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WSTĘPNIAK

Dobrzy korpoludzie,

P

owróciliście po wakacjach, powracamy i my
z nową korpodziennikarską twórczością. Z
przemyśleniami, bolączkami, marzeniami.
Wszyscy lekko odpoczęliśmy, co sprawiło, że
artykuły w tym wydaniu zdają się być obiektywne, jakby z dystansem do korpoświata.
W wydaniu zaserwowaliśmy Wam miszmasz kompletny, dzięki któremu - mam nadzieję - coś dla siebie
znajdzie w gazecie i informatyk, i stażysta, i CEO, który
pociąga za sznureczki w naszym korpoteatrze.
Powiemy co to ayahuasca (bo czemu by o tym nie
powiedzieć), poznamy historię uciekiniera z korpo
(współzałożyciela K2 MEDIA). Piotrek Ciesielski nas
skołczuje, a ABC korporacyjnego survivalu pomoże

przetrwać kolejny miesiąc. Poruszymy bardzo ważny
temat przebranżowienia się i tego, że patrząc na zmieniający się rynek zatrudnienia, nawet po latach nic nie
stoi na przeszkodzie, by w życiu zacząć robić coś zupełnie innego niż dotychczas. Nikt za nas tego wprawdzie nie zrobi, ale firmy takie jak CODERS LAB (szkoła
IT) oraz Agencja SEMAHEAD, która ruszyła z nowym
projektem szkoleniowym o nazwie PRZEkwalifikacja,
pokażą Wam pewne perspektywy zmiany zawodu.
Zwróćcie uwagę też na tekst o związkach zawodowych – TAK! Musicie to przeczytać, byśmy nieco odczarowali nasze pojęcie o nich. Byśmy zrozumieli, że naprawdę mają olbrzymią moc w korporacji! Tylko nikt za nas
ich nie założy więc… MUST HAVE artykuł dla każdego.

Ponadto zapraszamy na wspaniały festiwal zegarków
niezależnych AUROHRONOS w Łodzi, który objęliśmy
patronatem. W wydaniu odkrywamy też tajemnicze
miejsca idealne na weekendowy wypoczynek oraz zdajemy relację z Biegu Poland Business Run, w którym
znów pokazaliście, że jesteście meeeega, bo bieganie to
pomaganie.
I jeszcze pochwalimy się naszymi osiągnięciami. Mam
zaszczyt ogłosić nawiązanie współpracy KORPO VOICE z
klubami fitness i siłowniami ZDROFIT. Już od października nasze gazety będziecie mogli dostać w każdym klubie sieci ZDROFIT w Warszawie i Trójmieście. Niebawem
ogłosimy szczegóły wspólnego projektu.
Chyba to wszystko. Odmeldowuję się i zabieramy się

za kolejne wydanie. Pomiędzy kolejnymi wydaniami
oglądajcie zaś odcinki KORPO TV na naszym fanpage’u.
Zapraszamy serdecznie do współpracy reklamodawców
czyli tych z Was, którzy mogą wesprzeć gazetę, aby dalej
bezpłatnie mogła docierać do 60 000 korpoludków w
czterech miastach w Polsce!
Miłego korpodnia, korpokawy, korpożycia , ale i normalności po 17, aby po wyjściu z pracy poświęcić czas
dla siebie, rodziny i przyjaciół.
#JustynaSzawłowska

Od dziś Korpo Voice dostępna w 48 klubach ZDROFIT
w Warszawie i Trójmieście

Rekordowy Poland Business Run 2019
Rekordowa liczba 27253 uczestników tegorocznej, ósmej
już edycji Poland Business Run, wystartowała 8 września w
dziewięciu miastach w najpopularniejszej sztafecie biznesowej
w Polsce. I my, przedstawiciele korpoludu, byliśmy tam i
biegliśmy! Już po raz trzeci mieliśmy zaszczyt być patronem
medialnym tego wspaniałego wydarzenia.

Drużyny składały się z 5 zawodników, każdy z nich miał do pokonania
dystans ok 3.8 km w zależności od
miasta, w którym odbywał się bieg.
W tej edycji pobiegło o ponad 4700
korpoludków więcej niż w zeszłorocznej. Po raz kolejny frekwencją
zaskoczył Kraków. Wystartowało tam
ponad 7 tys. biegaczy, co dało 1500
drużyn. Oprócz Krakowa gospodarzami zawodów byli: Warszawa, Łódź,
Poznań, Katowice, Gdańsk, Wrocław,
Lublin i Rzeszów. Po raz pierwszy w
historii imprezy listy startowe zostały zapełnione niemal we wszystkich
miastach na kilka tygodni przed biegiem.
Wszystkim pracownikom korporacji,
którzy udowodnili, że potrafią tak
fantastycznie zjednoczyć się i wspierać takie inicjatywy – należą się wielkie brawa! Tym bardziej, że ich wysiłek nie poszedł na marne. Zebrano

prawie 2,3 mln złotych. Ta liczba bardzo cieszy organizatorów, uczestników, ale przede wszystkich naszych
beneficjentów. Zgromadzone środki
pozwolą na dofinansowanie zakupu
protez, sprzętu medycznego i ortopedycznego, a także opłacenie rehabilitacji dla co najmniej 60 osób. To
ogromny postęp, oby tak dalej!
Na cele dobroczynne przeznaczona została również każda złotówka
zebrana dzięki akcji „Pomagam Bardziej”. W całej Polsce było to łącznie
prawie 150 tys. złotych. Zespoły,
które zgromadziły największą kwotę,
otrzymały Żółte Koszulki Lidera zaprojektowane specjalnie na tę okazję
przez Roberta Kupisza. Największą
sumę, prawie 40 tys. złotych zebrały
wspólnie 2 drużyny z krakowskiej firmy Leach&Lang.
- Motywacją do tego przedsięwzięcia
jest chęć pomocy osobom niepełno-

sprawnym, jak i sprawdzenie swojej
kondycji. Wspólny bieg dla jednego celu i działanie w teamie przez
współpracę to ogromny bodziec,
tym bardziej gdy czuje się wsparcie
z każdej strony – mówią uczestniczki
Karolina Sulikowska i Patrycja Jankowicz z firmy Euroclear Szybki Wir z
Krakowa.
Tradycyjnie nie mogło zabraknąć
celebrytów i sportowców – w tym
roku w evencie wzięli udział m.in.
Euzebiusz Smolarek, Barbara Kurdej-Szatan, Mateusz Janicki, Marcin Zacharzewski, Maurycy Popiel, Hiroaki
Murakami.
Promocję inicjatywy
wspierali m.in.: Rafał Sonik, Adrianna
Palka, Mateusz Mika, zespół Pectus,
drużyna Śląsk Wrocław oraz Kabaret
Smile. We wszystkich miastach o gorącą rozgrzewkę dla biegaczy zadbali
trenerzy z Fitness Tour.
Mateusz Janicki, aktor teatralny, te-

lewizyjny i filmowy z Krakowa, biegł
dla beneficjentów po raz siódmy. Tak
mówi o swojej motywacji: - Warto zadać sobie pytanie dlaczego nie biegać ? Tu jest tak super, pozytywna atmosfera, dziewczyny z Fundacji robią
tak fantastyczne rzeczy i pomagają
tylu osobom, jestem w szoku jak bardzo to się rozrasta. W zeszłym roku
marzeniem było Centrum Rehabilitacji – dzisiaj ono już jest. Masa ludzi
zbiera pieniądze na wspaniałe cele.
Jestem związany z Krakowem, to
wszystko się fajnie łączy, będąc tutaj
jestem w stanie pomóc nagłaśniając
wydarzenie i dając większą liczbę odbiorców - mówi Janicki.
Pomimo charytatywnego celu
imprezy, atmosfera była prawdziwie sportowa, a rywalizacja zacięta.
Najszybsze drużyny Poland Business
Run 2019 to kolejno: w Poznaniu
„Manufaktura Mieszkań” (00:52:28),
w Lublinie „lubelskibiegacz.pl TEAM
1”, w Krakowie #AdamCzerwińskiTeam, w Rzeszowie„GrupaKetyTeam”, w
Gdańsku „A jednak się dało!”, w Katowicach „ESAB_1” i w Warszawie “Live
Well at Citi 1 – CitiFX Pulse Masters”.
Najszybszym biegaczem w Polsce
okazał się Paweł Wysocki z „lubelskibiegacz.pl TEAM 1” z czasem 00:10:18

i średnią prędkością 02:57min/ km.
Warto wspomnieć, że tego samego
dnia na terenie bazy w Novo Selo
odbył się bieg charytatywny zorganizowany przez żołnierzy XL zmiany
Polskiego Kontyngentu Wojskowego
Kosowie. Pomoc otrzymają weterani
poszkodowani podczas misji poza
granicami kraju, a także żołnierze,
którzy ulegli nieszczęśliwym wypadkom poza służbą. W Novo Selo
wystartowało 80 biegaczy (żołnierze
różnych narodowości, pracownicy
RON XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR oraz polscy
policjanci z EULEX).
24 sierpnia wystartowała pierwsza, charytatywna sztafeta górska
Szczyrk Business Run 2019. 130 Zawodników ruszyło z Hali Skrzyczeńskiej na terenie Szczyrk Mountain
Resort, pokonując 10 km. Cel był jeden – pomóc beneficjentom Fundacji Poland Business Run: 8-letniemu
Kubusiowi, mieszkańcowi Szczyrku
oraz Markowi, który stracił nogę w
wypadku. Nie zabrakło również Ambasadorów Poland Business Run, w
składzie : Marcin Zacharzewski, Hiroaki Murakami i Andrzej Popiel.
Co zapamiętałam z tego dnia? Cu-

downą atmosferę i wspaniałych
ludzi. Biegaczy, którzy na trasie wzajemnie się wspierali. Dopingujących
kibiców, cudownych wolontariuszy
uśmiechniętych od ucha do ucha,
podających nam wodę i słodkości, a
następnie wręczających nam z dumą
medale. Ogromnie wzruszająca była
dla mnie możliwość przebywania
tego dnia z podopiecznymi Fundacji,
którzy jak nikt inny potrafili wspomóc nas słowami i uśmiechem. „To
dla mnie biegniesz” wyraża więcej
niż mogłam sobie wyobrazić.
PBR jest piękną inicjatywą, łączy
ludzi, by móc dosłownie postawić
innych na nogi. Fundacja Poland Business Run zapewnia, że jej charytatywna działalność nie zakończy się na
biegu – teraz zajmie się pomocą jego
beneficjentom. Powołane w Krakowie Centrum Rehabilitacji „Znowu w
biegu”, specjalizujące się w pomocy
osobom po amputacji, przeprowadzi
kilkadziesiąt tygodniowych turnusów rehabilitacyjnych z nauką chodu
z protezą. Według potrzeb udzielone
zostanie także wsparcie psychologa i
innych specjalistów.
#Karolina Wojtyniak
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UCIEKINIER Z KORPO

Antymateria w wielkim mieście

Czy wolność od korpo rzeczywiście
uwalnia? Czy lata przepracowane na
stanowiskach zarządczych w wielkich
przedsiębiorstwach, gwarantują sukces
we własnym biznesie? Pytamy o to
Przemysława Żebrowskiego, byłego
prezesa K2 Internet, a obecnie właściciela
„Antymaterii” - sklepu z autorskimi
rowerami.
Porzucił Pan korporację, którą
właściwie Pan stworzył i poświęcił
dla niej 13 lat życia. Dlaczego?
Doszło do sytuacji, w której moja
wizja rozwoju firmy różniła się od
wizji trzech pozostałych członków
zarządu. W związku z tym uznałem,
że powinienem się usunąć i zostawić im pole do działania, tak jak oni
to widzą. Zastanawiałem się później
czy fakt, że firmę opuszcza jeden
z jej współzałożycieli nie świadczy
o porażce. Stworzyłem miejsce, w
którym sam nie chciałem już być. I
być może jest w tym jakaś prawda,
ale z drugiej strony, myślę, że byłem
już po prostu zmęczony, potrzebowałem zmiany. Praktycznie całe
swoje zawodowe życie spędziłem w
korporacjach. Miałem to szczęście,
że karierę zawodową zaczynałem
w czasach szybkich awansów i wielkich możliwości. Każdy kto znał język obcy, był po studiach, mógł wtedy łatwo się wybić. Ja jeszcze jako
student trafiłem do Ministerstwa
Finansów do ekipy Leszka Balcerowicza, a w wieku 26 lat pracowałem
już na stanowisku dyrektorskim.
Nie uderzyło to Panu do głowy?
Kiedy pracowałem w Ministerstwie
Finansów w gabinecie jednego z
wiceministrów, kilka razy zdarzyło
mi się jechać rządową limuzyną.

Generalnie byłem tam wtedy chłopcem od noszenia teczek, ale czasem
te teczki trzeba było komuś zawieźć
i wtedy właśnie zdarzały się te okazje. Pamiętam jak jadąc tak któregoś razu, pomyślałem, jak łatwo by
było ulec temu poczuciu władzy i
blichtru. Pewnie, że jak ma się 26 lat,
ląduje na lotnisku w Londynie i podjeżdża po ciebie luksusowa, czarna
limuzyna, to ego się tym karmi. Ale
z czasem to wszystko powszednieje.
A jak już jest się w tym wieku, co ja,
czyli przed pięćdziesiątką, to trudno udawać, że szczytem szczęścia
i spełnienia marzeń jest spędzenie
wieczoru na służbowej kolacji.
W jednym z wywiadów mówił
Pan, że odchodząc z korpo nie
miał Pan pomysłu ani na siebie,
ani na własny biznes?
Nie miałem. Dlatego na ponad rok
postanowiłem odpuścić sobie pracę
i poświęcić ten czas sobie. Zacząłem
się uczyć kolejnego języka, poszedłem na kolejne studia, pisałem
wiersze, podróżowałem. Mniej więcej w tym samym czasie zacząłem
się interesować rozwojem i funkcjonowaniem dużych miast na świecie.
Ciekawiły mnie zwłaszcza różnice
w przemieszczaniu się w nich ludzi.
Zastanawiałem się, dlaczego w Holandii czy w Sztokholmie, gdzie w

ciągu roku jest znacznie więcej dni
deszczowych niż w Polsce, ludzie
cały czas korzystają z rowerów, my
zaś wolimy stać w korkach, wożąc
się samochodami. Zbiegło się to
z propozycją mojego kolegi, by
wspólnie poprowadzić firmę konstruującą rowery miejskie. Ponieważ
miałem potrzebę robienia czegoś
wartościowego, a jednocześnie namacalnego, czegoś co byłoby diametralnie różne od pracy, którą do
tej pory wykonywałem, uznałem to
za dobry pomysł.
Powrót do pracy rzemieślniczej,
dającej realny produkt...
Realny i użyteczny. Bo ja w rowerach
dostrzegłem szansę na uczynienie
życia ludzi zdrowszym i bardziej
proekologicznym. Rower dobrze
działa nie tylko na ciało, ale i na głowę. Jesteśmy ssakami, zeszliśmy z
drzew, naszą naturą jest ruch. Żeby
zdrowo funkcjonować musimy się
zmęczyć fizycznie. Codzienna jazda
na rowerze może istotnie, pozytywnie wpłynąć na nasze funkcjonowanie. I dodatkowo przyczyniać się do
lepszego stanu środowiska.
Naprawdę Pan wierzy, że Polacy
masowo wsiądą na rowery i w garniturach będą na nich dojeżdżać
do pracy, niezależnie czy deszcz,
czy skwar?
Skoro jest to możliwe w innych krajach, dlaczego ma być niemożliwe
u nas? Moja żona jest prawniczką
w międzynarodowej kancelarii. Jej
szefowa, partner tejże kancelarii w
Amsterdamie codziennie dojeżdża
do biura na rowerze.
U nas jak się jest w zarządzie dużej firmy, to dla wizerunku i podkreślenia statusu trzeba się wozić
limuzyną.
I to jest iluzja, jaką się karmimy.
Podobnie jest z wieloma innymi

rzeczami. Łykamy z palca wyssane
rekomendacje, które przyjmujemy
niczym prawdy objawione. Że nasiona chia czynią cuda, że zdrowo
jest pić sok z buraka, że o twoim statusie zawodowym czy społecznym
decyduje marka samochodu albo
że osiągniesz biznesowy sukces, jak
tylko podążysz za swoją pasją. Ktoś
kogo pasją jest łapanie motyli w
Bieszczadach, nie zrobi na tym biznesu. Chyba, że ma się świetny wygląd i korespondującą z nim pasję
do pokazywania swojego ciała na
Instagramie (śmiech).
Mój korporacyjny znajomy, który
postanowił porzucić tego typu
iluzje, sprzedał auto i całkowicie
przesiadł się na rower. Jeździ nim
do pracy codziennie, nawet kiedy
leje. Po trzech latach takiej jazdy
twierdzi, że tak dobrze fizycznie,
jak i psychicznie nigdy się nie czuł.
I o tym właśnie mówię. Ja też mając
dość stania w korkach, zacząłem
dojeżdżać do pracy na rowerze. I nie
ma znaczenia czy jadę na spotkanie
biznesowe, konferencję czy do sklepu, czy jest deszcz, czy słońce. Oczywiście rower jest znacznie mniej
komfortowym pojazdem niż auto,
ale właśnie to oderwanie się od
komfortu ma tu niebagatelne znaczenie. Bowiem nasze przywiązanie
do komfortu, ma niewspółmiernie
wysoką cenę. Płacimy za to naszym
zdrowiem i coraz gorszym stanem
otoczenia, w którym żyjemy. Przez
komfort zapominamy o tym, co jest
nam potrzebne i co naprawdę dla
nas dobre, a dajemy się karmić iluzjami, które summa summarum nas
niszczą.
Idea uczynienia z Warszawy miasta rowerów wydaje się wciąż
odległa, a Pan po czterech latach
prowadzenia „Antymaterii” wciąż
musi dokładać do tego biznesu.

Przemysław Żebrowski

Może czas ogłosić kapitulację?
Oczywiście myślałem o tym, ale
mimo wszystko wiem, że oferując
ludziom lekkie, skrojone na ich potrzeby rowery miejskie, robię coś
wartościowego i fakt, że na razie na
tym tracę, nie wydaje mi się na tyle
przekonującym argumentem, żeby
zwinąć żagle. Tym bardziej, że jeszcze mnie stać na dopłacanie. Można
by o tym mówić jak o porażce, ale
czy faktycznie sukcesem byłoby,
gdybym zarabiał na tym biznesie
100 tys. zł i za chwilę wydawał te
pieniądze na nowy samochód, zaś
porażką ma być to, że dokładam do
tego interesu 100 tys. i nie wydaję
na auto, bo jeżdżę rowerem?
A nie byłby Pan szczęśliwszy, wracając do korporacji?
Sądzę, że źródło szczęścia i nieszczęścia to pochodne naszej konstrukcji
emocjonalnej i jeszcze kilku innych
czynników. Choć może nam się
wydawać, że będziemy szczęśliwsi, kiedy rzucimy korpo czy jak do
niej wrócimy, to prawda jest taka,
że wszędzie, gdzie się znajdziemy
będziemy się czuć podobnie. Nie

mówię tu oczywiście o sytuacjach
stricte toksycznych środowisk, gdzie
i osoba o najzdrowszej konstrukcji
emocjonalnej w końcu ulegnie zaburzeniu. Niemniej ja przez wiele
lat tak samo szczęśliwy czułem się
pracując w korporacji, jak i jestem
szczęśliwy teraz. Do poczucia szczęścia potrzebuję jedynie robić coś
wartościowego. W korporacji największą przyjemność sprawiało mi,
gdy widziałem, że dzięki mnie ludzie
się rozwijają, teraz czerpię przyjemność z robienia fajnych rowerów, z
zadowolenia klientów i z bardziej
abstrakcyjnego poczucia realizacji
pewnej idei.
Czy to oznacza, że nie rozważa
Pan już powrotu do korpo?
Jeśli już miałbym rozważać jakąś
zmianę, to nie czy do korpo, czy
gdzie indziej, ale raczej do kogo
miałbym wrócić i co miałby tam
robić. Na razie jednak zostaję przy
rowerach.
Więcej o „Antymaterii” na stronie:
(https://antymateria.com/)
.
#Iza Marczak
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W poszukiwaniu łaski
A gdyby tak nagle zyskać wiedzę o istocie wszystkiego?
Zrozumieć swoje miejsce w świecie, otrzymać odpowiedzi na
nurtujące nas od lat pytania? Zyskać nową energię, dostrzec
sens w życiu i... w umieraniu? Niektórzy twierdzą, że można to
zdobyć za sprawą łaski. Chemicznie zaś – ayahuaski.
Nauka, cywilizacja, postęp, nowe
technologie – wydaje się, że to
wszystko pozwala wznieść się
człowiekowi na wyższy szczebel
egzystencji. Żyjemy szybciej, intensywniej, bardziej komfortowo.
Mając zaspokojone podstawowe
potrzeby piramidy Maslowa, możemy ewoluować w poszukiwaniu wyższych wartości. A jednak
coraz więcej ludzi wchodzących
w skład współczesnych cywilizowanych społeczeństw, cierpi na
psychiczne dolegliwości, szuka
wytchnienia w używkach, próbuje wypełnić wewnętrzną pustkę
śmieciowym jedzeniem, nałogowym seksem, nabywaniem rzeczy.
Codzienność nas wypala, wyjaławia. Praca jakkolwiek nieudana,
kariera jakkolwiek niebłyskotliwa,
nie przynoszą spełnienia. Podobnie rodzina i relacje z innymi ze
współczesną niejednoznacznością ról w nich pełnionych, nie
stają się ostoją, chroniącą przed
rozpadem. Współczesny człowiek
coraz częściej uświadamia sobie,
że brakuje mu... korzeni. Że gdzieś
w życiowym pędzie i koncentracji
na świecie materialnym, utracił łączność z tym co duchowe.
Świadomość tego wewnętrznego
braku, mimo życia w świecie dobrobytu, skłania współczesnego
człowieka do powrotu do tego,
co pierwotne, do mądrości przodków, do natury. Dla wielu zbawienna w tych poszukiwaniach
okazuje się ayahuasca. Sięgają po
nią milionerzy z Doliny Krzemowej, menedżerowie pracujący w
korporacjach, gwiazdy, celebryci,
ci wszyscy, którym życie nie daje
satysfakcji lub dla których jest
źródłem cierpienia. Ale nie brakuje i takich, dla których ayahuasca
jest po prostu modnym sposobem na rozrywkę.

tryptaminę), psychodeliczną substancję psychoaktywną. Wywar
z tych dwóch roślin, obecny w
medycynie szamanów z Ameryki
Południowej, dziś stał się specyfikiem pożądanym przez ludzi z
wielkich miast, z mainstreamowej
śmietanki zachodnich cywilizacji.
Modna dziś turystyka ayahuascowa, sprzyja rozwojowi usług szamańskich w Brazylii, Ekwadorze,
Boliwii, Peru, Kolumbii i na Karaibach. Ale by spróbować wywaru,
wcale nie trzeba od razu szykować
się na długą podróż. Ceremonię

„Świadoma praca z tą tajemniczą
rośliną rozpoczyna się już przy
zbiorze składników, z których następnie przygotowuje się uzdrawiający wywar i trwa zarówno
podczas jego przygotowywania,
w trakcie samej ceremonii, jak i
po jej zakończeniu. W tym procesie liczy się wszystko: jakość oraz
proporcje zebranych składników,
wiek zebranej rośliny (pnącza i
liści), długość gotowania i mie-

ayahuaski można przejść niemal
w każdym kraju i na każdym kontynencie, nawet w Polsce, gdzie
wywar ten uchodzi za narkotyk i
jest prawnie zakazany, aczkolwiek
niektórzy twierdzą, że nic nie zastąpi ceremonii przeżytej w kraju
pochodzenia magicznych roślin,
wchodzących w skład wywaru,

szania wywaru, tego, kto wywar
przygotowuje (intencja, doświadczenie, uważność, atmosfera,
„mówienie i śpiewanie do niej”),
ogromne znaczenie ma również
sposób przefiltrowania, przechowania i przekazania, a potem
podawania wywaru, albowiem
świadome oraz kompleksowe

odprawianej przez prawdziwych
indiańskich szamanów.

podejście zapewnia
odpowiednią ochronę i ukierunkowanie prowadzących,
wpływając na jakość
doświadczenia wszystkich uczestników” - tłumaczą polscy organizatorzy ayahuaskowych ceremonii z TribuNydek.
Do wypicia wywaru trzeba się
przygotować. Minimum przez
dwa tygodnie przed ceremonią
należy wstrzymać się od spożywania mięsa, nabiału, alkoholu,
kawy, leków. Zaleca się stosować
w tym okresie dietę owocowo-warzywną, pić dużo wody, wysypiać się i powstrzymać od kontaktów seksualnych.
Tradycyjna ceremonia ayahuascowa rozpoczyna się późnym
wieczorem. Uczestnicy siedzą w
kręgu, w którego centrum pali się
ogień. Szaman i jego świta wprowadzają uczestników w trans
muzyką (pieśni, bębny i inne in-

co u wielu skutkuje wymiotami, a
czasem także rozstrojem żołądka.
Rodzaj przeżyć psychicznych jest
bardzo indywidualny, choć gros
uczestników wskazuje na elementy wspólne ayahuascowych wizji.

Połączenie
Ayahuasca, podobnie jak leki
psychotropowe, wpływa na centralny układ nerwowy i na to w
jaki sposób mózg przetwarza informacje. Oznacza to, iż zmienia
nastrój, myśli, emocje, zachowanie i percepcję. Częstymi efektami
działania ayahuaski są intensywne halucynacje przeżywane po
zamknięciu oczu, a objawiające
się szeroką gamą wzorów geometrycznych, kolorowych fraktali,
magicznych krajobrazów oraz postaci. Wielu uczestników ceremonii doświadcza pozaświadomego i niekontrolowanego obrazu
dobra i zła, jasności i ciemności,
szczęścia i cierpienia. Wielu mówi
o doświadczeniu połączenia tego,
co dualne i co na poziomie świa-

„Ayo” z raka, z cukrzycy, boreliozy, depresji, z uzależnień i wielu
innych współczesnych schorzeń
cywilizacyjnych. Niemniej twierdzi, że sama ayahuaska nie jest
uzdrowicielem, lecz jedynie narzędziem, zaś moc uzdrowienia
tkwi w samych uczestnikach ceremonii.
„Ayahuasca jest ekspanderem
świadomości – mówi. - Pokazuje
nam, jak się leczyć, jeśli jesteśmy
na to gotowi i chętni. Nie może do
tego zmusić, może tylko pokazać
nam portal. Jeśli nasza dusza wie,
że nadszedł czas, magia może się
rozwinąć. Otwiera nas na inną
perspektywę, bardziej poszerzone spojrzenie na nas samych, nasze plemię i nasz świat. Daje nam
możliwość zrozumienia naszej
prawdziwej natury, naszych wzorców, naszych lęków, a następnie
zapewnia wskazówki, jak wybrać
inaczej. Uzdrawiać. Rozwijać nasze postrzeganie. Ostatecznie
jednak Ayahuasca jest tym, co

Pnącze duchów
Jedni nazywają ją napojem bogów, inni lianą duszy, świętą księgą, receptorem kosmicznej łaski.
Fizycznie ayahuasca jest wywarem z pnącza dwóch amazońskich
roślin: Ayahuaski (Banisteriopsis
caapi ) – pnącza zawierającego
alkaloidy harmala, będące inhibitorem MAO, odpowiedzialnym za
blokowanie rozpadu neuroprzekaźników w mózgu oraz Chacruny (Psychotria viridis) – krzewu
zawierającego DMT (dimetylo-

strumenty ludowe). Następnie
każdy z uczestników otrzymuje
do wypicia kieliszek (do trzech)
wywaru i zaczyna halucynogenną
podróż w głąb siebie, która może
trwać od 5 do 10 godzin, a nawet
dłużej. Charakterystycznym objawem działania wywaru jest proces oczyszczania się organizmu,

domości uchodzi za niemożliwe
do połączenia.
Tina Courtney z Montany (USA),
która przez 11 lat uczyła się szamanizmu, przechodząc przez ponad 1000 ceremonii ayahuaski w
dżungli amazońskiej, twierdzi, że
poznała ludzi wyleczonych przez

nazywam „lekarstwem dualności”.
Działa poprzez tworzenie głębokich doświadczeń kontrastów, takich jak strach i nieustraszoność,
ciemność i światło, opór i poddanie”.
Ayahuasca jest obecnie badana
przez naukowców m.in. z Cam-

www.korpovoice.pl

bridge University pod kątem
działania
antydepresyjnego,
zwłaszcza w depresji lekoopornej
oraz w obszarze działania antyuzależnieniowego (m.in. badania
kanadyjskie zespołu MAPS pod
kierunkiem Dr. Geralda Thomasa).
Co ciekawe w wielu przypadkach
te działania potwierdza – leczy
„duszę” i pomaga wyjść z nałogów. Niestety nie znaczy to, że nie
może również zaszkodzić.

Rozpad
Choć naukowcy są zgodni, przynajmniej co do tego, że w przeciwieństwie do innych substancji
narkotycznych, ayahuasca nie
uzależnia, to również twierdzą, że
nie jest ona substancją dla każdego.
Joshua Hanna, specjalizujący
się w medycynie holistycznej i
naturopatii, choć nie przeczy cudownym i uzdrawiającym mocom
ayahuaski, osobiście po jej zażyciu doświadczył całkowitego rozpadu i załamania psychicznego, z
których później wychodził latami.
„Ayahuaska ma silny potencjał
aktywujący zaburzenia psychiczne – ostrzega. - Może być groźna
zwłaszcza dla osób predyspono-
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wanych do zaburzeń dwubiegunowych, schizofrenii, zaburzeń
dysocjacyjnych, depersonalizacji/
derealizacji, stresu pourazowego,
zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, depresji, zaburzeń przetwarzania sensorycznego, oraz
zaburzeń postrzegania spowodowanych halucynogenami (HPPD)”.
Doświadczenie ciemności i śmierci, które przeżył podczas kolejnej
swojej ceremonii ayahuaski, wpłynęło u Joshua’y na postrzeganie
rzeczywistości. Jego ayahuascowe halucynacje niejako zlepiły się
z jego świadomością, napawając
trudnym do ogarnięcia lękiem i
doprowadzając do załamania nerwowego.
„Miałem halucynacje, moja percepcja wzrokowa była zakłócona
i zniekształcona, dzwoniło mi
w głowie, byłem przerażony, że
umrę – wspomina swój stan długo po ceremonii. - Żyłem z dnia
na dzień, cierpiąc na (czasami
skrajnie silne) zawroty i bóle głowy, intensywne nocne koszmary,
poważne zaburzenia poznawcze,
problemy z mówieniem (afazja)
i doświadczając braku poczucia
celu. Znalazłem się nagle w sytuacji „toń lub płyń”, walcząc o swo-
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Ceny w ofercie Super Trio dostawa/lokal obowiązują przy
zakupie trzech pizz przy wyborze opcji dostawa lub przy
zamówieniu w lokalu.

je życie. Nie potrafiłem przestać
płakać i byłem przytłoczony przez
nieznaną mi wcześniej, zupełnie
mi dotąd obcą myśl, by zakończyć
swoje życie. Nie byłem w stanie
się pozbierać”.
Tak negatywne efekty ayahuaski,
jakie przeżył Hanna, nie są jednak standardem. Znacznie więcej
przypadków, dotyczy pozytywnych skutków działania wywaru.
Gros osób, które przeszły ceremonię ayahuaski uważa ją za najważniejsze doświadczenie w swoim
życiu.

Integracja
- Znalazłem się w zupełnie innym
świecie, świecie, gdzie zapomniałem o własnym ego. Co chwilę
krzyczałem „kurwa, fuck”, bo były
tam śmierć, palenie ciała, głód,
miłość, tęsknota, wcielanie się w
różne istoty (m.in. pająk, kruk) –
opowiada o swoim spotkaniu z
ayahuascą Norbert, CTO w firmie
wytwarzającej oprogramowanie. Po tym doświadczeniu dosłownie
zniknęła depresja, którą miałem.
Zmieniły się moje nawyki żywieniowe. Przestałem pić kawę, alkohol, a pokochałem smak wody i
zdrowego jedzenia. Życie dosłow-

nie nabrało kolorów - świat widziałem wyraźniej, przyjemność
zaczęły mi sprawiać najdrobniejsze nawet czynności, wzmogły się
moja kreatywność oraz intuicja.
Tak naprawdę Norbert nie wypił
typowego ayahuaskowego wywaru rodem z Ameryki Pd., lecz
jego europejską wersję składającą się z ruty stepowej i mimozy,
o bardzo zbliżonym składzie substancji psychodelicznych.
- Ceremonia odbyła się w domowym zaciszu, przy dźwiękach
muzyki Wingmakers – wspomina. - Udział w niej wzięły w sumie
trzy osoby. Mną kierowała przede
wszystkim ciekawość. Nie spodziewałem się jakichś efektów
terapeutycznych, tymczasem to,
co się stało, odmieniło moje życie.
Podkreśla jednak, że integracja
doświadczenia, zdobytego podczas spotkania z ayahuaską, to
proces, który trwa wiele miesięcy.
Norbert zdecydowanie odradza
przechodzenie przez ceremonię bez opieki doświadczonego
szamana, przewodnika, bo jego
zdaniem ten odgrywa istotną rolę
właśnie w pracy nad integracją
psychodelicznych wizji jak i w sy-

tuacji tzw. bad tripów.
Również dla Filipa, dawniej pracownika korporacji, a dziś właściciela firmy informatycznej, spotkanie z ayahuascą w Londynie
miało przełomowe znaczenie.
- Po pierwsze, oczyściłem się z
negatywnych emocji, które przez
lata w sobie nosiłem: z poczucia
winy, wstydu, z poczucia krzywdy,
ran wyniesionych jeszcze z dzieciństwa – opowiada. - Po drugie,
otrzymałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, dotyczące
mojego prywatnego życia. Ale
także, co ciekawe, w ayahuaskowych wizjach dokładnie ujrzałem,
jak będzie wyglądać mój przyszły
biznes.
Według Filipa filmowy Matrix przy
rzeczywistości z ayahuaskowych
wizji to pikuś. Uważa, że nie da się
tego przeżycia porównać z żadnym innym.
Tyle, że Filip nie poprzestał na
jednej ceremonii. O ile jednak do
pierwszej podchodził z należytą
uważnością i z szacunkiem, przygotowując się do ceremonii zgodnie z zaleceniami przewodników
duchowych, o tyle za drugim razem poszedł na żywioł, niejako z

marszu, bez wyraźnej duchowej
potrzeby i bez ważnej intencji.
- To było najgorsze 10 godzin w
moim życiu – wspomina. - Przez
tych 10 godzin dosłownie wyrzygiwałem raka. Musiałem się zmierzyć z moim lękiem przed śmiercią, ze swoim cieniem, z bólem i z
przerażeniem. Dostałem nauczkę
– mówi. - Nie można igrać z pierwotną mądrością amazońskich
roślin. Niemniej z walki, jaką wtedy przeszedłem, wyszedłem zwycięsko, ostatecznie wydostając
z siebie żrącego mnie od środka
potwora i tym samym łagodząc
własne lęki przed nieuleczalną
chorobą.
I Norbert, i Filip chcą jeszcze kiedyś powtórzyć spotkanie z ayahuascą, tyle że tym razem w Peru
pod okiem prawdziwego indiańskiego szamana. Uważają jednak,
że muszą do tego dojrzeć.
- To nie zabawa, lecz duchowe
spotkanie – zapewniają. - Doświadczenie łaski, przekraczające
granice świadomości i mające
moc uzdrawiania.
#Iza Marczak
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Korporacyjne grzechy
przeciw kręgosłupowi

Dzień po dniu zastygamy w naszych korpo przez osiem godzin
przed ekranem komputera, a kiedy zaczyna coś nas łupać
w kościach, ratujemy się tabletką przeciwbólową. Ech, to
przejdzie – okłamujemy się. Przecież raz, dwa razy w tygodniu
wyciskamy poty na „siłce” czy podczas słynnych, spalających
tłuszcz, treningów turbo. W weekendy uprawiamy jogging w
parku. Jest spoko, jest ruch, nasz kręgosłup jest pod ochroną.
– A to podstawowy błąd w myśleniu – przekonuje Elżbieta
Furman z Akademii Zdrofit.
przerzucicie się na rowery – również
siedzicie, wychodzicie na lunch także siedzicie… Niestety te kilka godzin ruchu w tygodniu to za mało,
aby zminimalizować szkodliwy nawyk jakim jest długotrwałe siedzenie zazwyczaj w złej pozycji. Pozycja
siedząca może powodować wiele
problemów nie tylko ortopedycznych, ale również internistycznych.

Elę w ciągu dnia ciężko zatrzymać.
W tygodniu, od wczesnych godzin
porannych do wieczornych jest w
nieustannym ruchu, przemieszczając się w kółko pomiędzy gabinetem fizjoterapii a warszawskimi klubami Zdrofit, gdzie prowadzi zajęcia
prozdrowotne oraz zajęcia pod tytułem Zdrowy Kręgosłup. Na wywiad
udaje mi się ją namówić po godzinie
21. Mimo późnej pory, opowiada o
swojej pasji z niezwykłym ożywieniem i entuzjazmem. I zauważa, że
nawet ona, mimo iż ciągle aktywna,
to siedzi za dużo. Siedzi za kierownicą auta, którym musi przecież
dojechać na zajęcia. Siedzi podczas
spożywania posiłków. Siedzi, gdy
rozmawia ze mną. A to niedobrze.
Ela wie, co mówi. Jest absolutną specjalistką w kwestii wiedzy na temat
naszych kręgosłupów. Fizjoterapią
zajmuje się już ponad 20 lat.
REKLAMA

Elu, statystyczny pracownik korporacji siedzi, bo musi. Inaczej się
nie da. Taka praca. Czasem wstaje
z różnych powodów, nawet rozciągnąć się. Ale Ty i tak uważasz,
że to za mało. Że nic ten korpoludek nie robi dobrego dla swojego kręgosłupa. Jak to, przecież
stara się ruszać więcej. Czy to za
mało?
Ela: Zdecydowanie za mało. Chodzenie na jakiekolwiek zajęcia
fitness czy inne, nie zapobiegnie
problemom, na które pracownicy
korporacji są narażeni w bardzo
dużym stopniu. Winowajcą jest siedzący tryb życia, codzienne nawyki, przez kilka, a nawet kilkanaście
godzin dziennie. Przemnóżcie te
godziny przez dni tygodnia. Liczba
jest zastraszająco duża. Dojeżdżacie
do pracy autem – siedzicie, komunikacją miejską – siedzicie, nawet jak

Jakie to problemy? Jakimi chorobami kręgosłupa zagrożeni są
pracownicy korporacji?
Ela: Najbardziej popularne to ból
pleców w odcinku szyjnym oraz
strefie międzyłopatkowej, ból w
obrębie kręgosłupa lędźwiowego,
przykurczone biodra, ból kolan.
Każdy organizm ma pewne preferencje, słabsze punkty, które jako
pierwsze odmawiają posłuszeństwa. Często pojawiają się migreny
związane ze złym ustawieniem szyi
lub zespół Costena dotyczący stawów skroniowo-żuchwowych. Realne zagrożenie czeka też ze strony
„myszki” - jest to przeciążenie mięśni zawiadujących nadgarstkiem,
w wyniku którego może pojawić
się zespół łokcia tenisisty. Wreszcie
siedzenie to mniej ruchu, tendencja
do otyłości, zła perystaltyka jelit, zły
schemat oddechu - to wszystko powoduje dużo zmian w pracy narzą-

dów wewnętrznych. Korpoludki idą
do lekarza i słyszą diagnozę: zespół
metaboliczny! Miażdżyca, cukrzyca,
nadciśnienie - wszystko to powoduje nasz siedzący tryb życia.

Elżbieta Furman, Akademia Zdrofit

To w jakiej pozycji ten biedny korpoludek powinien pracować?
Ela: Przede wszystkim trzeba nauczyć sie prawidłowo siedzieć używając swoich mięśni, a nie „zwieszać się” na krześle. Odpowiednio
ustawić ekran komputera, laptop,
myszkę, krzesło, blat biurka. Można
wykorzystać klęcznik, który wymusza lepsze ustawienie kręgosłupa
niż krzesło. Stały się one od pewnego czasu hitem w gronach np. informatyków, programistów. Można
siedzieć na specjalnej piłce gimnastycznej. Jednak dużo zdrowsze od
siedzenia jest stanie, więc zachęcam
do podniesienia biurek, kupienia
wysokich krzeseł i wykorzystania ich
w odpowiedni sposób.
Jak to stać? Przez osiem godzin w
pracy ma stać?
Ela: Brzmi przerażająco, ale mamy
do dyspozycji wysokie stołki lub
taborety, na których możemy „przysiąść”, oprzeć się. Możemy godzinę
siedzieć, potem wstać i znów wrócić
do siedzenia. Zmiana pozycji jest
kluczem. Zanim zaczniemy odczuwać dyskomfort przebywania w jakiejś pozycji musimy ją zmienić na
inną i tak przez osiem godzin.
A jeśli korpoludek narzeka na ból
kręgosłupa, to czy może wybrać
się na Zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”, które prowadzisz?
Jeśli nie ma ewidentnych przeciwwskazań do ćwiczeń np. ostry ból,
to jak najbardziej tak . W obecnej
dobie praktycznie każdy z nas zaznał bólu pleców i chce mu zapobiegać. Szczególnie narażone są osoby przebywające długo w pozycji
siedzącej, a więc młodzież szkolna,
pracownicy korporacji, zawody wymagające długotrwałego siedzenia
( np. zawodowi kierowcy ) oraz seniorzy. I takie osoby są uczestnika-

mi zajęć. Pracowników korporacji
jak najbardziej zapraszam. Do zajęć
można dołączyć w każdej chwili, nie
wymagają one specjalnego przygotowania, wystarczą dobre chęci.
Czy można się zmęczyć i spocić
podczas takich zajęć?
Oczywiście że tak, ale nie jest to
priorytetem dotyczącym tych zajęć.
Raczej skupiamy się nad prawidłowym wykonaniem odpowiednio
dobranych ćwiczeń, które mają
zmienić nasze złe nawyki ruchowe.
Dużą wagę przykładamy do zachowania odpowiedniej ruchomości kręgosłupa oraz dużych stawów.
Wprowadzamy ćwiczenia oddechowe oraz relaksacyjne tak potrzebne
w obecnej dobie „za szybkiego życia
i ciągłych wymagań”.
W których miastach korpoludki
mogą wybrać się na zajęcia Zdrowy Kręgosłup klubu Zdrofit?
Nie ukrywam, że kluby Zdrofitu,
jak grzyby po deszczu wyrastają w
kolejnych miastach w całej Polsce.

Mamy ich już 65, najwięcej w województwie mazowieckim i w Warszawie, ale i w Trójmieście, Koszalinie,
Kielcach, Włocławku. Zajęcia dedykowane zdrowemu kręgosłupowi z
całą pewnością są w każdym klubie
sieci Zdrofit. Są formą najczęściej
wybieraną przez klientów - właśnie
z powodu wzrastającej liczby osób z
problemami ortopedycznymi.
Zwłaszcza korpoludków zachęcam do uczestnictwa w zajęciach
Zdrowy Kręgosłup, aby mogli lepiej
zadbać o swoje kręgosłupy. Lepsza
kondycja tej strefy ciała, z pewnością przełoży się na poczucie większego komfortu podczas pracy.
Dziękuję za zaproszenie w imieniu korpoludków! Dla mnie osobiście, Pani Ela, jako autorytet w
dziedzinie chorób kręgosłupa,
jest wystarczającą rekomendacją
zajęć, które prowadzi w Akademii
Zdrowego Kręgosłupa w sieci klubów Zdrofit.
#Paulina Grzesiewicz
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Etaty w korpo znikają po cichu…
Wiemy, gdzie ich szukać

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Dlaczego w ogóle myśleć o zmianie branży?
Znasz to? Kolejne nudne spotkanie, frustrujący klient, mozolne taski... I myśl: a gdyby tak
zmienić branżę? Milion asapów
na godzinę i wiecznie goniące
dedlajny wcale nie pomagają. Utknięcie w firmie, która w
żaden sposób Cię nie rozwija
- ani zawodowo, ani finansowo
- sprawia, że spędzasz pół dnia
przy biurku, googlując: „Jak się
przebranżowić i znaleźć pracę
marzeń?”. Artykuły o zawodach
przyszłości i tych, które skazane
są na wymarcie, niczym zagrożony gatunek, jakoś nie poprawiają Ci humoru, ponieważ we
wszystkich jedyną branżą mlekiem i miodem płynącą jest...
branża IT. A Ty masz z nią tyle
wspólnego, co owocowe wtorki
z prawdziwym motywowaniem
pracownika.
No dobrze, ale może jednak
warto pomyśleć nad tym dłużej

niż 2 minuty... Dlaczego to IT jest
obecnie mityczną krainą szczęścia? Odpowiedź jest prosta:
przede wszystkim ze względu
na nieustający rozwój technologii, a co za tym idzie - zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z tej branży. I tak jak teraz
na swoim stanowisku możesz
mieć niewiele wspólnego z IT,
tak, według McKinsey Global Institute, liczba godzin poświęconych na pracę, w której wykorzystujemy umiejętności związane
z technologią wzrośnie o 55%. W
związku z tym, zapotrzebowanie
na umiejętności z obszaru STEM
(science, technology, engineering, mathematics) będzie coraz większe. Czwarta rewolucja
przemysłowa, związana z dość
dynamicznym rozwojem nowych technologii, wpływa na rynek pracy w znacznie większym
stopniu niż jakakolwiek poprzednia. Warto więc przygotować się na zmiany, bo najprawdopodobniej ich nie unikniesz.

Powiew chłodu na ciepłym
etaciku i zagrożone gatunki
Jeżeli to Cię nie przekonuje, to
może czerwona lampka w Twojej
głowie zapali się na wieść o fakcie,
iż Twój ciepły etacik w niedalekiej
przyszłości może już wcale nie
być taki ciepły? Ochłodzenie dotknęło na pewno pracowników
banków w Europie, gdzie obecnie
redukcja etatów sięga nawet 20%.
Instytucje finansowe zapowiadają, że już w tym roku pracę w
bankach straci aż 50 tysięcy osób.
Ciarki na plecach i niedowierzające “ale jak to?!”... Cóż, istnieje
całkiem racjonalne tego wytłumaczenie. Redukcja stanowisk
wiąże się ze spowolnieniem gospodarczym, niskimi stopami procentowymi oraz postępem technologicznym. Część procesów w
bankach, za które do tej pory odpowiadali ludzie, stanie się zautomatyzowana. Ogromny postęp i
powszechność bankowości internetowej i mobilnej w dużym stop-

niu przyczyniają się do masowych
zwolnień pracowników na całym
świecie. A my wszyscy idziemy z
duchem czasu i przykładamy się
do budowania tej kuli śnieżnej bo „apki” do bankowości w telefonach to jednak duża wygoda.
Teraz pewnie część osób pomyśli,
że ich to nie dotyczy, ponieważ
nie pracują w banku. Niestety
nie jest tak kolorowo... Zmiany
związane z automatyzacją i cyfryzacją pracy będzie odczuwać coraz więcej firm. Może więc warto
poważniej pomyśleć o inwestycji
w swoją przyszłość i o zmianie
branży, jeśli nie chcesz stać się
gatunkiem zagrożonym na rynku
pracy? No dobrze, tylko jak w takim razie dostać się do tej mitycznej krainy IT?

Skillsy z korpo potrzebne
są wszędzie
Nie bać się, że sobie nie poradzisz
– to rada numer 1, i ta z serii najważniejszych!

Twoje skillsy z survivalu w korpo
nadal będą tu przydatne. Praca
w IT nie wymaga jedynie stricte
zdolności technologicznych. Ba!
Praca w IT to nie tylko programowanie, ale też na przykład
testowanie oprogramowania czy
projektowanie doświadczeń użytkownika. Jak w każdej innej branży przydadzą Ci się umiejętności
miękkie - takie jak sprawne porozumiewanie się z kołorkerami,
efektywny tajmłork czy menadżment tasków. Połączenie Twoich
doświadczeń z solidną wiedzą
techniczną, nie tylko pozwoli Ci
uwić sobie gniazdko w IT, ale też
pomoże się rozwinąć i poczuć satysfakcję z pracy.

Portfel wypchany
dolarami
“W IT to zarabia się tak, że ho
ho…” Jeśli w dniu wypłaty macie
ochotę nie wracać do biura na
następny dzień, to może warto zajrzeć w ten róg obfitości IT.
Specjaliści w tej branży zarabiają
najwięcej na rynku pracy. I jest to
fakt. Tylko nie myśl, że tak od razu
na dzień dobry 10 tysięcy na rękę.
Tak dobrze nie ma chyba nigdzie.
Twoja pensja będzie zależna od
doświadczenia, więc gdy zmie-

niasz branżę musisz przygotować
się na zejście ze swoich oczekiwań finansowych. 3 000 zł na rękę
to już bardziej osiągalna pensja
dla początkującego programisty
lub testera. Jednakże plusem w
branży IT jest to, że bardzo szybko
możesz podnieść swoje początkowe zarobki do tej wymarzonej
kwoty, nawet dwukrotnie po
pierwszym roku pracy. Oczywiście nie z tytułu takiego, że Ci się
należy, tylko stale się ucząc, angażując w projekty i - w skrócie - ciągle się rozwijając. A i przy okazji
można mieć z tego frajdę, bo IT to
bardzo dynamiczna, pełna nowości i wyzwań branża.

Sprawdź się
Tylko jak sprawdzić czy ja, korpoludek, nadaję się do IT? I co mógłbym tam dokładnie robić?
Dobrze, że o to pytasz, ponieważ
bardzo łatwo możesz to przetestować - wypełnij darmowy
Test Predyspozycji na stronie
JobIT.coderslab.pl.
Zobaczysz tam też, gdzie możesz
być za cztery lata i jak bardzo możesz zwiększyć swoje zarobki w
tym czasie.
# Anna Bujarska, Coders Lab
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Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

U cioci na imieninach

Co się zdarzyło w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Co się
zdarzyło w korpo, zostaje w korpo. Skąd u pracowników
korporacji bierze się poczucie, że nikt spoza korpo nie rozumie
ich problemów?
Jesteś u cioci na imieninach. Ciocia jest już na emeryturze, całe
życie pracowała jako nauczycielka,
pielęgniarka albo ekspedientka w
sklepie spożywczym. Pyta, jak tam
u ciebie w pracy. Odpowiadasz, że
dobrze. I wtedy pada to okropne
pytanie: to co ty tam właściwie
robisz w tej, jak to się teraz mówi?
Korporacji? Próbujesz zmienić temat, ale nagle zapada krępująca
cisza i oczy wszystkich są skierowane na ciebie. Ciocia próbuje cię
zachęcić do mówienia: „no chyba
to nie jest żadna tajemnica, co?”.
Nie masz wyjścia. Musisz opowiedzieć ciotkom, wujkom, babciom i
kuzynom o tym co robisz w korpo.
Bierzesz głęboki wdech.
Mówisz, że to skomplikowane,
ale takie tłumaczenie nie załatwia
sprawy. Wręcz przeciwnie – rozbudzasz tylko ciekawość. No więc
podajesz nazwę firmy, która oczy-

wiście nikomu nic nie mówi, ale
kiedy wymieniasz kilka należących
do was marek, wszyscy z uznaniem kiwają głowami, bo przecież
widzieli te marki na promocji w
Kauflandzie albo w reklamie w

telewizji. Jeśli pracujesz w branży
IT, budowlanej lub internetowej,
to masz gorzej, bo mówisz, że
taka wielka i znana firma, a nikt
z siedzących przy stole o niej nie
słyszał, więc już na dzień dobry

nie wzbudzasz swoją opowieścią
zaufania.
Jeśli pracujesz w księgowości lub
help desku, to jesteś uratowany.
Mówisz, że w tej wielkiej i znanej
firmie księgujesz faktury albo pomagasz ludziom z komputerami, i
w zasadzie masz problem z głowy
(jeśli nie liczyć faktu, że po imieninach jakiś wujek na pewno poprosi
cię o przeinstalowanie Windowsa
albo o znalezienie odpowiednich
ulg podatkowych, a tłumaczenie,
że się na tym nie znasz odbierze
jako niechęć i głupie wymówki). A
co, jeśli pracujesz w marketingu?
We wsparciu sprzedaży? W kontrolingu? W dziale mediów społecznościowych? Albo, nie daj Boże,
zajmujesz się compliance, haerem
lub aktuariatem? Wtedy masz
przechlapane. Próbujesz coś tłumaczyć, że to funkcja saportująca,
że jeszcze was nie wyałtsorsowali
do centrum usług wspólnych, ale
że biznes unity się dywersyfikują
i że nie wiadomo czy was nie zreorganizują w przyszłym kwartale,
to zależy co postanowi centrala. O
centrali zresztą lepiej nie wspominać, bo niektórym ciotkom to się
zaraz skojarzy z centralą rybną lub
telefoniczną, a jakiś wujek przypomni sobie, że jego szwagier kiedyś

pracował w zjednoczeniu przemysłu ciężkiego i że na to też się wtedy mówiło: centrala. Czyli że niby
taka nowoczesna ta twoja firma,
a wszystko tam jest jak za Gierka.
Trzeba było tak od razu!
Oby na tym skończyła się ta cała
rozmowa. Jeśli masz pecha, to ktoś
zapyta: no dobrze, a tak konkretnie, to czym się tam zajmujesz?
Pochwal się czymś, co tam ciekawego na przykład robisz! Okej,
no więc przede wszystkim masz
kej-pi-aje, które musisz co kwartał dowozić, poza tym bieżączka,
jakieś niespodziewane wrzuty,
a ostatnio to ciągle siedzisz na
jakimś kolu, bo cię przypisali do
projektu optymalizacji procesów,
to strasznie czasochłonne, a przecież masz dedlajny. Dobrze wiesz,
że jeśli odpowiesz w ten sposób,
to w najlepszym razie uznają cię
za dziwaka, w najgorszym – wyślą
na badania psychiatryczne. Masz
zatem dwa wyjścia. Możesz podjąć
karkołomną próbę wyjaśnienia, na
czym polega twoja funkcja, jak to
się ma do strategii i celów firmy,
dlaczego to jest ważne. Szansa, że
się uda? Trzy, może pięć procent.
Drugie wyjście: mówisz, że jesteś
pracownikiem biurowym. Wujkowie i ciotki z politowaniem kiwają

głowami, bo przecież zwykły pracownik biurowy to najmniej ciekawa praca, w dodatku najgorzej
płatna, na pewno się tam marnujesz. Nie lepiej było wybrać jakiś
konkretny zawód? No cóż, tracisz
milion punktów uznania, ale przynajmniej masz spokój.
Na pocieszenie pomyśl, że informatyk w Emiratach Arabskich ma
znacznie gorzej. U wujka na zakończeniu ramadanu ktoś go pyta, co
on tam robi w tym wielkim, szklanym wieżowcu na sto dwudziestym piętrze? Tyle że jego wujek,
podobnie jak wujka koledzy, przez
pół życia wypasał wielbłądy, a potem kiedy zaczął się boom na ropę,
przeszedł na rentę socjalną wypłacaną przez rodzinę królewską i
od tamtej pory jako tako żyje. Do
dziś nie nauczył się czytać ani pisać. Ostatnio z renty kupił nowego
mercedesa, tylko jakiś dziwny ten
mercedes, w środku żadnych przycisków ani pokręteł, tylko wielki
telewizor pośrodku, nawet klimę
nie wiadomo jak nastawić, może
młody się w tym orientuje! Brzmi
znajomo?

kami w śnieżnobiałym uniformie z
dumnym napisem: „profesjonaliści
wokół ciebie” na piersi. Punktualnie
o dziesiątej pojawiła się w pracy Pokojowa Alfa i oznajmiła, że chętnie
wypożyczy mi żelazko, lokówkę,
młynek do kawy i elektryczny grze- To może pożyczy mi pan swo- bień. W międzyczasie uśmiechnięte
ją – westchnąłem, czując, że wy- kelnerki przynosiły nam pączki,
czerpuje nam się pula rozwiązań. chłodne napoje i kanapki, a przyci- A jaki ma pan rozmiar kołnierzyka nający żywopłot ogrodnik wesoło
– padło pytanie po kilku sekundach machał do nas spomiędzy klomintensywnego milczenia.
bów, na które wychodziły okna
sali konferencyjnej. I gdyby na zieTen pięciogwiazdkowy recepcjo- mi wylądowali kosmici, weszli do
nista faktycznie pożyczył mi swoją tego hotelu i zobaczyli optymizm
koszulę, zyskując tym samym mój i zaangażowanie tych wszystkich
prywatny puchar dla najbardziej ludzi, nigdy nie uwierzyliby, że załaempatycznej i zaangażowanej twienie zwykłego żelazka w godziw budowanie pozytywnego do- nach między siódmą a jedenastą
świadczenia klienta formy życia we rano jest przedsięwzięciem nie tyle
wszechświecie. Przez następne sie- zuchwałym, co niewykonalnym.
dem godzin stałem przed uczestni- Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś

stworzył procedurę, która miała coś
regulować, a która w praktyce zaowocowała postawieniem w stan
gotowości czterech Polaków i jednego, wyrwanego z zasłużonego
snu Słowaka, co najgorsze, kompletnie bez sensu.

#Zdzisław Puzon

PORADY COACHA

I śmisznie, i straszno, czyli
ciemna strona mocy procedur

Zwrotu „i śmisznie, i straszno” używał
mój dziadek, oglądając telewizję, kiedy
kierunek, w którym zmierza świat
wydawał mu się szczególnie frapujący.
Warto zauważyć, że mówimy tu o
wczesnych latach dziewięćdziesiątych,
kiedy do dyspozycji widzów były trzy
kanały telewizji publicznej, co rodzi
pytanie jak też dziadek skomentowałby
rzeczywistość przy obecnej ofercie
programowej.
W zeszłym tygodniu prowadziłem
warsztat w pięknym górskim miasteczku. Dojechałem na miejsce
późno w nocy i natychmiast zainstalowałem się do łóżka. Rano
chciałem wyprasować koszulę więc
zajrzałem do szafy w poszukiwaniu
żelazka. Bez spektakularnych sukcesów. Zadzwoniłem do recepcji i
spytałem gdzie znajdę prasowalnię,
jednak uprzejmy głos w słuchawce
oznajmił mi, że takowa nie istnieje.
- Proszę wrzucić ubrania do worka
z symbolem żelazka, a następnie
umieścić worek przy drzwiach -

- Muszę to skonsultować – oznajmił
głos i poszedł konsultować.
Z konsultacji wynikło, że co prawda
hotel dysponuje żelazkiem, które
może oddać w ręce gości, jednak
jest ono zamknięte w specjalnym
pomieszczeniu. Klucz do pomieszczenia posiada jedynie Pokojowa
Alfa, a ta w miejscu pracy zjawia się
o dziesiątej, czyli godzinę po rozpoczęciu szkolenia.
- Wygląda na to, że najprościej będzie pojechać do sklepu po nową
koszulę – zażartowałem.

Głos w słuchawce, najwyraźniej odusłyszałem. - Pokojowe zabiorą go porny na ironię, wyjaśnił pospieszpodczas sprzątania.
nie, że najbliższy sklep z konfekcją
męską otwiera się dopiero o godziWyjaśniłem, że za dwie godziny nie jedenastej, w związku z czym
muszę być na sali szkoleniowej w rozwiązanie z Pokojową Alfa jest
wyprasowanej koszuli i nie mogę szybsze i z tego tytułu rekomenczekać na pokojowe, więc najlepiej dowane. Następnie oznajmił, że
będzie jak po prostu wypożyczą mi sprawdzi dla mnie godziny otwarżelazko oraz deskę, sam załatwię cia okolicznych galerii handlowych.
sprawę w ciągu pięciu minut i zwró- Okazało się, że najbliższa otwarta
cę sprzęt do recepcji. W słuchawce od ósmej znajduje się w Czechach
zapadło grobowe milczenie, suge- i aby odwiedziwszy ją, zdążyć na
rujące, że nikt w historii hotelu nie szkolenie, musiałbym wystartować
wystąpił z tak wywrotowymi żąda- pół godziny temu i lecieć odrzuniami.
towcem z pijanym pilotem bez
instynktu samozachowawczego.

Trzymając się zagranicznego wątku, ten usłużny recepcjonista zadzwonił nawet do znajomego Słowaka, który ponoć jakiś czas temu
handlował garniturami. Słowak
odebrał, powiedział, że jest pijany
i się rozłączył. Był sobotni poranek,
więc go rozgrzeszam.
Pamiętam, że w podstawówce
trener koszykówki obserwując
nasze poczynania, zwykł mawiać:
- Graliście ch…o, gracie i będziecie
grać ch…o. Czyli stabilnie, panowie!
– konkludował optymistycznie. I tak
właśnie poczułem się tego poranka.

Procedury powinny pojawiać się
tam, gdzie są niezbędne. Zbyt często pojawiają się tam, gdzie brak
zaufania, poczucia współodpowiedzialności i zwykłego rozsądku.
No, ale przynajmniej jest stabilnie
panowie i panie.
Piotr Cielecki
Mówca&Coach
www.mowy-motywacyjne.pl

REKLAMA
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Chcesz zmieniać świat?
Zacznij od związku!

Możemy być sobą, ale tylko w taki
sposób, który jest zgodny z życzeniem korporacji. Czujemy się jednocześnie sfrustrowani i bezsilni.
Przekuwamy złość w ironiczny
humor. Może i chcielibyśmy coś
zmienić, ale nie mamy na to czasu,
bo przecież dostaliśmy „obowiązkowe” nadgodziny, pędzimy do
„deadline’u”, mamy „call za callem”,
a jeszcze trzeba znaleźć czas na
aktywny udział w życiu firmy, bo
jego brak nie zawsze jest mile widziany i może wpłynąć na wynik
„check-inu” lub „annual summary”.
Zamiast jednak poszukać rozwiązania i sprawić byśmy przestali być
traktowani jak trybik w korpomachinie, wolimy narzekać, śmiać się
z siebie, ewentualnie szukać innej,
niewiele lepszej roboty. W najgorszym wypadku wyjeżdżamy, bo za
granicą podobno lepiej.
Są inne drogi, o których zapomnieliśmy w codziennej pogoni
kapitalistycznego świata. Pojęcia
solidarności, współpracy, współodpowiedzialności i dialogu zeszły
na dalszy plan. Za wymienionymi
wartościami stoi fenomen, o którym młode pokolenie niewiele
słyszało, a jeśli już, to były to negatywne stereotypy. Chodzi o związki zawodowe - organizacje, które
posiadają wyjątkowe możliwości
działania.
Masz pomysł jak zmienić prawo?
Związek może o to wnioskować.
Wkurza cię to, że rosną nierówności? Ze związkiem możesz
zabiegać o wyższe płace dla szeregowych pracowników, np. negocjując układ zbiorowy pracy lub
inne porozumienie. Dostrzegasz,
że za dużo dzieci chodzi do jednej
klasy w pobliskiej szkole? Razem
ze związkiem możesz upominać
się o wzrost nakładów na edukację
i inne usługi publiczne. A może w
twojej korpo pracodawca nic sobie nie robi z wniosków o wymianę foteli? Związki odpowiadają za
nadzór nad BHP i mogą o to wnioskować. Związki biorą również
udział w konsultacjach dotyczących regulaminu wynagradzania,
otrzymują informację o sytuacji

ekonomicznej pracodawcy, a jeśli
zachodzi taka potrzeba, to negocjują zasady na jakich dochodzi
do zwolnień grupowych. Lista jest
bardzo długa.
W Polsce związki zawodowe kojarzymy głównie z „Solidarnością” i
walką o demokrację w okresie komunizmu. Zostawmy jednak historię z boku i skupmy się na tym co
związki robią obecnie. Dziś związki
zawodowe aktywnie funkcjonują i
zajmują się tym, do czego zostały
powołane już w XIX wieku, czyli
walką o prawa pracownika. W ten
sposób wyrównują się siły pomiędzy kapitałem (biznesem), a pracą
(pracownikami). Nie prowadzą
walki z komunizmem (i oby już
więcej nie musiały), ale zapewniają głos słabszej stronie stosunku
zatrudnienia. Współcześnie, słowo
„walka” zastępuje się najczęściej
słowem „dialog”. Związki zawodowe dążą do tego, by reprezentować pracowników poprzez udział
w rozmowach i negocjacjach. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy,
związki wprowadzają realną demokrację do naszych firm. Związki
nie są czymś, co przychodzi z zewnątrz. Związek zawodowy tworzą pracownicy, którzy decydują
się na to, by zapewnić reprezentację swoim koleżankom i kolegom.
Wierzą, że razem można znacznie
więcej.
Wbrew często powtarzanej
opinii, związki zawodowe nie
są gospodarczym szkodnikiem.
Wręcz przeciwnie, złoty okres kapitalizmu, który przypadł w Europie na lata powojenne i trwał
do wczesnych lat 70. XX wieku to
czas, gdy te organizacje były najsilniejsze. Działo się tak dlatego,
że z pomocą związków owoce
wzrostu gospodarczego były dzielone sprawiedliwie. W ten sposób
rozwijała się klasa średnia, która
zapewniała gospodarce stabilność
ekonomiczną i polityczną. Bez
tych dwóch czynników trudno o
zrównoważony rozwój. Istnieje
wiele współczesnych przykładów,
że gospodarka i związki zawodowe nie stoją ze sobą w sprzeczności. Spójrzmy na północ Europy. W
krajach skandynawskich uzwiąz-

kowienie sięga blisko 70 proc.
pracowników. Czy to sprawia, że te
gospodarki rozwijają się wolniej?
Nie, dla wielu z nas są to kraje, w
których chcielibyśmy mieszkać i
pracować. Za ich sukcesem stoi
m.in. wysoka kultura współpracy.
Powszechne jest to, że związki
zawodowe wraz z pracodawcami
negocjują w zasadzie wszystkie
warunki zatrudnienia. Nie koncentrują się tylko na płacach, ale także
na takich kwestiach jak dostęp do
szkoleń, BHP, czas pracy, równe
traktowanie w zatrudnieniu i wiele
innych. W ten sposób zapewnia się
gospodarce tak ważną stabilność i
niezależność od bieżącej polityki.
Związki zawodowe nie mają
dziś lekko. Niesprzyjające warunki
sprawiają, że coraz trudniej działać
z pożądaną skutecznością. Nie jest
tajemnicą, że obecnie w związkach, i to w skali globalnej, jest
dużo mniej członków niż było w
latach 70. Zasięg układów zbiorowych i porozumień, czyli tego co
negocjują związki z pracodawcami
jest dużo mniejszy. Gdyby chcieć
nazwać jednym słowem to, co
sprawia, że sytuacja tak drastycznie zmieniła się w ciągu 50 lat, to
można by mówić o urynkowieniu
w zasadzie wszystkich sfer naszego życia.
Co to w praktyce oznacza? Rządzi nami pieniądz i to on wyznacza
ramy wszelkich decyzji, niezależnie od tego czy chodzi o jednostkę, małą firmę, władze lokalne i
państwowe, czy wielkie korporacje. Spójrzmy choćby na relacje
pomiędzy ostatnimi dwoma. Największe korporacje funkcjonują
globalnie. Szukają tych rynków,
gdzie mają bardziej sprzyjające
warunki do prowadzenia biznesu.
Może to być poszukiwanie regionów z niższymi płacami, jak również tych regionów, gdzie państwa
nie przykładają wagi do jakości
pracy ludzi (nadal są miejsca gdzie
korzysta się z pracy dzieci). Wiele
państw chce przyciągać inwestycje w ten sposób, że przyzwala
firmom na łamanie podstawowych
praw pracowniczych lub prowadzi politykę niskich płac. Ponadto,
państwa oferują przedsiębior-

stwom zwolnienia podatkowe,
co często rzutuje negatywnie
na możliwości zapewnienia dobrych usług publicznych. Można
pomyśleć, że dotyczy to dalekich
regionów świata, ale to tylko złudzenie. Także w Europie, w czasie
ostatniego kryzysu gospodarczego wprowadzono działania ukierunkowane na osłabienie ochrony
pracowników i wzmocnienie pozycji biznesu. Co więcej, tempa nabiera wypieranie przemysłu przez
usługi. Rośnie znaczenie sektora
finansowego. Coraz częściej jesteśmy zmuszeni by stawiać „ja” ponad „my”.
Polska, jeśli chodzi o powyższe
procesy, nie jest zieloną wyspą.
Przeciwnie, od początku transformacji obrano w naszym kraju
ostry kurs rynkowy, czego konsekwencją są takie problemy jak
śmieciowy rynek pracy, zaniżone
płace, przedmiotowe traktowanie
pracowników (stąd słynne stwierdzenie, że niektórzy pracodawcy
to „panowie na folwarku”), czy też
niechęć do inwestowania w kadry.
W ostatnich latach dostrzega się
nasilenie problemów związanych
z mobbingiem. Coraz częściej
pracownicy skarżą się na stres,
który jest związany z nadmiernym
obciążeniem pracą i koniecznością realizacji różnych planów (na
marginesie, czy ktoś pamięta plany produkcyjne z okresu komunizmu?). Problemów jest cała masa.
Niestety, wielu pracodawców do
dziś czuje się bezkarnych, łamiąc
najbardziej podstawowe standardy zatrudnienia. Ile z nas było na
stażu za darmo? Pewnie wielu. Jak
to traktować, biorąc pod uwagę, że
za pracę należy się wynagrodzenie? Niech każdy odpowie sam na
to pytanie.
Przyszłość nie rysuje się w różowych barwach. Nowe technologie i
dalsza globalizacja nie będą sprzyjały budowaniu siły pracowników
na rynku pracy. A przynajmniej nie
wszystkich. Zdecydowana większość z nas nie znajdzie się wśród
„wygranych” transformacji w świecie pracy, nawet jeśli będziemy się
o to starali. Wiele wskazuje na to,
że nierówności będą rosły. Wąska
grupa osób osiągnie bardzo silną
pozycję na rynku pracy, spijając z
niego większość śmietanki, podczas gdy pozostali będą czekać
aż coś im skapnie. Wspomnianej
wyżej klasy średniej w przyszłości może zabraknąć. Nawet krótki
kurs historii pozwala przewidywać co może dziać się dalej – w
najlepszym wypadku może dojść
do lokalnych niepokojów. W najgorszym – do powrotu globalnych
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Media społecznościowe zalewa fala memów na temat tego, jak
kiepska i bezsensowna bywa nasza praca. Wielu z nas narzeka
na swoje płace, marne przyszłe emerytury, na to, że szefowie
ingerują w nasz czas wolny, a w żłobkach i przedszkolach
nie ma miejsc dla naszych dzieci. Bawi nas to, że zamiast
dobrej pensji pracodawcy wciskają nam bajki o młodym i
dynamicznym zespole albo pysznej kawie z ekspresu.

Mateusz Szymański

konfliktów.
Nie chodzi mi jednak o to, by
kogokolwiek straszyć czarnym scenariuszem. Można tego uniknąć
jeśli tylko chcemy. Wydaje się, że
możemy obrać dwie drogi: działać
wspólnie, by zmiany były sprawiedliwe i zapewniały harmonijny rozwój lub skupić się na sobie i współzawodniczyć z innymi. Pierwsze
oznacza współpracę, drugie „wyścig szczurów 4.0”. Pierwsze daje
poczucie kontroli. Drugie – jazdę
bez trzymanki.
O tym, że się da i że warto, niech
świadczą wybrane osiągnięcia
NSZZ „Solidarność” z ostatnich
kilku lat. Zlikwidowano tzw. „syndrom pierwszej dniówki”. Pracodawca musi teraz zawrzeć umowę
z pracownikiem, nim ten przystąpi
do pracy. Wprowadzono minimalną stawkę godzinową za pracę.
Związek skutecznie zabiegał także o zmniejszenie uśmieciowienia
polskiego rynku pracy. Wprowadzono limity korzystania z umów
na czas określony i oskładkowano
umowy zlecenia. Było to możliwe z
dwóch powodów. Z jednej strony
„Solidarność” jest znana ze swojego zaplecza eksperckiego, dzięki
któremu może działać najbardziej
profesjonalnie ze wszystkich organizacji związkowych w Polsce.
Po drugie - i to czyni ten związek
tak skutecznym - jego członkowie.
„Solidarność” to największy związek zawodowy w Polsce.
Wybór należy do Ciebie! Pamiętaj że jeśli chcesz, możesz sprawić,
że świat wokół Ciebie będzie lepszy. Narzędzia już istnieją. Wystarczy ich użyć. Gdy nie znasz instrukcji obsługi, napisz lub zadzwoń do
nas. Chętnie pomożemy. Wiemy
jak to robić także w korporacjach.
„Solidarność” jest już w takich fir-

mach jak Nielsen, T-Mobile, Orange, Volkswagen Polska, w sektorze
bankowym i wielu innych korporacjach działających na terenie
Polski. „Solidarność” pokazała, że
można osiągnąć sukces. Ale możemy zrobić więcej. Warunkiem
jest to, że do Związku przystąpi
więcej osób. Jeśli jednak nie lubisz
związków zawodowych i uważasz,
że są niemodne i przestarzałe, to
pomyśl, czy lepiej jest odwrócić się
do nich plecami, czy może próbować zmienić je „od środka”. Związki to instytucje demokratyczne,
gdzie głos każdego członka ma
znaczenie. Zmiana jest możliwa jeśli tylko tego zechcemy. Ostatecznie, gdy tak wolisz, możesz nadal, z
grymasem niezadowolenia, śmiać
się z kolejnego mema o pracodawcy, który zamiast dać ci podwyżkę,
oferuje owocowe poniedziałki.
Jeśli jesteś zainteresowana/y założeniem NSZZ „Solidarność” w
swoim miejscu pracy skontaktuj
się z właściwą strukturą regionalną Związku lub Działem Szkoleń
i Rozwoju Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w zakładce „kontakt” na stronie internetowej www.
solidarnosc.org.pl.
Jeśli jesteś zainteresowana/y działaniem Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, polub profil Sekcji na Fb:
www.facebook.com/solidarnosc.
mlodzi.
#Mateusz Szymański,
Pełnomocnik ds. Młodych,
Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”
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Laserowa korekcja
wzroku

MATERIAŁ PROMOCYJNY

To było 16 lat temu. Laserowa korekcja
wzroku wchodziła do Polski, a ja o
nowatorskich zabiegach przeczytałam w
windzie, którą jechałam do pracy.

Byłam dumną recepcjonistką, zarabiającą ok. dwa tysiące zł miesięcznie i o laserowej korekcji wzroku
mogłam tylko pomarzyć. Poza tym
uznałam, że to nawet lepiej, że mnie
nie stać, ponieważ lekarze muszą
zdobyć doświadczenie, a technologia musi się sprawdzić. Niech sprawdza się na kimś innym, a nie na mnie.
I tak minęło 16 lat. 16 lat życia z wadą
wzroku: minus 2,5 i minus 2,75 oraz
bardzo dużym astygmatyzmem. Kto
ma taką wadę ten wie, że bez wspomagaczy typu soczewki kontaktowe
czy okulary nie da się funkcjonować.
Okulary odpadły u mnie w przedbiegach - nie znoszę tego uczucia, kiedy
mam coś na nosie, a częstotliwość ich
gubienia i psucia była zastraszająca.
Soczewki kontaktowe dawały radę,
ale ogromnym kosztem. Nieustanne
wysychanie oka, walka rano i wieczorem z założeniem, pilnowanie,

aby czasem płyn nie skończył się w
najmniej oczekiwanym momencie,
no i najstraszniejsza dla mnie rzecz…
konieczność rezygnacji ze sportów
wodnych. Bo jak na „kajcie” czy windsurfingu pływać, kiedy każdy upadek

do wody jest zagrożeniem, że pod
soczewkę dostaną się bakterie i wda
się jakieś zakażenie, a erozja rogówki
to już nie są żarty.

jako pierwsza w Polsce wykonała
zabieg FemtoLasik, a wraz z innym
lekarzem, także pioniersko, zabieg
ReLEx Smile.

Tymczasem życie zawodowe zaprowadziło mnie do Centrum Medycznego Mavit w Warszawie, które kilka
miesięcy temu było klientem gazety.
Miałam okazję nagrać wtedy odcinek
Korpo TV, podczas którego w rozmowie z lek. Joanną Wojtyłą poznałam
szczegóły dotyczące najnowszych
zabiegów korekcji wzroku. Pani Joanna okazała się być właśnie tą lekarką,
która od 16 lat wykonuje w CM Mavit
laserową korekcję wzroku, co więcej

To ta lekarka i ta klinika, na które czekałam od tylu lat – pomyślałam. Pani
Joanna opowiedziała mi o zaletach
lasera, o tym, że nie boli, o tym, że
jest bezpieczny i o tym jak bardzo
technologia poszła do przodu. Poznałam różne metody zabiegów i
już dwa tygodnie później leżałam
na stole zabiegowym, patrząc laserowi w oczy. No i okazało się, że nie
taki diabeł straszny, jak go malują. 30
sekund zabiegu na jednym oku i 30
sekund na drugim i tym sposobem
już po 10 minutach od wejścia na
salę wychodziłam z niej o własnych
siłach (i o własnym wzroku). Mimo że
bezpośrednio po zabiegu oczy dość
mocno łzawiły (choć nie bolały), to
czułam, że widzę lepiej. Wiedziałam,
że moje życie się odmieniło. Następnego dnia samodzielnie jeździłam
już autem po Warszawie, bez soczewek (i nie powodując zagrożenia
na drodze), rozpoznawałam ludzi z
daleka i widziałam, z którego peronu
odchodzi mój pociąg. Praca przy laptopie okazała się zwykłą czynnością.
ReLEx Smile, którą miałam wykonywany zabieg, to metoda, po której

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Razem czy osobno?
Akademicka dywagacja
Teza: indywidualność ponad wszystko!
Kto nie popiera tej koncepcji to miernota
bez ambicji nadająca się tylko na ostry
coaching z zakresu asertywności.

Przegląd definicji
Współczesna definicja grupy: - banda, zlepek przeciętniaków, panicznie
bojących się wyjść przed szereg i
sięgnąć po swoje marzenia. Grupa to
grząskie bagno, które wciąga i narzuca swoje bezpiecznie teorie a twórczym ludziom robi pranie mózgu i
wmawia, iż dwa plus dwa równa się
pięć. W takiej ekipie nie może wystąpić efekt synergii, gdyż odwiecznym
prawem tej społeczności jest zasada,
że ktoś musi się narobić, by opierniczać się mógł ktoś. Dlatego patrz wilkiem na współpracownika swego, by
nie wyjść na tego pierwszego.

Hasło przewodnie
Korpowybitne jednostki walczące z
szarym firmowym motłochem, mesjanizm godny Konrada: - Nazywam
się Milijon – bo za milijony kocham i
cierpię katusze.

Antyteza
Zostaliśmy wmanewrowani w bycie
idealnym, samorodnym talentem
rozgrywanym przez przełożonego.
Każdy jest przekonany o swojej misji

a reszta to tylko tło jego korporacyjnego spektaklu, w którym gra główną rolę. Teraz wystarczy tylko kilka
podszeptów, by mieć samokontrolującą się grupę napędzaną bardzo
tanim, ale jakże wydajnym paliwem,
będącym mieszanką nieufności,
zazdrości i niepohamowanej chęci
rywalizacji. Sznureczków w zasadzie
nie widać, tylko cieniutkie żyłki sterujące marionetkami, można powiedzieć, że młynek kręci się sam - istny
samograj.

zostanie wykonana. Błędnie zakładasz, że ty zawsze będziesz orłem
pracującym na pozostałych, tobie
też może się przytrafić gorszy dzień zaskakujący kopniak od życia. Wtedy
nie można żyć według filozofii Kalego: - Kali odpoczywać dobrze, inni
odpoczywać, źle.

Diagnoza
Można powiedzieć, że: - człowiek
człowiekowi wilkiem - tylko tak się
nie da na dłuższą metę. Nie jesteśmy samoistną wyspą - jak słusznie
twierdził Hemingway - tylko archipelagiem, a otaczające nas wody
są wystarczająco wzburzone, po co
utrudniać sobie egzystencję wojując
z sąsiadami?

Realny wymiar

Recepta

Finał tego działania jest taki, że nikt
nie zapyta o podwyżki, o lepsze warunki pracy, ponieważ ludzie są zbyt
zajęci kopaniem się po kostkach. Naprawdę tak łatwo nas wpuścić w korporacyjne piekiełko, wcisnąć w ramy
utartych schematów, gdzie sensem
istnienia twórczej relacji jest kult antagonizmu?

Antek Boryna miał rację: - w gromadzie żyję to i z gromadą trzymam
- naprawdę nie trzeba być supermanem ażeby zostać bohaterem grupy.
Odrobina wyrozumiałości, szczypta
sympatii, łyżka, nawet głęboka asertywności, późnej wolno się smażyć
w korporacyjnym tyglu zadań. Prosty
przepis na udaną grupę. Szef może w
tym garnku mieszać dowoli, bo gdy
masa dobrze się zwiąże, to nic jej nie
zaszkodzi.

Dowód wprost
Pewnie, że w grupie łatwiej można
sobie poodpoczywać, prześlizgnąć
przez dzień, a norma zespołu i tak

Konkluzja

Grupa chroni, grupa radzi, grupa nigdy cię nie zdradzi - takie rzeczy tylko
w filmach z gatunku fantastyka użytkowa, lecz czy naprawdę chcesz żyć
w świecie, w którym nie można nikomu zaufać, bać się prosić o wsparcie
i samemu nigdy go nie dać? Często
spędzamy ze sobą w pracy więcej
godzin niż z naszymi rodzinami, a
podobnie jak rodziny, członków grupy się nie wybiera. Pójdźmy więc za
przykładem Kayah, która śpiewa: rodzina to jest siła. Korpo bo korpo,
ale zawsze!
#torcida230

lek. Joanna Wojtyła i
Justyna Szawłowska KORPO VOICE

- oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku i pewnej dozy ostrożności - już kolejnego dnia wraca się do
pełnej sprawności. Powiem więcej,
kilka dni później żeglowałam już nawet po mazurskich jeziorach! Wiatr
wiał w oczy, a ja nic! Nic nie wysychało, nic się nie przemieszczało po oku,
a soczewka kontaktowa jest już dziś
tylko wspomnieniem. Mój synek na
wieść o zmianach bardzo się ucieszył
i stwierdził, że od teraz na basenie
będzie mógł już mnie chlapać wodą.
Tak więc korpoludki, nie zastanawiajcie się i kto ma problem ze wzrokiem
oraz trochę leżących na koncie złotówek (mój zabieg kosztował 9 tys.
zł, ale są też tańsze metody zaczynające się od 2 tys. zł za jedno oko),
ten niech nie zwleka tak długo jak

ja. Zresztą z ekonomicznego punktu
widzenia ten zabieg też wychodzi
korzystniej, niż kupowanie drogich
soczewek torycznych dla astygmatyków przez 15 lat. Podsumowując
- WARTO! Najlepsza decyzja w moim
życiu od lat! Wiecie jak to jest. Gnamy,
pędzimy, wiecznie odkładamy takie
tematy „na potem”, a życie jest jedno
i trzeba przeżyć je komfortowo. To
tak jak z samochodami. Niby można
całe życie przejeździć maluchem,
ale można i BMW czy mercedesem.
Wiem, że nam korpoludkom w takich
tematach trzeba rekomendacji i kopa
motywacyjnego i z taką intencją postanowiłam napisać ten artykuł.
Powodzenia!
#Justyna Szawłowska

www.korpovoice.pl
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Zawsze marzyłam
o marketingu

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Od 3. roku życia marzymy, żeby „w przyszłości zostać…”
księżniczką lub astronautą. Z wiekiem spectrum
wykonywanych zawodów poszerza się o coś z grupy
„lekarzem, strażakiem, dentystką, weterynarzem czy
biznesmenem”. I choć na studiach mamy już szersze pojęcie
o tym, czym jest profesjonalizacja i jak wygląda rynek pracy,
na naszą listę marzeń nigdy nie trafia „koordynator procesu
w międzynarodowej korporacji”. Poznajcie historię Ani, która
też nie wie, jak do tego doszło w jej karierze.

Jak do tego doszło, nie wiem?
Układ jest prosty i nie ma w nim
żadnej filozofii. Kończą się studia
i z czegoś trzeba żyć, a proces
potrzebuje nas – rozgarniętych, a
bez doświadczenia zawodowego.
To na chwilę, póki nie znajdę czegoś
w swoim fachu – myślimy pierwszego dnia pracy w przeszklonym
biurowcu. Po miesiącu przychodzi
pierwsza wypłata, potem kolejna.
Można pomyśleć o zmianie mieszkania, wyskoczyć do restauracji.
Na koncie pod koniec miesiąca zostają jakieś oszczędności, a rodzice
są dumni, że mamy umowę o pracę. Czas prędko mija, a do wygody człowiek szybko się przyzwyczaja, nawet kosztem rezygnacji
z marzeń.

Pewnego dnia zaskoczona odkryłam, że mijając biurka osób,
z którymi w gruncie rzeczy razem
pracuję, nawet nie mówimy sobie „Cześć!”. Najbardziej uderzyło
mnie, to że tak późno zwróciłam
na to uwagę, bo zawsze byłam
osobą nastawioną na relację
z ludźmi. Wpadłam jednak
w schemat myślowy, który wynikał
z kultury pracy. Sukcesy były „zespołu”, a nie wypracowane przez
„członków zespołu” – drobna, a jak
zasadnicza różnica! Tak zaczęłam
odświeżać ambicje sprzed pracy dla
ówczesnej firmy.

Na rodzimym rynku pracy tzw.
korporacjom zawdzięczamy bardzo dużo: stabilną pracę, rekordowo niskie bezrobocie, szansę na
kredyt hipoteczny i niespotykany
wcześniej socjal. Zgoda! Za cenę
potworków z rodziny „fakapów” i
„asapów”, które sprowadzić możemy do kultury organizacji, w
której proces nie uwzględnia
czynnika ludzkiego (chyba, że jest
nim czynnik ryzyka). I to Ani chyba
przeszkadzało najbardziej:

• Pracuję w dużej korporacji, ale nie
wiążę z nią przyszłości
• Interesuje się marketingiem, ale
nie mam żadnego praktycznego
doświadczenia

Run, Ania, run!
Ania zdała sobie sprawę ze swojej
obecnej sytuacji:

Kierunek przekwalifikacji był poza
dyskusją, bo powszechnie wiadomo, że branża internetowa jest
najlepiej rokującą, jeżeli chodzi
o przyszłe zatrudnienie. Fakt, że
digital marketing niezwykle szybko się rozwija, utrudniał jednak

przedsięwzięcie. Aby być na bieżąco, trzeba praktykować, ćwiczyć
i pogłębiać swoje kompetencje.
Studia podyplomowe mogły tylko
wyrównać ogólne braki w niewiedzy. Ania zrozumiała, że musi nie
tylko zacząć zdobywać wiedzę, ale
i poznawać branżę. Na początku
była lektura specjalistycznych
magazynów oraz blogów eksperckich – można tam znaleźć
wycinki konkretnej wiedzy. Ale
jak złapać holistycznie całość
tematu, jaką jest współczesny
digital marketing w takim stopniu, aby można się było ubiegać
o pracę, nie rezygnując jednocześnie z dotychczasowego źródła
dochodu? Temu powinny służyć
szkolenia! A czy takie są na rynku?
No właśnie…
Nie znalazłam na lokalnym rynku
szkoleń dla marketerów niczego, co
pozwoliłoby mi zachować pracę i
zdobyć kompetencje umożliwiające
wejście w branżę. Jednak szukając
tych możliwości trafiłam na kursy
organizowane przez Semahead.
Te 3-godzinne spotkania miały na
celu usystematyzowanie bardzo
podstawowej wiedzy marketingowej. Stały się dla niej furtką,

która dała możliwość ucieczki
z korpoświata. W trakcie kursów mogła poznać pracowników agencji oraz czym się na co
dzień zajmują. Dowiedziała się
także, że agencja może przyjąć ją
na staż, ale bez wynagrodzenia
i gwarancji zatrudnienia. Szlag!
Przyszedł czas na decyzję i po
wielu domowych naradach padło: Zrobię to - rzucam pracę i
zmieniam branżę! Udało się: Ania
odniosła sukces i dzisiaj pracuje
w czołowej agencji performance
marketingu, obsługując samodzielnie projekty wybranych klientów w obszarze social media.
Trzeba to zmienić
Jej historia zainspirowała zespół
projektowy agencji do wypracowania nowych rozwiązań w kwestii szkoleń, którymi się zajmują:
Dokonaliśmy
analizy
rynku
i stwierdziliśmy, że dotychczasowa
oferta szkoleń w Semahead była
dość wąska, przeznaczona głównie
dla już doświadczonych specjalistów, którzy chcieli pogłębić swoje
kompetencje.
Tak powstał zupełnie nowy, innowacyjny produkt szkoleniowy
– Digital Masterclass składający
się z kursów dla osób zarządzających, ale również tych, które chcą
wejść do świata marketingu internetowego.
Czas na PRZEkwalifikację!
Kurs PRZEkwalifikacja daje możliwość wykształcenia kompetencji przybliżonych specjaliście. To
oferta skierowana do osób, które
chcą zdobyć praktyczne, branżowe doświadczenie, aby profesjonalizować się w dziedzinie

marketingu internetowego. Etap
przyswajania wiedzy został rozłożony w czasie – cały kurs trwa od
2 do 3 miesięcy i obejmuje kilka
spotkań, w trakcie których eksperci z Semahead dzielą się swoją
wiedzą z wybranych obszarów:
• SEO
• Google Ads
• Analityka internetowa
• Social Media
Uczestnik bierze udział w kilku
spotkaniach w siedzibie agencji, podczas których zdobędzie
dużą dawkę wiedzy teoretycznej,
a jeszcze więcej praktycznej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczony zespół ekspertów, którzy
na co dzień obsługują największe
kampanie performance marketingowe w branży.
Co więcej, dodatkową wartością
jest niespotykane podejście w
którym szkolenie nie kończy się
po wyjściu z sali. Aby ułatwić naukę i zwiększyć wydajność uczestników, powstała autorska ścieżka
gruntowania wiedzy, realizowana za pośrednictwem platformy
szkoleniowej, na której znajdują
się m.in.:
• Interaktywne testy
• Prezentacje
• Materiały wideo

• Dodatkowe materiały, które pomogą w ogarnięciu całości informacji omówionych w trakcie szkolenia stacjonarnego.
Zwieńczeniem każdego kursu będzie przygotowanie pod okiem
trenera własnego projektu, który
będzie stanowił dodatkowe potwierdzenie kompetencji uzyskanych w trakcie szkolenia PRZEkwalifikacja. Wykonane zadanie
załączone do CV umożliwi zdobycie przewagi podczas przyszłych
rekrutacji. Każdy uczestnik, który
pomyślnie przejdzie testy i zrealizuje projekt, otrzyma dokumenty
certyfikujące wraz z sylabusem
wykazującym listę zdobytych
umiejętności.
Ponadto, po każdym szkoleniu
trenerzy pozostają do dyspozycji
uczestników; w mniej formalnej
atmosferze odpowiedzą na każde
pytanie – czy to dotyczące branży
czy konkretnych zagadnień z zakresu samego kursu.
Zmiana ścieżki kariery może
przerażać, ale jest łatwiejsza,
niż się wydaje. Bądź jak Ania!
Masz ambicję i chcesz wejść
do branży digital marketingu?
Sprawdź ofertę naszych szkoleń
na www.digitalmasterclass.pl/
PRZEkwalifikacja lub napisz do
nas na fejsie. Do usłyszenia!
#Semahead
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MIEJSCE DLA
WTAJEMNICZONYCH

Raz na jakiś czas czuję, że mam dość wszystkiego. Znacie
to uczucie? Wtedy przechodzą przeze mnie dziwne prądy
i … wiem już, że natychmiast muszę wyjechać naładować
akumulatory. Zazwyczaj dzwonię wtedy do partnera lub
przyjaciółki (w zależności od nastroju) i w ciągu godziny
jesteśmy już w drodze (polecam również samotne wyjazdy,
sam na sam ze sobą – ale to już wyższa szkoła jazdy dla
zaawansowanych).
gałabym Was i nie pisała głupot,
gdyby tak nie było – wiecie to!

Ta nowa sekcja gazety ma na celu
przedstawienie Wam pięknych
miejsc w naszym kraju. Tak, cudną mamy tę naszą Polskę i warto
czasem ruszyć tyłek w piątek po
pracy, aby już po godzinie drogi
z Warszawy zrelaksować ciało i
umysł w takim miejscu jak Różana
Rezydencja.
Droga jest krótka, bo z Warszawy
to niecałe 114 km. Zerwanie się
z pracy o 17 daje nam możliwość
zjedzenia pysznej kolacji o 19 już
REKLAMA

w pięknych okolicznościach przyrody. Kolacji nie byle jakiej, bo podanej na srebrnej zastawie w wyjątkowo eleganckich wnętrzach. W
dworku z 1861 roku.
Tak, to miejsce inne niż wszystkie.
Wprowadzi nas w klimat luksusu
(uprzedzam pytanie: tak, zasłużyliście na to, nie zastanawiajcie
się). Mimo że cena pokoju jest o
ok. 15 proc. wyższa niż w znanych
4-gwiazdkowych hotelach to gwarantuję Wam, że warto. Nie nacią-

Warto raz w życiu po prostu poczuć się jak księżniczka, spać na
iście królewskim łożu, a w powietrzu czuć zapach fantastycznego
różanego olejku, unoszącego się
w całym obiekcie. Rezydencja
pomieści tylko 20 osób, zatem intymność w jej wnętrzach znajdzie
każdy. Goście pochowani w zakamarkach wnętrz czytają, inni popijając nalewkę spoglądają w palący
się ogień w kominku, dyskutują,
śmieją się.
W soboty całości dopełnia koncert fortepianowy, który sprawia,
że naprawdę przenosimy się do
innej epoki. W tym wszystkim najlepsze jest to, że w Różanej Rezydencji mimo wytwornych wnętrz
nie czuć przepychu, nie ma snobizmu. Jeśli mamy ochotę chodzić
cały weekend w dresie czy szlafroku, to jest to możliwe. Tu każdy
odpoczywa tak, jak lubi, ciesząc
się błogostanem, w jaki wprawia
go to miejsce. Dla zmęczonych
nicnierobieniem (bo przecież
niektórzy z nas cierpią na ADHD)
polecam wycieczkę rowerową do
zamku w Oporowie (13 km w jedną stronę, rowery do wypożyczenia na miejscu) lub do lasu na grzybobranie. Deszczowe i pochmurne
dni uprzyjemni nam oferta SPA w

REDAKCJA
POLECA
ośrodku. Panie masują obłędnie
(a doświadczyłam już sporo tych
masaży w życiu i umiem je rozróżnić). Muszę też podpowiedzieć
wszystkim Wam planującym śluby
/ chrzciny/ zebrania firmowe na
tzw. szczycie i inne uroczystości,
że oprawa każdej z imprez będzie
tu cudowna.
Zazdroszczę rodzinie, która dawno
temu wiodła w tym dworku szlacheckie życie i jestem pełna podziwu dla obecnej właścicielki rezydencji, Anety Jóźwiak-Włodarski,

za sprawą której to miejsce jakby
zatrzymało się w czasie.
Przejeżdżając przez bramę
wkraczamy w inny, daleki od codziennego zgiełku świat. Pani
Joanna, jak przeczytałam w książce na temat dworku, to również
jedna z nas, uciekinierka z korpo,
którą mam nadzieję w kolejnym
numerze gazety namówić na wywiad.
Z całą odpowiedzialnością polecam to miejsce. Dbajmy o swoje
ciało i umysł, bo zapewne i Wy, i
ja zwariujemy jeśli nadal będzie-

my tak gonić i wyrabiać targety.
Zwolnijmy. Wydajmy pieniądze
na przyjemności, nie czekając do
zimy, do kolejnych wakacji, bo życie jest jedno.
PS. Żeby lepiej zobrazować Wam
stan w jakim znalazłam się po
dwóch dniach w Różanej Rezydencji powiem, że był porównywalny z tym, który osiągnęłam
podczas 14 dni w Wietnamie.
Można przejechać pół świata,
można przejechać 114 km do Różanej Rezydencji.
#Justyna Szawłowska

Hotel, Restauracja, Wellness & Spa
Różana Rezydencja
Zarębów 18 99-320 Żychlin / Kutno
Tylko 100 km od Warszawy.
Tel.509-494-125
GPS 52.245167, 19.707667

www.korpovoice.pl
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O higienie jazdy, czyli o tym jak
możesz jechać szybciej, taniej i fajniej
Szkolenia z higieny jazdy są całkowitą nowością na polskim
rynku. Zdaniem Macieja Mroczyńskiego, prezesa centrum
szkolenia kierowców Driving Centers, w ciągu najbliższych
10 lat mogą one obniżyć ilość wypadków na polskich drogach
o ponad 25 proc.

Driving Centers jest polską
firmą, która współpracuje ze
światowymi liderami bezpieczeństwa drogowego z Austrii i
Niemiec. Prowadzi szkolenia dla
kierowców oraz tworzy obiekty
szkoleniowe, nawierzchnie poślizgowe i tory wyścigowe (np:
Tor Modlin, ODTJ Sieradz, ODTJ
Kalisz).
MM: Pod marką Driving Centers
działamy od 2012 r., jednakże nasz
zespół szkoleniowy ma ponad
15-letnie doświadczenie w szkoleniu kierowców w każdym wieku i
w wielu typach aut.
Czym konkretnie się zajmujecie w ramach szeroko pojętych
szkoleń dla kierowców ?
MM: W naszej codziennej pracy
kierujemy się hasłem: chcemy,
żeby na polskich drogach jeździło
się płynnie i bezpiecznie. Chcemy
móc sprawnie jeździć po rondach,
płynnie poruszać się w korku,
raźno ruszać spod świateł i przyjemnie wyprzedzać jadąc lewym
pasem przez autostrady. Chcemy,
by na naszych drogach było więcej
kultury i radości z jazdy.
Higiena jazdy to zespół zasad i
umiejętności pozwalających na
odpowiednie zachowanie się na
drodze w zależności od sytuacji
oraz na skuteczne zapobieganie
problemom, z którymi co chwilę
styka się każdy kierowca.
Na naszych szkoleniach właśnie
te umiejętności trenujemy. ZaREKLAMA

uważyliśmy, że ludzie nie wiedzą
jak prawidłowo ustawić fotel, a to
oprócz bezpieczeństwa wpływa
na nasze zdrowie, czego efektem
jest ból pleców lub drętwienie nóg
w podróży.
Wielu kierowców nie wie jak wykorzystać możliwości swojego samochodu, także od strony systemów
bezpieczeństwa i wspomagania.
Złe korzystanie z tych systemów

Maciej Mroczyński Prezes Zarządu
Driving Centers Sp. z o.o.

może być bardzo niebezpieczne.
Dlaczego ktoś, kto ma już prawo jazdy, miałby skorzystać ze
szkolenia ?
MM: Po pierwsze, kurs na prawo
jazdy ma za zadanie przygotować
do uzyskania prawa jazdy. Podczas
szkoleń z higieny jazdy, uczymy
jak korzystać z samochodu na co
dzień. Warto też odbyć szkolenie
tuż po zakupie nowego samochodu. Dlaczego warto poznać zasady
higieny jazdy, pokazują korzyści

odnoszone przez naszych klientów kilka miesięcy po szkoleniu.
Są to:
· oszczędność paliwa – mniejsze
spalanie od 2 do 4 l litrów paliwa
na 100 km (w zależności od silnika
i stylu jazdy), co daje w zależności
od przebiegu od 150 do 400 zł
oszczędności miesięcznie,
• oszczędność czasu – kierowcy
jeżdżą płynniej dzięki czemu podróżują szybciej i
bardziej komfortowo;
• płynna jazda w korku to mniej stresu,
mniej awarii, mniejsze zużycie paliwa,
rzadsze
wymiany
klocków i tarcz;
• pewność siebie –
sprawne włączanie
się do ruchu, zmiana pasów, czytelne
manewry, większe
bezpieczeństwo;
• sprawne parkowanie – dzięki
umiejętnościom techniki parkowania oraz poznaniu możliwości
systemów wspomagania w samochodzie.
Warto wiedzieć, że szkolenie jest
tańsze niż naprawa zarysowanego
zderzaka.
Podsumowując, im więcej kierowców znających zasady higieny
jazdy będzie na polskich drogach,
tym bardziej poprawi się życie i
komfort jazdy w miastach i na lewym pasie autostrady.

Maciej Janczak Instruktor Driving Centers i
Jakub uczestnik szkolenia

Jak uczestnicy odbierają zasady
przekazywane w ramach szkolenia z higieny jazdy ?
MM: Nasi klienci najczęściej dziwią
się, że nikt im tego wszystkiego
wcześniej nie powiedział (śmiech).
Kwestie poprawnego ustawienia fotela kierowcy, ustawienia
zagłówka czy też przewożenia
małych dzieci tyłem do kierunku
jazdy są niejednokrotnie zaskoczeniem dla naszych uczestników.
A są to zasady, które powinny być
znane już na etapie starań o posiadanie uprawnionego prawa jazdy.
Nasze szkolenia poprzedzamy wywiadem z każdym z uczestników.
Badamy doświadczenie, potrzeby,
oczekiwania i nagromadzone nawyki. Wiele z tych ostatnich można
w łatwy sposób naprowadzić na
poprawne tory.
Okazuje się też, że osoby, które
odbyły u nas szkolenie, chętnie
kupują szkolenie swoim bliskim
na prezent, np. dla chrześniaka z
okazji 18. urodzin, dla koleżanki na
babyshower, dla rodziców i dziadków, którzy często wożą ich dzieci.
Szkolenia ze wspomnianej hi-

gieny jazdy są ukierunkowane
na klienta prywatnego czy mogą
z nich skorzystać także klienci
biznesowi ?
MM: Higiena jazdy to element
nieodzowny u każdego kierowcy,
nieważne czy jadącego w podróż
służbową czy po dzieci do przedszkola. Jest z nią podobnie jak z
myciem rąk przed jedzeniem wzrasta dzięki niej nasz komfort
i bezpieczeństwo. Szkolenia dla
osób prywatnych zawierają więcej elementów ukierunkowanych
na jazdę na krótkich odcinkach,
z kolei klienci flotowi otrzymują
większy zakres wiedzy pozwalającej obniżyć spalanie i szkodowość
w autach firmowych.
Bardzo dobre efekty mają firmy
dzięki przeszkoleniu kierowcy
przed przekazaniem mu auta służbowego.
Firmy, których flota ma mniej wypadków i stłuczek, oszczędzają na
ubezpieczeniu, mają niższe składki
i łatwiej dostają leasing.
Obniżony odsetek szkód w firmowych autach, oszczędności wynikające z niższego zużycia paliwa,

mniejsza rotacja pracowników,
większa satysfakcja z pracy - to
wszystko przekłada się na końcowe wyniki finansowe firmy i bezpieczeństwo jej pracowników.
Higiena jazdy to pomysł autorski czy już na świecie praktykowany ?
MM: Naszym partnerem i mentorem jest austriacki twórca najnowocześniejszej metody szkolenia
kierowców, Franz Wurz. To dzięki
niemu wiemy, że najważniejsza
jest nauka przez doświadczenie.
To właśnie on wprowadził 30 lat
temu z sukcesem zasady higieny
jazdy na światowy rynek. Jego
metoda, już po 18 miesiącach spowodowała spadek wypadków w
Austrii wśród grupy największego
ryzyka, czyli młodych chłopców,
aż o 32%. Teraz, jego zespół uczy
kobiety ruchu drogowego w Arabii Saudyjskiej. Z Franzem ściśle
współpracujemy od samego początku istnienia Driving Centers,
nasze doskonałe wyniki i efekty są
w dużej mierze jego zasługą.
#Marcin Ołtarzewski

REKLAMA
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KORPOLUDKU RUSZ
BIODREM, Czyli CZWARTKOTEKI W DEKADZIE
26 września

Co więcej, klub pomieści też większe zorganizowane imprezy firmowe w oddzielnej sali na 50 osób, a w rzeczywistość
pomieści i ponad pięćdziesiąt – potwierdzone info, bo sami tam kiedyś takie
imprezy żeśmy oganiali i każdy kto na
nich był, ten nie zapomni ich nigdy, jednocześnie nie pamiętając zbyt wiele, ale
– HELLOŁ – to było najlepsiejsze czwartkowe wyjście pracownicze eveeeeeeeeer!

Poszłoby się na jakąś imprezkę, co nie? Ale
na jakąś taką fajną, taką z polotem i klasą, a
jednocześnie na totalnym luzie i na pełnym
relaksie.

No ale wracając do Moniki – która tak
BTW właśnie patrzy, czy dobrze klepiemy w naszą korpoklawioaturę <XD>– bo
ona właśnie opowiada o elektryzujących
czwartkach w DEKADZIE dedykowanych
pracownikom korporacji (i nie tylko),
którzy mają ochotę się lekko wyluzować
po pracy. Monia wspomina też o chytrych planach na tematyczne imprezy w
stylu „Kiedyś to były czasy – dziś nie ma
czasów”, „Zabawa jak za młodu” czy też
„Szkolna dyskoteka”, na których zabawimy
się w akompaniamencie Britney Spears,

Redakcja poleca

MATERIAŁ PROMOCYJNY

No, taka iście lajtowa rozrywka bez żadnej
spiny, prawda? Hmmm? Taka bez partnera/męża/żony/konkubenta/konkubiny/
itp.; tylko ty i twoje ziomeczki – ziomeczki
z pracy, z biura, z twojej jedynej korpomatki, twej matki żywicielki, gdyż z nimi można bez stresu, bez poważnych tematów,
bez najgorszych konfliktów osobistych i
wewnętrznych, bo i tak znacie się tylko z
pracy. Racja? Wszak higiena czilowania w
knajpie równie ważna co BHP w zawodowej przestrzeni. A jak!
Poszłoby się, co nie? I może żeby to nie
była imprezka à la „piątek z przyjaciółmi”
lub „rodzinna sobota”, bo normatywność
zabawy zabawę zabija – ta cała etykieta,
powinności, schematy, konwenanse – to
wszystko niewątpliwie relaks unicestwia.
Więc wybyłoby się do klubiku w czwartek
– w czwartek wieczorową porą? Bo czwartek wieczór to czas najlepszy, by oddać się

pozytywnym wajbsom!
Mamy więc wszystko – wszystko w przestrzeni konceptualizacji naszej rozrywki
i pozostaje nam tylko pytanie: GDZIE?
Dokąd? W jakim kierunku? Więc: QUO
VADIS, spragniony dobrej imprezki korposzczurze? A no tam, gdzie spokoklimatyczne przestrzenie, dobór alko jak w barku
Charlesa Bukowskiego, ceny jak w menu
najbardziej racjonalnego cenowo klubu
logicznych finansowo restauratorów, no
i jeszcze żeby tam jakiś parkiet sensowny
był z jeszcze sensowniejszą muzą – w razie
„w” – taki z dobrym bitem, bez disco polo
i ostrej techniawkowej rąbanki – ma być
elegancka muza, no wiadomo! No i żeby
to była przestrzeń dla każdego: dla PPPana menadżera w garniturze, dla Pawełka
informatyka we flanelowej koszuli, dla jak
stażystki Dżesiki w trampkach i jeansach,
nawet dla pięćdziesięcioletniej pani Marioli z działu kadr!

Ergo – poszłoby się na imprezkę do najlepsiejszego klubu w Wawie, w serduszku
stolycy, w samym centrum Warszawy (acz
tak właściwie to już może i Ochota, no ale
sami wiecie…), no poszłoby się? Tak? Racja? A no jasne, że racja! Sama racja! No i
brawo ty! A więc wbijamy do Dekady bez
zbędnego filozofowania, a tam się dzieją
rzeczy, o których się pro-chief-executive-senior-project-managerom nie śniło!
Jak mówi Monika Machel: „Klub Dekada to miejsce, w którym ludzie zapominają
o całym Bożym świecie, pracy, obowiązkach, domowych problemach, trzecim filarze, globalnym ociepleniu i polityce. Dekada to klub, w którym wszyscy czują się
swobodnie, a poza tym nie ma tu żadnego
stresu przed wejściem przy tak zwanej, tfu,
<<selekcji>>”.
A co o klubie mówią sami bywalcy? A proszę bardzo – oto garść wyrywkowych opinii: „Nooo, panie, pełna kulturka”, „I ja tam
z gośćmi byłem, miód i wino piłem”, „Sztosik, elo!”, „Bę-dzie, będzie się dziaaaaaaałoooo!” „Tu jest jakby luksusowo”, „Dla mnie
mają stajla”, „Wspaniała to był wieczór, nie
zapomnę go nigdy”, „Taka imprezka! Zostaję do środy!”. Przekonywujące, prawda?

W Galerii Mokotów
nie tylko szaleństwo
zakupów

Pięć dni wypełnionych atrakcjami dla miłośników mody
i aktualnych trendów, rabaty w najlepszych salonach w
Galerii Mokotów, bezpłatne porady stylistyczne i urodowe.
Spośród zapowiedzi tego, co wydarzy się na początku
października w miejscu, które dobrze znamy, nas
zainteresowały przede wszystkim...spotkania.
Szaleństwo zakupów rozpoczyna się
już w piątek, 4 października. Nasz
przepis na afterwork i udany start
weekendu? W Galerii Mokotów w tym
dniu czekać na Was będą strefy Beauty
i Chillout, gdzie będziecie mogli skorzystać z porad specjalistów i pod ich
okiem przygotować się na wieczorne
wyjście. Piątkowe popołudnie umilą
Wam także zdrowe koktajle i świetna
muzyka!
Będzie też można skorzystać z bezpłatnych porad stylistów oraz poznać
najnowsze trendy i propozycje z kolekcji na jesień i zimę. Po udanym roz-

poczęciu weekendu, sobota w Galerii
Mokotów upłynie pod znakiem inspirujących spotkań i dyskusji z najciekawszymi kobietami polskiej mody.
Podczas paneli goście będą rozmawiać m.in. o tym, jak odnieść sukces w
tej branży, czy i jak możemy zmienić
modę.. zmieniając jednocześnie własne życie.
Podczas spotkań podjęte zostaną
różne tematy, które łączy jedno - przekonanie o kobiecej sile! Wśród prelegentek będą m.in.: pomysłodawczyni
projektu „Sexy zaczyna się w głowie”
- Karolina Cwaniak - Stępniak, autorka
książki „Kobiety Rakiety. My z Pokolenia X” - Justyna Moraczewska, autorka
książki „Jak zostać Panią swojego czasu” - Ola Budzyńska, fotografka Marta
Wojtal, stylistka Magda Janicka. Weekend zakończy pokaz mody, ale warto
zaplanować odwiedziny w Galerii
Mokotów w kolejne dni października.
Dlaczego?
Od poniedziałku do środy będą odbywały się tu codzienne warsztaty kreatywne, poświęcone m.in. customizacji ubrań, kulinariom, zdrowiu i urodzie
oraz instafotografii!
Więcej informacji na temat Szaleństwa
Zakupów w Galerii Mokotów znajdziecie na stronie www.szalenstwozakupow.pl oraz www.galeriamokotow.pl.
# Redakcja

Nirvany, The Prodigy itd. Neoprzysłowiową truskawką na torcie okazała się deklaracja, że podczas czwartkowych imprez
będzie można poczuć bliskość swoich
serc, tańcząc klasyczne przytulańce np. do
„Piosenki księżycowej” Anety Lipnickiej.
Do dyspozycji nas/ korpoludków przeznaczony też będą Double Shot Bar, gdzie do
północy będą podwajane wszystkie shoty!
Jak tu nie objąć patronatem takich imprez?
No-no jak? No nijak! A zatem z radością
obwieszczamy, że czwartkowe imprezy w
DEKADZIE swym patronatem medialnym
obejmuje KORPO VOICE! Azali – widzimy
się w ten czwartek 26 września, a potem
w kolejne czwartki: 3 października i 31
października na SZKOLNEJ DYSKOTECE,
ale też 10 października na TOXIC DISCO.
Oj, „Bę-dzie, będzie się dziaaaaaaałoooo!”.
# Redakcja

www.korpovoice.pl
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Fascynujący świat
czasomierzy
Kobiety mają całe spektrum biżuterii, którą mogą obwiesić
się od stóp do głów, podkreślając w ten sposób swój styl i
urodę. A mężczyźni? Mężczyźni mają... zegarki. To dla nich
właśnie dwóch pasjonatów zegarków naręcznych stworzyło
AuroChronos Festival.

Maciej Mazurkiewicz (lekarz): U
mnie zaczęło się to, gdy parę lat
temu szukałem prezentu na rocznicę
ślubu dla żony i dla siebie. To wówczas zwróciłem uwagę na zegarki,
i to również wtedy zauważyłem, że
rynek zdominowany jest przez kilka grup kapitałowych, oferujących
te produkty pod różnymi markami.
Brakowało mi natomiast dostępu do
czegoś oryginalnego, wyjątkowego,
co nie będzie produkowane na masową skalę. Zacząłem więc szukać
informacji w internecie. Natrafiłem
tam na facebookową grupę „Czasoholicy” i powoli wkręcałem się w
temat, w świat kolekcjonerów i pasjonatów czasomierzy.
Paweł Zalewski (lektor, tłumacz,
trener biznesu): Właściwie u mnie
też zaczęło się od prezentu. Na
przełomie 2011/2012 r. dostałem
od teścia mechaniczny zegarek ORP
Dzik polskiej firmy Gerlach, który
bardzo mnie zaskoczył i szalenie mi
się spodobał. Od razu uprzedzę, że
nie chodzi tu o tego Gerlacha od
sztućców, lecz o G. Gerlach Fundację
Rozwoju Polskiej Myśli Technicznej i
Mechaniki Precyzyjnej. Zegarek ten
sprawił, że zacząłem żywo interesować się rynkiem zegarmistrzowskim, a z czasem przerodziło się to w
hobby, którym chciałem dzielić się z
innymi.
Zatem wspólna pasja sprawiła, że
wasze ścieżki przecięły się na jakimś zegarkowym evencie?
MM: Nie, gdyż właśnie wtedy, kiedy
obaj byliśmy już zainteresowani tą
branżą, na polskim rynku nie było
zbyt wielu wydarzeń poświęconych
zegarkom. Przynajmniej nie samym
zegarkom lub nie tym, które nas interesowały.
PZ: Z Maciejem poznaliśmy się przez
nasze żony, które razem studiowały
weterynarię i do dziś się przyjaźnią.
Na jakimś naszym kolejnym wspólnym spotkaniu Maciek zwrócił uwagę na zegarek, który wtedy miałem
na ręce i od słowa do słowa wyszło
nam, że świat zegarków podobnie
nas pociąga.
MM: Jakiś czas później wpadłem na

pomysł, że skoro brakuje w Polsce
wydarzeń, które promowałyby niezależne zegarmistrzostwo, to można
by takie stworzyć. Zapytałem Pawła
czy nie miałby ochoty wspólnie zrobić takiego eventu, a on uznał to za
świetny pomysł. W 2017 r. wystartowaliśmy z pierwszą edycją AuroChronos Festival.
Okazało się, że jest więcej takich
pasjonatów jak wy?
MM: Pierwsza odsłona festiwalu
była dość pionierska. Mieliśmy tylko 16 stoisk wystawienniczych i
700 gości. Rok później stoisk tych
było już 35, odwiedzających 1300,
a wśród zaproszonych gości znalazł
się sam Theodore Diehl, mistrz zegarmistrzowski firmy Richard Mille,
której zegarki sprzedają się po minimum 100-200 tys. euro. W tym roku
Theodore pełni rolę przewodniczącego jury naszego festiwalu, a na
5-6 października udział w III edycji
AuroChronos w Expo-Łódź zgłosiło
już ponad 50 firm z 15 krajów świata.
PZ: Szykuje się nam naprawdę szalenie ciekawe wydarzenie, gdyż
oprócz wyjątkowych firm i unikalnych zegarków będą też wspaniali
ludzie i prelegenci. Machiel Hulsman, zegarmistrz z Holandii, który
w przydomowej szopie na 6 mkw. w
pięć lat opracował i stworzył pierwszy w pełni ręcznie robiony zegarek
holenderski z autorskim mechanizmem, czy Marc Andre Deschoux,
twórca genewskiej TheWATCHES.tv,
medium, w którym w prosty i porywający sposób prezentuje osiągnięcia z branży zegarmistrzowskiej. A
to tylko dwóch z wielu znakomitych
gości. Będą też wykłady na takie tematy jak np.: czym różnią się zegarki
kwarcowe od mechanicznych, jak
rozpocząć przygodę kolekcjonerską,
jak odróżnić podróbki od oryginału,
kilka słów o ochronie prawnej przy
zakupie lub sprzedaży...
MM: …a pod koniec pierwszego
dnia festiwalu jak zwykle odbędzie
się gala rozdania nagród, gdzie
międzynarodowe grono jurorów
nagrodzi zwycięskie zegarki i firmy,
a dziennikarka Paulina Smaszcz-Kurzajewską, która jest pierwszą (i
zdecydowanie nie ostatnią) kobietą
w jury, pomoże w wyborze laureata
w kategorii: „Niezależny Zegarek
Damski”.

Festiwal zegarków niezależnych
twórców wydaje mi się wydarzeniem dość elitarnym, a ręcznie
robione zegarki dobrem luksusowym, na które pozwolić sobie
może niewielu kupujących.
MM: Oczywiście, gdy myślimy tylko
o niezależnych twórcach zegarmistrzowskich, jako o tych, którzy od
początku do końca wszystko w zegarku tworzą sami, bez posiłkowania
się gotowymi elementami czy mechanizmami, to wówczas faktycznie
mamy do czynienia z dobrami ultra
luksusowymi. Twórcy tacy jak choćby Cedric Johner, którego zegarki
są tak czasochłonne, że wypuszcza
on rocznie cztery, pięć sztuk swoich
dzieł, cenią swoją pracę na poziomie
80 tys. euro wzwyż. My jednak rozumiemy niezależność nieco szerzej i
zaliczamy do niej np. znane rodzinne
firmy, mikromarki oraz oczywiście
pojedynczych twórców rzemiosła.
Po prostu tych, którzy działają niezależnie od wielkich koncernów i grup
kapitałowych.
PZ: Zależy nam, by pokazać Polakom, że niekoniecznie trzeba kupować sobie Rolexa. Nie trzeba mieć
milionów na koncie, by mieć ciekawy, oryginalny zegarek. Jest sporo
pasjonatów, którzy tworzą interesujące, piękne, zaskakujące i dobre jakościowo produkty. Małych twórców
nie stać na promocję w wielkiej skali
i na reklamy z celebrytami, dlatego
chcemy ich promować. Nasz festi-

wal jest praktycznie dla każdego, kto
chciałby mieć fajny zegarek, kogo interesuje ta branża albo kto o sztuce
zegarmistrzowskiej chce dowiedzieć
się czegoś więcej i to z pierwszej ręki.
Zapraszamy nawet całe rodziny z
dziećmi, a na tę okoliczność na festiwalu stworzyliśmy kącik zabaw obsługiwany przez dwie profesjonalne
animatorki pracy z dziećmi.
MM: Dodajmy jeszcze, że w tym
roku na AuroChronos Festival po raz
pierwszy będziemy mieć także strefę
gentlemana z modą dla mężczyzn.
A propos mężczyzn, wydaje mi
się, że wy jako mężczyźni, trochę
inaczej patrzycie na zegarki niż
kobiety na swoją biżuterię. Nie sądzę, żeby mnie osobiście jakakolwiek biżuteria skłoniła do zgłębiania historii jej powstania, badania
rynku jubilerskiego czy poznawania innych ludzi z tej branży albo
co gorsza, innych posiadaczy podobnych cacek.
PZ: W zegarkach jest jakaś magia, a
mężczyźni z dwoma takimi samymi
zegarkami to już praktycznie prawie
kumple, w przeciwieństwie do ko-

biet z identycznymi naszyjnikami.
MM: Poza tym, w męskim świecie
zegarek to element, który często służy przełamaniu lodów. Niedawno
w szpitalu zauważyłem na ręku jednego lekarza, cenionego pana profesora, zegarek polskiej firmy Xicorr.
Gdyby nie ten zegarek, pewnie nie
wiedziałbym jak zacząć rozmowę.
Skomplementowałem jego wybór i
już rozmowa toczyła się swobodnie
- nic więcej nie trzeba.
PZ: Ja ostatnio na jednym ze szkoleń
biznesowych, które prowadziłem,
widziałem jak wiele męskich oczu
zerkało na mój nadgarstek, na którym miałem jeden z oryginalniejszych zegarków z mojej kolekcji. Jest
w nich coś hipnotyzującego.
Zastanawia mnie jeszcze jak wam
się udaje ogarniać te wszystkie
rzeczy związane z zegarkową
pasją. Macie pełnoetatowe, stresujące, wymagające i czasochłonne zawody, a jednak jesteście w
stanie zrobić jeszcze dwudniowy
międzynarodowy event.
PZ: Jakoś udaje nam się na to znaleźć czas „po godzinach”, ale w sumie

wciąż nie wiem jak.
MM: Niektórzy uważają, że znajduję
czas na moją pasję, bo to konieczność - tzw. generator pozytywnych
wzmocnień, który pozwala mi zachować psychiczną równowagę.
Praca w dużym szpitalu jest podobna do pracy w korporacji. Człowiek
ma mały wpływ na różne decyzje
administracyjne, więc tego wpływu
poszukuje gdzie indziej, np. w tworzeniu festiwalu.
Na koniec pytanie kluczowe: ile w
swojej kolekcji macie już zegarków?
PZ: Jakby tu odpowiedzieć dyplomatycznie...?
MM: Odpowiemy zgodnie z prawdą.
PZ/MM: O jeden za mało!
PZ/MM: Zawsze o jeden za mało.
Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy czytelników na październikowy AuroChronos Festival
w Łodzi.
#Redakcja
MATERIAŁ PROMOCYJNY

Redakcja: Jak to się stało, że zegarki stały się swego rodzaju idée fixe
zarówno lekarza onkologa, jak i
tłumacza, szkoleniowca?
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Wiarygodność - o cenie
zaufania i pułapkach
powierzchowności
Stwarzanie pozorów i fałszywego wrażenia jest dzisiaj
powszechne. Niektórzy nawet używają go jako sposobu na
budowanie swojej wiarygodności, problem w tym, że jest to
kolos na glinianych nogach. Niektórzy robią to z rozmysłem
i intencjonalnie, inni traktują to bardziej jako coś, co jest
powszechną praktyką i nie oceniają swoich działań pod kontem
uczciwości wobec siebie i innych.
To tak, jakby kupić na bazarze zegarek za 200 zł, który ma na tarczy
napis „Rolex” i jest zrobiony ze złotego materiału. Dlaczego niektórzy
tak robią? Są tego różne przyczyny
– kompleksy, chęć zrobienia wrażenia na innych, budowanie obrazu
kogoś, kim nie jesteśmy. Prędzej
czy później wydarzy się jednak coś,
co weryfikuje rzeczywistość i pozostawia niesmak – ktoś dostrzeże, że
to nie jest oryginał, złoty kolor to
nie złoto i się przeciera, mechanizm
nie jest szwajcarski i się psuje – ktoś
to dostrzeże i poczuje mieszane

uczucia i niesmak. Jeżeli właściciel
sam dostrzeże niespójność, to jest
szansa na naprawę. No bo uświadomienie sobie, że na kłamstwie
próbujemy budować wiarygodność
bywa transformacyjne. Kłamstwo,
niedomówienia, brak jednoznaczności niosą w sobie energię, która
nie sprzyja rozwojowi. Ludzie, którzy tak postępują, czują dysonans,
ale go racjonalizują, mają w sobie
sprzeczność, ale ją wyciszają – a to
wszystko niesie spore koszty
na poziomie emocjonalnym i psychicznym. Zabiera energię, której

deficyt nie daje nam możliwości
wykorzystania naszych kompetencji
i talentów, aby osiągać, sukcesy, na
których nam zależy.
Oczywiście Rolex jest tylko metaforą. Brak posiadania zegarka tej marki, nie powoduje gorszej jakości życia. Rolex jest symbolem pewnego
statusu, ale też marki, która jest jedną z najbardziej wiarygodnych firm
świata, jeżeli chodzi o jakość, wzrost
wartości i lojalność klientów. Zegarki tej firmy są też najczęściej podrabianymi zegarkami na świecie.

OGLĄDAJ NOWE ODCINKI
NASZEJ KORPO TV
WWW.KORPOVOICE.PL
Jeśli masz ciekawego rozmówcę lub temat
dla nas – daj znać!
Odwiedzimy Cię z kamerą!
redakcja@korpovoice.pl

Czym zatem jest wiarygodność, jak
ją budować, dlaczego jest ważna i
jakich pułapek dwuznaczności unikać?

Wiarygodność
Kiedy mówimy o kimś, że jest wiarygodny to najczęściej mamy na myśli
osobę godną wiary, cechę kogoś kto
nie wzbudza wątpliwości, osobę,
której można zaufać. Komponenty
wiarygodności to m.in. uczciwość,
odwaga, spójność etyczność i godziwość.

Jak budować wiarygodność?
Kilka poniższych zasad oparte jest
o wieloletnie globalne badania nad
wiarygodnością liderów, które w dużej mierze pokrywają się z wynikami
badań, które prowadzę od kilku lat
w Polsce. W dzisiejszym świecie,
każdy z nas jest odpowiedzialny za
uważność, aby nie ulegać pułapkom
konformizmu. Praca nad zaufaniem
do siebie opartym o fundamenty
uczciwości, niesie za sobą ogromną
satysfakcję, skuteczność i co ważne
– zdrowie emocjonalne.

Wiarygodność w praktyce
1. Bądź szczery wobec siebie – nie
obiecujmy sobie czegoś, czego nie
zrealizujemy, z rozwagą oceniajmy
własne możliwości, mądrze określajmy priorytety i czas potrzebny
na realizację zadań, nie fundujmy
sobie rozczarowań i nie szukajmy
wymówek. Uczciwość wobec siebie
jest kluczowa, na niej opiera się
nasze poczucie własnej wartości i
pewność siebie. Trzeba ją budować
na świadomości swoich talentów,
kompetencji, ale i ograniczeń.
Niestety nie jest powszechnie
przyjęte mówić o tym, jakie mamy
ograniczenia, a jest to bardzo
ważne. Kinga Baranowska, polska
himalaistka opowiadała mi kiedyś,
że w momencie, kiedy zespół rozpoczyna wyprawę, każdy z uczestników mówi o swoich mocnych,
ale i słabych stronach – dlaczego?
Dlatego, że one i tak wychodzą na
jaw i to bardzo szybko. Świadomość
tego, jaka jest prawda, gdzie możemy pomóc, a gdzie potrzebować
pomocy w takich wyprawach, to
bardzo często kwestia życia.
2. Nie szukaj dróg na skróty – drogi na skróty oczywiście są możliwe,
ale bardzo często ci, którzy je wybierają, nie mają świadomości ceny
jaką płacą za swoje wybory. Ściąganie na egzaminie jest możliwe, ale
wiedza, której egzamin wymaga,
nie wpadnie nam w cudowny sposób do głowy jeżeli nie poświęcimy
czasu na naukę. Przyswojenie pewnych umiejętności zabiera wiele
godzin, a nawet lat nauki i praktyki
i nie ma żadnego innego sposobu.
W zeszłym roku postanowiłem, że
chcę rozwinąć swoje kompetencje
w zakresie profesjonalnej terapii po-

SEZON
URLOPOWO-BACKUPOWY
Posmażyliście się już w tej Azji?
Ja korzystałam za to z okazji,
Nasz pusty spejs (jak w dzikiej głuszy)
Wytchnieniem był dla zmęczonej duszy.
I przypiekliście się nad tym morzem?
Ja byłam w biurze o każdej porze
Na telefonie i na kolejkach Dola backupa to czysta męka...
Poskwierczeliście już na tym piasku
Wśród tłumów i dzikich turystów wrzasków?
Ja tu sączyłam kawkę pod klimą,
Czekając, aż Wam wakacje miną.
Wypoczęliście na tym urlopie?
Ja uwijałam się jak w ukropie,
Robiąc ciut za Was, mnóstwo za siebie,
A wy - z drineczkiem pod gołym niebem.
Chwalcie się, chwalcie już po powrocie
Znanym, nieznanym – wszystkim w robocie.
Miny wam zrzedną, gdy zrozumiecie,
To moja kolej jeździć po świecie,
Coś tam zobaczyć, napstrykać foty,
A wy od jutra- marsz do roboty!
ememte

znawczo-behawioralnej, aby zostać
certyfikowanym psychoterapeutą.
Zasięgnąłem opinii u doświadczonych przyjaciół z tego środowiska,
przeszukałem internet i porównałem ośrodki szkoleniowe w Polsce
i Europie, przeszedłem kilka intensywnych szkoleń w nadziei, że da
mi to jakieś podstawy. Jednak, gdzie
bym nie szukał i jakiej porady edukacyjnej nie zasięgał, rzeczywistość
jest jedna – potrzeba czterech lat
studiów kierunkowych, praktyki,
wolontariatu i wielu innych elementów, aby zdobyć profesjonalne
kwalifikacje. Wszystko to ma sens i
czemuś służy.
3. Przyznawaj się do błędów - takie
postepowanie wymaga odwagi. Ale,
żeby być wiarygodnym, musimy być
szczerzy wobec siebie i innych. Wielu menedżerów uważa przyznawanie się do błędów za objaw słabości.
Nic bardziej mylnego – badania Institute of Leadership&Management
w Londynie pokazują, że menedżerowie, którzy mają odwagę mówić o
swoich błędach i niepowodzeniach,
są odbierani jako osoby godne zaufania. Kiedy popełnimy jakiś błąd,
ludzie bardzo często i tak o tym wiedzą, dostrzegają go i obserwują nas
w takich sytuacjach. Wszyscy popełniają błędy. Ja, ty i nasi pracownicy.
Szybkie wyciąganie wniosków,
planowanie jak zapobiec niepowodzeniom w przyszłości, daje szansę
na ich naprawę i zjednuje ludzi, natomiast tuszowanie własnych niepowodzeń i unikanie odpowiedzialność rodzi podejrzliwość, dystans i
wpływa negatywnie na zaangażo-

wanie w zespole.
Wysoki poziom wiarygodności
redukuje ryzyka i jest nośnikiem
rekomendacji. Wiarygodność jest
naszym paszportem w życiu osobistym i karierze biznesowej oraz
paliwem dla naszej reputacji. Wiarygodność się zyskuje, ale równie
świadomie i intencjonalnie wiarygodność można budować, będąc
świadomym swoich zasobów i ograniczeń, poświęcając czas na rozwój
własnych kompetencji i unikając
dróg na skróty.

#Sebastian Kotow
Ekspert ds. zaufania
organizacyjnego
Autor bestsellera
„Matematyka Zaufania”
Organizator Forum Zaufania www.zaufaniewbiznesie.pl
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ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.21
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Spływ kajakowy, miarowy rytm
wioseł, napędzanych muskularnymi ramionami. Plażowanie,
ciepły, gorzko - słodki dotyk
słońca na przymkniętych powiekach. Górskie szlaki, walka
z własnymi słabościami, rześkie
powietrze, łapczywie pochłaniane przez płuca, zmuszone
do wytężonej pracy. Krok za
krokiem, coraz wyżej. Radosne
zwiedzanie egzotycznych krain,
czy okolicznego, europejskiego podwórka. Rytmiczny obrót
głowy w obliczu niespodziewanych widoków.
O tym wszystkim, wraz z przemijającym okresem wakacyjnym,
możemy zapomnieć. Żegnajcie
ciepłe kraje, witajcie zimnokrwiści
korpowładcy! Wybór restauracji w
Paryżu zamieniamy na określenie
bieżących targetów, a najlepszą

KORPOTATA

drogę na malezyjską plażę z pamięci wypiera zaktualizowana
wersja karty gwarancyjnej, usłużnie dostarczona, przez zawsze pomocny dział Łaranti.
Wyremontowane biuro pachnie
świeżością, wyprana wykładzina
przyjemnie głaszcze ulokowane w
cażualbiznesowych butach stopy,
a kable i odpowiednie złącza schowane pod podłogą lub za ścianą
sal konferencyjnych tak skutecznie, że nawet IT ma problem z ich
odnalezieniem, nieśmiało przypominają, że i tym razem nadwyżkę
budżetową postanowiono przeznaczyć na inny niż podniesienie
wynagrodzeń cel. A może chociaż
zbudowano kilka kartonowych
ścian, zwiększając liczbę dostępnych pokoi, w których skryjemy
się przed wyjątkowo wścibskim
teamem lub popracujemy nad

ważną prezentacją? Z wypiekami
na twarzy uruchamiasz onlajnowy
system rezerwowania sal tylko po
to, by pięć minut później płakać w
łazience w obliczu zatrważającej
prawdy. Wszystkie pokoje są fuli
bukd.
Umyłeś twarz w biurowej łazience, a lekko spuchnięte od łez oczy,
powoli odzyskują swój naturalny
kształt. Czujesz powracającą pewność siebie, czas wznowić korporacyjny marsz w górę firmowej
hierarchii. Po krótkiej rozmowie
z menedżerem, otrzymujesz kolejny cios. Upatrzone przed urlopem i przyobiecane wstępnie
przez twojego teama stanowisko,
zostało już obsadzone. Nowym
risors ołnerem departamentu
123QWERTY został ogrodnik prezesa. Nie miałeś szans, no już, nie
płacz.

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Wiesz, że nie warto kwestionować ogrodnikowych kompetencji,
umowy podpisane, praca wre, a
fałszywy uśmiech trudniej utrzymać na twarzy, gdy żal świeższy
jest od nowego stażysty czy farby
w recepcji. Mimo to doprowadzasz do konfrontacji z bezpośrednim przełożonym i odbijasz
się od najstarszej sztuczki korporacyjnego świata. Desyżyn mejker jest na urlopie.
Chętnie zwołałbyś krajzis
miting lecz przypominasz sobie,
że wszystkie sale są zajęte. Nawet
wiecznie pusta strefa relaksu została opanowana przez Pana Kanapkę i jego klientów. Zużywszy
zapas łez na cały miesiąc, kupujesz obiad w promocyjnej cenie i
wracasz do swoich obowiązków.
Żywy, więc wzmocniony!

Korposłownik:
1. Łaranti - Dam Wam chwilę na
przetrawienie wyjątkowo twardego kawałka ponglishowego mięcha… Od angielskiego wyrażenia
warranty, czyli gwarancja. W korporacji oznacza cały dział odpowiadający za wszystkie aspekty
związane z obsługą klienta, którego zakupiony produkt, usługa,
objęte są kojącym, firmowym

słowem.
Pewna jest tylko śmierć, podatki
oraz niekorzystne dla klienta końcowego warunki gwarancji.
2. Fuli bukd - Niniejszy fragment
słownika oficjalnie zgłaszam do
konkursu “tekst z największym
stężeniem ponglishu 2019”, miejsce w pierwszej trójce gwarantowane! Od angielskich słów fully
- w pełni, oraz booked - zarezerwowany. Najczęściej odnosi się
do ogółu dostępnych sal szkoleniowych i konferencyjnych. Nikt
przed ważnym spotkaniem nie
ma ochoty usłyszeć tej złowrogiej
frazy.
3. Risors ołner - Po namyśle, również bieżący paragraf warto zgłosić do jakiegoś ponglishowego
konkursu. Nagrodę publiczności
miałbym w kieszeni! Z angielskiego resources - zasoby oraz owner właściciel. Osoba odpowiedzialna
za pewną część biznesu. Korpowładca umiarkowanego szczebla,
zarządza określoną grupą osób
lub cyfrowych zasobów. Właściwie jest to jedno ze stanowisk,
które można przydzielić rodzinie i
znajomym, w razie czego nikt nie
zrozumie czym naprawdę się zajmują. Bardzo rzadko odnosi się do
prawdziwego specjalisty w swojej
dziedzinie. Można ich policzyć na
palcach jednej ręki, wyjątkowo

KORPOMAMA

Doświadczenie:
Mama menedżer - 5 lat

Wakacje to dla każdego rodzica okres stresu i wyższej
szkoły planowania. Powiązanie ich z pracą w korpo wcale
nie jest łatwe.

Dzień dobry! Jestem tu nowa.
I zacznę od początku.

Jeśli w Twojej korpo termin planowania urlopów na cały rok
mija w lutym, to wiedz, że nie
jesteś sam. Osoby nieposiadające dzieci nie widzą w tym najmniejszego problemu - pakują
się w 3 godziny, jadą na lotnisko i wracają za 2 tygodnie. Rodzice mają nieco trudniej.
Jeśli czytasz KorpoTatę to stawiam, że jesteś rodzicem przynajmniej jednego dziecka. I
wiesz jak ciężko przy małych
dzieciach zaplanować weekend
(!) choćby 3 dni do przodu. A co
dopiero dwutygodniowy wypad do innej strefy czasowej. A
jeśli wszystko udaje się zgrać,
to i tak na 99 proc. w ostatniej
chwili plany zostaną zmodyfikowane: dzień przed urlopem
złamana ręka, przeterminowany paszport dziecka, który
przecież żona sprawdziła przed
kupnem biletów, „trzydniówka”
opanowująca całą rodzinę w
momencie wsiadania do samo-

Poza powyższym pamiętajmy,
iż wakacje w przedszkolach
i szkołach to minimum dwa
miesiące. Ponad 60 dni, które
zawczasu należy dziecku zaplanować od A do Z. Oczywiście
chcielibyśmy z naszymi pociechami spędzić jak najwięcej
czasu, ale urlop jest ograniczony, podobnie jak poziom
cierpliwości do malucha poza
przedszkolną/szkolną rutyną.
W naszej korpo części rodziców
nie udało się w tym roku w 100
proc. zaplanować swoim maluchom wakacji. Konsekwencją
tego były kilkulatki biegające
po biurze i rozstawiające pracowników po kątach. Sytuacja
identyczna jak podczas tegorocznego strajku nauczycieli pamiętacie?
Do czego zmierzam? Aktualnie
w Rosji trwa debata nad możliwością skrócenia tygodnia pracy do 4 dni roboczych. Może w
podobny sposób powinniśmy
poddać w Polsce pod debatę
program „KorpoRodzic 60+” -

dla każdego rodzica minimum
60 dni kalendarzowych urlopu.
Albo 60 dni roboczych, czemu
się ograniczać.
Mógłbym jeszcze długo tak marudzić i kręcić nosem. Ale po 2
miesiącach wakacji zmęczony
jestem ;)
# Korpotata

Tak, jestem nowa. Nowa na łamach Korpo Voice, nowa także
w pracy, którą właśnie rozpoczynam. Spędziłam ostatnie 5
lat (!) w pieluchach, mlekach i
czterech domowych ścianach.
Mam dwójkę ślicznych dzieci,
starsze ma wspomniane 5 lat,
młodsze 1,5 roku i właśnie
rozpoczęło karierę żłobkową.
Tak, odzwyczaiłam się od co-

#Albert Kosieradzki

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Korporodzinne wakacje
lotu. Zawsze, ale to zawsze, coś
się musi „wykrzaczyć”!

nieudolnego drwala.
4. Desyżyn mejker - Od angielskich słów decision - decyzja oraz
maker - twórca/sprawca. Osoba
władna do podjęcia decyzji w
danym temacie. W korporacyjnej
rzeczywistości czasem mamy do
czynienia z duchem ulokowanym
na owym stanowisku. Tłumacząc
delikatne, słabo rokujące projekty klientowi lub reagując na jego
wyjątkowo głupi pomysł, warto
odmówić realizacji, powołując
się na fikcyjną osobę decyzyjną.
Dodatkowy czas w promocyjnej
cenie!
5. Krajzis miting - Od angielskich
słów crisis, czyli kryzys oraz meeting - spotkanie. Brzmi jak nieudana nazwa punk rockowego
zespołu, który nigdy nie opuścił
garażu rodziców wokalisty. Spotkanie kryzysowe najczęściej odbywa się, gdy jest już za późno.
Fakapy pochłaniają masy ludzkie
i można już tylko tworzyć pozory
działań naprawczych. Organizatorowi spotkania zwykle udaje się
uratować skórę, wszak udowodnił,
że ma dobre chęci!

dziennej pracy zawodowej i
najzwyczajniej boję się powrotu
do niej. Przez 5 lat pracowałam
24 godziny na dobę, 365 dni
w tygodniu. Owszem, miałam
wsparcie męża, rodziny, ale gdy
inni szli do pracy, ja zostawałam
przynajmniej z jednym dzieckiem w domu i prowadziłam
konferencje w niemowlęcym
języku.
Stanowisko „mama menedżer”
było ciężkim doświadczeniem
- zarówno od strony fizycznej
(ponoście cały
dzień
dziesięciokilogramowego brzdąca,
który jeszcze nie
potrafi chodzić,
ale chce już poznawać świat),
jak i psychicznej
(były dni kiedy
mąż przychodził
z pracy, a ja jeszcze nie zdążyłam
od rana umyć zębów!).
Zaczynam
początku.
momencie

od
W
pi-

sania tego tekstu jestem trzeci
dzień po zakończeniu projektu
„mama menedżer” - starszy syn
w przedszkolu, młodszy w żłobku. Ja za tydzień wracam do pracy. Mam 5 dni na doprowadzenie się do porządku - tylko inne
matki zrozumieją co to znaczy
być u fryzjera raz na dwa miesiące i nie mieć czasu na zrobienie
sobie paznokci. Jest źle, ale widać światełko w tunelu.
Tak, wracam do korpo. Mam ten
komfort, iż wracam na swoje
byłe stanowisko, w firmie, którą
lubiłam i do niemal niezmienionego składu zespołu. Ale nawet
nie wyobrażacie sobie jak się
stresuję - po pięciu latach pracy bez komputera złapałam się
ostatnio na poszukiwaniu, który
klawisz to „spacja”. Serio, siedzenie w domu odmóżdża na maxa.
Za miesiąc przeczytacie czy odnalazłam się po tylu latach w
„starej” firmie. Ja sama mocno
trzymam za to kciuki.

# Korpomama
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11. Forum Marketingu
Zintegrowanego już 5 i 6
listopada w Warszawie
Dwa intensywne dni, 16 wystąpień praktyków, ponad 20 prelegentów, zwycięskie kampanie
Golden Arrow i trendy, którymi
już za chwilę będzie żyła branża
reklamowa – to wszystko czeka
na uczestników FMZ 5 i 6 listopada w Warszawie. Organizatorem
jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu.
Hasłem: „Marketerze – czy nadal
jesteś w grze?” organizatorzy chcą
rzucić branży wyzwanie i zachęcić
do dyskusji na temat tego, co marketingowcy muszą robić już dziś, by
nadążyć za trendami, które staną się
gorącym newsem jutro.
Dla kogo przeznaczona jest ta
konferencja?

Dla marketingowców, którzy chcą
zdobyć świeżą wiedzę bezpośrednio od profesjonalistów. FMZ zostało zaplanowane tak, by dawać
uczestnikom zarówno inspiracje, jak
i gotowe rozwiązania czy narzędzia.
Prelekcje są utrzymane w modelu
„Marketerzy dla Marketerów”.
Program FMZ
Pierwszy dzień FMZ to praktyczne
case studies, dzięki którym uczestnicy poznają etapy powstania odnoszących sukcesy kampanii 360.
Wystąpią m.in. przedstawiciele OLX,
Nestle Professional, IKEA czy PepsiCo.
Drugi dzień to prelekcje o nadchodzących trendach w marketingu.
Uczestnicy usłyszą m.in. o:

• marketingu zintegrowanym w czasach eco,
• oszustwach w reklamie cyfrowej i
zagrożeniach dezinformacyjnych,
• voice commerce.
Jak zdobyć bilety na Forum?
Bilety dostępne są na stronie internetowej wydarzenia. Opłata obejmuje uczestnictwo w obu dniach
konferencji, przerwy kawowe i
lunch, materiały konferencyjne oraz
e-book podsumowujący wydarzenie.
Więcej na fmz.smb.pl

Spartan Race zaprasza
na nowy sezon!

W 2020 roku Spartan Race zaprasza na dwa weekendy pod
znakiem swoich biegów przeszkodowych. W programie zarówno biegi dla całkowicie początkujących, jak i wyzwania dla
zaawansowanych uczestników.
Nie zabraknie także rozrywek
dla dzieci.
Dowiesz się na linii mety
Jeden z pierwszych i najbardziej
rozwiniętych biegów przeszkodowych na świecie powróci do Polski
w sobotę 9 maja oraz weekend
8-9 sierpnia. W sumie na uczestników czekać będzie 5 dystansów.
Dwukrotnie odbędzie się Spartan
Sprint (5 km, 20 przeszkód), który
jest w zasięgu nawet osób nietrenujących. Bardziej zaawansowani
uczestnicy mogą wybrać Spartan Super (13 km, 25 przeszkód).
Prawdziwe wyzwanie stanowić
będzie Spartan Beast, czyli 20 km i
30 przeszkód, który – tak jak Sprint
– zostanie rozegrany dwukrotnie.
Na specjalnie przygotowanych torach w wyścigu Spartan Kids swo-

ją przygodę mogą przeżyć także
dzieci. Najmłodsi startują w czterech kategoriach: dzieci przedszkolne 4-6 lat (razem z rodzicem),
szkolne 6-10 lat, starsze szkolne
9-11 lat oraz junior 11-14 lat.
Spróbuj swoich sił!
- To będzie świetny sezon. Gwarantujemy uczestnikom zarówno
szansę na zmęczenie się, jak i piękne widoki. Dokładne lokalizacje
ujawnimy niebawem. Zapraszamy
wszystkich do podjęcia wyzwania,
zwłaszcza tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze Spartan
Race. Pamiętajcie, że trasa jest w
Waszym zasięgu, a jeśli nie uda
Wam się pokonać przeszkody, wystarczy zrobić 30 burpee by ruszyć
dalej – zaprasza Fabian Sowiński,
Race Director.
Zdobądź Trifectę
Każdy, kto w danym roku kalendarzowym ukończy 3 dystanse
(Sprint, Super oraz Beast) zdobędzie tzw. Trifectę. Jest to specjalny
medal, który powstaje z połącze-

nia kawałków medali otrzymanych na mecie. Biegi można ukończyć w dowolnym z 40 krajów, w
których odbywa się Spartan. O
swoją Trifectę walczą też dzieci.
- Spartańska rodzina jest naprawdę globalna. Biegi są rozgrywane
niemal w całej Europie, w obu
Amerykach, Afryce, Azji oraz od
nowego sezonu także w Australii.
Wielu naszych uczestników tak
planuje sobie urlopy, by przy okazji zdobyć kolejny medal – dodaje
Fabian Sowiński.
Tak było w 2019
W sezonie 2019 nie brakowało emocji. W majowym Spartan
Sprint w Kotelnicy Białczańskiej
wzięło udział około 1600 uczestników, w tym blisko 200 dzieci. Z
kolei weekend w Krynicy-Zdrój,
z trzema dystansami przyciągnął
blisko 3000 biegaczy i 300 najmłodszych.
Zapraszamy do oglądania fotorelacji z wydarzeń!

Motiva HR dla jednego ze swoich klientów poszukuje:

ACCOUNT MANAGERA
Miejsce pracy – Warszawa
Na tym stanowisku będziesz się zajmował:
- pozyskiwaniem reklamodawców zainteresowanych wykupieniem powierzchni reklamowej w
prasie oraz internecie
- przygotowywaniem ofert i cennika
- monitorowaniem otoczenia rynkowego
- stałym kontaktem z klientem
Oferujemy:
- elastyczny grafik pracy wraz z możliwością pracy zdalnej, brak sztywnych ram oraz korporacyjnych zasad
- elastyczną formę zatrudnienia: umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub B2B
- atrakcyjne wynagrodzenie, w którego skład wchodzą podstawa i prowizja, a w przyszłości także
udział w zyskach
- przyjazną atmosferę pracy
Oczekujemy:
- doświadczenia w sprzedaży powierzchni reklamowych – mile widziane
- zapału, komunikatywności, kreatywności
- rzetelności ,odporności na stres oraz nastawienia na realizację założonych celów
- dobrej organizacji pracy własnej
- pozytywnego nastawienia
rekrutacje@motivahr.pl
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SOS dla skóry po urlopie.
Możesz to zrobić w porze
lunchu!
Po urlopie wracamy zazwyczaj wypoczęci,
zregenerowani, gotowi do podjęcia
kolejnych wyzwań. Niestety nasza skóra
nie odwzajemnia tego uczucia. Jest
często podrażniona, przesuszona, a na
jej powierzchni pojawiają się niechciane
pamiątki w postaci przebarwień i
zmarszczek.
Co możemy zrobić dla naszej skóry,
wykorzystując na przykład przerwę
na lunch? – podpowiada kosmetolog z Kliniki Młodości Blanki Pawłowskiej.
Po letnim, intensywnym okresie dla
skóry, warto zastosować kilka zabiegów, które poprawią skutecznie jej
kondycję.
Zabiegi Diego dalla Palma
To profesjonalna pielęgnacja gabinetowa, której bazą jest makrokompleks o wieloaktywnym, biorewitalizującym działaniu. Ukierunkowane
zabiegi dermokosmetyczne koncentrują się m.in. na detoksykacji,

stymulują odmładzanie komórek i
pobudzają produkcję kolagenu oraz
elastyny.
Wśród zabiegów Diego dalla Palma,
warto zwrócić uwagę na zabieg
oczyszczający z masażem, który
dzięki kompleksowi CELL DETOXIUM
stymuluje eliminowanie substancji
toksycznych i regenerację. Sprawia,
że skóra jest właściwie przygotowana do wchłaniania składników
odżywczych. Kolejnym krokiem
programu odnowy skóry po urlopie
może być zabieg biorewitalizujący
komórki ICONE TIME. Działa on intensywnie antystarzeniowo, zwalcza
zmarszczki i utratę napięcia. Jego zadaniem jest regeneracja zmęczonej

skóry i zwiększenie
zdolności do jej odnawiania się. Opatentowane składniki aktywne wysokiej
jakości
korygują
oznaki starzenia się
i chronią skórę. Dla
osób, które po urlopie walczą z nierównomiernym
zabarwieniem skóry i ciemnymi
plamami, dobrą rekomendacją będzie Zabieg Whiteligt, przywracający
promienność twarzy i redukujący
przebarwienia. Dzięki zastosowaniu
w zabiegu dużej ilości witaminy C i
witaminy PP, można efektywnie regulować procesy pigmentacji skóry
oraz pomóc w tworzeniu równomiernej cery.
W pielęgnacji gabinetowej, której
zadaniem jest skuteczna i szybka pomoc skórze z problemami, nie może
zabraknąć zaawansowanych technologii, jakie wykorzystuje się na
przykład wykonując zabieg Geneo w
Klinice Młodości Blanki Pawłowskiej.
Geneo - totalna rewitalizacja
skóry
To zabieg odmładzający, wykorzystujący technologię fali radiowej i
ultradźwiękowej, składający się z
trzech głównych etapów: złuszczania naskórka i dostarczenia skórze
antyoksydantów, przebudowy kolagenu i ujędrnienia skóry falą radiową oraz wtłaczania do skóry substancji biologicznie czynnych falą

KORPODZIENNIKARZE
OBYWATELSCY
POSZUKIWANI
Masz lekkie pióro i chciałbyś dołączyć do redakcji?
Opisywanie otaczającej nas korporzeczywistości
przychodzi ci z łatwością?
Napisz do nas
redakcja@korpovoice.pl

ultradźwiękową.
Zabieg jest przyjemny i bezbolesny.
Rewitalizuje, odmładza i rozświetla
skórę. Efekt wypoczętej skóry jest
widoczny od razu po zabiegu. Geneo najlepiej wykonywać w serii 6
zabiegów 1 raz w tygodniu lub jako
zabieg ,,przed wielkim wyjściem’’.
Sprawdza się też bardzo dobrze jako
zabieg realizowany w porze lunchu
– mówi Karolina Dziadosz z Kliniki
Młodości Blanki Pawłowskiej, mieszczącej się w warszawskim „Mordorze”.
BB Glow – więcej blasku i piękny
koloryt
Rozświetlona, zdrowo wyglądająca
skóra to marzenie wielu osób. Pomocny w uzyskaniu takiego efektu jest nowoczesny zabieg z dziedziny beauty
– BB Glow. Został stworzony przede
wszystkim z myślą o rozjaśnieniu i
wygładzeniu kolorytu skóry oraz jej
intensywnej rewitalizacji. Wykorzystuje się go także w walce z nieestetycznymi przebarwieniami, śladami po
trądziku i z uciążliwymi piegami, czyli
z bardzo powszechnymi problemami. Zabieg rozjaśnia przebarwienia
posłoneczne, zapobiega powstawaniu kolejnych, działa przeciwzapalnie
oraz skraca okres gojenia istniejących
zmian zapalnych. Serum BB Glow
zawiera również specjalne peptydy
nazywane czynnikiem wzrostu EGF,
które stymulują wzrost i podział komórek, wspomagając proces odmładzania skóry.

Okres po letnim urlopie i początek jesieni to dobry moment, aby
zadbać o skórę szczególnie, gdy
brakuje jej promiennego wyglądu
i intensywnego odżywienia. Jeśli
więc dostrzegamy u siebie problemy ze skórą w postaci przesuszenia,
odwodnienia, przebarwień czy nowych zmarszczek - nie zwlekajmy i
skontaktujmy się z kosmetologiem.
Doświadczony specjalista wykona diagnozę skóry, zidentyfikuje
kluczowe problemy i przygotuje
indywidualnie dobrany program
naprawczy. Skuteczna pielęgnacja
gabinetowa z regularnie wykonywanymi zabiegami, wzmocniona
odpowiednią pielęgnacją domową,
przyniesie wymierne korzyści. Jeśli
nie mamy czasu na wizyty u kosmetologa po pracy, możemy skorzystać
z zabiegów lunchowych. Szybkie,
nieinwazyjne zabiegi, przynoszą widoczne efekty, a co ważne zaraz po

ich wykonaniu można powrócić do
codziennych obowiązków.
Jeśli chcesz wykorzystać swoją
przerwę na lunch, aby zrobić coś
dobrego dla siebie - zapraszamy do
Kliniki Młodości Blanki Pawłowskiej przy ul. Cybernetyki 4A/U3 w
Warszawie.
Umawiając się na pierwszy zabieg
Geneo w Klinice Młodości Blanki Pawłowskiej na hasło „Korpo
Voice” do końca października br.
otrzymasz 20 % rabatu od ceny
zabiegu.
Serdecznie zapraszamy
Klinika Młodości Blanki Pawłowskiej
Tel: 530 787 432
www.klinikamlodosci.com
# Redakcja

Wydanie on-line dostępne na
www.korpovoice.pl
oraz przez aplikację mobilną

Informacje z gazety „Korpo Voice” są analizowane
przez Press-Service Monitoring Mediów.
Kontakt:
redakcja@korpovoice.pl,
tel. 692 284 881
Zapraszamy na ploty i dobrą kawę do siedziby
redakcji gazety w każdy czwartek.
Przestrzeń coworkingowa Hub Hub
Postępu 14 Warszawa

Wydawca i Redaktor Naczelna
Justyna Szawłowska
redakcja@korpovoice.pl
Od lat związana z branżą mediów (m.in. marketing manager
Polska Press Grupa, dyrektor marketingu Metrohouse, członek
i założyciel stowarzyszenia Lepszy Służewiec oraz Polskiej Izby
Nieruchomości. Przede wszystkim jednak były korpoludek, który
z niechęci bycia trybikiem w korporacji, postanowił uruchomić
swój biznes. To ta dziewczyna, która w 2015 roku, idąc do pracy
ulicą Domaniewską, wpadła na pomysł bezpłatnej gazety dla
pracowników korporacji.

REDAKCJA SQUAD
Pomocnik Redakcji

Paulina Grzesiewicz
Wymiatacz Sprzedażowy

Agnieszka Andziak
Dizajny

Spółdzielnia Kreatywna
Koprodziennikarze obywatelscy

Magdalena Kazubska
Albert Kosieradzki
Derek Barłowski
Anna Holdenmayer-Parzych
Magda Seko
Anetka – Idealna pracownica korporacji
(postać fikcyjna , śledź jej kanał na You Tube)
Marta Wujek
Jeśli masz lekkie pióro, nie boisz się nazywać otaczającej nas korporzeczywistości po imieniu
lub masz dla nas ciekawy temat/ rozmówcę - pisz na redakcja@korpvoice.pl
Jeśli jesteś marketerem który właśnie robi media plan fajnej kampanii która powinna poszerzyć zasięg o 60 000 młodych,
pięknych i bogatych korpoludków napisz na reklama@korpovoice.pl
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