becz”,
„bądź mężczyzną”. Stąd w dorosłym wieku męskie problemy z
przyznaniem się do takich emocji
jak smutek czy lęk. Albo potrzeba
terapii. Wszystko to odbierane jest
jako oznaka słabości. Dziewczynki
z kolei blokowane są w wyrażaniu
złości - mogą sobie popłakać, ale
krzyknąć i tupnąć nogą? Co to, to
nie. Na złość pozwala się mężczyźnie. Szef może się wkurzyć i ujdzie
mu to na sucho.
Na czym polega pomoc terapeuty? Czy pacjenci z korporacji
oczekują szybkiego efektu? Dziś
wizyta, dziś ulga?
- Zdarza się takie podejście, ale na
szczęście rzadko. Większość osób
rozumie, że terapia to proces. Jak
można pomóc? Przede wszystkim
wspólnie z pacjentem ustala się
źródło problemów. Często fakt, że
ujawniają się one u pracownika
korporacji jest wtórny. Prawdziwe
przyczyny leżą w dzieciństwie, w

tym jaki był dom rodzinny: czy
była w nim przemoc, alkohol, chłód
emocjonalny, jakie były relacje z
rodzicami, jak wyglądała komunikacja. Dom to źródło wzorców,
schematów towarzyszących nam
przez całe życie. Czasem dopiero w
gabinecie terapeuty osoba uświadamia sobie, że jest dorosłym z
rodziny dysfunkcyjnej, często alkoholowej (tzw. DDA) i dalsza terapia
polega na pracy nad tym syndromem. Gdy już dotrzemy do genezy
problemów, pracujemy nad sposobem jak lepiej sobie z nimi radzić.
Jak na przykład zbudować w sobie
poczucie wartości, jak dbać o związek. Często to właśnie terapeucie, a
nie przyjacielowi czy przyjaciółce
łatwiej opowiedzieć o najbardziej
bolesnych sprawach. Terapeuta
zawsze zachowa to w tajemnicy,
będzie starał się pomóc. Dyskrecja
to podstawa w naszym zawodzie.
Na pewno warto spróbować dać
sobie pomóc.
Jak zatem pracować w korporacji
i przetrwać? Czy na dłuższą metę
to w ogóle możliwe?
- Oczywiście! Bardzo ważna kwestia
to umiejętność stawiania granic.
Praca, owszem, obowiązki, wytyczne, wyniki - na tym przecież polega
korporacja, ale w tym wszystkim
istotne są granice. Trzeba wiedzieć,
kiedy powiedzieć „Stop! Ten weekend jest dla rodziny, wyjeżdżam i
wyłączam telefon.” Urlop to czas dla
mnie i najbliższych. Asertywność, a
co za tym idzie szacunek dla siebie.
Druga sprawa to poznanie technik
radzenia sobie ze stresem. Stres
zawodowy jest ściśle związany z
wykonywaną pracą i nie oszukujmy

się, nie da się go uniknąć, ale tym
bardziej trzeba umieć odreagowywać napięcia w konstruktywny
sposób, aby nie nabawić się depresji czy zawału serca.
Kolejna kwestia: umiejętność kontrolowania emocji. Wiele osób gubi
się we własnych odczuciach, nie
potrafi się do nich przyznać, nie potrafi się z nimi skonfrontować, bo w
dzieciństwie odmawiano im prawa
do części z nich. Pierwsza rzecz to
dać sobie prawo do odczuwania i
wyrażania wszystkich emocji - od
smutku, żalu i lęku, po zazdrość i
gniew. Co nie znaczy jednak, że
skoro mam prawo do złości, to
mogę ją w nieskrępowany sposób
okazywać. Asertywny komunikat
emocjonalny nie może ranić czy
obrażać otoczenia.
Myślę, że kluczową sprawą jest
także dystans, o który - jak mi
się wydaje - łatwiej, gdy ma się
rodzinę. Praca to praca, wiadomo, że ważna, ale zawsze można
ją zmienić. Natomiast związek,
dzieci to fundament. Jeśli z nimi
wszystko jest dobrze i mamy z

nimi fajny kontakt, reszta jest
naprawdę mało istotna.
- Brak dystansu i zatracenie się w
pracy może mieć katastrofalne
skutki nie tylko dla samego korpopracownika, ale dla jego związku i
rodziny. Przewlekły stres, wypalenie zawodowe czy w konsekwencji
depresja, doskwiera przede wszystkim pracownikowi, ale oddziałuje
negatywnie także na partnera i
dzieci. Ale rodzina jest także źródłem wsparcia. Zatracenie się w
robieniu kariery może skutkować
samotnością. Na wszystko w życiu
jest odpowiedni czas, na założenie rodziny także. Niestety, jeżeli
przed czterdziestką ktoś ocknie
się i stwierdzi „no to teraz czas na
rodzinę” , może najzwyczajniej nie
zdążyć np. z byciem rodzicem. A
to bywa frustrujące. Trzeba mieć
zdrową równowagę między życiem
zawodowym a osobistym, umiejętnie dzielić czas i zaangażowanie
pomiędzy te dwa kluczowe obszary – na to w Centrum Probalans
kładziemy szczególny nacisk.
# Aleksandra Kozłowska
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Z pamiętnika
recepcjonistki
czyli kilka słów pomiędzy
„dzień dobry” a „do widzenia”

Myślicie, że moja praca to kaszka z mleczkiem? Pozwólcie, że
was zaskoczę. Opisałam już jak wyglądały moje początki pracy
dla pewnej firmy ochroniarskiej. Łatwo nie było, to fakt. Teraz
też do doskonałości daleko.
Podczas gdy wy grzejecie swoje
przemarznięte stópki w ciepłym
biurze, co raz wlewając w siebie kolejna ciepłą kawusię albo
herbatkę, ja siedzę w lodowni.
Obiekt, w którym pracuję obecnie, jest chyba jakiś przeklęty.
Serio. No, może nie cały, ale moja
recepcja z pewnością. Może jakaś
wkurzona recepcjonistka, która
nie dostała podwyżki, w akcie furii rzuciła kilka niemiłych zaklęć i
splunęła przez ramię. Nie wiem,
nie mam pojęcia. Ja tu dopiero
REKLAMA

przyszłam.
Z tego co mi wiadomo, budynek
ma dziesięć lat, więc taki stary
nie jest. Mamy na sali jakiegoś
speca od nieruchomości? Niech
mi wytłumaczy jakim cudem w
dziesięcioletnim budynku nie
działa klimatyzacja, ogrzewanie,
a gdy spadnie deszcz, to szambo
wybija tak, że zalewa garaże ,a w
mojej recepcji jedzie jak z oczyszczalni ścieków, podczas gdy w
pozostałych dwóch, wszystko jest

cacy? Gdyby to były jednorazowe przypadki to pal licho, ale to
jest permanentny stan. Doszło
do tego, że w szufladzie biurka
mam schowany zapas maseczek i
odświeżaczy powietrza, pod biurkiem mam kolekcje grzejników, a
wiatrak chodzi w mojej recepcji
od marca, bo o 8 rano mam tam
piekarnik. Ktoś głodny? Zapraszam do mnie! Na blacie biurka z
pewnością usmażymy przepyszną, mocno ściętą jajecznicę. Ba!
Grzanki też wyjdą jak u samego

Modesta Almaro! Śniadania serwowane w godzinach 8-10.
Latem zbawieniem może być
wiatrak, ale nie u mnie. Wiatrak,
owszem, młóci powietrze. Ale niestety jest ono tak gorące, że silnik
pracuje na marne.
A jak jest w takim razie zimą, pani
recepcjonistko?
Byliście kiedyś w chłodni przemysłowej? Powiedzmy, że moja recepcja działa na takiej samej zasadzie. Zawsze jest tam zimniej niż
na zewnątrz. Zimą również. Prawo
pracy mówi o tym, że jeśli w pomieszczeniu, w którym znajduje
się pracownik jest mniej niż 18
stopni Celsjusza, to ma on prawo
wstać i wyjść z pracy. Tak o! Wiem
o tym doskonale, ale zamiast tego
wolałam siedzieć obstawiona
z każdej strony grzejnikiem i w
swoim cywilnym ubraniu, mimo
że w pracy mam obowiązek zakładać mundur. Ale jaki był sens
się przebierać, jeśli i tak siedzę
opatulona swetrami, płaszczem i
szalikiem? A no właśnie, „żodyn”.
W tym momencie zapewne pukacie się w głowę i chcielibyście zapytać: „ No to dlaczego dalej tam
pracujesz, kretynko?!”
No właśnie. Uwierzcie mi, że sama
czasem się nad tym zastanawiam.
Ale tu trzymają mnie tak naprawdę ludzie. Owszem, większość,
pracowników biur co rano zapomina wziąć język z domu, żeby
powiedzieć głupie „dzień dobry”,
ale nie wszyscy. Poza tym obiekt
biurowy to nie same biura. Jest
firma ochroniarska (a nawet kilka,
kiedy dane biuro ma taki kaprys),
serwis sprzątający (w jednym
obiekcie też może być ich kilka),
serwis techniczny, firma zajmująca się zielenią, uśmiechnięci kurierzy, Pan Kanapka (swoją drogą,
uwielbiam to określenie), który
zawsze ma w zanadrzu żarty albo
darmową bułkę.
Takich ludzi, których nie zawsze
widzicie, jest wielu. Ale o nich
może następnym razem.
Przejdźmy w końcu do blasków i
cieni pracy recepcjonistki. („No,
brawo ty! W końcu na to wpadłaś!”)
Zacznijmy od tej mniej przyjemnej strony czyli stawek. Nie

ukrywam, że praca za najniższą
krajową i to 10 godzin dziennie
nie jest szczytem moich marzeń.
Gdy ostatnimi czasy wzięłam się
w garść i pomaszerowałam do
szefa, z zamiarem wyduszenia z
niego podwyżki, usłyszałam tylko
„nie dziś, innym razem”.
Mhm, szkoda, że to „innym razem”
słyszę po raz trzeci.
Wszyscy mamy aspiracje zawodowe; wielu z nas nie jest zachwyconych stanowiskiem, na
którym wylądowaliśmy. Jedni szli
na studia poimprezować (ale tych
zostawmy póki nie wytrzeźwieją), a drudzy po dobre wykształcenie, które zapewni im dobrą
prace a co za tym idzie, zarobki.
Guzik prawda, wysoki sądzie, a
sędzia kalosz! Realia zna każdy.
Idąc na studia nie masz pieniędzy na własne utrzymanie, więc
idziesz do pracy. Gdy idziesz do
pracy, wymagają wykształcenia
oraz doświadczenia. A nie masz
ani jednego, ani drugiego. Więc
co robisz? Idziesz do innej pracy,
która niekoniecznie jest związana z twoim kierunkiem studiów,
obiecując sobie, że to tylko tak na
chwilę, póki nie znajdziesz czegoś
lepszego i nie skończysz studiów.
Tak było również ze mną. Idąc na
studia miałam w głowie piękne
scenariusze, w których siedząc
w bujanym fotelu, piszę książki
podróżnicze. Ta. Siedzę, a no owszem, ale na obrotowym krześle
na kółkach i piszę felietony do
gazety dla ludzi z gatunku homo
korporacus, a wycieczki jakie odbywam, to wyprawy do spożywczaka po bułki, albo - kiedy zamarzy mi się opisywanie zwyczajów
dzikich plemion - bitwa o karpia
w Lidlu. Musicie przyznać, że bardziej ekscytującego życia nie da
się już prowadzić. Przynajmniej
nie za taką wypłatę!
Numer drugi na mojej liście to
(werble, proszę)… wstawanie!
Tak. Wstawanie o 5 rano nie należy do moich ulubionych zajęć. To,
że się do tego przyzwyczaiłam nie
świadczy o tym, że to polubiłam.
Nie da się, w sumie, tego polubić.
W weekendy za to potrafię spać
do 12, mimo kołysanki o 22. Kiedyś muszę to sobie odbić.

Numer trzeci: korki. Każdy kto
dojeżdża do pracy więcej niż pół
godziny, zna ten ból. Nie wiem od
czego to zależy, ale w poniedziałki
korki są najgorsze. Mam wrażenie,
że sytuacja wygląda mniej więcej tak: niedziela, miły obiadek u
rodziny za miastem i nagle pada
propozycja „ej, pojedźmy jutro
rano. Tak miło dziś się siedzi. I tak
dziś będą straszne korki, bo wszyscy po weekendzie będą wracać
do Warszawy. Wyjedziemy jutro
wcześnie rano i po robocie”. To
powiedziało pół Warszawy. Co nie
zmienia faktu, że korki w niedziele
i poniedziałek są co najmniej porównywalne, ale w poniedziałek
o niebo bardziej wkurzające. Co
trzeci kierowca, z czerwoną twarzą, zaciskając ręce na kierownicy,
stara się nie rzucać wiązanek, bo
kardiolog zabronił mu się denerwować. Pozostali kierowcy to
kobiety, które przynajmniej mają
czas dokończyć makijaż. Jeden
korek jest zaraz na wyjeździe z
mojego miasta, drugi przy wjeździe do stolicy, trzeci w centrum,
a kolejny na Żwirki i Wigury. Weź
człowieku nie dostań palpitacji.
Numer czwarty opisałam w pierwszym felietonie więc nie będę się
powtarzać. Chociaż tu należy się
wam pochwała. Poproszę dzienniczki! Przynajmniej korpoludkom z mojego obiektu. Znacznie
wzrosła liczba mówiących „dzień
dobry”! Może nie byłby ze mnie
taki zły nauczyciel?
Numer piąty to czas pracy. 10 godzin. Na tyłku. Plus dojazd. Łącznie nie ma mnie w domu 14 godzin. Niedługo moje własne psy
zapomną jak wyglądam. Żeby coś
załatwić muszę brać cały dzień
wolny, bo wiadomo jak funkcjonują w naszym kraju urzędy.
Numer szósty to opisane powyżej
warunki pracy, które mają jednak widoki na (dobrą) zmianę, ze
względu na planowany remont.
Więcej cieni nie pamiętam, za
wszystkie serdecznie żałuję. A blaski opisze w kolejnym felietonie.
Amen.
#PKS
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Parówkowym
skrytożercom
mówimy
stanowcze nie!

W biurze lidera rynku...

Absurdalna, zdawać by się mogło, parafraza słów
pochodzących z kultowego “Misia”, znajduje swoje
odzwierciedlenie w korporacyjnej rzeczywistości. Pracując,
wyrabiamy normy, przesuwamy słupki wydajności, osiągamy
targety, zapominając niekiedy o konieczności uzupełnienia
trwonionej w zastraszającym tempie energii.
Ratunek dla styranego, wycieńczonego ciała stanowi jedzenie,
które dostarcza niezbędnych
składników odżywczych, pozwalając ponownie rzucić się w wir
pracy, dzięki czemu nie spadniemy o kilka pozycji w wyścigu
szczurów.
Pracownicy, ze względu na rodzaj spożywanych posiłków, dzielą się na dwie główne grupy: zwolenników jedzenia na wynos oraz
domorosłych kucharzy, którzy
przynoszą własne łakocie z domowych kuchni. Możliwe są również
różne kombinacje, łączące dwie
wspomniane filozofie. Każdy, kto
decyduje się na posiłek w pracy i
nie zjada wszystkiego od razu lub
nie trzyma jedzenia we własnej
szafce, czy plecaku jest zmuszony
do korzystania z szarej strefy. Obszarem zagrożenia i zgryzoty jest
pracownicza lodówka.
Biada tym, którzy przechowują
jedzenie w mroźnych i bezdusznych kazamatach najpopularniejszego przedstawiciela rodziny
AGD. Nieważne, czy umieściłeś
wewnątrz parówki, pierogi, kotlety, jogurt, surówkę na później,
czy resztki zamówionego posiłku,
twoja dawka składników odżywczych jest w niebezpieczeństwie!
Nie pomogą żółte karteczki z
imiennym podpisem, apel mailowy do współpracowników, groźby na korytarzu, błagania, szloch,
celowe umieszczanie nadpsutego
jedzenia. Łakocie znajdujące się
w lodówce tracą przynależność.
Każdy może ukraść twoją własność!
Najgorsze, że zwykle nie udaje się wykryć sprawcy. Zupełnie
jakby dopuszczając się kradzieży,
złodzieje zyskiwali super moc,
która nie pozwala rozwiązać
sprawy. Czyżby korporacyjna lodówka była narzędziem w rękach
tajemniczej, złośliwej siły? Ciężko
zrozumieć i uzasadnić podobną

podłość wśród naszych współpracowników, którzy dzielą trudny los korpoludków. Podjadanie
cudzych resztek to swoisty nóż w
plecy burzący atmosferę solidarności pracownika uciśnionego.
Dotarliśmy z notatnikiem do
anonimowego „podjadacza”, który
zgodził się uchylić rąbka tajemnicy. Dla ułatwienia nazwijmy go
Robert, choć jest to oczywiście
pseudonim (nie urządzajcie, drodzy czytelnicy, w najbliższych
dniach łapanki, na znanych wam
Robertów). Ów osobnik tak przedstawia swoje działania:
- Szczerze mówiąc nigdy nie myślałem, że wyrządzam komuś
krzywdę. Wybieram zawsze te
produkty, których w lodówce jest
aż w nadmiarze. Jak ktoś przyniósł
sobie stos smakołyków, to nawet
nie zauważy braku kilku ziemniaków czy kawałka sera.
Mnie osobiście aż zmroziło wyjaśnienie lodówkowego zbrodniarza. Miałem raczej wizję osobnika
egoistycznego i działającego z
pełną premedytacją, tymczasem
pierwszy głos pochodzący z ciemnej strony księżyca jest zrodzony z
czystej bezmyślności.
Drugim i jednocześnie ostatnim
„parówkowiczem”, z którym udało nam się zamienić słowo, jest
kobieta. Nazwijmy ją Marta. Tak
oto tłumaczy swoje postępowanie: - Bardzo często pod koniec
miesiąca brakuje mi pieniędzy na
przekąski w pracy. Nie mam też
czasu żeby rano coś przygotować,
a czasem przychodzi taki dzień,
po dziesięciu godzinach harówki,
że po prostu nie potrafię się powstrzymać. Zwykle zaglądam tylko do pracowniczej lodówki, aby
nasycić oczy, niczego nie podkradając. Jednak czasami to nie wystarczy i robię to co robię. Wiem,
że to nie jest w porządku, ale to
silniejsze ode mnie.
Tego typu wyjaśnienie bardziej

do mnie przemawia, choć wciąż
nie usprawiedliwia procederu
podjadania. Nie natrafiliśmy na
więcej przedstawicieli gastronomicznego półświatka, gdyż najprawdopodobniej ci prawdziwie
perfidni są jednocześnie najsprytniejsi, a Redakcja nie dysponuje
środkami, które umożliwiłyby
stałą obserwację zagrożonej lodówki.
Najbardziej cierpią zwolennicy domowych posiłków, choć
“nawynosowcy” żyją pod presją
zjedzenia całego posiłku od razu.
Czy powinniśmy, jako korpoludki,
stworzyć stanowisko dyżurnego,
którego głównym zadaniem będzie obserwowanie lodówki oraz
ewidencjonowanie
żywności,
wprowadzanie dokumentów potwierdzających prawo do danego
posiłku i legitymowanie przy każdym podejściu do sprzętu chłodzącego? A może pójdziemy po
rozum do głowy i zwycięży zwykła
ludzka przyzwoitość?
Temat podbieranego jedzenia
często przewija się na korytarzach, przy biurkach, podczas
imprez pracowniczych, trudno
sobie wyobrazić, że wśród słusznie oburzonych wybrzmiewa fałszywa nuta. Co najmniej jedna z
ofiar jest kłamliwym i perfidnym
sprawcą, który pod płaszczykiem
solidarności ukrywa swoje prawdziwe, zdegenerowane, utuczone cudzym posiłkiem ja. Dopóki
pracodawcy nie zatrudnią detektywa z prawdziwego zdarzenia,
pozostaniemy bezsilni wobec
grozy utraty odżywczego paliwa.
Pozostaje jedynie apel do sumienia bezwstydnych sprawców. Dlatego, moi drodzy, parówkowym
skrytożercom mówimy stanowcze
nie!
#Albert Kosieradzki
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Rozmowa z Anną Zacharzewską,
autorką książki „Hodowca świń”
w powieści autokratycznego, budującego postrach sposobu kierowania
zespołem. Prawda jest jednak taka,
że szefowie-tyrani istnieją. Część z
nich to klasyczni monarchowie absolutni, którzy nie chcą lub nie potrafią dzielić się władzą i uznają swoje
panowanie za niepodzielne, reszta
to klasyczni psychopaci, którzy przy
pomocy manipulacji i zastraszania
dążą do osiągnięcia własnych celów.
I o ile w tym pierwszym przypadku
pracownik ma jeszcze jakąś szansę
na odnalezienie się w organizacji jeśli rzecz jasna akceptuje fakt, że

jego głos nie ma w niej najmniejszego znaczenia, a decyzje szefa nie
podlegają dyskusji - o tyle w drugim
ze scenariuszy współpraca wcześniej
czy później kończy się jakimś dramatem.
“Hodowca świń” to tytuł, który
można odczytać także metaforycznie. Czy praca w korporacji to
życie w złotej klatce, której podłoga pokryta jest gnojem? Nie ma
możliwości, żeby się nie pobrudzić?
Absolutnie nie. Istnieje wiele dojrzałych i odpowiedzialnych korporacji,
dla których warto pracować. Ale
tak, są i takie, w których manewry
społeczne, manipulacja oraz formy
dyskredytacji i dezinformacji pracowników wykraczają poza szczyty makiawelizmu. Na pewno alert
toksykologiczny powinien się nam
włączyć, jeśli firma ma hierarchiczny
styl zarządzania, a na jej czele stoi
nie zespół zarządzający, lecz jeden
silny lider o wyraźnych zapędach
folwarcznych. Czerwone flagi powiewają też tam, gdzie cel finansowy
jest jedynym, jaki przyświeca organizacji, korporacyjna retoryka opiera
się na metaforach sportowych i mili-

tarnych, a kierownictwo macha nam
przed nosem sztandarem z dumnie
brzmiącym zestawem “wartości”.
Jeśli słyszymy, że mamy “walczyć o
wynik”, “toczyć batalię” czy zebrać
“zawodników”, którzy przygotują strategię “wojny cenowej” bądź
“zmiażdżenia konkurencji”, jeśli
wymaga się od nas “przebiegnięcia
dodatkowej mili” i to najlepiej sprintem, a równocześnie organizacja
zapewnia nas ustawicznie jak bardzo
ceni “diversity”, “social responsibility”,
“teamwork” oraz “work-life balance”,
to możemy spokojnie zakładać, że
wykładzina w open-space jest zabrudzona posoką i gnojem.
My sami musimy podjąć decyzję, na
ile jesteśmy skłonni zrezygnować ze
swojej niezależności, życia osobistego, ideałów czy zasad moralnych, w
zamian za kolejną wypłatę. Prawda
jest taka, że w złote kajdany nie zakuwa nas korporacja. Zakładamy je
osobiście.
Twoi bohaterowie są ofiarami despotycznego szefa, ale w gruncie
rzeczy ciężko ich polubić - wszyscy dostosowali się do reguł gry,
czekają tylko na moment, żeby
“podłożyć świnię” przeciwnikowi

Dieta ketogeniczna – ratunkiem
w odchudzaniu dla zapracowanych
Jesteśmy byłymi korpoludkami z wykształceniem dietetycznym, którzy
opracowali dietę idealną. Sami tak jak Ty nie lubimy się pocić i średnio
mamy czas na sport - bo wyrabiamy targety. Ponieważ jesteście „koledzy”
dużymi niedowiarkami postanowiliśmy opowiedzieć Wam jak działa nasz
produkt.
Według badań przeprowadzonych
na grupach osób, ściśle przestrzegających zasad stosowania bardzo
niskokalorycznej diety ketogenicznej, już w ciągu 7 dni można stracić
nawet do 7 procent masy ciała. Jest
to możliwe dzięki dwóm składnikom
diety: proteinom serwatkowym oraz
tłuszczom MCT. Ich niedawno odkryte współdziałanie powoduje szybką
redukcję tkanki tłuszczowej, chroniąc
jednoczesnej masę mięśniową. Badanie wykazały, że dieta o dziennej
wartości energetycznej 500 kcal jest
dalece skuteczniejsza od głodówki.
Wielotygodzniowe diety odchudzające są z reguły bardzo trudne do ukończenia, a jeśli już nawet się to udaje, to
utracone kilogramy szybko wracają.
Ponadto dietetycy układający programy żywieniowe nie zwykli informować swych podopiecznych o mechanizmie obronnym, uruchamianym

przez organizm podczas stosowania
diety o zmniejszonej kaloryczności,
jakim jest jego instynktowne spowalnianie metabolizmu – zupełnie jak u
zapadających w sen zimowy niedźwiedzi.
Opracowana niedawno w USA bardzo niskokaloryczna dieta ketogeniczna K-E przyspiesza wprawdzie
metabolizm w wyniku przejścia organizmu w stan ketozy (organizm czerpie energię z rozkładu własnej tkanki
tłuszczowej), jednakże jej stosowanie
jest bardzo uciążliwe: pacjent musi
nieprzerwanie przez 10 dni chodzić
z podłączoną do nosa rurką, przez
którą podawany mu jest pozbawiony
smaku roztwór ekstraktów proteinowo-tłuszczowych, tłoczony pompką
z umieszczonego w plecaku pojemnika. Koszt takiej diety to niebagatelne
1500 USD.
Odpowiednikiem amerykańskiej diety K-E, znanej w Europie pod nazwą

„Diety tubowej”, jest opracowana
niedawno przez nas niskokaloryczna
dieta ketogeniczna KORPO NA ASAPIE za 220 PLN.
W diecie tej bezsmakowe ekstrakty
zastąpiliśmy mieszankami w 100 procentach naturalnych wysokotłuszczowych składników roślinnych: miąższu kokosa i ziaren kakaowca oraz
koncentratu protein serwatkowych
WPC80, zmielonych kriogenicznie (w
temperaturze -80°C) do postaci pudru. Z mieszanek tych przyrządza się
doskonale przyswajalne koktajle, stanowiące kompletne dzienne menu
(5 posiłków) o łącznej kaloryczności
523 kcal.
Już w 2-3 dniu stosowania diety KORPO NA ASAPIE organizm przechodzi
w tzw. metaboliczny stan ketozy. Procesowi temu towarzyszy postępujący
zanik uczucia głodu, co bardzo ułatwia ukończenie diety.
Bardzo niskokaloryczne diety ketoge-

niczne (VLCKD) mogą być stosowane
cyklicznie co kilka miesięcy, ponieważ
– oprócz skutecznej redukcji tkanki
tłuszczowej i oczyszczania organizmu
z toksyn – wykazują także szereg istotnych właściwości terapeutycznych:
m. in. bardzo energetyzują organizm,
poprawiają krążenie krwi oraz regulują gospodarkę glukozowo-tłuszczową, niwelując insulino-oporność
i obniżając wysoki poziom „złego”
cholesterolu. Działają także bardzo
korzystnie na funkcjonowanie systemu nerwowego i pracę mózgu.
KORPO NA ASAPIE przeznaczona jest
w szczególności dla osób, które ze
względu na brak czasu i ruchu chcą
bezpiecznie i w krótkim czasie pozbyć
się zbędnych kilogramów, a którym
nie udaje się osiągnąć tego celu przy
zastosowaniu konwencjonalnych metod, tj. diet pudełkowych, żywienia z
atlasu diet lub według indywidualnych planów żywieniowych.
Także „koledzy” my opracowaliśmy,
przetestowaliśmy, wyprodukowaliśmy - zrobiliśmy co mogliśmy. Teraz
pora na was abyście to wykorzystali.
7 dni i 5 kilo mniej. Brzmi nieźle? Do
dzieła. Powodzenia.
www.korpodietanaasapie.pl

i potrafią się zjednoczyć tylko na krótką chwilę, na czym
zresztą źle wychodzą. Któremu
z bohaterów powieści powinien
kibicować czytelnik? Czy sama
masz jakiegoś ulubionego bohatera?
Ja kibicuję kilkorgu. Z pewnością
Lenie Letyckiej, dyrektor sprzedaży
w przedsiębiorstwie Tuszy. Kobiecie,
która boryka się nie tylko z tematami
zawodowymi, ale również ze swoim
osobistym dramatem: odejściem
męża, samotnością, poczuciem
utraty niegdysiejszej wrażliwości,
własnym odhumanizowaniem oraz
nadciągającą na horyzont menopauzą. Poza Leną mam też sporo
ciepłych uczuć do szarpanego nerwicą lękową Marcina Urbańskiego
- biotechnologa oraz Pawła Doktorowicza - dyrektora finansowego.
Nie wszystkie ich decyzje są dla mnie
zrozumiałe (śmiech), ale na poziomie emocjonalnym jest mi do nich
i do Leny najbliżej. A co do reszty?
No cóż. Paradoksalnie doceniam
Rafała Tuszę. Jest co prawda nieokrzesanym brutalem, ale jego spostrzeżenia są dosyć celne, a poziom
szczerości zachowań zdecydowanie
wyróżnia go na tle grupy.
WŁASNOŚCI
DIET
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Metabolizm

Ocena

Dodatkowe
korzyści

“Hodowca świń” to twoja czwarta
powieść. Od roku nie pracujesz w
korporacji, czy pisanie to nowy
zawód, rodzaj hobby, a może detoksu od pracy w korpo?
Pewnie każdy autor chciałby móc o
sobie powiedzieć, że pisanie to jego
zawód. W moim przypadku niestety
jeszcze tak nie jest, bo nie byłabym
się w stanie utrzymać wyłącznie z
pisania powieści. Walczę zatem z
rzeczywistością, usiłując pogodzić
pisanie z aktywnościami, które pozwalają mi przeżyć. Pisanie jest dla
mnie starannie pielęgnowaną pasją.
Rodzajem spełnionego marzenia
i równoczesną nadzieją na to, że
może kiedyś stanie się moim zawodem.
Dlaczego
warto
przeczytać
“Hodowcę świń”?
Bo wciąga jak dobry film.

POPULARNE
DIETY TRADYCYJNE

DIETA KORPO

800-1600 kcal

523 kcal

makroskładniki w różnych proporcjach

tłuszcz 40%, białko 40%, węglowodany 20%

większość diet planowana jest na
wiele tygodni lub nawet miesięcy

7 dni

dzienna jest niska i wymaga większej motywacji do kontynuacji diety

0,5-0,7 kg dziennie; tak duża
utrata wagi często motywuje do
wydłużenia diety do 10-11 dni
(+ ½ DIETY KORPO)

z reguły występują skoki poziomu
cukru we krwi będące przyczyną
uczucia łaknienia i zwiększonego
głodu

poziom insuliny obniża się
do minimum, szybka energia
dostarczona z tłuszczów MCT,
a następnie z protein, przynosi
uczucie sytości; po wejściu w
stan ketozy głód zanika

po kilku tygodniach diety narasta
łaknienie i osłabia się wola jej
ukończenia; należy spodziewać
się wystąpienia efektu „jo-jo”, który
zniechęca i powoduje szybki powrót
do poprzednich, złych nawyków
żywieniowych

uczucie głodu szybko zanika, co
czyni diety bardziej przyjaznymi
i łatwiejszymi do ukończenia;
ponadto brak efektu „jo-jo”
motywuje do jak najdłuższego
utrzymania osiągniętej wagi;
pozytywne efekty tych diet zachęcają do dodatkowej edukacji
nt. żywienia i zmieniają nawyki
żywieniowe

przy obniżeniu kaloryczności pożywienia organizm, którego główną
funkcją jest zapewnienie sobie
przetrwania, spowalnia metabolizm
i za wszelką cenę stara się zachować
lub nawet odtwarzać swoją rezerwę
energetyczną w postaci tkanki
tłuszczowej, co znacząco obniża
efektywność odchudzania

organizm można „oszukać”
wysoką zawartością tłuszczów w
pożywieniu, będących gwarantem odbudowy rezerw energii;
pozwala to na niezwykły w
tych warunkach szybki rozkład
własnej tkanki tłuszczowej
w celu pokrycia niedoborów
energetycznych, a tym samym
przyśpieszenie procesów metabolicznych

ze względu na czas trwania wymagają one większych wyrzeczeń i
dlatego nie są chętnie powtarzane, bądź też poszukuje się ich
zamienników

dzięki łatwości ich ukończenia
diety te są chętnie powtarzane,
a poznanie własnych reakcji
ułatwia podjęcie decyzji o
ponownym ich zastosowaniu

wspomaganie ćwiczenia silnej woli

oczyszczają organizm z
toksyn, stabilizują gospodarkę
hormonalną, ograniczają ilość
reaktywnych form tlenu, przez
co uznawane są za antyrakowe

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Czytelnicy
“Hodowcy
świń”
chcieliby wiedzieć, czy szef rzeczywiście może mieć tak wielką
psychiczną władzę nad swoimi
pracownikami, żeby zmusić ich
do robienia rzeczy, na które teoretycznie nie powinien się zgodzić
żaden normalny człowiek?
Na szczęście nie każdy. I na szczęście
dla pracowników nie każdy szef ma
nawet tego rodzaju zapędy. W większości przypadków przełożeni nie
stosują wobec swoich podwładnych
przemocy psychicznej, a ich style
zarządcze odbiegają od opisanego
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Horoskop
WODNIK (20 I-18 II)
Jesienna aura nie sprzyja porannemu wstawaniu, przez
co notorycznie będziesz spóźniać się
do korpo. Nie umknie to twojej czujnej
szefowej, która zaprosi cię na dywanik.
Kobieta da ci ostrzeżenie – albo przestaniesz się spóźniać albo wylatujesz.
Aby zdążać na czas do firmy zrezygnujesz z porannego mycia zębów oraz
prysznica. Koledzy zaczną się uskarżać,
że cuchniesz i zaproponują, żebyś spóźniał się dalej, a oni będą cię kryć przed
szefową.
RYBY (19 II-20 III)
Razem z kilkoma kolegami z pracy zgłosicie się na
ochotników do zostania po godzinach
i udekorowania biura na wieczorne
Halloween Party, które urządza twoja
firma. Główną dekoracją będą setki
balonów wypełnione helem. Dla żartu
postanowicie zniszczyć kilka balonów,
nawdychać się helu i odśpiewać „Ghostbusters”. Pechowo podczas twojego
recitalu na scenie do firmy wpadnie
prezes zobaczyć jak idą postępy w dekorowaniu biura.
BARAN (21 III-20 IV)
Postanowisz poruszyć temat
świątecznej premii i udasz
się w tym celu do księgowej. Kobieta z
dumą poinformuje cię, że wywalczyła
w zarządzie firmy premie dla wszystkich pracowników i każdy z was otrzyma w grudniu kosz owoców. Kiedy zasugerujesz, że bardziej zależałoby ci na
premii pieniężnej, księgowa obrazi się
na ciebie i omyłkowo przeleje ci pensję
z jednym zerem mniej.
BYK (21 IV-21 V)
Cały miesiąc nie będziesz miał
humoru i będziesz wyżywał
się na swoich współpracownikach. Ich
cierpliwość któregoś dnia się skończy
i kiedy udasz się do toalety koledzy
postanowią cię w niej zabarykadować.
Spędzisz całą noc uwięziony w toalecie,
gdzie będziesz miał możliwość przemyśleć swoje zachowanie. Nazajutrz
jeszcze bardziej wściekły niż zwykle
urządzisz wszystkim awanturę, ale już
będziesz bał się skorzystać z toalety.
Zaczniesz chodzić na pobliską budowę
do toi-toi’ów dopóki humor ci się nie
poprawi.

RAK (21 VI-22 VII)
Twój szef zarzuci ci, że jesteś
niezaangażowany w pracę
ponieważ wyrabiasz zbyt mało niepłatnych nadgodzin. Aby dać upust swoim
emocjom zaczniesz rysować humorystyczne komiksy w których głównym
bohaterem będzie karykatura twojego przełożonego. Komiksy odniosą
ogromny sukces i będą drukowane w
całej Polsce. Twój szef będzie ich największym fanem i do głowy mu nie
przyjdzie, że każdy komiks jest inspirowany nim samym.
LEW (23 VII-22 VIII)
Nieustające silne opady deszczu spowodują przeciek dachu w twojej korpo. Deszcz będzie zalewał wasze głowy, biurka i komputery,
ale mimo to zarząd firmy postanowi, że
nadal musicie przychodzić do pracy.
W geście łaski szefostwo ufunduje dla
każdego z was duże parasole, które
będziecie mogli rozłożyć nad biurkiem.
Dodatkowo dla wszystkich pracowników zostanie zakupiona jedna para kaloszy w rozmiarze uniwersalnym, które
będziecie mogli nosić na zmianę.
PANNA (23 VIII-22 IX)
Przeziębisz się i poprosisz szefa o możliwość pracy zdalnej,
ale przełożony nie wyrazi na to zgody.
Będziesz przychodził do pracy zakatarzony i rozsiewał wirusy, wskutek czego
zarazisz aż dziesięciu współpracowników. Wasza korpo będzie przypominała
istny szpital. Cała sytuacja zbiegnie się
w czasie z wizytacją właściciela waszej
firmy, który publicznie zruga twojego
szefa za doprowadzenie do tego stanu. Wściekły szef obetnie ci pół pensji,
gdyż uzna, że to wszystko twoja wina.
WAGA (23 IX-23 X)
Ze zdziwieniem dostrzeżesz,
że Pan Kanapka, który codziennie odwiedza wasze korpo, to
młody i przystojny chłopak. Bardzo
będziesz chciała go bliżej poznać w
związku z tym zaczniesz się codzien-

nie u niego stołować. Pan Kanapka nie
będzie zwracał uwagi na twoje zaloty,
a ty przytyjesz kilka kilogramów na
codziennej bułce z kurczakiem i majonezem. Gwiazdy doradzają ulokowanie
uczuć i apetytu gdzieś indziej.
SKORPION (24 X-21 XI)
Po raz pierwszy od roku wyrobisz przydzielony ci target,
a za zarobione pieniądze zaszalejesz
na zakupach w centrum handlowym.
Szybko pożałujesz tak lekko wydanych
pieniędzy, gdyż rada nadzorcza zwiększy o 200% wysokość targetu, który
będziesz musiał w najbliższym czasie
wyrobić i zostanie ci tylko comiesięczna podstawa wynagrodzenia. Najniższa
średnia krajowa.
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Zostaniesz wysłany w kilkugodzinną delegację do
Poznania, podczas której będziesz
musiał odbyć tylko jedno spotkanie z
klientem. Z góry założysz, że wszystko
pójdzie sprawnie i wrócisz do domu o
stałej porze. Niestety awaria pociągów
spowoduje, że utkniesz w Poznaniu na
24 godziny, gdzie będziesz musiał wykupić nocleg i żywność, a cała podróż
będzie cię kosztować krocie. Szczęśliwie przysługuje ci zwrot z delegacji w
wysokości 30 złotych.
.
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Wdasz się w romans z koleżanką z teamu, ale za wszelką
cenę będziecie się starali to ukryć przed
współpracownikami. Pewna wścibska
dziewczyna spod znaku Bliźniąt dowie
się o waszym uczuciu i zacznie was
szantażować, że wszystko rozpowie
albo będzie milczeć jeśli zaczniecie jej
przynosić obiady do pracy. Aby dać
dziewczynie nauczkę przygotujesz
pyszny obiad, do którego dodasz kilka
tabletek na przeczyszczenie. Dziewczyna już nigdy więcej nie wejdzie ci w
paradę.
.
#Wróżbitka Maciejka
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BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Zostanie ci przydzielone
zadanie powpinania do segregatorów umów piętrzących się na
twoim biurku, do wykonania ASAP. Będziesz pochłonięty ważniejszymi rzeczami, a stos papierów będzie rósł nad
tobą. Któregoś dnia ze zdziwieniem zauważysz, że umowy zniknęły z twojego
biurka. Okaże się, że zajął się nimi świeżo zatrudniony młody stażysta. Niestety chłopak się pomylił i zamiast wpiąć
umowy do segregatora, wszystkie
przepuścił przez niszczarkę. Podpisanie
umów na nowo zajmie ci kilka miesięcy. Pożegnasz się też z podwyżką.
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