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Ktoś mi mówił, że szefowie,
Zwłaszcza w wielkiej korporacji,
Mają sto pomysłów w głowie,
Zawsze też choć ciut ciut racji.
Taki szef to w mig ogarnia
Wszystkie bajzle i bajzelki,
I do ludzi wielki dar ma,
Bo przegania wszystkie lęki!
„Ty nie zrobisz?! Co się nie da?!
Wspólny sukces - wspólne męki.
Więcej wiary w siebie trzeba!”
(Za tę wiarę w nas - piękne dzięki!)
Tylko byśmy się nudzili
Bez naszego super szefa.
A tak, dziś go pochwalimy,
Jutro można znów narzekać.
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WSTĘPNIAK

Szanuj szefa swego,
bo możesz mieć gorszego

Z

nów jesteśmy. Z nowymi tematami, radościami,
problemami i wszystkim tym, czego od nas oczekujecie. Mam nadzieję, że hucznie świętowaliście
16 października Dzień Szefa. Oby nasi przełożeni
pamiętali, że kiedyś też byli trybikami w fabryce i z szacunkiem traktowali swoich podopiecznych, czyli nas - szarych,
zwykłych korpoludków. Korzystając z okazji apeluję też do
Was - szare, zwykłe korpoludki, aby i Wam woda sodowa nie
uderzyła do głowy, kiedy otrzymacie wymarzony awans,
gabinet i służbową furę. Z radosnych wieści mam taką, że
w odzewie na Wasze liczne e-maile do redakcji (to super, że
cała Polska reaguje, gdy w jednym wydaniu brakuje stałej

sekcji) na łamy KORPO VOICE powraca Wróżka z Domaniewskiej i jej korpohoroskop. Uspokajam fanów i zapewniam, że
Wasza przyszłość jest znów w dobrych rękach. Kontynuujemy też współpracę z siecią klubów fitness i siłowni ZDROFIT. Cieszymy się ogromnie, że teraz możecie nas też czytać,
pedałując na rowerkach w ponad 50 klubach w Warszawie i
Trójmieście. Co w wydaniu? Sami zobaczcie, bo korpodziennikarze dali naprawdę mocny popis umiejętności, dlatego
nie przeciągam wstępniaka i zapraszam do lektury. NIECH
MOC I SIŁA BĘDZIE Z NAMI – KORPOLUDKAMI
#Justyna Szawłowska

Łubudubu, niech nam żyje prezes naszego korpoklubu, czyli ŚWIATOWY DZIEŃ SZEFA na słodko
Czasami jest jak dobry ojciec – wysłucha, przytuli, pochwali, da
dobrą radę i kieszonkowym sypnie. Innym razem może okazać
się wyrodną macochą, która nie zrozumie, pogardzi, wykaże się
wścibskością i chamstwem, a także opieprz uskuteczni.
A jeszcze innym razem prawie go nie
będzie. Tak czy siak – jeśli nie jesteś
Krzysztofem Jarzyną ze Szczecina –
to jesteś na niego skazany – jesteś
skazany na to, że będzie nad tobą. I
dlatego też zazwyczaj będziesz na
niego narzekał. Jednak dziś koniec
psioczenia, bo właśnie w tym miesiącu wypada ŚWIATOWY DZIEŃ SZEFA!
I z tej okazji poprosiliśmy szarych pracowników biurowych, by w przejrzystych wypowiedziach sklasyfikowali
swych najwyższych przełożonych.
Lecz z jednym „ale” – mają to być
wypowiedzi wyłącznie pozytywne i
anonimowe. Zatem przypatrzmy się,
co z tego wyszło…
SZEF MENTOR
(mężczyzna w nieco starszym lub
po prostu dojrzałym wieku, ze
spokojnym głosem i w źle skrojonym garniturze)
- Mój szef to prawdziwy pedagog z
powołania. Zawsze ma coś niesłychanie ciekawego do powiedzenia.
Przedłuża spotkania, często prosi
na dywanik, nawet zdarzy mu się w
korytarzu zaczepić na mały wykład.
Czasami aż nogi cierpną od tego stania przed jego oświeconym obliczem
– to tak jak w kościele, gdy się msza
przedłuża w tej przenajświętszej
atmosferze. Także wielki pedagog i
kapłan korporacyjny. Jego wywody
zawsze opierają się na solidnych,
sprawdzonych, powszechnie cenionych i rzetelnych źródłach. Formułki
z czasopism kołczingowych, cytaty
sławnych ludzi z demotów lub innych

przebrzmiałych stronek oraz cała
masa „prawd życiowych” zaczerpniętych z własnego doświadczenia.
„Gdy byłem na twoim stanowisku…”,
„Tysiąc razy przechodziłem przez
analogiczną sytuację”, „Od razu wiedziałem, jak sobie z tym poradzić…”,
„Ja w twoim wieku…” – piękne monologi! Nic bardziej nie motywuje!
Pedagog, kapłan, wręcz ojciec drugi.
Krótko mówiąc – taki szef to prawdziwy skarb. Wszystkiego najlepszego,
Bożej łaski i oświecenia po sam grób.

ne przypieprzanie się do ubrań. Że za
kolorowo. Że za krótko. Że niewyprasowane należycie. Że za dużo odsłonięte. Każde najmniejsze odstępstwo
od dress code’u zauważy i wypomni
natychmiastowo. Ale to nie dlatego,
że jest wścibski czy coś. Nie, nie. On
po prostu wie, że dress code to rzecz
przemyślana i idealnie przystosowana do pracownika tak, by czuł się w
tym ubraniu perfekcyjnie, tak, by
mógł wzorowo i z satysfakcją wypełniać swoje obowiązki.

SZEF SŁUŻBISTA
(mężczyzna z wyraźną siwizną,
idealnie zaczesanymi włosami,
z nienaganną garderobą i lekko
krzywym zgryzem trzymanym za
zaciśniętymi ustami)

Przecież komfort w pracy to podstawa. A ciągłe poganianie, notoryczne
pilnowanie każdego, nawet nieistotnego szczegółu? Przecież to wszystko w trosce o nas. Bo sukces firmy to
też nasz sukces, każdego z osobna.
Danke schön za takiego odpowiedzialnego przełożonego i wszystkiego mu, co najlepsze. By po wsze
czasy prostował najmniejszą nierówność każdego elementu tego świata.

- „Ordnung muss sein” – powtarza
często mój szef z przekąsem i ze
zgorzkniała miną. Ale ja wiem, że to
tylko maska, pod którą kryje się samo
dobro. I to jego nerwowe przemierzanie całego biura nad ranem, gdy
chce dokładnie zanotować spóźnienie każdego nieszczęśnika, a później
zmierzyć go wzrokiem i rzucić dwa
pogardliwe zdania. On się po prostu
o nas troszczy i martwi się o to, czy
przypadkiem nie dopadł nas jakiś
nieszczęśliwy wypadek uniemożliwiający dotarcie na czas. Oczywiście
nigdy nie wypytuje spóźnialskich
o przyczyny spóźnienia i nie chce
słuchać usprawiedliwień, bo po co
mamy się stresować i opowiadać o
tym, jak się spóźniliśmy, przecież już
raz to przeżyliśmy… I to jego wiecz-

SZEF ZIOMEK
(facet w średnim wieku, często
zmieniający uczesanie, w zawsze
rozpiętej marynarce oraz eksperymentujący z obuwiem)
- Jeb w plecy z zaskoczenia i
zaraz człowiek czuje się lepiej. Tym
bardziej, gdy sprawcą zamieszania
okazuje się pan kolega szefunio. Ta
koleżeńska atmosfera to największy
walor w każdym biurze. Bo przecież,
jak szefunio strzeli czerstwym żartem, to ubaw na całego, bo MUSI być
ubaw. Bo szefunio tylko dobre kawa-

ły opowiada, tylko najśmieszniejsze
i śmiać się trzeba, bo jak inaczej. I
jeszcze jak szefunio pójdzie z tobą na
fajkę i nigdy nie ma, i zawsze cię okrada z papierosa, bo cudzesy mu najlepiej smakują, choć zarabia pięć razy
więcej od ciebie. Ale on to robi przecież dla integracji, dla pojednania,
dla nas wszystkich korporacyjnych
podwładnych. No i jeszcze „zapożyczanie” pomysłów od swych niżej
podstawionych zakumplowanych
kolegów po to, by później przedstawiać je jako swoje. Przecież to żadna
kradzież, to po prostu gest altruizmu.
Po co taki młodzian jak ja, ma się narażać na konfrontacje własnej idei ze
światem, lepiej by tę ideę skonfrontował ziomeczek szefunio. Wspaniały
kolega, przyjaciel, współpracownik.
Oby jego koleżeński altruizm nigdy
nie wygasł i prezentował się w swej
pełnej palecie przed każdym człowiekiem spotkanym na swej drodze.
Sto lat!

liczy się książka, a nie postać, prawda!
Zatem mój szef jest po prostu boski!
I ta chwila, kiedy wystawia cię na
próbę i podaje zlecenie bez słowa w
mailu lub na karteczce przez jakiegoś
pośrednika. Och, wszystko w moich
rękach. Ale zabawa! Ale przygoda. I
tak w tym wystawieniu człowiek tkwi
i się męczy, i szuka rady, która przecież nie nadejdzie, bo szef w swym
dalszym rejonie nieba jak zwykle
ma ważniejsze sprawy i jak zwykle
jest akurat niedostępny. I cóż począć,
skoro to chwila próby, która przychodzi niemal każdego dnia. No taka
atrakcja! Oczywiście, zjawia się na
dłużej, gdy tylko coś nie wyjdzie najlepiej, ale i wtedy szybko wbije szpile,
wyciągnie solidne konsekwencje i
ucieknie, by nie pozostawać zbyt długo na widoku. Najlepszego ci życzę,
szefie. Obyś w tym znikaniu doszedł
do absolutnej perfekcji.

SZEF INCOGNITO
(dojrzały facet z niewyraźną facjatą i bardzo szybkim chodem)

SZEF NAJGORSZY EVER
(kobieta około czterdziestki, z lekką nadwagą, z bardzo intensywnymi perfumami, zawsze uśmiechnięta)

- Niektórzy mówią, że szef jest
jak nowoczesny ojciec, a u mnie
szef jest jak starotestamentowy Bóg.
Gdyż niby jest wszędzie, lecz rzadko
kiedy się go widuje, a jak już się widuje, to zazwyczaj wtedy, gdy chce cię
za coś ukarać. Tak że w korpo jak w
mitologii. Wszystko w niedomówieniach i w metaforach. Wszystkiego
się trzeba domyślać, wszystko zależy
od interpretacji, wszystko w twoich
rękach, lecz jak coś zrobisz źle, to
ześlą na ciebie potop. Krótko mówiąc – życie jak w bajce! No no, taki
szef to prawdziwa gratka. Chciałem
być za dzieciaka jak Dawid, a jestem
trochę jak Hiob, ale to mała różnica,

- Gdzie diabeł nie może, tam
babę pośle, mówili… Baba z wozu,
koniom lżej, mówili… Żadna praca
nie hańbi, chyba że pod babą, mówili też… I co? I wszystko to bzdury.
Wystarczyło tylko wyjechać ze wsi,
skończyć studia, wyrosnąć z pornosów, katolicyzmu i korwinizmu. I
wszystko można przełknąć. Do czego mogę się doczepić, jeśli chodzi o
moją szefową? Przede wszystkim do
tego, że młodym trochę na za dużo
pozwala. No uczą się ci młodzi i uczą,
błądzą bezwiednie po tym biurze, a
jakby tak im śruby dokręcić, to zaraz
by było lepiej. Ale szefowej się nie
chce. I to nie dlatego, że nie zależy

jej na sukcesie firmy. Nie nie, nasze
korpo pod jej sterami radzi sobie doskonale. Ona początkowe nieogarnięcie i czas nauki po prostu wlicza
w koszty. „Jak się sam nie nauczysz,
to cię nikt nie nauczy” – często od
niej słyszałem. Albo: „Korporacja to
nie przedszkole, tu się nie daje klapsów. Tu każdy ma wiedzieć, że coś
spieprzył”. Gdy widzi, że ktoś się nie
nadaje, to czasem, choć rzadko, mu
o tym grzecznie komunikuje lub,
najczęściej, czeka do momentu, gdy
sam odpadnie. Jednak gdy coś ci
wyjdzie naprawdę dobrze, to zawsze
przyjdzie i osobiście pogratuluje, tak
w kilku słowach, bez zbytniej wylewności. Najważniejszy jest sam gest.
Natomiast jak coś spartolisz, to po
prostu nic ci nie powie, nie zobaczysz
jej i tyle. Zresztą, taki gest jest najbardziej wymowny, bo każdy tu wie, że
jest po prostu najlepszym specem
w tej branży i może sobie na wiele
pozwolić. Cóż… Chciałbym kiedyś
dojść do takiego punktu w moim życiu, że, będąc tak zaangażowanym w
pracę, mógłbym pozwolić sobie jednocześnie, by mieć też aż tak bardzo
wywalone. I tu nie chodzi o płeć, tu
chodzi o charakter. I w sumie każdemu takiego szefa życzę, a szefowej i
wszystkim innym szefom sto lat!
Zatem i my dokładamy się do tych
życzeń. A wam dajemy wyzwanie,
żebyście i wy spróbowali przez ten
jeden dzień być wyrozumiałym dla
swoich szefów. Natomiast gdy już
sami będziecie szefami (lub jeśli już
jesteście), to pamiętajcie o tym, co
myśleliście o swoich przełożonych,
będąc na niższej pozycji. I uczcie się
na cudzych szefowskich błędach.
.
#Derek Barłowski
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ABC korporacyjnego
survivalu,
cz.22
Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

czyli jak przetrwać w gąszczu
targetów, ASAP-ów i FYI
Choć trudno w to uwierzyć,
nawet idealny, świetnie funkcjonujący, korporacyjny ekosystem czasem nawiedzają
prawdziwe katastrofy. Nie
mam tutaj na myśli zwyczajnych trzęsień ziemi, marnej
trójki, czy czwórki w skali
Richtera, niewielkiej powodzi,
której przebieg zalewa główne
ulice pomniejszego, nadrzecznego miasteczka. O nie, mój
drogi kursancie, mam na myśli
prawdziwą apokalipsę w postaci
krzywej zysków, której czerwony
kolor oślepia, a wyrysowana linia
okupuje dolne rejony osi na stosownym wykresie. Tego rodzaju
katastrofa usuwa z korporacyjnego ekosystemu poprzedniego
GM, zastępując kolejnym nieszczęśnikiem.
REKLAMA

Na wszystkich korpoludków pada
blady strach. Lasy płoną, źródełka wysychają, wymiera zwierzyna
łowna, a menedżment niższego
szczebla ulega przetasowaniu.
Jeśli nie chcesz wypaść z obiegu, upewnij się, że masz wszelkie narzędzia oraz kompetencje
by szybko zaddżastować się do
nowych warunków. Uzupełnij
listę brakujących e-learningów,
odnów kontakty w HR i kup kwiaty recepcjoniście. Możesz, drogi
adepcie, poczuć nieco rozczarowania, wszak bujna dżungla z
każdym upływającym tygodniem
odkrywa przed Tobą kolejne zagrożenia. Wioska, w której dorobiłeś się pozycji głównego myśliwego musi uciekać przed plagą
chorób i migrujących drapieżników. Powoli stajesz się prawdzi-

wym, plemiennym weteranem,
mistrzem klawiatury, uników i
pozorowanej pracy. Twoja zdolność do generowania mowy bez
przekazu, sama w sobie staje się
obiektem kultu wśród młodocianych współplemieńców.
Na wszelki wypadek unikaj w
tym gorącym okresie projektów,
które zaafektują wiele procesów
za jednym zamachem. Minimalizuj ryzyko, przyczaj się. Inwestuj
swoje zaangażowanie w pewne
rozwiązania, najlepiej w końcowej fazie, tuż przed aprówalem. To nie czas na skoki wiary i
gwiazdorzenie. Znajdujący się
na świeczniku, w erze kryzysu,
idealnie nadają się do roli kozła
ofiarnego.
Co więcej, jeśli będziesz dłubał
przy projektach z natychmiasto-

wym feedbackiem, twoja kariera może nie przetrwać bieżącej
katastrofy. Nawet podwójnie
wiązany szałas z liści bambusa
nie uratuje Cię przed gniewem
end juzera. Nie spóźniaj się na
spotkania, ale też nie przybywaj
za wcześnie - jakbyś nie miał nic
do roboty. Krótki kontakt wzrokowy, poważna mina, wytrzymasz,
wiatr zmian w końcu ustanie, a
krzywa zysków im niżej się zatrzyma, tym szybciej wystrzeli w
górę jak pocisk ze skórzanej procy, którym upolowałeś wczoraj
wyjątkowo wyrośniętego kolibra.
Gdy zastosujesz się do powyższych wskazówek, zmniejszysz
ryzyko, że twój arcyważny wniosek o dofinansowanie projektu,
utknie gdzieś w pajplajnie. Jeśli
tak się stanie, nawet najsłynniejsza para czerwono - zielonych,
wąsatych hydraulików nie uratuje twojej kariery... Nie pozwól,
by księżniczka uciekła do innego
zamku!

Korposłownik:
GM - Główny menedżer. Panie i
Panowie, nadeszła wiekopomna
chwila. Język polski odpiera ponglishową papkę, umieszczając
powyższy skrót na sztandarach,

wypełniając nim usta młodych,
nadwiślańskich
buntowników,
szturmujących dobrze ufortyfikowane pozycje językowych potworków! Zatrważająco rzadka
sytuacja, w której odnajdujemy
polski odpowiednik angielskiego zwrotu. W tekście oznacza
dokładnie to co powinien, czyli
najpotężniejszego menedżera w
okolicy.

go end - koniec oraz user, czyli
użytkownik. Wariacja na temat
klienta
końcowego/odbiorcy.
Dotyczy osoby korzystającej z
danego programu/produktu/rozwiązania, bez szerszej znajomości zjawiska “od kuchni”. Obiekt
docelowy, ofiara korpomaszyny,
biorca świetnych pomysłów, beneficjent systemu. Szydera zupełnie (NIE)zamierzona.

Zaddżastować - Skoro powyżej
broniliśmy godności mowy ojczystej, teraz zadamy jej śmiertelny
cios. Od angielskiego wyrażenia
to adjust, czyli dostosować do
pewnych reguł. W tekście adaptujemy się do nowych warunków.
Brutalne realia korpodżungli są
zmienne, okrutne i zdradliwe.
Dopasuj się albo giń!

Pajplajn - W sensie dosłownym
pochodzi od angielskiego wyrazu
pipeline oznaczającego rurociąg.
W ujęciu biznesowym, uosabia
pewną koncepcję sprzedaży zaprezentowaną poprzez monitorowanie poszczególnych etapów
procesu. I tak w rurociągu płynie
woda, a w świecie rekinów finansowych płynnie przebiega proces
handlu. Korporacja dokłada od
siebie ponglishowy ból zębów
oraz pozwala odnieść zjawisko
do dowolnego procesu.

Zaafektowane - Od angielskiego
słowa to affect - wpływać na coś
lub kogoś. Korporacja najczęściej
wykorzystuje ów zwrot w celu
ujawnienia sieci zależności pomiędzy poszczególnymi elementami struktury projektu. Niekiedy
odnosimy się do pewnego błędu,
który negatywnie wpływa na
inne elementy układanki.
End juzer - Z języka angielskie-

#Albert Kosieradzki
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Być jak Schumacher
Krótka rozprawka o tym, czy w korporacji
warto rozpychać się łokciami, blokować
innym możliwość wykazania się oraz
zagarniać pod siebie kolejne obszary
odpowiedzialności. Poradnik dla każdego,
kto za wszelką cenę chce awansować w
klasyfikacji generalnej wyścigu szczurów.
Najsłynniejszy zawodnik Formuły 1,
siedmiokrotny mistrz świata Michael Schumacher kierował się w karierze dwiema zasadami. Po pierwsze:
zrób wszystko, żeby wygrać. Po drugie: gdy nie możesz wygrać, zrób
tak, by twój przeciwnik przegrał. 25
lat temu przed ostatnim wyścigiem
sezonu miał tylko jeden punkt przewagi nad Brytyjczykiem Damonem
Hillem. W ostatnim wyścigu Niemiec prowadził przez 36 okrążeń.
Pech chciał, że zaraz potem uderzył
w barierkę, poważnie uszkodził
swój niebiesko-zielony bolid i tym
samym pogrzebał szanse na ukończenie zawodów. Co wtedy zrobił?
Zaczekał, aż Brytyjczyk zbliży się do
niego i ostatkiem sił zajechał mu
drogę. Doszło do kraksy, w wyniku której Hill również nie ukończył

wyścigu i nie zdobył punktów. Tym
prostym sposobem Schumacher
utrzymał jednopunktową przewagę i wywalczył swój pierwszy tytuł
mistrza świata.
Brzmi znajomo? Tak, to zupełnie
jak w korporacji. Liczy się wyłącznie
osiągnięty wynik i sława zwycięzcy. Gdy możesz wykazać 101 proc.
realizacji celów, a sukces projektu
lub autorstwo pomysłu są przypisywane tobie, możesz napawać
się wygraną. Fair play? To dobre na
olimpiadzie. Praca zespołowa i miła
atmosfera? To tylko wabik, by przyciągnąć więcej kandydatów. Koszty
społeczne, moralne i emocjonalne?
Nie ma dla nich rubryki we współczesnych standardach rachunkowości.

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Zanim zaczniesz rozpychać się łokciami, koniecznie opanuj umiejętność koordynacji pracy innych oraz
motywowania. Dzięki temu uwolnisz niezbędne zasoby, by piąć się
po szczeblach kariery. Jak to działa?
To proste. Gdy już zbudujesz wizerunek osoby wiecznie zajętej Bardzo Ważnymi Sprawami (pamiętasz
o wysyłaniu maili w środku nocy?),
podziel swoją pracę na drobne
kawałeczki, które będziesz w stanie rozdać innym pracownikom.
Następnie znajdź osoby, którym
brakuje asertywności i bez skrępowania proś je o tzw. wsparcie – czyli
o zrobienie czegoś za ciebie. Gdy
się zgodzą, dziękuj, komplementuj,
doceniaj, jednym słowem – motywuj. Wystarczy odrobina wytrwałości, a uciążliwe zadania, nad którymi ślęczysz długie godziny, zrobią
się same. Nie myśl jednak, że chodzi o twoją wygodę! Nie. Tu chodzi
o to, żeby piąć się w górę.
Gdy się uwolnisz od niepotrzebnych zadań, przyjrzyj się tym,
którzy wzięli na siebie zbyt wiele
i teraz nie wyrabiają z robotą. Ale
bądź ostrożny! Wiele osób w korpo
tylko udaje, że ma nadmiar pracy.
Chcą zbudować wizerunek osoby

wiecznie zajętej – ale ty jesteś o
krok przed nimi. Pamiętaj: kiedy
ktoś naprawdę się nie wyrabia, to
nie ma czasu o tym mówić! Gdy już
znajdziesz takich nieszczęśników,
sprawdź, czego nie zdążyli zrobić,
i zacznij to robić. Równocześnie
poinformuj, że to robisz jakichś
ważnych decydentów – sponsora
projektu, dyrektora, prezesa, zależnie od sytuacji. Zapunktujesz u nich
za inicjatywę, a przy okazji zwrócisz
uwagę Bardzo Ważnych Osób na
fakt, że twoi tzw. koledzy (mówmy
wprost: przeciwnicy!) nie wyrabiają
się z zadaniami. Ty zyskujesz, oni
tracą – wygrywasz więc podwójnie, cierpliwość i konsekwencję, to w
czyli dla ciebie jest win-win.
nagrodę już po kilku kwartałach (w
najgorszym razie – po kilku latach)
Każde zwycięstwo należy czymś będziesz w oczach Bardzo Ważnych
przypieczętować. W tym przypad- Osób odpowiedzialny za olbrzyku koniecznie zadbaj o to, żeby rze- mią ilość pracy. Wówczas pora na
czy, które już raz zrobiłeś, pozostały zwieńczenie dzieła: wykażesz, że
przypisane do ciebie. Nie musisz wykonujesz robotę co najmniej za
w tym celu tworzyć procedur, wy- czterech. Z punktu widzenia firmy
starczy że nikt nie zgłosi jawnego przyjaznej pracownikom – korzystsprzeciwu – a ty spokojnie robisz nie to wygląda, gdy do takiej ilości
swoje. Cały ten cykl (od oddania pracy zatrudnia się więcej niż jedną
niepotrzebnych zadań, poprzez osobę. Stąd już tylko krok dzieli cię
przejęcie działań cudzych, aż po od tego, aby twoje samodzielne
przypisanie ich zwyczajowo do stanowisko przekształcić w nieciebie) należy powtórzyć kilka- wielki zespół pod twoim kierowkrotnie. Jeśli wykażesz przy tym nictwem. Gratuluję awansu i życzę

Czy wierzysz w życie pozafirmowe?
Podobno typowy pracownik korporacji większość życia
spędza w biurze i ciągle na nic nie ma czasu. Dzieci widuje
wieczorem, gdy idą spać. Z przyjaciółmi ze studiów od pół roku
próbuje spotkać się na lunchu, ale ciągle coś pilnego wypada.
O uprawianiu sportu lub zajmowaniu się swoim hobby może
zapomnieć, bo nie ma kiedy. A może już pora rozprawić się z
tym mitem?
Zacznijmy od tego, że ten stereotyp nie wziął się znikąd. Owszem,
w Polsce nadal istnieją firmy, w
których ludzie pracują po 100 godzin w tygodniu: budzą się z laptopem, przy śniadaniu poprawiają

prezentację, w tramwaju ogarniają na telefonie poranne maile,
lunch jedzą przy biurku, z pracy
wychodzą o 21 (o ile tego dnia
nie mają kolacji z ważnymi kontrahentami), w soboty przychodzą

do biura żeby nadrobić zaległości, a w niedzielę w ramach home
office przygotowują raporty na
poniedziałkowy project review.
Urlopy biorą fikcyjne, po to żeby
urlopowe rezerwy kosztowe nie
psuły rachunku wyników, a w ich
trakcie przychodzą do biura lub
pracują z domu.
Spokojnie – takich firm jest co
najwyżej kilka. Przemilczmy ich
nazwy, dość powiedzieć, że są
bardzo rozpoznawalne i że regularnie zajmują wysokie miejsca
w rankingach najlepszych pracodawców. Z całą pewnością nie
pracujesz w żadnej z nich, bo
gdyby tak było, to czytanie Korpo
Voice nie mieściłoby się na twojej
liście priorytetów na ten kwartał.
Pomińmy takie ekstremalne przypadki. Pytanie brzmi: jak jest w
typowych korporacjach?

Według badań społecznych Polacy z roku na rok pracują coraz
mniej. Jeszcze kilka lat temu spędzaliśmy w pracy średnio 45 godzin w tygodniu, według aktualnych danych GUS obecnie jest to
już tylko niecałe 39 godzin i trend
ten nadal się utrzymuje. Jako
przyczyny najczęściej wymienia
się dobrą koniunkturę gospodarczą oraz rozwój świadczeń socjalnych. Wszystko wskazuje na to, że
Polacy w ostatnich latach przestali się przepracowywać.
Skoro jest tak dobrze, to czemu
od wielu ludzi z korpo wciąż słyszymy, że poza pracą na nic nie
mają czasu? Powodów może być
wiele. Najprostszym z nich jest
siła nawyku. Jeszcze kilkanaście
lat temu praca w korpo faktycznie
dla wielu ludzi oznaczała siedzenie po nocach. Zawsze na to narzekali, dziś narzekają już tylko z
przyzwyczajenia.
Dla niektórych praca po godzinach stanowi ucieczkę – przed
nieudanym życiem osobistym,
przed zmierzeniem się z własnymi lękami lub depresją, przed żałobą po bliskiej osobie, a czasami
wręcz przed brakiem pomysłu na
to, co zrobić ze swoim życiem.
Gdy od rana do wieczora sfokusujesz się na obdżektiwach, zapo-

dalszych sukcesów!
Możesz oczywiście zrobić na odwrót: sumiennie wykonywać obowiązki, dbać o atmosferę, przestrzegać zasad etyki, a do przeciążonych
pracą kolegów bezinteresownie
wyciągać pomocną dłoń i spokojnie czekać, aż ktoś to doceni. Wybór
należy do ciebie.
#Zdzisław Puzon
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mnisz o najgorszych życiowych
nieszczęściach.
Narzekanie na bycie ciągle zajętym jest wygodne, bo zwalnia nas
z realizacji zobowiązań poza pracą. Miałem rano biegać, ale muszę być wcześniej w biurze, żeby
przygotować się do spotkania,
więc tym razem sobie odpuszczę.
Miałem skosić trawnik, przyciąć
tuje i posadzić pelargonie, ale
mam pilną robotę na weekend.
Miałem jechać z dziećmi do aquaparku, ale akurat szef mnie ciśnie
i muszę dziś zostać dłużej. Łatwiej
zasłonić się pracą i zostać po godzinach, niż przyznać, że nie mam
na coś ochoty.
Kolejną kategorię stanowią ci,
którym bycie ciągle zajętym pozwala czuć się źle. Przemęczenie,
ból głowy, poczucie przytłoczenia
i beznadziei, poczucie krzywdy i
bezradności, poczucie braku sensu – kto w tych klimatach czuje się
jak ryba w wodzie, ten w pracy po
godzinach i w weekendy odnajdzie wystarczająco dużą porcję
nieszczęścia, w którym może się
taplać, obwiniając za wszystko złą
korporację, szefa-idiotę i wrednych współpracowników.
Najwyższe miejsce w tej hierarchii zajmują ci, którzy po prostu

uwielbiają dużo pracować. Ich
znajomi podróżują, nurkują, biegają maratony, uprawiają ekologiczne ogródki, spędzają czas z
dziećmi – i to daje im wytchnienie i poczucie spełnienia. Oni
zamiast tego wolą swoją pracę.
Przetwarzanie danych w Excelu to
dla nich rodzaj transu i medytacji.
Spotkania z klientami to dla nich
najlepsza rozrywka towarzyska.
Zwoływanie zebrań i monitorowanie postępów prac daje im
poczucie spokoju i równowagi.
W wolnym czasie wolą obmyślać
nowe strategie i inicjatywy, niż
czytać książki czy oglądać seriale.
Najchętniej w ogóle nie wychodziliby z biura. To bardzo rzadki
gatunek pracownika – powinien
być pod ochroną.
Życie pozafirmowe istnieje, a
jego dostępność z roku na rok
coraz bardziej rośnie. Stare korporacyjne przysłowie mówi, że
ludzie dzielą się na tych, którzy
popierają zmiany, na tych, którzy
sprzeciwiają się zmianom oraz na
tych, którzy nie zauważyli, że coś
się zmieniło. A do której kategorii
Ty należysz?
#Zdzisław Puzon
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Relacje się nie przytrafiają ot tak
Funkcjonując w społeczeństwie, musimy
się ze sobą komunikować. Przekazujemy
informacje i określamy relację w jakiej
pozostajemy jako nadawca i odbiorca.
W procesie tym niebagatelne znaczenie
ma to JAK się komunikujemy. Od dawna
jestem wielkim fanem tego procesu, ale
ostatnio, dzięki mojej cudownej żonie,
zrozumiałem, że choć komunikacja jest
ważna, jednak największą wartość wnosi
w nasze życie coś, co my w Rodzinie z
Odzysku nazywamy byciem #wkontakcie.
Ludzie mówią, że się znają, że
razem pracują, są razem i żyją razem. Co to jednak znaczy? Znać
kogoś, może oznaczać, że wiemy,
jak wygląda, jak się nazywa i że
mamy go w znajomych na FB.
Znać kogoś, być z kimś tak naprawdę, to coś znacznie więcej.
Tylko relacje, w których partnerzy są w kontakcie, wnoszą wartość w życie.
Prawdziwa, a przez to wartościowa relacja oparta jest na kontakcie. To „bycie w kontakcie” oznacza zrozumienie, cierpliwość,
brak oceny i jasność oczekiwań.
Eliminuje z relacji niebezpieczną postawę „wiem czego druga strona chce”. Bardzo często
przekonani jesteśmy o tym, że
najlepiej wiemy jak postępować
z ludźmi, jak ich doceniać i jak z
nimi rozmawiać. Często widzę, że
nawzajem się oceniamy i z góry
zakładamy jaka będzie reakcja
drugiej strony albo oczekujemy konkretnego postępowania.
Jeśli coś nie gra, to wymagamy
zmiany, nazywamy rzeczy po
imieniu i wręcz żądamy poprawy
i zrozumienia. Jednak najczęściej
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od drugiej osoby, a nie od siebie.
Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić, by dobrze rozumieć innych,
to być w kontakcie z samym
sobą. Wiesz co najlepiej na ciebie działa, wiesz jak lubisz jak
się do ciebie mówi, wiesz co
sprawia ci frajdę i co wywołuje u
ciebie uśmiech na twarzy. Wiesz
też, czego nie tolerujesz i na co
nie możesz się zgodzić. Jeśli
ktoś jest ze sobą w kontakcie, to
może powiedzieć, że zna siebie
i akceptuje to kim jest i kim nie
jest. Ta wiedza daje jasność w
postępowaniu i podejmowaniu
decyzji. A kto nie lubi poczucia
pewności w tym co robi?
Gdy już znamy trochę siebie,
warto nauczyć się budowania
relacji i bycia w kontakcie z drugą osobą. Ale bycie w kontakcie
z drugą osobą w pracy to jedno,
a bycie w kontakcie z drugą połówką to drugie. Choć zasady są
podobne, pamiętajmy, że to jednak dwa różne światy.
Pierwsza zasada bycia w kontakcie z drugą osobą to wiara w

istnienie wartościowej relacji.
Jeśli ją masz, to możesz zdziałać
naprawdę wiele.
Kolejna sprawa to konsekwencja. To pewnego rodzaju cecha,
taki wewnętrzny zasób, który
wielu doprowadził do pięknych
miejsc. Warto konsekwentnie
budować relacje i nie poddawać
się za wcześnie. Wiem, że nie jest
to łatwe, ale warto otworzyć się
na to, co się wydarzy. Budowanie
to także proces poznawania siebie i wzajemnego zrozumienia,
otwartości na relacje, sytuacje,
słowa, zachowanie. To pozwoli
każdemu lepiej wszystko zrozumieć.
Kolejna rzecz, która może pomóc
w budowaniu relacji to dobre nastawienie. Doświadczenia wielu
ludzi sprawiają, że boimy się
bliskich relacji i czujemy strach,
by się otworzyć, zbliżyć, dać się
poznać. Jakiś wewnętrzny głos
podpowiada: Nie wchodź w to,
bo będzie bolało. A co, jeśli znów
się nie uda?
A ja zapytałbym raczej: A co,
jeśli tym razem się uda? Jeśli
tym razem zadziała, jeśli okaże
się, że to czego pragniesz, jest
możliwe? Nastaw się na dobre
rzeczy, bo to zwiększa szansę,
że mogą się one pojawić. W tym
procesie warto także być odważnym i twórczym. Relacje się nie
przytrafiają ot tak. Jeśli ludzie
zamiast tworzyć biorą co jest, to
często są rozczarowani. Dlatego
doceniaj co masz, oceniaj, w jakim miejscu jesteś, ale zacznij
budować i tworzyć nowe.
Analiza - to takie mocne słowo,
jednak relacje warto przeanalizować. Tylko nie analizuj drugiej

osoby. Zacznij od siebie. Zadaj
sobie pytanie: co wnoszę do
relacji, jaką wartość ktoś otrzymuje, będąc w moim otoczeniu.
Efektem analizy może być coś,
czego potrzebujesz, np. wiedza
o tym co już robisz, a czego jeszcze nie robisz; co dajesz, a czego
nie. Nie ma analizy bez cierpliwości, nie ma budowania relacji
bez tej umiejętności. Nie oceniaj
zbyt szybko i nie oczekuj, że za
pierwszym razem ktoś zrozumie
cię w każdym calu. Spokojnie,
krok po kroku i cierpliwie. Naprawdę warto! Możesz mieć najlepszy plan i wizję relacji, jednak
to wszystko się nie wydarzy, jeśli
nie zaczniesz działać. Inicjatywa
powinna być po twojej stronie.
Wiem, wiem, oczywiście to on/
ona powinni coś zrobić, ty już
próbowałeś/próbowałaś. Tymczasem warto wyciągać rękę tyle
razy, ile będzie to konieczne.
Zbyt często ludzie czekają na
ruch z drugiej strony. I zwykle się
go nie doczekają. Jeśli czujesz,
że warto - działaj i nie czekaj na
właściwy czas. Nie ma czegoś takiego jak dobry czas czy zły czas.
Jest tu i teraz i trzeba to wykorzystać.
Jeśli doczytałeś/a do tego momentu, to piłka jest po twojej
stronie. Możesz coś dobrego
zrobić dla siebie i drugiej osoby.
Naprawdę warto!
Relacje to emocje. Jestem
100-procentowym facetem i
będę pisał o emocjach, bo relacje to emocje. Czasem tak silne,
że wiele osób żałuje pewnych
zachowań i wypowiedzianych
słów. Warto pamiętać, że gdy negatywne emocje biorą górę, to
inteligencja usypia. Gdy jednak
opanują nas pozytywne emocje,

KRZYSZTOF HILLAR
Zbudował rodzinę z odzysku i jest zakochany po uszy! Stworzył
biznes, który dociera do ponad 100 tys. ludzi.
Działa -jak sam mówi - „Z serca do serca” i wykorzystuje wszystko
to, co sam tworzy i czego uczy w swoich przedsięwzięciach.

takie jak miłość, gdy czujemy
się szczęśliwi, doświadczamy
radości, poczucia własnej wartości czy wdzięczności, to w tym
stanie możemy zrobić wszystko.
Relacje mają wpływ na nasz stan
i to jak się czujemy, dlatego komunikacja i bycie w kontakcie
ma tak wielkie znaczenie. Pozwala użyć komunikacji w taki sposób, aby wywołać te emocje, które dadzą nam energię do życia
i sięgania po więcej. W każdym
obszarze życia i biznesu.
I jeszcze jedna mała podpowiedź… Każdy komunikat jaki
dajemy, da jakiś rezultat. Wiem,
wiem, nie zawsze jesteśmy z niego zadowoleni. Ludzie nas nie
rozumieją i zdarza się, że obwiniamy ich o to. Rozczaruję was

jednak. Ludzie są na ogół w porządku. Problem leży raczej po
naszej stronie. Jeśli coś nie jest
po twojej myśli, to musisz zmienić komunikat. Komunikujesz się
w pracy i to nie działa? Zmień
komunikat. W domu mówisz coś
i nie odbierają tego jak chcesz?
Zmień komunikat. Rozmawiasz
sam / sama ze sobą i nie ma rezultatu? Zmień komunikat.
To co mówisz i jak to mówisz ma
wpływ na rezultat. A każdemu
chodzi o lepsze rezultaty. Dlatego świadomie się komunikuj i
bądź w kontakcie.
#Krzysztof Hillar
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UCIEKINIER Z KORPO

Obudzić w ludziach moc JEDI

Przez wiele lat męczyła się, pracując
na rozmaitych stanowiskach w
korporacjach. Często zmieniała firmy.
Nigdzie nie potrafiła zostać na dłużej. W
końcu odkryła, dlaczego tak się dzieje i to
odmieniło jej życie.
Pamiętam jak pracowałyśmy
razem w Targach Warszawskich.
Był chyba 2005 czy 2006 r., a potem nasze ścieżki się rozeszły.
Co się z Tobą działo?
Katarzyna Jagiełło: Pracowałam
jeszcze w kilku innych korporacjach. W sumie w dużych przedsiębiorstwach spędziłam jakieś
siedem lat. Doszłam do stanowiska kierowniczego i zarabiałam
naprawdę dobre pieniądze. Ale
pewnego dnia powiedziałam:
„Dość! Dłużej nie wytrzymam”.
Dlaczego?
Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Nie wiedziałam, dlaczego
mogę w jednym miejscu wysiedzieć najdłużej 2,5 roku, a potem
kończy się to rozstrojem nerwowym lub depresją. Począwszy od
17. roku życia, kiedy zaczęłam
sama na siebie zarabiać, imałam
się różnych prac. Od handlowania warzywami na bazarku, przez
prace administracyjne, sprzedaż
kanału telewizyjnego, po stanowiska menedżerskie w sektorze bankowo-finansowym. Wszędzie to
samo. Szybko zaczynałam się męczyć i frustrować, również tym, że
nie wiem, dlaczego tak się dzieje.
Wszystko zmieniło się, gdy pewnego dnia znajoma podsunęła mi
do zrobienia test Talent Dynamics.
Co to takiego?
To system szkolenia przywództwa
i budowania strategii rozwoju firmy. Pozwala określić naturalne
talenty i dzięki temu właściwie
zaprojektować ścieżkę kariery i
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biznesu. Kiedy wykonałam test,
okazało się, że jestem tak zwanym Creatorem, urodzonym strategiem i inicjatorem, i że przez
całe swoje życie pracowałam na
stanowiskach, na których nie wykorzystywałam swoich zdolności.
Przestałam się nagle czuć jak ryba
wspinająca się na drzewo i ułożyłam swój biznes na bazie moich
talentów. Od siedmiu lat pracuję
z narzędziem Talent Dynamics i
jedyne co zmieniam, to poziom
mojej ekspertyzy, np. łącząc to
narzędzie z archetypami. Moje
dwa główne archetypy to Mag i
Królowa. Pierwszy wskazuje na
to, że moją naturą jest tworzyć
lepszą przyszłość, transformować,
drugi mówi o ambicjach, potrzebie wpływania na rzeczywistość,
przewodzenia innym.
A czym właściwie teraz się zajmujesz?
Jestem strategiem przywództwa.
Pracuję z ambitnymi przedsiębiorcami, liderami nad wykorzystaniem ich naturalnych talentów,
w procesie wejścia na poziom
dyrygenta w biznesie. Pomagam
też ludziom w określeniu tego,
w jakim kierunku powinna dalej
zmierzać ich ścieżka zawodowa.
Przy czym jestem ostrożna w doradzaniu komukolwiek, by rzucił
korporację.
Przecież sama to zrobiłaś i to z
dnia na dzień...
I przypłaciłam to bankructwem
oraz rozwodem. Pracę w banku
rzuciłam cztery dni przed ślubem.

Z dnia na dzień pozbawiłam się
stałego i wysokiego źródła dochodu. Nie wiedziałem też czego
chcę, raczej tylko czego już nie
chcę, czyli miałam motywację
„od”, a nie motywację „do”. Niestety nie miałam wtedy pojęcia o
tworzeniu modelu biznesowego
i marketingu. Po trzech latach
ogłosiłam bankructwo. Zbiegło
się to w czasie z moim rozwodem
i depresją. Ich choć w tamtym
momencie nie było łatwo, nie żałuję tej decyzji, bo bardzo dużo
się dzięki niej nauczyłam. Wiem
już dokładnie, czego nie robić,
wyciągnęłam wnioski, które dziś
z sukcesem pozwalają mi rozwijać
i siebie, i moją agencję Talent Up.

Jakie to wnioski?
Chociażby takie, że to nie korporacje są złe, ale fakt, że ludzie w
nich nie pracują na stanowiskach,
które pozwalałyby im wykorzystywać naturalne talenty. Dziś pokazuję liderom jak skuteczne jest
układanie zespołów w oparciu o
naturalne predyspozycje swoje
i swoich pracowników. Kiedy na
konsultacje przychodzi ktoś, kto
deklaruje, że chce rzucić korpo i
założyć własną firmę, zdarza mi się
powiedzieć mu wprost: „nie!”. Bo
nie każdy się do tego nadaje. Jest
naprawdę wiele możliwych form
zatrudnienia, niekoniecznie trzeba od razu rzucać się na własny
biznes, żeby poczuć się bardziej
niezależnym. Jestem przekonana,
że wiele osób, gdyby mogło robić
w korporacji to, do czego są stworzone, nie myślałoby o ucieczce.
Mówisz, że od kiedy zrozumiałaś, do czego jesteś stworzona
twoje życie się zmieniło...
Diametralnie. Po pierwsze, zaczęłam czerpać radość z tego, co
robię. Po drugie, zmieniłam całkowicie swój sposób myślenia o
sobie. Zamiast koncentrować się
na brakach, postawiłam na ak-

ceptację i bazowanie na moich
mocnych stronach. Dzięki temu
minęło, towarzyszące mi od lat,
poczucie niezrozumienia przez
świat. W momencie, gdy zaakceptowałam siebie, gdy przestałam
się porównywać z innymi, gdy
zrezygnowałam z rywalizacji, zyskałam równowagę i spokój. Zrozumiałam, że moją osobistą misją
jest wspieranie innych w procesie
transformacji trudnych doświadczeń w siłę, w stawaniu się lepszymi, spełnionymi i świadomymi
swoich mocnych stron. To z kolei
powoduje, że i ja ewoluuję wraz
ze swoimi klientami. Każdy ich
sukces na tej drodze, jest jednocześnie i moim. Motywuje mnie
to i napędza. Co ciekawe zmieniło
się też grono ludzi, którzy mnie
otaczają. W moim życiu nie ma już
osób negatywnie nastawionych
do życia. Pracuję tylko z ambitnymi, otwartymi na zmiany, gotowymi na głęboką transformację,
nastawionymi na rozwój. Dzięki
temu napędzamy się wzajemnie
dobrą energią, zarażamy optymizmem, z naszych relacji czerpiemy
radość i inspirację. Ostatnio jedna
z moich klientek powiedziała mi:
„budzisz w ludziach moc JEDI”.
Spodobało mi się to.
Słyszałam, że wkrótce ukaże się
twoja książka o tym, jak takich
zmian można dokonać.
Być może jeszcze w tym roku
wydam „My Talent Up”, w której
przedstawię moją autorską metodę pracy o tej nazwie. Wiem, że
ta książka pomoże wielu liderom
odkryć siebie i zbudować zespół
ludzi o podobnych wartościach
i komplementarnych talentach.
Takie zespoły są najwspanialsze i
to najprostsza ze znanych mi dróg
rozwoju biznesu.
Masz już teraz klarowną wizję
swojej zawodowej przyszłości?
Tak. Wiem, że już jestem na właściwej ścieżce i wierzę, że Talent Up
może zrewolucjonizować myślenie o strategiach rozwoju siebie i

Katarzyna Jagiełło

biznesu. Zamierzam pracować z
prezesami największych korporacji, by mogli wdrażać idee talentów w swoich przedsiębiorstwach.
Teraz moimi klientami są szefowie
kilkudziesięcioosobowych firm,
ale powoli przygotowuję się do
skoku na głęboką wodę. Wiem,
że takie zmiany w korporacjach,
zwłaszcza dziś przy pracownikach
z pokolenia Y, są konieczne. Uważam, że program odkrywania talentów powinien być realizowany
w każdej szkole. W planach mam
otwarcie pierwszej w Polsce szkoły
dla dzieci, bazującej na narzędziu
Talent Dynamics. Świat się zmienia w oszałamiającym tempie, a
my wciąż bazujemy na przestarzałym systemie edukacji. Trudno
się zatem dziwić, że młodzi ludzie,
kończąc szkołę, często nie wiedzą
kim są, w którym kierunku mają
iść, a jeśli już jakiś wybiorą, dla-

czego zdecydowali się właśnie na
ten. Ja odkryłam to dopiero koło
trzydziestki. Gdybym wiedziała
wcześniej to, co wiem teraz, pewnie nigdy nie wybrałabym kierunku finanse i bankowość na SGH,
lecz coś bardziej kreatywnego.
Chciałabym, by ludzie dostawali
taką szansę znacznie wcześniej. I
wierzę głęboko, że razem możemy to zrobić. Motto mojej firmy to
Transforming Tomorrow Together,
zachęcam ludzi do obudzenia w
sobie mocy Jedi. Najlepiej zacząć
od sprawdzenia swojego Naturalnego Stylu Przywództwa, a można
to zrobić, wykonując test talentów
na stronie www.styllidera.pl.
# Justyna Szawłowska
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PORADY COACHA

Z przemyśleń na temat modelów
przywództwa w firmie
W zeszłym tygodniu byłem na konferencji
poświęconej tematowi przywództwa,
podczas której jeden z prelegentów
podzielił się ze słuchaczami wyjątkowo
fascynującą teorią. Według niej,
współczesny lider winien być kimś
między telepatą, mistrzem Jedi i autorem
kryminałów.
Wokół władzy powinien roztaczać
atmosferę tajemniczości, z drugiej
zaś strony warto, by opanował
umiejętność bycia kumplem i służył radą, gdy zajdzie taka potrzeba. Oczywiście powinien być też
coachem i w związku z tym – o
ile zależy mu na podnoszeniu autonomii pracowników – nigdy nie
dawać jednoznacznych wskazówek, a raczej przy użyciu trafnych
pytań i metafor prowokować ludzi
do samodzielnego myślenia.
Analizując dotychczasowe życie,
stwierdzam, że najbliższy ideału
był mój trener pływania z lat studenckich.

Siudmak, jeśli ci się wydaje, że ja nie widzę, to przejrzyj
na oczy, bo ja widzę, jak ty nawet
nie widzisz, że ja widzę!
Fraza godna mistrza Yody.
Kunszt Conan Doyle’a trener Kutz
prezentował, gdy skakaliśmy ze
słupków na główkę.

- Jak jeszcze raz zobaczę, że któryś
załamuje linię ciała przebijając linię wody, to… - grzmiał, bryzgając
śliną, śląskim akcentem i testoste•Jak się czujecie panowie? – zaga- ronem. – To…
dywał od niechcenia gdy o siódmej
rano półprzytomni stawialiśmy się - To co, trenerze? – dopytywaliśmy
na uniwersyteckiej pływalni przy zaciekawieni.
ulicy Styrskiej w Łodzi.
- To zobaczycie! – konkludował z
- Chu...owo! – odpowiadaliśmy wirtuozerią Hitchcocka.
chóralnie.
- Będziemy patrzeć, panie trene- Nie upiększajcie – upominał. – rze! – zapewnialiśmy z wypiekami
Mówcie jak jest naprawdę!
na twarzach.
Telepata

Atmosferę tajemniczości spowijającej władzę, przemieszaną z uroGdy ktoś próbował oszukiwać i czą chęcią bratania się z młodzie- sądząc, że trener nie patrzy - za- żą, mogłem odczuć na własnej,
miast delfinem zasuwał żabką, co- przemoczonej skórze.
ach grzmiał:
- Jak mi Cielecki będziesz oddy-

chać na dwa, a nie na trzy, to stanie się coś, czego sobie nawet nie
wyobrażasz i będziesz wtedy dziękować Bogu, że masz taką ubogą
wyobraźnię – oznajmiał z miną
Gandalfa Szarego. - Albo gorzej –
dodawał, uśmiechając się po kumpelsku, po czym odchodził kłapiąc sącym się głosem.
białymi chodakami.
- Przez ich brak straciliśmy FredKolega mój, Konrad Mudrowicz, diego Mercury’ego, a zyskaliśmy
pływał kiepsko. Powiedzieć „kiep- ciebie.
sko”, to właściwie go pochwalić.
Gdy sunął kraulem, wyglądało to Coach ostateczny
tak, jakby każda część jego ciała
płynęła osobno, a ich właściciel I teraz gdy po latach zastanawiam
walczył o życie z wodą, która ode- się dlaczego wbrew logice co tybraniem tego życia nie była wcale dzień stawiałem się zziębnięty na
zainteresowana. Pewnego dnia po słupku i posłusznie skakałem do
morderczej walce dotarł do końca wody, starając się nie załamywać
basenu, niczym rozbitek chwycił linii ciała, dochodzę do wniosku,
się brzegu, wyciągnął głowę spod że najważniejsza była osobowość
wody i spojrzał na czubki białych trenera. To ona trzymała nasz niechodaków trenera. Ich właściciel poradny zespół w całości. Trener
patrzył w sufit nieobecnym wzro- Kutz był jakiś, nie lubił nikogo i
kiem i cicho pogwizdywał. Kon- podniósł to „nielubienie” do rangi
rad próbował zbiec, jednak głos dyscypliny olimpijskiej. Stworzył
coacha przygwoździł go do dna jakość. I stał za nami murem. Wiebasenu.
dzieliśmy, że niezależnie od tego,
ile pomyj wyleje na nasze głowy,
- Prezerwatywy są ważne, wiesz gdy przyjdzie co do czego, wyciąMudrowicz?
gnie nas z najgorszych tarapatów.
Pamiętam, że gdy kolega był za- Tak, trenerze? – zaryzykował trzę- grożony kampanią wrześniową,

Kutz poszedł do historyka filozofii
średniowiecznej negocjować dodatkowe podejście do egzaminu,
tłumacząc, że Siudmak musiał
trenować dodatkowo, gdyż przygotowuje się do reprezentowania
wydziału w mistrzostwach piłki
wodnej (nie trzeba dodawać, że
drużyny takiej nasz wydział nie
miał, nie ma i pewnie mieć nie
będzie).
Gdy po piętnastu minutach wyszedł z gabinetu z nieprzeniknioną miną, zapytaliśmy go jak
poszło.
- Macie szczęście – odparł. - Na
tym wydziale idiotów traktują
ulgowo.
Siudmak zdał, potem został ministrem. Dziękujemy trenerze.
Piotr Cielecki
Mówca&Coach
www.piotrcielecki.pl

Złodziej anegdot, czyli zasłyszane, podebrane

Ten tekst napisał
elski
korpodziennikarz obywat

Mamy w biurze jednego magika od Excela. Gdy projekt stoi
w miejscu, nie wiemy jak zacząć lub co gorsza - sfinalizować
raport, ów czarodziej tworzy kilka odświeżalnych arkuszy,
których nikt nie rozumie, ale wyglądają na tyle profesjonalnie,
że kupują cenny czas dla teamu, niezbędny, by ostatecznie
dostarczyć rozwiązanie. Gdy zapytaliśmy go jak to robi,
opowiedział osobliwą historię…
Pewien wilk morski stał się legendą nie tylko wśród załogi, ale
także mówiono o nim w portowych barach, czy okrętowych
kantynach. Prezentując niesamowite umiejętności w starciu
z kapryśnym żywiołem, mimowolnie sprawił, że o jego talencie
pozwalającym uratować okręt
w najtrudniejszych sytuacjach
układano piosenki, wierszyki,
limeryki, czy inne poematy. Niezrównany nawigator, inspirujący kapitan, unikał mielizny, tam
gdzie osiadał niejeden statek, a
z największych sztormów załoga
wychodziła suchą stopą. Mówiono o nim Wirtuoz Prądów Mor-

skich, Posejdon, Zaklinacz Fal, a
rozentuzjazmowani kompani nie
szczędzili pochwał i darmowych
kolejek rumu. W przerwach pomiędzy kolejnymi sukcesami i
morskimi wyprawami, wszyscy
zastanawiali się, jaki jest sekret
owego wilka morskiego. Czemu
zawdzięczał legendarne szczęście, czy jak kto woli nieomylność. Całej sprawie tajemniczości
dodaje pewien osobliwy szczegół, w postaci swoistego rytuału,
któremu ulegał słynny Zaklinacz
Fal. W najtrudniejszych momentach, gdy należało podjąć strategiczną decyzję, niezrównany
nawigator wzywał jednego z

marynarzy i kazał przynieść z
kajuty niewielką szkatułkę, do
której kluczyk, ulokowany na
łańcuszku, przylegał bezpiecznie do szerokiego, kapitańskiego
torsu. Wirtuoz Prądów Morskich
otwierał puzderko, wyjmował
starannie złożoną kartkę, rozkładał, czytał zawartość, po czym z
niezachwianą pewnością siebie
wyznaczał prawidłowy kurs, wydając odpowiednią komendę.
Następnie tajemniczą kartkę
składał, umieszczał w szkatułce,
zamykał ją i kazał odnieść do
kajuty. Załogantów ciekawość
zżerała okrutnie, dlatego prześcigali się w coraz to nowych

spekulacjach dotyczących zawartości owego kuferka. Dominowała teoria, że wewnątrz
zapisane jest jakieś szamańskie
zaklęcie lub diabelski urok. Pewnego wieczoru, po wyjątkowo
udanym rejsie, marynarze wpadli na pomysł, jak odkryć kapitański sekret. Postanowili upić
swojego zwierzchnika, a gdy
uśnie podczas popijawy, zręcznie podebrać kluczyk i zajrzeć do
szkatułki. Majtek z najkrótszym
stażem na okręcie zgłosił się na
ochotnika do kieszonkowej roboty. Nowy załogant, dorastając
na ulicy, utrzymywał się z drobnych kradzieży, o czym chętnie
opowiadał w marynarskiej kantynie. Drobny, cichy i zręczny, nie
był to więc kandydat przypadkowy, dlatego szybko ustalono
szczegóły i rozpoczęto realizację
planu jeszcze tego samego wieczoru. Faza pierwsza – upijanie szła nad wyraz gładko, a pomógł
w tym szampański nastrój ofiary
niecnych knowań oraz wyjątkowo podła jakość zakupionego w
najciemniejszej portowej knaj-

pie, rumu. Kapitan jednak ani
myślał zasnąć, a świt zbliżał się
nieubłaganie i legendarny wilk
morski przebąkiwał coś o udaniu się do domu, dlatego zdecydowano wytoczyć największe
działa!
Do kapitańskiego rumu dolano
hojnie czystej, chłodnej wódki.
Sukces nadszedł nagle, podczas
toastu. Delikwent najpierw wygłosił dwa zdania wyrażające
dozgonną miłość do wszystkich
zebranych, następnie w połowie słynnego nadwiślańskiego
przekleństwa beknął przeciągle
i zasnął na stole, chrapiąc okrutnie. Mimo iż opadł głową na stół,
co utrudniało zdjęcie łańcuszka,
zręczny majtek zwinął kluczyk
w sobie tylko znany sposób, po
czym rozentuzjazmowana załoga pobiegła na statek. Wpadli
do kajuty, znaleźli szkatułkę,
otworzyli, drżącymi dłońmi wyjęli zawartość i rozłożyli ostrożnie kartkę. Opowiadano później, że po odczytaniu czterech
słów zawartych na tajemniczym

skrawku papieru, część załogi
wybuchnęła śmiechem, inni stali
zszokowani dobre kilka minut,
a jeszcze inni pukali się w czoło
z niedowierzaniem. Po wszystkim kartkę starannie odłożono
na miejsce, a kluczyk oddano
wciąż śpiącemu nawigatorowi.
Jedno jest pewne, przez wiele
kolejnych lat okręt Zaklinacza Fal
pływał bezpiecznie, napędzany
przez szczęśliwą i jeszcze bardziej lojalną oraz ufną załogę. Na
zamkniętym w kuferku skrawku
papieru zapisano następujące
słowa: Dziób – Przód. Rufa – Tył.

#Albert Kosieradzki
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Wywiad z Kamilem Sikorą
- organizatorem Life Balance Congress
Kamil Sikora - CEO firmy WECREATE, wieloletni praktyk biznesowy
oraz organizator szkoleń i wydarzeń - opowiada o Life Balance Congress,
trzydniowym wydarzeniu, zaplanowanym w dniach 29 listopada - 1 grudnia
w Ptak Warsaw Expo.
Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z biznesem, jak powstała firma
WECREATE?
Jestem przedsiębiorcą od ponad 12
lat, a swoją przygodę z biznesem
rozpocząłem jako 23-latek w branży
vendingowej. Jako młody chłopak
w dość krótkim czasie zbudowałem sieci ponad 140 automatów,
zdobywając najlepsze lokalizacje w
Warszawie, tj. Złote Tarasy, Arkadia
oraz wyłączność w budynkach SGH,
C.H. Maximus, Centrum Chińskie
GD Poland. Wspólnie z MasterCard
Europe, jako pierwsza firma na świecie, wdrożyłem płatności PayPass
w automatach vendingowych oraz
stworzyłem w nich sieć reklamową
dla takich klientów jak PepsiCo, MasterCard czy nieistniejący już MultiBank. Aktualnie prowadzę firmę WeCreate, którą traktuję nie tylko jako
zwykły biznes, ale przede wszystkim
jako osobistą misję. W swoim życiu wiele osiągnąłem, ale też dużo
straciłem, natomiast zawsze szukałem rozwiązań, które upraszczają,
optymalizują i powodują, że jesteśmy efektywniejsi zarówno w życiu
zawodowymi i prywatnym. Moje
poszukiwania zaprowadziły mnie
w wiele różnych miejsc, szkoleń
i
warsztatów.
Uczestniczyłem we wszystkich szkoleniach
u Tony’ego Robbinsa, uczyłem się
sprzedaży u Blaira Singera i innych
ekspertów, przeszedłem kurs jogi
w Art of Living, terapię w ośrodku
Gersona, sam Mistrz Yu uczył mnie
Sundao, a Gilbert Renaud - „Recall

Healing”. Odkryłem metodę CANTIENICA, a przy wykorzystaniu metody
Wim’a Hof’a wszedłem na Śnieżkę
w szortach przy temperaturze -7°C.
Dzisiaj jako osoba, która miała okazję tego wszystkiego doświadczyć
i miała możliwość uczenia się od
wyjątkowych nauczycieli, zbierając wiedzę z zakresu zdrowia,
biznesu, sprzedaży oraz szeroko
rozumianego rozwoju osobistego, chciałbym przybliżyć innym
to czego ja tak długo szukałem,
czyli optymalizacji samego siebie
w tych wszystkich aspektach.
Jak to się stało, że z uczestnika
takich wydarzeń stałeś się ich organizatorem?
Pozwolę
sobie
poprzedzić odpowiedź ważnym dla
mnie cytatem Marka Twaina:
„To nie niewiedza pakuje nas
w kłopoty, tylko to co błędnie uznajemy za pewne”.
Uważam, że w życiu można osiągnąć sukces, ale nigdy nie będzie
on trwały jeżeli nie osadzimy go
na właściwych fundamentach.
Prawidłowe nawyki poparte wiedzą dają nam energię którą wykorzystujemy w życiu prywatnym
i zawodowym. Jestem zwolennikiem odpuszczenia pogoni i życia ambicjami, propaguję życie
w pasji i podążanie za głodem własnego Celu. Problem w tym, że często bierzemy jako nasz cel coś co
w rzeczywistości nim nie jest i gonimy za czymś latami zupełnie nie

ciesząc się drogą jaką przebywamy
i to jest właśnie oznaka tego
że powinniśmy się zatrzymać
i redefiniować cel oraz pojęcie
sukcesu. Zrozumienie tego zajęło
mi dużo czasu i w pewnym momencie doszedłem do wniosku,
że chciałbym ułatwić innym tę drogę.
Dlaczego tematem Life Balance
Congress
jest
właśnie
biznes,
zdrowie
i rozwój osobisty?
Zdrowie, biznes i rozwój osobisty to najważniejsze filary naszego życia. Chciałbym pokazać,
że nasze życie jest projektem
i podobnie jak podczas budowy
domu, wszystko ma swoją kolejność
i jedne elementy wypływają z innych. Tak jak dom musi mieć swoje
fundamenty i zanim położymy dach
musimy wykonać szereg poprzedzających czynności, tak samo jest
z naszym życiem. Niestety często zapominamy co jest fundamentem, skupiając się na
gonitwie za pieniędzmi, pracą,
a dopiero solidne fundamenty pozwolą nam zbudować
lepszych nas i lepsze życie.
Co będzie się działo podczas Life
Balance Congress i dlaczego powinno zainteresować naszego
czytelnika?
Pragniemy zaprosić uczestników wydarzenia do miejsca w którym jedni
z
najlepszych
ekspertów

z całego świata zaktualizują ich
wiedzę i pomogą wejść na wyższy
poziom zarówno zawodowo, jak i
prywatnie. Każdego dnia mamy do
czynienia ze stresem, który wpływa
na nasze samopoczucie i zdrowie.
Niemniej jednak mało kto myśli o
tym, że można codziennie budzić
się wyspanym, pełnym energii
i z pozytywnym nastawieniem.
Podczas Life Balance Congress Nick
Littlehales podzieli się swoją autorską metodą snu R90, która pozwoli
skutecznie regenerować nasze siły
w trakcie spania. Nick jest „Guru od
Snu”, pod jego opieką są między
innymi takie gwiazdy jak Christiano Ronaldo czy David Beckham.
Benita Cantieni opowie o metodzie
kształtowania postawy i ciała, a
Martin Petrus i Artur Paulins odkryją przed uczestnikami tajniki
oddechu sportowego oraz pokażą
jak działa i jakie korzyści przynosi
technika Wim Hof Method. Mariusz
Budrowski - ekspert od witarianizmu, podzieli się wieloletnią wiedzą
z zakresu odżywiania na surowo.
Skupimy się też na rozwoju osobistym, prelegenci pomogą zbudować
wewnętrzny spokój i poznać SIEBIE. Neale Donald Walsch znany ze
światowego bestsellera „Rozmowy
z Bogiem” podzieli się własnym poglądem na życie, o tym jak żyć w
spokoju i harmonii. Tomasz Kammel
nauczy skutecznej komunikacji międzyludzkiej i jak wypadać korzystnie na każdym spotkaniu, a Jairek
Robbins opowie o efektywności
naszych działań i budowaniu zwycięskich zespołów.
Nie zabraknie również ekspertów
od biznesu. Kto może podzielić
się wartościową wiedzą o biznesie? Rzeczywiście tylko ten, komu
udało się założyć biznes od zera
i prowadzić go skutecznie. Właśnie dlatego, podczas Life Balance
Congress, Barbara Piasek pokaże
konkretny proces sprzedażowy, po
wdrożeniu którego uczestnik będzie
w stanie generować przychody już od pierwszego miesiąca.
Peng Joon podzieli się wiedzą
o sprzedaży w internecie, Sandy Jadeja opowie o sprawdzonych strategiach handlowych,
które będą dopasowane do
potrzeb i dziedziny handlu,

a Blair Singer - światowej sławy
mówca i autor bestsellerów „Opanuj Swój Wewnętrzny Głos”, „Psy
sprzedaży” nauczy technik sprzedażowych, które spowodują wzrost
skuteczności w negocjacjach i
sprzedaży. Całe wydarzenie poprowadzi Łukasz Jakóbiak, którego na
pewno znacie z programu „20m2”.
Celem wydarzenia jest uświadomienie, że aby marzenia się spełniły należy wciąż się rozwijać. Efekty
często nie są widoczne od razu, ale
jak patrze w wstecz gdzie kiedyś byłem a gdzie jestem dzisiaj, co kiedyś
umiałem a co potrafię dzisiaj, jak
źle wyglądałem kiedyś i jak bardzo
byłem chory a jak obecnie świetnie
funkcjonuję to wiem, że mogę podpisać się pod tym co robię i zagwarantować, że to co otrzymają uczestnicy jest na światowym poziomie,
a co najważniejsze jest praktyczne
i nie jest to zwykła motywacja
a konkretne narzędzia.
Zdradzisz nam swoje plany na
przyszłość?
Aktualnie wszystkie swoje siły skupiam na organizacji Life Balance
Congress. Planuję zrealizować jeszcze kilka innych projektów, o których zapewne niebawem usłyszycie.
Natomiast ze stricte prywatnych
celów, które wyznaczyłem sobie na

najbliższy rok i którego nie mogę się
doczekać jest ukończenie licencji pilota PLL po to aby mieć możliwość
przemieszczania się po całym kraju.
Czy jest coś co chciałbyś jeszcze
przekazać naszym czytelnikom?
To nie jest kongres, który ma
Cię
zmotywować,
to
kongres, podczas którego otrzymasz narzędzia od specjalistów
i co najważniejsze zaczniesz ich
używać od razu w trakcie kongresu. Osobiście uważam, że motywacja zewnętrzna nie działa,
działają natomiast nawyki i przyzwyczajenia które manifestują się
w rzeczywistości dając efekt, dlatego jeżeli zdecydujesz się uczestniczyć w Life Balance Congress
przygotuj się na techniki optymalizacji Twojego życia, które będziemy
wdrażać już w trakcie wydarzenia.
Zapraszamy na naszą stronę www.
lifebalancecongress.com po więcej
szczegółów.

REKLAMA
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WYSTĄPIĄ MIĘDZY INNYMI:

GDZIE?

Blair Singer 

Warszawa, Ptak Warsaw Expo

Światowej sławy mówca i autor bestsellerów „Opanuj Swój Wewnętrzny
Głos”, „Psy sprzedaży”. Blair to mistrz w zakresie rozwoju osobistego,
motywacji i sprzedaży, przeszkolił setki tysięcy ludzi na całym świecie w
zakresie umiejętności biznesowych.

O WYDARZENIU
Life Balance Congress to 3-dniowe wydarzenie podczas którego
otrzymasz sprawdzoną wiedzę merytoryczną i praktyczną opartą
na trzech najważniejszych filarach Twojego życia: zdrowie, rozwój
osobisty i biznes.
Podczas wydarzenia będziesz mógł przejąć kontrolę nad swoim
życiem pokonując ograniczenia i budując wspierające Cię
środowisko w drodze do samorealizacji.
Nasi prelegenci rzucą Ci wyzwanie abyś wykorzystując
ich wiedzę 
i doświadczenie stał się ekspertem we
własnym życiu. Wszystko to abyś znalazł własne wartości
i przekonania, pomyślał o swoim ciele, nie bagatelizował
emocji, które są tak ważne w relacjach, nie zapominając
o czasie i misji jaką każdy z nas ma do dokonania.
Praca, pieniądze, ale i celebracja życia wraz z odrobiną duchowości.
Chcesz być efektywny na co dzień w życiu prywatnym i biznesie?
Dołącz do nas na Life Balance Congress, ten event jest właśnie
dla Ciebie!

REKLAMA

Neale Donald Walsch
Autor 37 książek o współczesnej duchowości. Jego książka „Rozmowy z
Bogiem” z ostała przetłumaczona na 35 języków oraz przeczytana przez
miliony osób n
 a całym świecie. Neale przekazuje wiedzę o tym jak żyć
w spokoju i harmonii.

Beata Cantieni
Szwajcarska terapeutka, twórczyni nowatorskiej metody kształtowania
ciała i postawy CANTIENICA®. Autorka 28 książek, w tym bestselleru:
„Tigerfeeling. Trening mięśni dna miednicy dla niej i dla niego”, w
którym opisuje własną historię.

Nick Littlehales
„Guru od Snu” jest pierwszym światowym Trenerem Snu, traktowanym
jako wiodący innowator w dziedzinie odzyskiwania zdrowia. Nick ma
ponad 35-letnie doświadczenie w pracy nad snem, który wpływa na
nasze samopoczucie i zdrowie.

Jairek Robbins
Autor bestselerów, trener personalny, coach i zwolennik „lifestyle
entrepreneur”. Wdrążając swoje innowacyjne metody, Jairek zaczął
żyć życiem pełnym przygód i przedsiębiorczości. Uczy jak osiągać
maksymalną efektywność i sukces.
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Weekend bez dzieci

Już wiecie, że mam bzika turystycznego. Tak - to
jest chyba uzależnienie, ale na pewno nie chcę
go leczyć. Uzależnienia nabawiłam się od moich
rodziców (do dziś nie wyszli z nałogu). Od dziecka
ciągali mnie w podróże; te małe i te duże. Dziś,
jako dorosła kobieta, każdy zaoszczędzony grosz
przeznaczam nie na buty czy torebki, lecz właśnie
na wyjazdy.
Naturalnie najfajniejsze są te dwu- i trzytygodniowe, ale teraz chciałam was zachęcić
do weekendowego resetowania się.
W jakim tempie żyjemy? Nie muszę pisać,
każdy z nas wie, jak jest. Praca, dom, praca,
dom, praca, dom. O ile singlom można pozazdrościć life-work-balance, to dla korporodziców z potomstwem na głowie doba
zazwyczaj jest za krótka. Wpadamy w monotonię, problemy dnia codziennego i … okazuje się, że my korporodzice z czasem zaczynamy na siebie w domu zwyczajnie warczeć.
Kochamy się wprawdzie, ale odreagowujemy na sobie pracę i wieczny stres. Tak więc,

Co dalej? Właściwie niewiele.
Spakować normalne ubrania (mimo że MANOR HOUSE SPA to hotel bardzo elegancki, to już po przekroczeniu progu czujemy
się jak w domu i zapewniam, że przez cały
pobyt można nosić się na luzie. Następny
krok to przeżyć dzielnie piątek w pracy i o
17 (kto ma możliwości, polecam urwać się
wcześniej) wsiąść w auto i już niecałe dwie
godziny później ujrzeć mosiężną bramę
otwierającą się przed wami do naprawdę
cudownego miejsca. Tak, to brama do raju,
w którym spędzicie kolejne dwa dni. Zbliżycie się do siebie, odpoczniecie i nabierzecie
sił.
Manor House SPA w Chlewiskach to połączenie arystokratycznych tradycji z luksusem współczesnego wypoczynku. Obiekt
składa się z Pałacu Odrowążów (ta część
hotelu to obiekt *****), którego historię powstania datuje się na XII wiek oraz budynku
stajni dworskich z XIX wieku w stylu prowansalskim i Term Zamkowych (ta część obiektu
posiada****), w których mieści się też strefa
SPA z bezchlorowym basenem, Łaźniami
Rzymskimi i Gabinetami Bioodnowy. Całości
dopełnia park z 300-letnim starodrzewem,
stawami widokowymi i masą energetycznych atrakcji, które opiszę później.

drogie koleżanki i koledzy, jeśli znów się
posprzeczaliście, a sytuacja się powtarza, to
powinien wam się włączyć ALARM. Potrzebujecie randki, spędzenia czasu ze sobą i resetu! Co zrobić? Natychmiast zadzwonić do:
a) rodziców,
b) przyjaciół,
c) niani
i postarać się w pierwszej kolejności zapewnić przechowanie dla waszych dzieci
na najbliższy weekend! Tak, tak, dobrze
kombinujecie. Pomysłem jest weekend
tylko dla dorosłych, w hotelu z magicznym
oznaczeniem „hotel bez dzieci”. Kiedyś patrzyłam na takie hotele jak na twór przeciw
ludzkości (wtedy nie miałam dzieci). Dziś z
perspektywy czasu, uważam hotele z zakazem przebywania w nich dzieci za crème de
la crème pośród hoteli na romantyczny wypad za miasto we dwoje. Przecież nawet jeśli
już się „pozbędziemy” swoich dzieci, to nie
chcemy, by poranną kawę przy śniadaniu
zakłócał nam płacz i tupanie nogami czyjegoś dziecka.
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Wiele hoteli w związku z moim uzależnieniem podróżniczym widziałam, wiele było
pięknych i naprawdę na wysokim poziomie,
ale ten jest jakby poza schematem. Poza
skalą! Unikalny. Dlaczego? Bo diabeł tkwi w
szczegółach!
Już na powitanie, w pokoju (w którym naprawdę poczułam się jak księżniczka za

względu na jego wystrój) znajduję mały
woreczek z przyrządami do samodzielnego
masażu. Polecam wam pierścień sudżok,
kulę do masażu dłoni i laleczki odpędzające
zmartwienia (fot. nr 2 ). Tak niby błahe rekwizyty, nie odstępowały mnie przez cały pobyt
choćby na chwilę.
W hotelu mimo 59 pokoi jest kameralnie i
tylko czasem na korytarzu można spotkać
snującego się leniwie innego gościa. Większość gości relaksuje się w zaciszu swoich
pokoi, w których zadbano o „pokojowe SPA”,
w tym: kąpiele ofuro (w pokojach Ofuro SPA
z wysokimi wannami), kąpiele aromatyczne
w pokoju kąpielowym, muzykę solfeżową,
kadzidła i inne umilacze pobytu. Jeśli więc
ktoś ma ochotę, to może nie wychodzić
przez dwa dni z pokoju, ale polecam jednak
wyjść, bo atrakcji i pakietów pobytowych
cała masa. Pakiety są różne, nasz nazywał się
SPA RELAX.
Do wykorzystania podczas pobytu mieliśmy

m.in. masaż pleców wytapianym ze świec
woskiem oraz zabieg na twarz o tajemniczej
nazwie Beauty Enhancer. Zabiegi odbywają się w gabinetach SPA, których aranżacja
wnętrz przeniosła mnie co najmniej na jakąś azjatycką wyspę. To właśnie liczy się w
MANOR HOUSE SPA najbardziej. Drobne
elementy układanki jak odpowiednie barwa
światła, relaksujący zapach unoszący się w
hotelu czy wreszcie dyskretna obsługa.
Co dalej? Dalej sauny (cała masa, do wyboru
do koloru), basen, jacuzzi. I tak mija dzień
pierwszy. Kolejny dzień zacząć możemy póź-

no, bo śniadanie serwowane jest tu do 11,
więc spokojnie możemy odespać i w pełni
wykorzystać poranek bez „mamooo, tatooo”.
Po śniadaniu polecam spacer po ogrodzie, o
którym wspominałam. Ogród? Właściwie to
cały park ze starymi, ogromnymi drzewami,
który robi wrażenie o każdej porze roku (fot.
3). Pamiętajcie, że przyjechaliście tu pobyć
ze sobą. Spacer jest idealny do rozmów i nabrania sił. W parku co jakiś czas natrafimy na
atrakcje, takie jak energetyczny labirynt czy
Kamienny Krąg Mocy, które może jeszcze
5 lat temu wyśmiałabym – dziś korzystam
i śmiem twierdzić, że coś w tym jest (fot.
4). Na tyłach pałacu zauważymy lądowisko
dla helikopterów, ponieważ pojawiają się
tu i tacy goście, którzy preferują ten rodzaj
transportu.
Manor House SPA w ramach pobytu oferuje w ciągu dnia możliwość odbycia również
seansu w grocie solnej lub w Komnacie Biowitalności, w której możemy zaliczyć drzemkę na rozgrzanych kamiennych matach. Tak
kochani, właśnie tak jak we śnie, tak jakby w
letargu mija nam dzień. Rozmowy, przyjemności, urzekające otoczenie. Dopieszczenie i
ciała i umysłu w każdym calu. Ta doba sprawia, że zapomnieliśmy już o naszych kłótniach i zaczynamy sobie przypominać jak
to fajnie być razem. Dopełnieniem dnia jest
wieczorny koncert gongów tybetańskich,
z których dźwięki wydobywa niesamowita pani Marzanna. Pani Marzanna to taka
trochę czarownica, która zaklina nas przed
seansem i powoduje, że wychodzimy z sali
po godzinie jakby z innym spojrzeniem na
świat. Z docenieniem tego, co mamy i chęcią
cieszenia się z drobnostek. Choćby z tego, że
właśnie zaczął padać deszcz.
I tak nadeszła niedziela, ale jeszcze nie ma
się co stresować powrotem, choć … tak
wiem, tęsknić zaczynacie za dziećmi. Spokojnie, dziadkowie ogarniają, krzywda im się
nie dzieje. Wam radzę raz jeszcze pospacerować, wypić kawę, zjeść pyszne ciasto. Raz
jeszcze zaliczyć grotę solną, odbyć godzinny
masaż relaksujący, zjeść pyszny obiad. To
dobry czas na odłączenie się od partnera
i pobycie samemu ze sobą, przemyślenie,
przerobienie pewnych rzeczy w głowie. Pamiętajcie, że dopóki w sobie nie znajdziemy
spokoju, nigdy nie znajdziemy go też z naszą drugą połówką przy boku ani z dziećmi.
Kochajmy się i szanujmy, ale dbajmy też
o własną przestrzeń. O to do was apeluję,

korzystając z własnych doświadczeń. Teraz
już powoli, powoli możemy odjeżdżać. Zrelaksowani, uśmiechający się do siebie, stęsknieni lekko za dzieciakami oraz gotowi na
kolejny korpotydzień.
#Justyna Szawłowska

Kompleks hotelowy Manor House SPA****
- Pałac Odrowążów*****
Polskie Centrum Biowitalności i Najlepszy Holistyczny
Hotel SPA w Polsce
Tylko 130 km od Warszawy, hotel bez dzieci, przyjazny
weganom i alergikom
ul. Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska (niedaleko trasy
Warszawa-Kraków)
T: +48 607 195 315, M: chlewiska@manorhouse.pl, www.
manorhouse.pl

DUCHY KORPORACJI
Cicho wszędzie, pusto wszędzie,
Nikt nie siedzi w żadnej grzędzie.
O tej porze – chodzą słuchy –
Z szaf wyłażą duchy.
Duchy starych korpoludków,
Co odeszli w wielkim smutku:
Przygnieceni asapami,
Strofowani fakapami,
W stresie za deadline’y wszelkie –
Aż do pracy pękło serce.
Jak siedzieli – tak zostali.
Teraz błądzą między nami:
Raz kartki wywieją,
Raz kawę wyleją,
Raz ekrany przepną,
Raz myszkę odepną,
Raz maile skasują,
Laptopa popsują,
Raz lunch Ci zabiorą…
Tak sobie swawolą!
Z czystej złośliwości!
A może z zazdrości?…
A gdy północ już wybije
Open space znów jakby żyje:
Duchy schodzą się na meeting,
Przekrzykując się wciąż przy tym
O tym, co znów zmajstrowali.
Każdy duch się innym chwali.
I tak każdy pęka z dumy,
Że znów zrobił jakieś bzdury.
Później każdy cicho słucha
Najstarszego korpo-ducha –
Autorytet ma wśród zjaw,
bo seniorem był pięć lat.
Co też powie? Czy spodoba
Mu się prowokacja nowa?
I kto wpadł na najciekawszy
Psikus głupi albo straszny?
Słucha cicho i wybiera
spośród zjaw top performera!
ememte
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BISTRO BOX

Czyli na co zwracasz uwagę?
Wyobraź sobie kobietę pracującą 10
godzin dziennie, która chce się zdrowo odżywiać, mieć zgrabną sylwetkę.
Albo kogoś, kto po prostu chce zmienić nawyki żywieniowe, bo szybkie
kebaby i burgery zaczynają obciążać
organizm. My układamy dietę tak, by
burger owszem był, ale np. z buraka.
Nasi klienci mają czuć się coraz lepiej,
mają tęsknić za energią jaką otrzymują w naszych posiłkach. Zawsze
można do mnie zadzwonić i rozwiać
wątpliwości na temat doboru właściwej opcji. I co ważne, nasza dieta
podąża za klientem. Dzień w Warszawie, kolejny w Krakowie, a następny
w Lublinie to nie problem. Nasi klienci to często osoby oczekujące od nas
dopasowania się trochę do ich rytmu
życia. Podjęliśmy się tego wyzwania i
tym wygrywamy.

mężczyzn w różnym wieku, ale też
na cele jakie mamy osiągnąć z naszymi klientami. Jaja jadą do nas spod
Zielonej Góry, pstrąg z ekouprawy
od Pani Ani. Ja i moja wspólniczka
Natalia wyznajemy filozofię zrównoważonej ekonomii, ale także staramy
się pracować z małymi, lokalnymi
firmami, począwszy od dostawców
składników po opakowania.

Czyli sukces Bistro Box to składniki.
Są dla nas najważniejsze. Wiemy skąd
pochodzą, mamy stałych dostawców. Kupujemy od nich wszystko co
bio: owoce, warzywa, sery i mięso, z
których komponujemy codzienny
catering. Nie walczymy ceną, ale
bronimy się jakością. Stawiamy na
jak największą ilość odmładzających
i poprawiających zdrowie antyoksydantów, potrzeby zdrowotne kobiet i

Związało się z Wami wiele znanych
twarzy.
To też nasi Klienci, bo tak jak inni
odbiorcy - mają bardzo napięty
harmonogram dnia. Są na planie
filmowym, nagrywają programy,
są w rozjazdach. A zawód wymaga
od nich, by zawsze tryskali energią i
zdrowiem, a także prezentowali nienaganny wygląd. Jesteśmy po to, by
im w tym pomóc. Z naszych posiłków
korzystają m.in. Dorota Szelągowska,

cje istnieją, nie tylko maski. Z czasem
coraz lepiej poznajesz każdego z zaTen tekst napisał
wodników i widzisz, że mimo drużyi
elsk
wat
korpodziennikarz oby
ny, każdy jest odmienny w swojej reakcji na sportowe wyzwania, wobec
swoich słabości oraz narzucanych
sobie poprzeczek. Trener drużyny
zdradza ci, że wychowuje młodych
zawodników zgodnie z mottem: porównywanie się do innych, zwłaszcza
na początku sportowej przygody,
jest destrukcyjne. A jeszcze gorsze
jest obdarowywanie naganami samego siebie za popełnione błędy
lub strach przed ich zaistnieniem. W
takich momentach zastanawiałam
tować się na atak KorpoPrzeciwnika się, czy to na pewno mowa o rugby,
to trzeba mieć w zanadrzu kilka stra- czy to już sesja terapeutyczna zabeztegii obronnych na każdy dzień. Na- pieczająca mnie przed całkowitym
gle w trakcie realizacji reportaży, ze zaprzedaniem duszy biurowej rzeświata wyścigu i pozorów przenosisz czywistości. Kilka miesięcy później
się do rzeczywistości szczerych ludz- poznaję niewidome tenisistki, które
kich twarzy. Twarzy, które potrafią pracują, bawią się i wyznaczają sobie
akceptować porażki i nie zamiatać cele zawodowe, jak każdy z nas. Po
ich pod dywan, osobowości, które raz drugi miałam wrażenie, że to one
nierzadko pokonały w swoim życiu ukazują mi odpowiednią perspektyetapy załamań nerwowych i tylko wę patrzenia na swoje życie. Nigdy
dzięki własnej woli rozpoczęły pa- nie osądzają siebie, gdy odnotują
sjonującą drogę pasma sukcesów mniej trafień, a jedynie wykorzystują
sportowych. Wychodzisz z biurow- to jako wskazówkę treningową. Podca, ukradkiem niosąc skrywany pod kreślają, że poczucie własnej wartobiurkiem statyw i kamerę. Wybierasz ści leży w naszych rękach, a dystans
się na trening drużyny rugby na wóz- do opinii innych, tworzy przestrzeń
kach – Four Kings na drugim końcu do szacunku i coraz to lepszego
miasta. Wchodzisz na halę sporto- poznawania i wyrażania siebie. Podwą i czas zatrzymuje się w miejscu. kreślają, że tak rzadko ukazuje się
Widzisz zaciętą walkę, zaciskanie niepełnosprawnych
sportowców
zębów, upadki, złość zmieszaną z za- jako zwyczajnych ludzi, zbyt często
wziętością, a w przerwach dostrze- jako sztucznie pompowanych bogasz salwy wzajemnego śmiechu. haterów.
Przypominasz sobie, że szczere emo- W tym miejscu dla nich: „chapeau

bas”. Nie radziłam sobie z codziennością, bałam się zaszufladkowania
w zwyczajności w świecie, który
goni za sensacją i nadzwyczajnością. Nie patrzę na parasportowców,
którzy stali się moją inspiracją jak
na niezwykłe okazy bohaterstwa,
postrzegam ich jako osobowości,
które poszerzyły moje horyzonty,
pozwoliły mi odkazić się od zmanierowania środowiska biznesowego i
przypomniały, że błąd to nie wyrok.
Być może popełniłam w swoim życiu
wiele błędnych decyzji, to jednak nie
powód, by gardzić sobą w lustrze.
Tego życzę również Wam. Jeśli czujecie się jak zaprzeczenie samego
siebie w swojej codziennej rzeczywistości, z pewnością coś jest nie
tak. Czasem lepiej pozwolić sobie
krzyczeć i wyrażać emocje niż żyć w
ciągłym gorsecie profesjonalizmu.
Wolę człowieka, który nie boi się złości i łez niż tego, który nie czuje już

Niedawno serwis rekrutacyjny MonsterPolska.pl przeprowadził
sondaż na temat posiłków wśród pracowników biurowców.
Okazało się, że prawie 60 proc. przynosi jedzenie z sobą
(tradycyjne obiady: ziemniaki, makarony, mięsa); ponad 40 proc.
nie wie, co będzie jadło w pracy i tu króluje tzw. Pan Knapka lub
co gorsze, 15 proc. z nich w ogóle rezygnuje z posiłku.
Jak wskazuje dietetyk, coach żywienia i współwłaścicielka cateringu
Bistro Box, Agnieszka Mielczarek
– grzechy żywieniowe w biurach
można długo wymieniać. Od podjadanych ciastek, litrów kawy, energetyków, po zupełne odstępstwa od
posiłków.
Czy naprawdę jest z nami tak źle?
Nie można generalizować, ale niestety różowo też nie jest. Dostaję mnóstwo maili i pytań od zmęczonych
pracowników korporacji, którzy chcą
odzyskać energię i być kreatywnym
w pracy, bo to, czym się żywimy ma
największy wpływ. Bardzo często zasłaniamy się pozornym brakiem czasu na posiłek, o przygotowywaniu
go już w ogóle trudno rozmawiać. W
zmęczeniu ratujemy się kolejną kawą
i słodyczami, pomaga to na chwi-

lę, po czym nagle następuje wielki
spadek glukozy. W takim stanie z
kreatywności nici. W domu obiado-kolacja i dojadanie po dzieciach.
Przez to obciążamy organizm, a po
30., 40. … te grzeszki są widoczne.
To, co się dzieje z ciałem, ma wpływ
na psychikę i wpadamy w pętlę złych
nawyków. A można to zmienić w
prosty sposób. Badania pokazują, że
70 proc. dobrego samopoczucia to
mądre odżywianie.
Na swoim kanale YT „Jedz Inaczej”
pokazujesz jak łatwo jest przygotować własny lunch box do pracy.
Tak dobieram składniki, by było prosto i smacznie. Posiłek musi odżywiać
i dodawać energii. Wielu z nas po powrocie do domu zwyczajnie nie ma
ochoty lub czasu na pichcenie, dlatego warto poszukać gotowego roz-

wiązania. Całodniowa głodówka lub
przypadkowe posiłki to najgorsze z
możliwych wyjść. Osoby przywiązujące wagę do jakości, smaku, składu
też bardzo często nie mają czasu gotować. Nie wiedzą co poprawi ich nastrój, co spowoduje, że skóra będzie
się szybciej regenerować. Na rynku,
nawet warszawskim, brakowało mi
jednego miejsca gdzie znajdę smak,
zdrowie, bioprodukty i różnorodność
dań. Zdrową wersję pat thaja i najlepszy hummus z granatem, ciasto
czekoladowe z buraka czy twarożek z
chrupiącym chlebem bez pszenicy! A
wszystko gotowe do zabrania na cały
dzień. Tak powstało moje dziecko
- Bistro Box – zdrowy catering inny
niż wszystkie, który łączy wiedzę o
żywieniu, dietę rotacyjną, eliminuje alergeny, a jednocześnie nie jest
nudny.

Wypalony KorpoMillennials
na parasportowej terapii

Jestem jedną z tych osób, które często widziały w swojej
korpoobecności całkowitą pomyłkę losu. Seria przypadków, na
skutek której czujesz się wśród kolegów finansistów jak czarna
owca, mimo że masz to samo wykształcenie. No niby skończyło
się to SGH, po którym większość osób ląduje w finansach lub
konsultingu i już się poszło, jak reszta, na trzecim czy czwartym
roku do korporacyjnego imperium.
Starasz się, dajesz radę, nieraz stres
wyniszcza zdrowie, ale trzeba być
twardzielem, czyli iść w kierunku całkowicie niezgodnym ze swoją osobowością, no bo tak wypada. Poza
tym, gdzie bardziej stabilnie zarobisz
na chleb? Tak, znam te myśli na pamięć. Lubiłam babrać się w błotku,
w które sama się wpakowałam, bo
uwierzyłam w wagę targetów, tyle
że zupełnie nie moich. Brak satysfakcji w życiu zawodowym wymagał rekompensaty. Nie wiem kiedy i jak to
się stało, ale pamiętam, że obcowanie ze światem parasportu stało się
częścią mojego życia przez przypadkową znajomość na słynnym SGH,
no bo gdzie indziej. Łańcuch zdarzeń doprowadził mnie do realizacji
pasji reporterskiej z udziałem osób
dotkniętych niepełnosprawnością
ruchową. Dla jasności, to zupełnie
inna bajka niż hasła społecznej odpowiedzialności biznesu i inne twory marketingu. To nie ja pomagałam

tym ludziom, to oni podnosili mnie.
Czemu? Kiedy ciśniesz multitasking,
jak KorpoHonor nakazuje i wiesz,
że przekraczasz granice własnej
wytrzymałości, czujesz się słabym
i cienkim zawodnikiem. Zadajesz
sobie pytanie, czy to tylko złudzenie, czy faktycznie jesteś nie w pełni
sprawny na tle kolegów – trybików.
Coś jest z tobą nie tak. Koleżanka
spędza dwanaście lub trzynaście
godzin codziennego życia w biurze,
a ty bezczelnie śmiesz marzyć o innym scenariuszu, o czasie na realizację twórczych pomysłów, o chwile z
ludźmi, nie z biurokracją i ekranem.
Wisienką na torcie staje się poczucie,
że coraz częściej cierpisz na osłabienie, zawroty głowy, będące skutkiem
przepracowania, a inni wydają się
być stalowi. Wszystko kotłuje się w
tobie tak mocno, że z miesiąca na
miesiąc wychodzisz do pracy i wracasz z niej w nastroju boksera. No bo
w końcu nie dość, że trzeba przygo-

Małgosia Kożuchowska, Asia Koroniewska, Martyna Wojciechowska,
ale też panowie, Mateusz Borek czy
Maciek Dowbor. Generalnie fajni ludzie, którzy zaufali nam jako firmie
z mocną ideologią opartą na dobrostanie wszystkich; zarówno klientów,
jak i dostawców czy pracowników.
Pod koniec roku planujemy pierwszy
camp dla szczęśliwych pracowników.
Pomożemy odnaleźć równowagę w
głowie, ciele, emocjach. Trzymajcie
za nas kciuki i mam nadzieję, do zobaczenia.
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?
#Redakacja

nic, zwie się twardo stąpającym po
ziemi i nie zdaje sobie sprawy, że w
swojej znieczulicy to on popada w
największy obłęd.
Wielu z Was oprócz pracy ma także
obowiązki rodzinne i stos innych.
Macie prawo pytać, po co dokładać
sobie kolejne w formie wolontariatu? Muszę przyznać, że bardzo nie
lubię tego określenia. Schematycznie przyjęło się kojarzyć wolontariat
z pomocą, okazaniem dobrego serca, skrajnie litością. Ja to postrzegam
zupełnie inaczej. Nie chodzi tylko o
zachowanie zdolności myślenia o
perspektywie drugiego człowieka,
która w przeciętnym KorpoTeam jest
równie mało prawdopodobna co wizyta „obcych”. Sęk w tym, że wychodząc do środowisk innych niż znajomi z biznesu, dajemy sobie szansę
na uniknięcie niekorzystnej zmiany
w naszym zachowaniu i osobowości
lub jej spowolnienie. Puentą mogą
tu okazać się słowa mojej starszej
stażem koleżanki, która jako doktorantka psychologii, a więc osoba
znająca się na rzeczy, wyznała: „Miałam sześciu przyjaciół w paczce. Kilka lat po tym, jak poszli do korporacji
istnieje dla mnie już tylko jeden - ten,
który zrezygnował po dwóch latach,
nie po dziesięciu. Ci ludzie przestali
umieć rozmawiać o czymś innym niż
korporzeczywistość, to już były inne,
obce dla mnie osoby, których świat
zawęził się nieodwołalnie”. Chyba
chcemy innego scenariusza?
#Pamela Kozioł

www.korpovoice.pl

Horoskop
WODNIK (20 I-18 II)
Cała firma jesienią kibicuje
Wodnikowi, by wreszcie znalazł satysfakcjonującą go pracę, taką na
jaką Wodnik zasługuje, po tym jak w
wyniku optymalizacji kosztów został zdegradowany do pozycji kierownika działu.
Wcześniej Wodnik był dyrektorem, dyrektor to jego zawód wyuczony. Stanowisko
kierownicze nie zaspokaja Wodnika ambicji. Wszyscy mu zatem kibicują i życzą
jak najlepiej, by pracę tę znalazł jak najszybciej, bo nienawidzą Wodnika i chcą
się go jak najszybciej pozbyć z firmy.
RYBY (19 II-20 III)
Rybom w tym miesiącu szef
powierzy ambitne zadanie
opracowania i wdrożenia w życie programu „Etyka w praktyce”, mającego na celu
zachęcenie pracowników do dzielenia się
ze swoimi przełożonymi przemyśleniami
i refleksjami na temat zachowań swoich
koleżanek i kolegów. Nie o donosiciel-
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stwo tu jednak będzie chodzić, ale o godną pochwały umiejętność reagowania
na zachowania nieetyczne w otoczeniu
społecznym, jakim jest miejsce pracy. Ma
to na celu jedynie integrację zespołu i poprawę relacji w grupie.
BARAN (21 III-20 IV)
Dyrektor Sprzedaży zaprezentuje w tym miesiącu nowe,
niezwykle ambitne cele sprzedażowe.
Bez względu na wszystko mają zostać
przekroczone, nawet kosztem uciekania
się do niemoralnych propozycji oraz nieetycznych zagrań.
Baran wstanie i powie tak: „Wyniki sprzedaży są dla mnie istotne, ale nie za każdą
cenę i na pewno nie w taki sposób! Cóż
znaczy przekroczenie celów w obliczu
niezadowolenia naszych klientów? - tak
zapyta Baran. I doda: - Odejdą szybciej
niźli przyszli, zła sława ciągnąć się będzie
za nami jak smród po gaciach, a poza tym
to ja jestem uczciwy!
Przełożony Barana wyląduje na szpitalnym oddziale ratunkowym. Baran prawie
go śmiechem zabije.

BYK (21 IV-21 V)
Byk odkąd wrócił z urlopu sam
wychodzi na papieroska. Nikogo nie częstuje, bo się izoluje. Kawę przynosi termosie, je własne kanapki, kseruje
tylko po godzinach, gdy nikt nie patrzy.
Nawet schodami zaczął się wdrapywać
na 17 piętro, by nie spotkać nikogo w
windzie. Na pytanie, co robił podczas wakacji, odpowiada enigmatycznie: Włochy,
Włochy, Włochy...Tylko on wie, że chodzi
o te Włochy warszawskie, gdzie razem
ze szwagrem malowali płoty, aby zarobić
na ratę kredytu, po tym jak skoczył kurs
franka.
BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
Bliźnięta skalibrowane społecznie za dwóch postanowią
w listopadzie wreszcie uderzyć do Pani
Bożenki z Działu Jakości. Od dawna
podoba się Bliźniętom. Nosi oryginalną biżuterię i zna się na samochodach.
Bliźnięta już raz jadły z nią kolację w McDonaldzie, co prawda przy rożnych stolikach, ale to ma znaczenie tylko dla ludzi
małostkowych. Bliźnięta już wszystko

18 polskich biur, w których aż chce się pracować!
To laureaci konkursu OFFICE SUPERSTAR 2019
Biurowe Oscary rozdano po raz
trzeci! Prestiżowe jury konkursu
OFFICE SUPERSTAR 2019 wyłoniło
aż 15 laureatów i 5 wyróżnionych
firm, które w najlepszy sposób
zaaranżowały swoje przestrzenie biurowe. Wśród zwycięzców
znalazły się m.in. AstraZeneca za
twórczą interpretację przestrzeni wspólnej, 3M za przełomowy
projekt digitalizacji biura czy Infor
za unikalne i elastyczne sale konferencyjne w stylu industrialnym.
Konkurs organizowany przez CBRE
stawia w świetle reflektorów biura,
które charakteryzuje nie tylko ciekawy design, ale też holistyczne
podejście do potrzeb pracowników.
- Przepis na idealne wnętrze biurowe
jest prosty. Biuro musi wychodzić naprzeciw potrzebom użytkowników.
Dziś praca jest dużo bardziej dynamiczna niż kilka lat temu – narady
projektowe, spotkania z klientem czy
telekonferencje. Biura buzują energią,
a przestrzeń musi wspierać różnorodne aktywności, jak rozmowy, narady,
kreatywną pracę czy opracowywanie
strategii. Spełnienie tych standardów
wymaga nowego, ergonomicznego
podejścia do powierzchni. Dlatego w
naszym konkursie doceniamy miejsca,
w których oprócz tradycyjnych biurek
znajdziemy m.in. wyciszone gabinety,
nowoczesne sale warsztatowe, stanowiska do pracy w pozycji stojącej,
kawiarnie, kanapy, bieżnie, pokoje gier
czy nawet strefy do medytacji. Zwracamy również uwagę, aby funkcjonalność nie wiązała się z nudą. Estetyka i
atmosfera panująca w biurze okazują
się kluczowymi elementami w procesie
przyciągania i zatrzymywania talentów. Dlatego w erze rynku pracownika

coraz więcej firm inwestuje w najwyższą jakość przestrzeni – mówi Natalia
Wenzławska, Zastępca Dyrektora
Marketingu i Komunikacji, CBRE.
Biura bliskie ideału
Laureaci III edycji konkursu OFFICE
SUPERSTAR 2019:
• Kategoria „Najlepsze Biuro w Branży
Coworkingowej” – Spaces
• Kategoria „Najlepsze Biuro w Branży
BPO/SSC” – ASB Poland
Wyróżnienie: Bayer
• Kategoria „Najlepsze Biuro w Branży
Finansowej” – TDJ
Wyróżnienie: Krajowa Izba Rozliczeniowa
• Kategoria „Najlepsze Biuro w Branży
Kreatywnej” – Chimney Poland
• Kategoria „Najlepsze Biuro w Branży
Technologicznej” – Microsoft
• Kategoria „Najlepsze Biuro w Branży
Logistycznej i Magazynowej” – Envio
Group Poland
• Kategoria „Innowacje i Technologie”
– 3M
Wyróżnienie: CCC
• Kategoria „Najlepsza Przestrzeń Rekreacyjna” – Sii
• Kategoria „Najlepsza Przestrzeń Socjalna” – AstraZeneca
• Kategoria „Najlepsze Biuro w Krakowie” – Business Link High5ive
• Kategoria „Najlepsze Biuro w Łodzi”
– Aflofarm
• Kategoria „Najlepsze Biuro w Poznaniu” – Business Link Maraton
• Kategoria „Najlepsze Biuro we Wrocławiu” – Infor
• Kategoria „Najlepsze Biuro we Trójmieście” – Nordea
Wyróżnienie: Sii
• Kategoria „Najlepsza Sala Konferencyjna” – Infor
Wyróżnienie: CITY SPACE
Wyboru zwycięzców dokonała nieza-

leżna Kapituła złożona z ekspertów,
którzy reprezentują takie dziedziny
jak architektura, socjologia, design,
trendy czy nieruchomości. W Kapitule
III. edycji konkursu zasiadali m.in. Ewa
Andrzejewska, Daniel Bienias, Ewa
Kuryłowicz, Radosław Gajda, Anna
Żmijewska oraz Grzegorz Stiasny. W
ocenie zgłoszonych projektów eksperci brali pod uwagę takie czynniki
jak: lokalizacja, dobry design, logiczny
układ powierzchni, a przede wszystkim traktowanie potrzeb pracownika
jako priorytetu. Laureaci konkursu
otrzymali statuetki, a wyróżnione
firmy odebrały dyplomy. Wręczenie
statuetek odbyło się 3 października,
podczas gali Talks & Awards OFFICE
SUPERSTAR w Multikinie Złote Tarasy
w Warszawie.
Też pracujesz w biurze marzeń? Zgłoś
je za rok!
OFFICE SUPERSTAR to pierwszy i jedyny w Polsce konkurs promujący organizacje, które swoje biura postrzegają
nie tylko jako miejsce pracy, ale kreują
przestrzeń przyjazną i komfortową
dla swoich pracowników. CBRE, organizator, poprzez konkurs pokazuje
aktualne trendy, wyróżnia nowatorskie koncepcje oraz dzieli się wiedzą
dotyczącą aranżacji ergonomicznych
miejsc pracy. Patronat honorowy nad
konkursem objęło Stowarzyszenie
Architektów Rzeczpospolitej Polski
(SARP), a partnerami projektu byli: Signify oraz Prezydent Miasta Poznania.
Kolejna, IV edycja konkursu OFFICE
SUPERSTAR zaplanowana jest na drugą połowę 2020 roku. Zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl.

zaplanowały: ślub, domek na wsi, imiona
dzieci, psa i kota. Nadszedł czas, by o tym
wszystkim pani Bożence z Działu Jakości
powiedzieć. Na pewno się ucieszy.
RAK (21 VI-22 VII)
Rak znów zrobi w pracy awanturę o coś tak małego jak jego
wacuś i premia kwartalna. Tym razem
zażąda naprawy służbowego laptopa,
po tym jak padnie zamówiona przez
AliExpress płyta główna. A Rak ubzdura
sobie, że musi korzystać z laptopa, bo ma
na pulpicie taki plik z listą potencjalnych
klientów. Brak kontaktów nie zaowocuje
realizacją planu na listopad, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji stanowiska, którego Rak kurczowo się trzyma
od maja zeszłego roku, po tym jak go
szwagier polecił pijanemu szefowi. Jak ci
się nie podoba, to idź sobie, tak mu szef
odpowie.
LEW (23 VII-22 VIII)
Firma, w której Lew jest Młodszym Accountem zafundowała pracownikom system kafeteryjny. Lew
ma teraz kartę Multi Profit i zapisał się
na jogę do osiedlowego Fitness Clubu.
Kupił sobie w tym celu majtki z różowej
lycry oraz takie specjalne skarpety, które
wyglądają jak rękawiczki, ale to nie są rękawiczki, bo zakłada się je na stopy. W Clubie tym ćwiczą najładniejsze dziewczyny,
niestety wszystkie w wieku Lwa matki i
Lew nie ma jeszcze odwagi o coś je prosić.

PANNA (23 VIII-22 IX)
Nadejdzie ten dzień, w którym
Panna, robiąc porządki, zgubi
kalendarz Szefa. Przerażona własnym
niechlujstwem zastosuje strategię KDB
– Krycie Dupy Blachą. Wypije małpeczkę
dla kurażu, spryska się perfumą, po czym
bez mrugnięcia umalowanym oczkiem
zwali całą winę na Głównego Księgowego, który od lat potajemnie się w niej
kocha.
WAGA (23 IX-23 X)
Waga nawiąże jesienią płomienny romans z mężczyzną,
który pojawi się niespodziewanie w korpo, by odpowietrzyć kaloryfery. Waga
straci dla niego głowę, gdy on poluzuje
pierwszą uszczelkę, oszaleje na widok
jego młotka, poczuje motyle w brzuchu
macając jego obcęgi. Nie wie jeszcze ,
że to się wkrótce skończy, a to za sprawą przystojnego bruneta serwisującego
czytniki dymu.
SKORPION (24 X-21 XI)
Skorpion jesienią nie czuje się
najlepiej z powodu trawiącej
go od lat sezonowej depresji. Już latem
nie miał czasu wychodzić na słońce, bo
musiał realizować cele indywidualne
oraz zespołowe. Boksik Skorpiona w
kącie stoi oświetlony jarzeniówką. Skorpion traci w nim najlepsze lata swojego
nędznego życia w pogoni za pieniędzmi,
których nigdy nie otrzyma. Nie uśmiechał się od miesięcy, przez co nie robią
mu się zmarszczki mimiczne. W barze
go mają za małolata i proszą o okazanie

dowodu, zanim naleją mu chrzczonego
piwa. Zresztą Baran i tak nie ma czasu i
pieniędzy, by po barach chodzić.
STRZELEC (22 XI-21 XII)
Strzelec na imprezie branżowej upije się darmową
wódką. Będzie to miało
swoje konsekwencje. Wyląduje Strzelec w łóżku z Key Account Managerem
głównego rywala swojej firmy. Ten okaże
się mistrzem ars amandi. Rozanielony i
pijany Strzelec wyśpiewa mu wszystkie
tajemnice firmy. Key Account Manager
już się do niego nie odezwie. Strzelec
straci pracę, chłopka i szacunek do samego siebie, za to nawiąże parę ciekawych
kontaktów w Klubie Abstynenta.
KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Firma Koziorożca tonie, cała
branża ledwo zipie. Ludzie od
miesięcy premii nie widzą na oczy, gołe
pensje otrzymują. Jak zrobią jakimś cudem target, obcinają ich na jakości, jak
mają niezłe wyniki jakościowe, cel zrealizowany jest tylko w połowie. Koziorożec się tym jednak nie przejmuje, bo od
listopada zaczyna pracę na 40. piętrze
budynku sąsiadującego z siedzibą dotychczasowej firmy. Koziorożec już kupił
sobie zgrzewkę gumy do żucia i ślinianki
trenuje, bowiem ma zamiar z okna nowej pracy pluć na starą firmę przez co
najmniej kwartał.
#Wróżka z Domaniewskiej

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.
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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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