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Mam znajomych, którzy od 
kilku lat nie brali urlopu. Bo 
czują, że są bardzo potrzebni 
w pracy, bo boją się, że po po-
wrocie z wakacji okaże się, że 
wcale nie są aż tak niezastą-
pieni, bo... sto innych powo-
dów. Jakie skutki niesie taka 
postawa?

Przemysław Staroń: Skutki są 
zarówno psychologiczne, jak i 
fizyczne, choć nie da się ich ra-
dykalnie oddzielić, gdyż psychi-
ka wpływa na ciało i odwrotnie. 
Ale zacznijmy od tego, co się 
dzieje z naszą psychiką: apatia, 
drażliwość (kiedy nawet drob-
ne rzeczy irytują), problemy z 
koncentracją, spadek jakości 
wykonywania zadań, frustracja 
prowadząca do agresji, stany 
okołodepresyjne, problemy ze 
snem. No i nieustające poczucie 
zmęczenia, które może stanowić 
początek przewlekłego zespołu 
wyczerpania. Do tego objawy 
fizjologiczne, różnego rodzaju 
bóle: głowy, brzucha, kręgosłu-
pa. Na horyzoncie skutków w 
końcu pojawia się wypalenie za-
wodowe.

Wiele osób mówi: mnie nie 
stać na wypoczynek. I nie 
chodzi tu o brak pieniędzy na 
wyjazdy, tylko fakt, że zawsze 
muszą być na posterunku.

To jest właśnie zasadniczy pro-
blem. Tymczasem odpoczynek 
jest wpisany w nasze funkcjono-
wanie, ale globalnie mamy wciąż 
bardzo błędne rozumienie istoty 
wypoczywania. Z jakiegoś po-
wodu w toku przemian kulturo-
wo-cywilizacyjnych wytworzyło 
się przekonanie, że odpoczynek 
jest tak naprawdę zbędnym luk-
susem, przeszkodą w osiąganiu 

sukcesu. Coraz częściej więc le-
karze, psychologowie zwracają 
uwagę na rzecz wcale nie tak 
oczywistą: wypoczynek jest nie-
zbędną częścią naszego życia - 
tak jak sen. Jeżeli pracujesz i nie 
dajesz sobie czasu na regene-
rację, tak naprawdę pogarszasz 
nie tylko stan swojego zdrowia 
i dobrostan psychofizyczny, ale 
także wydajność swojej pracy. 
Taki paradoks: odstawiasz odpo-
czynek, żeby lepiej pracować, a 

osiągasz efekt przeciwny. 

Ile powinien odpoczywać czło-
wiek, który pracuje 8-9 godzin 
dziennie, pięć dni w tygodniu?

Idealnie jest, gdy osiem godzin 
dziennie poświęcamy na pracę, 
osiem na własne sprawy, osiem 
na sen. Nawet jeśli brzmi to jak 
z jakiegoś filmu sf o tematyce 
wellnessowej, jest to możliwe, 
jeżeli tylko człowiek odpowied-

nio ustawi swoje priorytety. 
Choć nie da się tego ani jedno-
znacznie wyznaczyć, ani zge-
neralizować - są osoby, które z 
natury mają więcej energii i one 
mogą wypoczywać skutecznie 
w sposób aktywny, robiąc rze-
czy, które teoretycznie nam się 
nie kojarzą z odpoczynkiem, np. 
sprzątać.

Oczywiście. Dla mojego taty 
urlop to pobyt na działce i od 
rana różne prace ogrodowe 
aż do zmęczenia. Ale jak się 
zmęczy, jest szczęśliwy. Przyci-
nając gałęzie, kopiąc i przesa-
dzając rośliny, wyłącza się od 
codziennych problemów. 

Odpoczynek, w tym urlop, to 
stan, kiedy możemy się psychofi-
zycznie zregenerować. Może on 
przybierać różne formy, w tym 
ulubioną przez wiele osób bier-
ną: nic nie robię, wyleguję się na 
łóżku, gram w grę, oglądam tele-
wizję. I to bardzo kusi.

No tak. Wreszcie nic nie muszę, 
nie goni mnie czas, nigdzie nie 
muszę się spieszyć.

Problem w tym, że tego rodza-
ju odpoczynkiem ludzie szybko 
się… męczą. Gdy człowiek leży 
i jego ciało nie jest w ruchu, 
owszem, jest przyjemnie - ale 

do czasu. Ponieważ to w trakcie 
ruchu wydzielają się endorfiny – 
gdy wracamy z treningu, z jazdy 
rowerem, z górskiej wspinaczki, 
to tak, jesteśmy zmęczeni fizycz-
nie, ale psychicznie wypoczęci 
i zadowoleni. Gdy leżymy i nic 
nie robimy, jednocześnie nic się 
dzieje. I wkrótce włącza się na-
trętne myślenie: może powinni-
śmy coś robić, czymś się zająć, 
nie marnować czasu. Dołącza 
się poczucie winy i świadomość 
zmarnowanego czasu. Muszę 
jednak zaznaczyć, że tego typu 
bierny odpoczynek sam w sobie 
nie jest zły! Zajmuje on należne 
miejsce w naszym życiu. Wszyst-
ko zależy od tego, jak długo, jak 

Urlop? 
Tylko bez „muszę”
Jak wynika z raportu Monitora Rynku Pracy: 60 proc. 
pracowników otrzymało od prełożonych polecenie, aby 
w czasie urlopu byli pod telefonem, natomiast 36 proc. 
zostało zobligowanych przez szefów do natychmiastowego 
odpowiadania zarówno na służbowe telefony, jak i e-maile. 
Można postawić pytanie – czy szefom tak naprawdę zależy na 
zregenerowanych pracownikach?

Rozmowa z Przemysławem Staroniem,  
psychologiem w SWPS Uniwersytecie  

Humanistyczno-społecznym w Sopocie.
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często i czy w ogóle odpoczy-
wamy także w inny sposób - ak-
tywnie. Pamiętajmy jednakże 
o sprawie fundamentalnej. W 
odpoczynku bardzo ważne jest 
wspomniane już poczucie „nic 
nie muszę”, nie gonią mnie punk-
ty harmonogramu ani dedlajny. 
Zatem jeśli wypoczywamy czyn-
nie, ale traktujemy to jako kolej-
ne zadanie, to nie odpoczniemy 
skutecznie. Dołożymy sobie tyl-
ko kolejny stres, bo z tyłu głowy 
dźwięczeć będzie nam „trzeba 
iść na rower”, „nie mogę się wy-
legiwać na kanapie”, itd.

To jedna z pułapek, w które 
wpada współczesny człowiek. 
Jest wreszcie wymarzony 
urlop, ale oczywiście nie może 
to być namiot na Mazurach, 
tylko wypasione wczasy w eg-
zotycznym kraju, bo przecież 
trzeba (znów to „trzeba”) mieć 
czym się pochwalić znajomym, 
mieć co wrzucić na fejsa i co 
„zaliczyć”. Urlop musi być su-
per. A więc kolejna presja. 

Tak, to bardzo poważny pro-
blem. Wypoczywanie staje się 
kolejnym obowiązkiem. Ludzie 
zaczynają urlop od: „Boże święty, 

a jak w tym roku też tak napraw-
dę nie wypocznę?”.

Z czym pracownicy korporacji 
mają największy problem pod-
czas wakacji? Przymus dys-
pozycyjności? Ciągłe spraw-
dzanie służbowych e-maili? 
Poczucie, że trzeba być na 
bieżąco? A może zadaniowe 
podejście do każdego dnia i 
wyznaczanie celów całej ro-
dzinie?

- Dla wielu problemem jest 
przestawienie się na inny tryb i 
brak dystansu do pracy. Zwróć-
my jednak uwagę na to, że nie-
koniecznie  wynika to z braku 
umiejętności pracowników. W 
raporcie Monitor Rynku Pracy 
(autorstwa Instytutu Badawcze-
go Randstad) z 2015 roku mo-
żemy znaleźć niepokojące dane: 
60 proc. pracowników otrzymało 
od przełożonych polecenie, aby 
w czasie urlopu byli pod telefo-
nem, natomiast 36 proc. zostało 
zobligowanych przez  szefów do 
natychmiastowego odpowiada-
nia zarówno na służbowe telefo-
ny, jak i e-maile. Można postawić 
pytanie: czy szefom tak napraw-
dę zależy na zregenerowanych 

pracownikach? Przecież jeśli nie 
wrócą wypoczęci, ich wydajność 
zdecydowanie osłabnie.

Jak długo powinien trwać 
urlop, żeby wykończony wy-
ścigiem szczurów pracownik 
rzeczywiście złapał oddech?

Nie ma uniwersalnej rady, doty-
czącej długości urlopu. Idealnie, 
gdy trwa minimalnie 3 tygodnie. 
Pierwszy tydzień to płukanie 
umysłu z naleciałości, stresów 
pracowych, drugi tydzień to już 
przestawienie się na rzeczywi-
stość wakacyjną - zwolnienie, 
relaks, autentyczne odprężenie 
się, a trzeci tydzień pozwala po-
woli wrócić do kieratu. Ale nawet 
tydzień urlopu jest potrzebnym 
„podładowaniem” organizmu, 
które pozwoli przedłużyć nam 
jego sprawne funkcjonowanie. 
Zwróćmy także uwagę na fakty: 
na podstawie „Diagnozy zmę-
czenia Polaków – Bodymax”, na 
wyjazdy tygodniowe udało się 
24 proc. Polaków, na dwutygo-
dniowe 22 proc., a na te trwające 
trzy tygodnie albo więcej tylko 
6 proc. Ponad 1/3 badanych nie 
była na żadnym urlopie w ciągu 
ostatniego roku.

Jak człowiek żyjący pod presją 
wyników i planów sprzedażo-
wych powinien odpoczywać? 
Jak skutecznie przestać my-
śleć o pracy? Nie da się nieste-
ty włączyć programu „urlop” 
i wszystkie problemy nagle 
znikną.

Po pierwsze przygotowanie do 
urlopu to proces długofalowy, 
powinno się go zacząć… jesie-
nią. Mówiąc inaczej – powinni-
śmy nauczyć się wypoczywać 
na co dzień. Jeśli nie wprowa-
dzimy tego w życie, pierwszym 
akcentem urlopu będzie np. 
przeziębienie. Niemniej nie ma 
co płakać nad rozlanym mle-
kiem i robić to, co się da. Przede 
wszystkim się wysypiać! Sen to 
absolutna podstawa. Do tego 
– uwaga, powiem coś niepopu-
larnego – jak najmniej alkoholu 
i zdrowa dieta. To potrafi realnie 
poprawić samopoczucie już w 
ciągu kilku dni, gdyż organizm 
się regeneruje. No i ruch, plus 
oczywiście robienie tego, na co 
się ma ochotę. Ale jeśli ktoś po 
przeczytaniu tej rozmowy po-
myśli sobie: „Aha, to muszę na 
wakacje odstawić drinki, muszę 

zapomnieć o schabowych i mu-
szę dużo spać”, to niech o tym 
zapomni. Bo zasada dobrego od-
poczynku to „żadne muszę”.

Kto łatwiej przestawia się na 
tryb wakacyjny - kobiety czy 
mężczyźni? Kierownicy czy 
podwładni? 

To jest sprawa dość złożona. Je-
żeli za wskaźnik weźmiemy dane 
z „Diagnozy zmęczenia Polaków” 
pokazujące, że zmęczenie odsy-
pia 60 proc. Polek i 56 proc. Pola-
ków, możemy uznać, że kobiety 
w naszym kraju nieco lepiej ko-
rzystają z jednego z najwięk-
szych dobrodziejstw jakim jest 
sen. Z drugiej strony – kobietom 
trudniej się przestawić na tryb 
wakacyjny, bo wciąż w więk-
szości przypadków mają „drugi 
etat” w postaci zajmowania się 
domem. W przypadku kierowni-
ków/podwładnych wiele zależy 
od tego, na ile pracownicy są zo-
bowiązani do dyspozycyjności. 

Ludzie których branż najbar-
dziej nie potrafią odpoczy-
wać? 

Mimo że umiejętność odpoczyn-

ku lub jej brak to sprawa indy-
widualna, można podejrzewać, 
że dotyczy to przede wszystkim 
osób pracujących umysłowo, 
pracowników korporacji, kadry 
menedżerskiej, gdzie niestety 
trudniej postawić granicę po-
między pracą i niepracą. Zwróć-
my także uwagę, że „Diagnoza 
zmęczenia Polaków” zauważa: to 
osoby najbardziej przemęczone 
najrzadziej idą na urlop. To jest 
bardzo niepokojące.

A co jeśli ktoś dobrze czuje się 
czuje w pracowym kołowrot-
ku? Uważa, że to świetne, że 
on się w tym realizuje, spala 
i wcale nie potrzebuje odpo-
czynku?

Tacy ludzie muszą pamiętać, że 
nie są wieczni. Niech się zasta-
nowią, czy ten wymarzony dom, 
do którego dążą, wart jest dzie-
sięciu lat morderczej pracy, po 
których najpierw przyjdzie jed-
nak zawał.

# Aleksandra Kalderasz

REKLAMA

 www.telepizza.pl
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Zarządzanie sobą  
w czasie, a nie czasem

ZADAJ PYTANIE COACHOWI

Tym razem 
bierzemy na 
tapetę temat, który 
nikomu z korpo nie 
jest obcy. Jak wielu 
z was nie nadąża 
z pracą, zostaje 
po godzinach, a 
wracając do domu 
nie ma siły na 
nic? Przeczytajcie 
wywiad i 
zastanówcie się, 
czy na pewno 
potraficie zarządzać 
sobą w czasie. 
Temat podesłała 
nam Aneta. 

Wiele osób mówi o zarządzaniu 
czasem, specjaliści poprawiają 
i mówią o zarządzaniu sobą w 
czasie. Na czym polega różnica? 
Marcin Capiga: Doba dla każde-
go trwa 24 godziny i każdy z nas 
ma tyle samo czasu. Nie mamy 
też wpływu na to, by czas płynął 
wolniej lub szybciej. Możemy za to 
lepiej lub gorzej zarządzać sobą. 
Często słyszę stwierdzenia „nie 
dałem rady tego zrobić, bo nie 
miałem czasu”. Poprawnie powin-
niśmy powiedzieć: „Nie zrobiłem 
tego, bo tak zarządziłem swo-
imi zadaniami, planem dnia itp.”. 
Efekt ten sam, ale podchodząc 
do codziennych czynności w ten 
właśnie sposób, umiejscawiamy 
kontrolę wewnątrz nas, tzn. bie-
rzemy odpowiedzialność za nasze 
działania.

Pracuję ciężko, ale ciągle nie na-
dążam z zadaniami. Jakie mogą 
być przyczyny?
Może być ich wiele. Jeżeli jednak 
cały czas czujemy, że nie realizuje-
my założonego planu oraz żyjemy 
w ciągłym „niedoczasie”, to przede 
wszystkim należałoby sobie zadać 
pytanie, czy zbyt optymistycz-
ne nie planujemy swojego dnia. 
Przyjmuje się bowiem, że powin-
niśmy średnio planować około 60 
procent swojego czasu pracy. 

Dlaczego?
Ponieważ planując 100 procent, a 
znam też osoby, które planują na-
wet 120 procent, nie zostawiamy 
sobie miejsca na zadania, które 
pojawią się nieoczekiwanie np. 
szef w ostatnim momencie zleci 
nam dodatkową pracę lub sami 
spontanicznie postanowimy jed-
nak coś dopisać do raportu. 
W takich sytuacjach albo zostaje-
my po godzinach, albo wychodzi-
my punktualnie, ale czujemy się 
sfrustrowani, ponieważ nie zreali-
zowaliśmy planu, który sobie za-
łożyliśmy. Problem jednak w tym, 
że plan był od początku nierealny.

Jakie są metody skutecznego 
planowania dnia? 
Jedną z podstaw skutecznego za-
rządzania sobą w czasie jest umie-
jętne określanie priorytetowych 
zadań. Goethe stwierdził, że „To, 
co najważniejsze, nie może być 
na łasce tego, co mniej ważne”. 
Część ludzi przychodząc do firmy, 
zaczyna od zadań najmniej istot-
nych, przez co pod koniec dnia 
pracy czuje już niezwykłą presję. 

A znając prawo Murphy’ego, kie-
dy zostawimy wszystko na koniec, 
na pewno jeszcze pojawi się szef 
i „sprezentuje” nam dodatkową 
wrzutkę. 
Warto więc od razu przechodzić 
do realizacji ważnych zadań, nie 
czekając i nie rozmyślając długo 
na temat tego czy mi się chce, 
czy nie. W ten sposób nie tracimy 
energii na narzekanie. Brian Tracy 
często wspomina stare amerykań-
skie przysłowie: „Jeśli zjesz żabę 
o poranku, to już nic gorszego 
do końca dnia ci się nie przytrafi”. 
Analogicznie – jeśli z samego rana 
zrealizujesz najtrudniejsze zada-
nie, to wszystkie pozostałe przyjdą 
ci łatwiej. 
Inną i często pomijaną regułą jest 
planowanie dnia wg swojego ze-
gara biologicznego. Co mam na 
myśli? W ciągu dnia na pewno 
możemy wyłapać momenty, w 
których mamy najwięcej energii. 
Każdy z nas może je mieć w innych 
godzinach dnia, ale na pewno u 
większości spadki energetycz-
ne zdarzają się po posiłkach, np. 
obiedzie. Warto się obserwować i 
wyłapać czas, w którym mamy naj-
więcej energii i wtedy planować 
najważniejsze zadania. Niestety 
bardzo często jest tak, że marnu-
jemy tę szansę. Przykładowo, naj-
więcej energii mamy o 9 rano, za-
raz po przyjściu do pracy i zamiast 
wykorzystać ten czas na trudniej-
sze zadanie, my zaczynamy od 
kawy, ploteczek i Facebooka. Mar-
nujemy potencjał.

A jakieś zewnętrzne „wspoma-
gacze”?
Legalne? (śmiech-red.). Najbar-
dziej popularnym jest oczywiście 
standardowy kalendarz lub pla-
ner. Możemy szukać też bardziej 
zaawansowanych, np. w zeszłym 
roku razem z TRAINING TREE opu-
blikowaliśmy Kalendarz Coachin-
gowy, który łączy w sobie kalen-
darz, planer i poradnik rozwoju 
osobistego. Zainteresowanych 
zapraszam do Korpo Voice w oko-
licach grudnia - na pewno zorga-
nizujemy jakiś konkurs, w którym 
będzie można go wygrać. 
Przy czym należy pamiętać, że 
same narzędzie nie zrobi za nas 
pracy. Potrzeba naszego zaanga-
żowania i wyrobienia w sobie sku-
tecznych nawyków. 
Na szkoleniach z efektywności 
osobistej zazwyczaj zachęcam do 
wykorzystywania kalendarza jako 
narzędzia do planowania spotkań 

i rozkładania swoich dalekosięż-
nych celów na części. Z dnia na 
dzień uważam, że warto zainwe-
stować trochę czasu w robienie 
tzw. „to do list”. Oczywiście usze-
regowanych wg priorytetów. Od-
znaczanie zrealizowanych punk-
tów daje nam poczucie, że cały 
czas idziemy do przodu i działa 
niezwykle motywująco. 

A czy może być tak, że ktoś po 
prostu nie ma predyspozycji do 
planowania?
Istnieją osoby, które lubią mieć 
wszystko zaplanowane jak w ze-
garku, ale są też takie osoby, które 
potrzebują wolnej ręki i które taki 
bardzo rygorystyczny plan spina. 
Dlatego powiedziałbym, że sku-
teczne zarządzanie sobą w czasie 
zaczyna się od poznania reguł i 
metod, ale potem przychodzi czas 
na wybór tych narzędzi, które naj-
bardziej nam odpowiadają. Nie 
chodzi przecież o to, by być przy-
słowiowym niewolnikiem swoje-
go planu. Jestem przekonany, że 
każdy z nas może wypracować 
swój własny system i w efektywny 
sposób zarządzać sobą w czasie. 

A jakie błędy w zarządzaniu 
sobą w czasie popełniamy naj-
częściej? 
Po pierwsze źle zarządzamy swoją 
energią. Na przykład pracujemy 
przez cały dzień non-stop, nie ro-
biąc sobie przerwy na relaks.

To błąd?
Stephen Covey opowiedział kie-
dyś taką historię, która doskonale 
obrazuje powyższy problem: „Sa-
motny wędrowiec spotyka w lesie 
drwala, który próbuje ściąć drze-
wo. Pyta go: Co robisz? 

Nie widzisz?! odpowiada podiryto-
wany drwal Ścinam drzewo! Tylko 
jestem już strasznie wykończony i 
jeszcze ta piekielnie tępa piła. 

To może zrobisz małą przerwę i na-
ostrzysz piłę odpowiada wędrowiec. 
Nie mam czasu”

Jeśli nie przeznaczysz czasu na to, 
by ładować „baterie”, nie będziesz 
mieć energii na to, by wykonywać 
swoje zadania. Będziesz w związku 
z tym coraz więcej czasu spędzać 
nad realizacją czynności i... koło 
się zamyka.

Jak często należy robić sobie 
przerwę w pracy?

Najlepiej pracować w blokach 
półtora-dwugodzinnych, ponie-
waż po takim czasie pojawia się 
spadek energii. Jeśli nie „podładu-
jemy” go krótką przerwą, możemy 
wytracić energię tak mocno, że nie 
będziemy już w stanie się zrege-
nerować. Dodatkowo ważne, aby 
w ciągu całego dnia pracy zrobić 
sobie jedną przerwę minimum 
45-minutową. Podczas niej warto 
zjeść coś pożywnego, ale jedno-
cześnie lekkiego, by nie wywołać 
senności po posiłku. 

Jakie jeszcze błędy popełniamy?
Na przykład działamy, ja to nazy-
wam, w trybie „strażaka”. To znaczy 
czekamy z realizacją zadań aż do 
momentu, gdy deadline depcze 
nam po piętach. Wtedy czujemy 
się jakbyśmy ciągle gasili pożary. 
Aby uniknąć takich sytuacji warto 
dzielić zadania na mniejsze frag-
menty, z szybszym terminem re-
alizacji. Odkładając zadania, ryzy-
kujemy bowiem nieprzyjemnymi 
konsekwencjami i stresem.
Jeszcze innym częstym błędem 
jest realizowanie danego zada-
nia tak długo, aby zmieściło się 
w założonym czasie - nawet jeśli 
jesteśmy w stanie skończyć je 
wcześniej. Przykładowo spotka-
nie zostało zaplanowane na dwie 
godziny i pomimo że omówiliśmy 
wszystkie sprawy w ciągu pół-
torej godziny, wszyscy siedzimy 
do samego końca. Bo tyle czasu 
zarezerwowaliśmy. No a przecież 
moglibyśmy zrobić coś podczas 
tych „oszczędzonych” 30 minut np. 
przeznaczyć je na wspomniany już 
przeze mnie relaks. 

Czy poleca się jeszcze w dzi-
siejszych czasach tzw. multita-
sking?
Nie. Kiedyś uważano, że wieloza-
daniowość pozwala nam jedno-
cześnie wykonywać kilka rzeczy, 
dzięki czemu „oszczędzamy” czas. 
Dzisiejsze badania pokazują ja-
sno, że jest to przekonanie błędne. 
Pracownicy korporacji tracą nawet 
20 procent czasu na przeskaki-
wanie z zadania na zadanie. Jeśli 
pracujemy nad jakimś projektem, 

a jednocześnie odbieramy tele-
fony i odpisujemy na maile, za 
każdym razem, kiedy odrywamy 
się od pierwotnego zadania, po-
trzebujemy trochę czasu, by wejść 
w tryb efektywnej pracy w nowej 
czynności. Dlatego polecam pra-
cować w tzw. blokach czasowych. 
Osobiście np. ustalam sobie w cią-
gu dnia stałe momenty, które po-
święcam tylko na odpisywanie na 
maile lub tylko na wykonywanie 
telefonów i oddzwanianie. To po-
zwala uniknąć multitaskingu. 

A jak planować czas spędzany z 
najbliższymi?
Reguły planowania czasu w pracy 
i domu są dokładnie takie same. 
Również w kwestii czasu spędza-
nego z rodziną możemy ustalać 
sobie priorytety i układać plan 
tego, co chcemy zrobić.

Czy naprawdę efektywność oso-
bista jest tak ważna? 
W dzisiejszych czasach bardzo 
dużo mówi się o efektywności 
osobistej i muszę przyznać, że 
są to jedne z częstszych szkoleń, 
które realizujemy dla firm i korpo-
racji. Czasami bowiem, niewielkim 
kosztem, jesteśmy w stanie wiele 
zmienić i być bardziej efektyw-
nym, czemu więc z tego nie sko-
rzystać.

Z drugiej strony nie można się tak-
że dać zwariować. Jesteśmy ludź-
mi, a nie komputerami i momenty 
spadku nastroju, gorsze samopo-
czucie czy zmęczenie, są czymś 
naturalnym. Należy więc w tym 
wszystkim zachować umiar oraz 
dać sobie prawo do tego, żeby 
czasami odpuścić. W szczególno-
ści jeżeli pracujemy długo na tzw. 
wysokich obrotach. Bądźmy więc 
dla siebie wyrozumiali, nawet je-
śli czasami coś nam nie wychodzi. 
Pamiętajmy jednak, by ta wyrozu-
miałość była dbaniem o siebie, a 
nie kolejną wymówką.  

#Marta Wujek

List od Anety:
Witam, pracuję w typowym 
korpo. Na moim stanowisku 
mam wolną rękę, tj. muszę 
wykonać pewne zadania w 
ciągu miesiąca, ale jak i kiedy to 
zależy ode mnie. Niestety coraz 
częściej zdarza mi się nie wyra-
biać z pracą, w efekcie zostaję 
po godzinach i wracam do 
domu bardzo późno. Nie mam 
już wtedy siły na nic i mój czas 
spędzony z rodziną polega na 
bezproduktywnym siedzeniu 
przed telewizorem. Źle się z tym 
czuję, bo pomimo ciągłej pracy 
wychodzi na to, że zaniedbuję 
zarówno firmę, jak i rodzinę. 
Jak planować dni, by mieć na 
wszystko czas? 

dr Marcin Capiga
Trener/ Coach/ Konsul-

tant/ Dyrektor Zarządza-
jący TRAINING TREE
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Dziś większość internautów zna 
cię z image’u Ekskluzywnego 
Menela, ale przez wiele lat byłeś 
Kamilem Pawelskim w korpolan-
dzie. Jak rozpoczęła się twoja 
przygoda z korporacją?
Kamil Pawelski: Pochodzę z Goł-
dapi, regionu, który przez wiele 
lat uchodził za jeden z najbiedniej-
szych i dotkniętych największym 
bezrobociem. Kiedy więc skończy-
łem szkołę średnią, myślałem tylko 
o tym, co zrobić, by się stamtąd 
wyrwać, usamodzielnić i zdobyć 
niezależność. Znalazłem pracę w 
sklepie, w jednej z dużych sieci 
odzieżowych w Giżycku, ale szyb-
ko przeniosłem się do Warszawy. 
Miało być na chwilę, a okazało się 
„na zawsze”. Polubiłem to miasto. 
Tu również trafiłem do sklepu sie-
ciowego i systematycznie awan-
sowałem od sprzedawcy, przez 
kierownika działu, do kierownika 
operacyjnego i HR. Okazało się, że 
mam smykałkę do mody, że czuję 
tę branżę, a to przekładało się na 
osiągnięcia. Korporacja doceniła 
moje starania, a ja doceniałem to, 
co ona mi daje. W efekcie przepra-
cowałem w niej aż 11 lat. 

Co tak atrakcyjnego trzymało cię 
tam tyle czasu?
Wiele rzeczy. W ogóle uważam, 
że korporacja jest znakomitym 
miejscem zawodowego startu dla 
młodych ludzi. Daje niesamowite 
możliwości rozwoju, umożliwia 
pięcie się po szczeblach kariery, 
dysponuje atrakcyjnymi systema-
mi motywacyjnymi, uczy pokory, 
organizacji, odpowiedzialności, 

współpracy z ludźmi. 

A jednak uciekłeś z tego „raju”...
Bo nie ma nic za darmo. Korpora-
cja dużo daje, ale i wiele wymaga. 
Niestety gros dużych firm, zapomi-
na, że człowiek nie jest maszyną, 
choć przecież nawet ta, kiedyś się 
zużywa. Firmy, choć powoli to się 
już zmienia, nie dbają o tzw. wor-
k-life balance swojego personelu, a 
w przypadku stanowisk takich jak 
moje, które wymagają praktycznie 
gotowości 24 godziny na dobę, 
o wypalenie bardzo łatwo. Jedni 
wyczerpanie odczuwają szybciej, 
inni później, ale bez dbałości o ja-
kąś równowagę między życiem za-
wodowym, a prywatnym, w końcu 
każdy dochodzi do ściany. Mnie to 
dopadło po 11 latach, więc powie-
działem dość. 

W kilku wywiadach wspomina-
łeś, że odbiło się to na tobie na-
prawdę poważnym kryzysem. 
Dlaczego nie odszedłeś wcze-
śniej?
Według mnie nic nie dzieje się bez 
przyczyny. W tym wypadku rów-
nież, uważam, że zadziało się to, 
co powinno. Nie mam więc poczu-
cia, że coś stało się za późno. Każ-
dy kryzys jest po coś. I nie sądzę, 
żeby tu „wina” leżała wyłącznie po 
stronie korporacji. Owszem byłem 
przepracowany, ale to również wy-
nikało ze mnie, z niewłaściwego 
ustawienia sobie priorytetów w ży-
ciu, z bycia mało elastycznym. 

Niemniej twój przypadek nie 
jest jednostkowy. Dla wielu osób 

praca w korpo kończy się kryzy-
sem.
To fakt i dlatego wielu ludzi po kil-
ku czy kilkunastu latach w takiej 
firmie zaczyna myśleć o ucieczce, 
o zdobyciu niezależności zawodo-
wej. Problem z pracą w korporacji 
jest taki, że zwykle nie pracujesz 
tam od 8 do 16, ale jesteś non stop 
w gotowości. Pracujesz na wynik, 
a ten nie zawsze jest od ciebie za-
leżny, nie zawsze masz na niego 
wpływ. To rodzi napięcie, stres. 
Jeśli dodatkowo sięgasz po nie-
zdrowe sposoby redukcji takiego 
napięcia, z czasem wszystko zaczy-
na ci się wymykać spod kontroli. 
To pociąga za sobą konsekwencje. 
Potęguje frustrację. W końcu czu-
jesz się permanentnie rozstrojony, 
wykolejony. Dlatego tak ważne 
jest, by w korporacjach zaczęły się 
zmiany, które uwzględnią potrze-
by pracowników i ich ograniczoną 
wytrzymałość. 

Część korporacji wychodzi z za-
łożenia, że jak ktoś się wypali, 
zawsze można go zastąpić ja-
kimś świeżym narybkiem. Po co 
więc dbać o stary?
Ok, ale to działanie kompletnie nie-
perspektywiczne. Sam pracując w 
dziale HR, pamiętam jakie miałem 
trudności ze znalezieniem sensow-
nego kandydata na stanowisko 
kierownika sklepu. Wielu dobrych 
pracowników wyjechało z kraju. 
Dziś o profesjonalistów naprawdę 
nie jest łatwo. Firma, która nie dba 
o pracowników z długim stażem, 
daleko nie zajdzie. Może takie lek-
ceważenie podstawowych potrzeb 

personelu udawało się przedsię-
biorstwom kiedyś, np. w stosunku 
do mojego pokolenia (rocznik ‘85). 
Wychodziliśmy z biedy, a dawane 
nam szanse traktowaliśmy z nie-
mal bałwochwalczą wdzięczno-
ścią. Dziś jednak wiele się zmieniło. 
Nowe pokolenie urodzone i wy-
chowane w wolnej Polsce, która się 
bogaci, czerpie z dóbr nowocze-
snej techniki i z możliwości jakie 
ona mu daje, może podróżować 
po całym świecie i w każdej chwili 
wyjechać i osiedlić się tam, gdzie 
uzna, iż lepiej się je traktuje. To 
pokolenie nie daje sobie w kaszę 
dmuchać. Nie przyjmuje wszyst-
kiego z całym dobrodziejstwem in-
wentarza, ale stawia warunki. Chce 
pracować, ale i cieszyć się życiem 
prywatnym, i takiego uszanowania 
swoich potrzeb wymaga od praco-
dawców. Stąd myślę, że zmiany w 
przedsiębiorstwach są nieuniknio-
ne, że firmy muszą wreszcie zrozu-
mieć, iż o ich sukcesie nie decyduje 
dobry produkt, ale kompetentni 
ludzie, dzięki którym on powstaje.

Jak tobie udało się uciec z kor-
poracji?
Czułem się wypalony zawodowo, 
ale nie za bardzo wiedziałem, co ze 
sobą zrobić. Wtedy moja koleżan-
ka podsunęła mi pomysł stworze-
nia bloga. Ponieważ mój brat jest 
fotografem, mogłem każdy wpis 
zaopatrywać w dobre zdjęcie. Za-
częliśmy robić stylizacje z męską 
modą. Powstał Ekskluzywny Me-
nel. Przez rok budowaliśmy markę. 
Ja wciąż wtedy jeszcze pracowa-
łem w korporacji, bo trzeba było 

się za coś utrzymywać. Kiedy jed-
nak po tym czasie okazało się, że 
blog przynosi już realne zyski, zde-
cydowałem się na niezależność. 

Skąd nazwa Ekskluzywny Me-
nel?
Kiedyś usłyszałem jak mówił tak 
o sobie Maleńczuk i bardzo mi 
się to spodobało. Z drugiej strony 
chodziło też oczywiście o chwytli-
wość nazwy oraz o podkreślenie 
stylu jaki lansuję, a jest on trochę 
właśnie menelski. Pod tym hasłem 
kryją się elastyczność, swoboda, 
luz. Ja pokazuję, że można je po-
dać w wersji exlusive.

W cztery lata stałeś się postacią 
powszechnie rozpoznawaną 
w branży modowej, wydałeś 
książkę, rozwijasz własną agen-
cję kreowania wizerunku, teraz 
jeszcze wydajesz płytę. Nie jest 
czasem tak, że obecnie masz 
znacznie mniej czasu niż pracu-
jąc w korpo?
Pracuję więcej, ale wbrew pozo-
rom stać mnie np. na to, by zrobić 
sobie 9 dni wolnego w majówkę. 
Dziś jestem sam sobie sterem, 
dbam o zachowanie równowagi. 
Mam świadomość odpowiedzial-
ności. Wiem, że muszę dużo praco-
wać, bo inaczej nie będzie wypłaty. 
Ale ta odpowiedzialność dziś, nie 
ogranicza się wyłącznie do pracy. 
Oprócz niej mam rodzinę, przy-
jaciół, zespół z którym rozwijam 
firmę. Ta świadomość mnie nie 

obciąża, tylko motywuje do takie-
go życia, w którym mogę godzić 
interesy i potrzeby nas wszystkich. 
Poza tym obecna praca umożliwia 
mi realizację marzeń, zawieranie 
ciekawych znajomości, tworzenie 
kreatywnych projektów. Jednym 
słowem daje mi mnóstwo satys-
fakcji i pozwala się spełniać.

Jak ekspert od męskiej mody 
postrzega styl ubierania się 
polskich pracowników klasy biz-
nes?
Myślę, że jest w tej kwestii coraz 
lepiej, choć wciąż sporo do popra-
wienia. Głównym problem Pola-
ków jest nadmiar stereotypowego 
myślenia o ubiorze. Mężczyzna, 
który założy spodnie w kwiaty albo 
co więcej chodzi do kosmetyczki, 
zaraz jest postrzegany tak, jakby 
było z nim coś nie halo. Osobiście 
jestem wielkim zwolennikiem po-
rzucania strefy komfortu. Moim 
zdaniem, warto ryzykować i szukać 
własnego stylu. Jeśli się go nie zna-
lazło, to oczywiście zawsze w cenie 
będą elegancja i klasyka, niemniej 
namawiam mężczyzn, by szukali 
drogi do siebie. I choć mówimy tu 
o stylu w modzie, ja namawiam, 
by za tym szła także dbałość o 
wnętrze. Wizerunek bowiem to nie 
tylko to, co się nosi na zewnątrz. To 
całość. 

#Celina Sommer

UCIEKINIER Z KORPO

Uciekinier 
w wersji exlusive

REKLAMA

Największa charytatywna
sztafeta w Polsce. Zarejestruj
swoją drużynę  w jednym z 8 miast
na: �w.polandbusine�run.pl
pobiegniesz, pomożesz!
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Korpo da się lubić
Cóż za przewrotny tytuł na sam początek lektury, na sam 
początek dnia! Tytuł bezpardonowy, bezkompromisowy, 
bezczelny wręcz, bo nie okraszony żadnym znakiem 
przestankowym. Wielokropek mógłby wprowadzić odrobinę 
tajemniczości i ostudzić tym samym emocje. Wykrzyknik byłby 
prowokacją, którą z założenia można by wziąć na dystans, znak 
zapytania powinien zaś sugerować uspokajającą, niemalże 
oczywistą odpowiedź. Nie! Praca w korporacji ma dobrych stron 
bez liku.
Wielkopowierzchniowe biuro. 
Ołpen spejs. Czuję się znużony, 
jest 10.15, a ja jestem zmęczony, 
jakby była 10.30. Znikam. Nie-
potrzebne jest żadne zaklęcie, 
maszyna do teleportacji ciągle 
nie istnieje. Idę na drugi koniec 
biura zrobić sobie coś do picia. 
Do najbliższej kuchni mam, co 
prawda, kilkanaście kroków, lecz 
nie tylko o kawę mi chodzi. Po-
szukuję azylu od obowiązków, 
komputera, telefonu i zapytań. 
Spółka, która mnie zatrudnia, li-
czy sobie kilkuset pracowników. 
Wszyscy pracują na jednym pię-
trze szklanego gmachu: biuro 
jest ogromne. Codziennie wi-
dzę nowe twarze, znam jedynie 
część załogi. Kiedy odejdę mi-
nutę drogi od miejsca, przy któ-
rym siedzę, czuję, jakbym zna-
lazł się w innej firmie: niemalże 
nikt mnie tu nie zna. Mogę nie-
spiesznie zaparzyć kawę, odda-
jąc się błogo własnym myślom. 
To, że nikt nie zwróci uwagi na 
moje rozbisurmanienie w innym 
rejonie piętra, to połowa suk-
cesu. A co z tymi, którzy siedzą 
obok mnie i widzą, że mnie nie 
ma? Kwadrans, dwadzieścia mi-
nut, zbliża się już pół godziny! 
Przez ołpen spejs nieustannie 
przelewają się tabuny ludzi, pa-
nuje ciągły hałas rozmów, stukot 

obcasów przeplata się z wybu-
chami śmiechu. Ilość bodźców 
dochodzących do zmysłów 
pracowników jest ogromna i 
naturalną reakcją jest ignorowa-
nie zarówno ich, jak i znacznej 
większości ludzi, z którymi dzie-
lą przestrzeń, a z którymi nie 
wchodzą akurat w bezpośrednią 
interakcję. Nieobecny kolega 
lub koleżanka to nie przyczynek 
to zastanowienia, a brak bodźca 
do ignorowania. Nieuświado-
mione błogosławieństwo. Brzmi 
znajomo? Jeżeli podczas sesji 
relaksacyjnej nie okaże się, że 
jesteście niezbędni do ratowa-
nia świata, nie macie się czego 
obawiać: jest mało prawdopo-
dobne, że ktoś zwróci uwagę na 
waszą nieobecność.
Wracam do stanowiska, a tam, 
czekają na mnie obowiązki: 
praca nie zając, nie ucieknie. A 
szkoda. Czytam kolejne mejle, 
te nieistotne kasuję (delete to 
mój ulubiony klawisz), istot-
ne zaznaczam czerwoną flagą: 
zajmę się nimi lada moment. 
Widzę jeden pilny, do zrobienia 
na już, asap. Ale chwileczkę, 
ktoś prosi o coś, co powinno 
być zrobione w innym zespole. 
Odsyłam bez wahania do wła-
ściwego adresata. Korporacje 
odznaczają się daleko posuniętą 
standaryzacją procesów, które 
są bardzo szczegółowo opisane 
w procedurach: czy to w formie 
tekstu, czy skomplikowanej ni-
czym labirynt grafiki. Implikuje 
to wysoki poziom specjalizacji 
oraz jasność w określeniu tego, 
kto jest za co odpowiedzialny. 
Germańska dokładność nie jest 
absolutnym wyznacznikiem po-
stępowania, więc w sytuacjach 
nagłych zasady można nagiąć 
i młodszy analityk z zespołu A 
wykona to, co powinien wyko-
nać jego odpowiednik z zespołu 
B. Niemniej jednak, oprócz tego, 
że ściśle określona (i egzekwo-
wana) kolejka wykonywania za-
dań przez odpowiednie działy 
świadczy dobrze o organizacji, 
to jest również na rękę zatrud-
nionym, gdyż w prosty sposób 

wyposaża ich w mechanizm uni-
kania zadań przypisanych nie-
właściwie lub pod presją.

Przejrzałem mejle, oznaczyłem 
je flagami, posortowałem za-
dania wedle ważności. Zanim 
na dobre zabiorę się do roboty, 
zrobię sobie prasówkę. Jedne-
go dnia czytam wiadomości z 
Polski, drugiego ze świata, trze-
ciego przeglądam to, co u znajo-
mych, czytaj: przewijam bezsen-
sownie fejsbuka, zatrzymując 
się zazwyczaj na wydarzeniach, 
które podsuwa mi portal, jako że 
zdjęcia z półmaratonów, wakacji 
i bezglutenowych śniadań już 
dawno mi się przejadły. Monitor 
mojego komputera jest jednym 
z czterech w rzędzie, jednym 
z kilkudziesięciu w tej części 
przestrzeni. Ponownie ginę, tym 
razem nigdzie się nie ruszając. 
Kolega obok sprawdza wyniki z 
angielskiej ligi. Koleżanka rząd 
w przód zblazowana czyta Pu-
delka. Czasami odłączam laptop 
od monitora, co zwiększa do-
wolność w przyjmowaniu pozy-
cji. Istotne jest to, żeby nie dać 
się złapać przełożonym na sur-
fowaniu po internecie w celach 
rozrywkowych, ewentualnie nie 
dać im się łapać zbyt często, bo 
przecież oni sami też się kryją. 
W razie przyłapania na gorącym 
uczynku, w dobrym tonie jest 
niezwłocznie zmienić okno tak, 
aby na wierzchu ekranu znalazły 
się sprawy służbowe.

Zająłem się obowiązkami, naj-
ważniejsze zadania mam już za 
sobą. Wieczorem wybieram się 
do kina, pora zatem sprawdzić 
repertuar. To przejaw kolejnej 
dobrej strony etatu w korpo-
racji, którą bez pardonu nazy-
wam załatwianiem prywaty. To 
przeszukiwanie internetu celem 
zaaranżowania czasu wolnego, 
przeglądanie ofert handlowych 
i dokonywanie zakupów, płace-
nie rachunków czy wykonywa-
nie telefonów. Czyli wszystko to, 
co powinno zostać załatwione 
poza przybytkiem pracodawcy. 

Po raz kolejny daje o sobie znać 
hałas, ilość ludzi dookoła oraz ła-
twość bezkarnego przepadnię-
cia jak kamień w wodę. A także 
świadomość, że robi to znako-
mita większość korpopracow-
ników. Sprawdzanie dojazdów 
w różne miejsca, planowanie 
wakacji, spotkań z przyjaciół-
mi, umawianie wizyt lekarskich, 
przyjmowanie przesyłek (wy-
starczy podać adres budynku), 
wyszukiwanie usługodawców: 
to zaledwie kilka z oczywistych 
zajęć, stanowiących fragment 
szerokiego wachlarza moż-
liwości. Moją faworytką jest 
koleżanka po fachu, która nie 
ruszając się sprzed komputera, 
bez najmniejszego zażenowa-
nia, w rozmowie telefonicznej 
opowiedziała koleżance o wra-
żeniach z masażu ciała. Masa-
żu całego ciała czekoladą. Ex 
aequo, kolega z kolejnej firmy; 
na użytek tego tekstu nazwijmy 
go Jankiem. Otóż Janek miał do 
dyspozycji dwa monitory. Janek 
siedział w strategicznie wygod-

nym kącie. Janek usadowił się 
odpowiednio i także ustawił 
sprzęt na blacie, aby na jednym 
z monitorów pracować, na dru-
gim zaś... oglądać filmy.  Oglądał 
tylko te, które kiedyś już widział: 
jego celem było odświeżenie w 
pamięci fabuły i dialogów oraz 
ździebko rozrywki, dzięki czemu 
mógł swobodnie kontynuować 
pracę. Paradoksalnie, działania, 
które niejeden mógłby nazwać 
bumelanctwem, wpływają po-
zytywnie na efektywność pra-
cy. Uwzględnienie załatwiania 
prywaty w codziennej agendzie 
sprawia, że wykonywanie wła-
ściwych obowiązków wymaga o 
wiele większego skupienia i rze-
telności. Ćwiczy też umiejętność 
właściwego wyznaczania priory-
tetów oraz mądrego żonglowa-
nia nimi na przestrzeni dnia czy 
tygodnia. Lata temu nazwałem 
to outsourcingiem czasu wol-
nego. Prywatę, która z założenia 
powinna być odłożona na czas 
wolny, zlecam sam sobie, zada-
nia wykonując między 9 a 17. 

Zlecenie opłaca firma.  

Etat w korporacji zdecydowanie 
nie jest usłany różami. Dominu-
jący dyskurs o pracy, w którym-
kolwiek z polskich Mordorów 
przedstawia ją jednakże wy-
łącznie jako drogę przez mękę, 
skazanie z przymusem codzien-
nego dojazdu. Niemalże obo-
wiązującym tonem jest narzeka-
nie na monotonię, skostnienie 
struktur czy deficyt szacunku. 
Tymczasem ogromne biura 
przedstawiają szereg możliwo-
ści, które można wykorzystać do 
własnych celów, jednocześnie 
rzetelnie wykonując swoje obo-
wiązki. Te, które wymieniłem 
powyżej, to tylko kilka z wielu. 
Opisując je, zapragnąłem nadać 
trop nowemu, bardziej złożo-
nemu myśleniu o biurowych 
realiach.  

#Mat Bum

REKLAMA
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Czy to koniec deski do prasowania 
jaką znamy?
Dzwoni budzik, pobudka. Otwierasz oczy i radośnie witasz nowy dzień. W kuchni 
czeka na ciebie pyszne, zdrowe śniadanie, przygotowane przez ukochaną osobę. 
Potem szybki prysznic, kawa i wybór ubrania. A w szafie, jak zawsze, wszystkie 
rzeczy są poukładane, wyprasowane i gotowe do nałożenia. Spokojnie wybierasz 
najlepszy zestaw i wychodzisz do pracy.

Bajka? Sen? A może rzeczywi-
stość? Z pewnością wielu z nas 
chciałoby mieć takie właśnie po-
ranki. Niestety poranna codzien-
ność pracowników korporacji 
bywa mniej optymistyczna. Kil-
ka drzemek w telefonie z rzędu, 
kawa w biegu i pośpieszne szu-
kanie ubrań. Potem szybko wsia-
damy do komunikacji miejskiej 
lub samochodu i dojeżdżamy do 
pracy. Wystarczy jeszcze tylko 
znaleźć miejsce do zaparkowa-
nia w Mordorze. Brzmi znajomo, 
prawda?

Zatem co stoi na przeszkodzie 
do idealnego poranka?

Prasowanie – wróg  
numer jeden!
Być może nie zdajemy sobie z 
tego sprawy, ale każdego dnia 

wykonujemy mnóstwo czyn-
ności domowych. Jak wynika z 
badań przeprowadzonych na 
zlecenie Pralniomatów Hi’Shine, 
liderem rankingu najbardziej 
nielubianych prac jest prasowa-
nie - nie przepada za nim niemal 
co drugi Polak. 

Właśnie tym wszystkim osobom, 
które widzą w praniu bardziej 
wroga niż przyjaciela, Hi’Shine 
postanowiło pokazać, że “nie 
taki diabeł straszny”. Wystarczy 
tylko zmienić dotychczasowe 
nawyki i rzeczy wymagające 
prania i prasowania oddawać 
do Pralniomatu. W takiej sytuacji 
deska do prasowania przestaje 
być potrzebna i można znaleźć 
dla niej inne zastosowania.
  - Skoro pranie i prasowanie naj-
bardziej wymagającej odzieży 

można powierzyć Pralniomatom, 
to deska do prasowania, w swojej 
klasycznej funkcji, z czasem przej-
dzie do historii. Postanowiliśmy 
więc podpowiedzieć, do czego 
możemy ją wykorzystać. Wierzy-
my, że wraz z upowszechnieniem 
się usługi Pralniomatów, zmieni 
się dotychczasowe spojrzenie na 
deskę do prasowania. Będzie ona 
dla nas inspiracją  do korzystania 
z wolnego czasu i lepszego życia 
bez obowiązku prasowania – 
wyjaśnia Rafał Staszkiewicz, CEO 
Pralniomatów Hi’Shine.
Co rusz powstają kolejne tech-
nologie poprawiające jakość 

życia. Polacy coraz chętniej ko-
rzystają z urządzeń i innowacji 
technologicznych, które dostęp-
ne są na rynku, m.in. zmywarki, 
automatyczne odkurzacze czy 
Pralniomaty.

Nowe życie deski  
do prasowania
Pralniomaty Hi’Shine postano-
wiły w zabawny sposób podpo-
wiedzieć, do czego może przy-
dać się deska skoro nie jest już 
nam potrzebna do prasowania. 
Tak powstały pierwsze kreatyw-
ne pomysły, które z czasem z 
pewnością będą się rozwijać.

Zatem do czego? Może deska 
surfingowa, blat kuchenny lub 
taca, na której przyniesiesz uko-
chanej osobie jedzenie do łóżka? 
Deska jako drapak dla kota…? 
Pomysłów jest wiele, wszystko 
zależy od naszej wyobraźni. 
W pędzie codziennego życia, 
czy w natłoku obowiązków, do-
brze jest znaleźć czas dla siebie, 
rodziny i swoich pasji. Nowocze-
sne rozwiązania technologicz-
ne sprawiają, że wiele naszych 
czynności możemy zautomaty-

zować lub przekazać do wyko-
nania innym. Bo czyż nie na tym 
polega bycie „smart”, by w tani 
sposób zaoszczędzić dużo bez-
cennego czasu?

A Wy, w jaki sposób wykorzysta-
libyście deskę do prasowania? 
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O Pralniomatach
Pralniomaty Hi’Shine to in-
nowacyjne, interaktywne 
urządzenia, służące do nada-
wania i odbierania prania. 
Usługa prania jest realizowa-
na w pralniach chemicznych 
5àSec.  Sieć Pralniomatów 
to obecnie 112 urządzeń w 
Warszawie. Pranie można 
nadawać i odbierać o dowol-
nej porze dnia czy nocy, w 
wybranej przez siebie loka-
lizacji. Pralniomaty uspraw-
niają codzienne życie, czy-
niąc je przyjemniejszym i 
łatwiejszym. To sprytny spo-
sób na pranie i prasowanie. 
…      
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Od pracy w biurze do  
wielkiej sławy,
czyli historie gwiazd z dobrze nam znaną przeszłością 

No i co? Siedzisz sobie w tym ciepłym 
korpo, a życie ucieka ci między palcami? 
Niby kaska się zgadza, karta multisport 
siedzi dumnie w portfelu, służbowy 
laptopik śmiga jak złoto, a jednak ty 
nadal czujesz, że coś jest nie tak? Może 
marzyłeś o własnym przedsiębiorstwie? 
Karierze artysty? Sławie i milionach 
dolarów na koncie?

 A i tak męczysz się w tym biurze, 
tracąc ostatnią nadzieję na bycie 
gwiazdą czy tam rekinem biznesu? 
Żebyś nie tracił jej do końca, zerknij 
na tekst poniżej i zobacz, jak sza-
rzy pracownicy korporacji stali się 
byłymi szarymi pracownikami kor-
poracji, zdobywając sławę, wielkie 
pieniądze lub jedno i drugie.  

Zacznijmy z grubej rury. Amerykań-
ski ekonomista, inwestor giełdowy, 
przedsiębiorca, filantrop, a przede 
wszystkim miliarder czyli Warren 
Buffett (ur. 1930). Jego majątek sza-
cowany jest na ponad 70 miliardów 
dolarów. W 2008 roku zepchnął 
Billa Gatesa z pierwszej pozycji listy 
najbogatszych osób na świecie (rok 
później właściciel Microsoftu po-
wrócił na prowadzenie).
Większość amerykańskich autorów, 
przedstawiających jego biografię, 
bez większego namysłu wpisuje 
jego karierę w legendarny dla spo-
łeczeństwa USA model „od pucy-

buta do milionera”. Lecz w rzeczy-
wistości w drogę przez American 
Dream wpisały się przede wszyst-
kim dwie istotne kwestie: edukacja 
i tradycje rodzinne. Oczywiście, jak 
niemal każdy przyszły amerykański 
miliarder, Buffett w wieku kilku-
nastu lat trudnił się rozwożeniem 
gazet po osiedlu. Ponadto sprzeda-
wał gumy do żucia i zbierał butelki, 
które znosił do skupu. Niemniej 
szybko mnożył pieniądze, nawet 
jako nastolatek, m.in. przez zakup 
maszyn do pinballa, które udało mu 
się rozstawić w kilku barber-sho-
pach  znajdujących się nieopodal 
jego rodzinnego domu. Dzięki tym 
młodzieńczym biznesom, będąc 
jeszcze w szkole średniej, zakupił 40 
akrów działki w Nebrasce. 
Studiował na Uniwersytecie Pensyl-
wańskim, Uniwersytecie Lincolna w 
Nebrasce i Uniwersytecie Columbia. 
Zarówno podczas studiów, jak i po 
ich ukończeniu, Buffett udzielał 
się w niewielkiej firmie brokerskiej 

swojego ojca, co nie przeszkadzało 
mu w pracy w wielkich korpora-
cjach. I tak od 1951 roku pracował 
w biurze Buffett-Falk & Co., od 1954 
w Graham-Newman Corp. jako 
analityk papierów wartościowych, 
od 1956 w Buffett Partnership Ltd. 
jako komplementariusz. I dopie-
ro ta posada zagwarantowała mu  
bogactwo, a w połączeniu z jego 
innymi dochodami, sprawiła, że na 
jego koncie pojawiła się cyfra z sze-
ścioma zerami. A później (od 1970) 
była już funkcja prezesa i CEO w  
Berkshire Hathaway Inc., dzięki któ-
rej dorobił się miliardów.
Do recepty na sukces Buffetta nale-
ży jeszcze dodać dość ważną kwe-
stię, a mianowicie wyczucie i umie-
jętność otaczania się wybitnymi 
ludźmi, którzy dla niego pracowali 
lub od których sam pobierał lekcję 
życia i biznesu. 
Biografia Buffetta uczy jednak 
przede wszystkim tego, że warto 
podejmować się różnych sposo-
bów zarobkowania, a gdy przyjdzie 
taka okazja, ryzykować i zmieniać 
miejsce zatrudnienia, i to nie tylko 
w chwili, gdy nasze korpo znajduje 
się na skraju bankructwa. Oczywi-
ście, czasy pięcia się po szczeblach 
kariery naszego pierwszego boha-
tera to dość odległa perspektywa, 
więc może spójrzmy na kogoś z 
trochę bliższej przeszłości. I takim 
przykładem może być Larry Ellison 
(ur. 1944), amerykański biznesmen, 
współzałożyciel oraz prezes Oracle 
Corporation. 
Majątek Ellisona jest obecnie wy-

ceniany na 56 miliardów dolarów. 
Jego rodzina nie była zbytnio za-
interesowana biznesem. Matka 
Larry’ego urodziła go mając 19 lat 
i nie będąc w związku małżeńskim. 
Ellison, jako mały chłopiec, został 
zaadoptowany przez reformowa-
nych Żydów z klasy średniej. 
Już jako nastolatek zdradzał talent 
matematyczny i dlatego też wstąpił 
na Uniwersytet Illinois w Urbana-
-Champaign, którego nie ukończył 
głównie z powodu śmierci jego 
przybranej matki. Później studio-
wał projektowanie komputerowe 
na Uniwersytecie Chicagowskim, 
z którego również zrezygnował i 
zaczął regularną płatną pracę w 
korporacjach. Najpierw w Amdahl 
Corporation, a później (od 1970) w 
Ampex Data Systems Corporation. 
To właśnie tam brał czynny udział w 
tworzeniu baz danych dla CIA, które 
nazwał Oracle. I ta nazwa towarzy-
szyła mu przez cały okres jego ka-
riery, bo w 1977 postanowił wraz z 
dwoma wspólnikami powołać wła-
sną firmę Software Development 
Laboratories, która w 1982 roku 
została przemianowana na Oracle 
Systems Corporation, której flago-
wym produktem po dziś dzień są 
bazy danych Oracle. 
Ellison znany jest w świecie amery-
kańskich celebrytów jako miliarder, 
który uwielbia obnosić się ze swoim 
bogactwem. Posiada kilka jachtów 
(w tym jeden z największych na 
świecie), ma licencję pilota i jest 
właścicielem dwóch prywatnych 
odrzutowców, ponadto zajmuje się 

filantropią. No a zaczynał w korpo-
racji…

By nie skupiać się na samych mi-
liarderach, przejdźmy może na 
bardziej polskie grunty (choć nie 
do końca polskie), lecz zdecydowa-
nie grunty wielkiej sławy. Witolda 
Gombrowicza – bo o nim tu będzie 
mowa – raczej nie trzeba przedsta-
wiać, choć wypada wspomnieć, że 
to jeden z najbardziej znanych pol-
skich pisarzy XX w., który otarł się 
o Nagrodę Nobla w dziedzinie lite-
ratury (w 1968 przegrał ją JEDNYM 
głosem z Yasunarim Kawabatą, a 
rok później – gdy był już pewnia-
kiem – zmarł kilka miesięcy przed 
rozdaniem). 
Przypadek Gombrowicza jest o tyle 
ciekawy, że praca w biurze nie była 
dla niego „kolejnym szczeblem ka-
riery”, lecz drogą do utrzymania się 
na obczyźnie. Twórca Ferdydurke 
w 1939 uczestniczył w dziewiczym 
rejsie polskiego statku MS Chrobry 
do Ameryki Południowej. Kiedy 
wybuchła II wojna światowa Gom-
browicz postanowił przeczekać ją 
w Argentynie, gdzie prawie nikt nie 
znał jego, cenionego już w Polsce, 
dorobku literackiego. Oczywiście 
próbował publikować na łamach 
czasopism argentyńskich, starał się 
też o wydawanie jego hiszpańsko-
języcznych przekładów. Jednak nie 
zyskały one większego uznania. Z 
początku Gombrowicz otrzymywał 
wsparcie od Polonii i próbował za-
rabiać pieniądze dzięki dorywczym 
pracom (m.in. zakupił formę do 
odlewania figurek Matki Bożej, a 
później sprzedawał odlane dewo-
cjonalia religijnej ludności, samemu 
będąc „średnio wierzącym” człowie-
kiem). 
W 1947 roku grupa Polaków z 
wyższych sfer Buenos Aires posta-

nowiła pomóc biedującemu Gom-
browiczowi i załatwiła mu pracę w 
biurze Banco Polaco, argentyńskiej 
filii Banku Pekao. Pisarz ostatecz-
nie przyjął posadę z bólem serca i 
w ramach wdzięczności strofował, 
szydził i niemal otwarcie gardził 
swoimi dobroczyńcami. Praca 
w biurze nie nauczyła go jednak 
pokory i pod koniec lat 60. stał się 
światową gwiazdą literatury, lecz – 
jak już wcześniej pisałem – zmarł w 
1969, więc bardzo się tą sławą nie 
nacieszył. 
Na sam koniec przejdźmy może do 
najbardziej współczesnego i „opty-
malnego” przykładu z Polski. Cie-
kawą historię, pokazującą, że praca 
w korporacji może być dobrym 
przystankiem na drodze do wielkiej 
kariery ma Agnieszka Czekierda 
(ur. 1979), polska aktorka teatralna, 
współzałożycielka Teatru Konse-
kwentnego oraz założycielka Teatru 
Małego Widza. Do 2011 Czekierda 
pracowała w korporacji, gdzie pro-
wadziła szkolenia z przemówień 
publicznych. W tym też roku zary-
zykowała i postanowiła otworzyć 
teatr dla dzieci – widzów od pierw-
szego roku życia. Ten innowacyjny 
pomysł okazał się sukcesem i dziś 
teatr cieszy się wielkim uznaniem 
wśród publiczności oraz zaintereso-
waniem wśród mediów. 
Podobnych historii, w których  czło-
wiek nagle opuszcza ukochane 
korpo, by pójść na swoje lub odnosi 
sukces mimo wieloletniego epizo-
du w biurze, jest o wiele więcej, na-
wet w Polsce. Ale by zakończyć ten 
tekst motywacyjną pointą, powiem 
tylko, że grupa pracowników korpo, 
którzy są dziś tacy jak przedstawie-
ni tu bohaterowie, to tylko promil 
spośród wszystkich korpoludziów 
świata tego. Tak że powodzenia…      

#Derek Barłowski

REKLAMA
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Rozkład 
międzykorporacyjnych 
wojaży 

WARSZAWA

Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak 
proste rzeczy potrafią tworzyć wspólnotowość. 
Bo na przykład poczucie bliskości i jedności 
między największymi korposkupiskami Polski 
wiąże się dziś z … Pendolino. Bo podróż z Kra-
kowa, z Gdańska, z Wrocławia wprost do stolicy 
zajmuje nam kolejno 2,28, 2,58, 3,42 godziny, 
więc szybko i sprawnie. Niestety poruszanie się 
autem w Warszawie (tym bardziej, jeśli się jej 
dobrze nie zna), to nic przyjemnego. Więc jeśli 
już koniecznie chcecie wybrać się tu własnym 
samochodem, to polecamy pozostawić go na 
„Parkuj i Jedź”, a później przesiąść się do komu-
nikacji miejskiej lub do taksówki (w zależności 
od funduszy). 
Wyprawę najlepiej zacząć od czegoś ambitne-
go. W kategorii „przyjemne i pożyteczne” mało 
który korpoludek poleciłby przyjezdnym Ła-
zienki czy Pałac Kultury i Nauki. Ranking zdomi-
nowały dwie atrakcje: Centrum Nauki Kopernik 
oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Satys-
fakcja gwarantowana – i to bez względu na to, 
czy wybierzecie się tam w gronie dorosłych, w 
parze czy też z dziećmi.

Jeśli chodzi o Kopernika, to opcja zwiedzania w 
parze będzie szczególnie korzystna w czwartek, 
bo wówczas prócz „zwiedzania” stałych i okreso-
wych ekspozycji, można również wybrać się na 
warsztaty tematyczne tylko dla dorosłych. Nikt 
z naszych stołecznych rozmówców nie zawiódł 
się na tej opcji. Warto zaznaczyć, że program 
jest zawsze dostosowany do określonej grupy 
wiekowej, zainteresowań itd. Świetną opcją dla 
indywidualnych zwiedzających są „minilaby”, 
45-minutowe zajęcia w laboratorium, podczas 
których można poznać tajniki fizyki czy chemii. 
Do tego masa multimedialnych, interaktyw-
nych wystaw, planetarium, spotkania z genial-
nymi naukowcami i inne atrakcje.
Natomiast Muzeum Powstania Warszawskiego 
to zdaniem naszych respondentów bez dwóch 
zdań najlepsze muzeum historyczne w Polsce. 
Pokazuje jak wyglądało życie w okupowanej 
Warszawie, jak przebiegało powstanie, kim 
byli jego znani i cisi bohaterowie. Ekspozycja 
multimedialna pozwala na obejrzenie filmów 
dokumentalnych z 1944 roku, na odsłuchanie 
opowieści tych, którzy przeżyli 63 dni powsta-
nia. Naprawdę warto się wybrać.

Co w wolnym czasie możemy polecić dla pod-
niebienia? Modne i oryginalne lokale. Na street-
food zaprasza „Om nom nom” przy Kruczej. Jeśli 
lubicie kuchnię Dalekiego Wschodu i nie boicie 
się zasmakować jej w nowoczesnym wydaniu, 
to ta restauracja będzie dla was idealna. Rame-
ny, udony, nemy, sushi – wszystko to wyjątko-
wej formie, a prawdziwą wisienką na torcie jest 
tu sushito, czyli połączenie sushi z burrito. Do 
tego „streetowy”, kolorowy wystrój lokalu i miła 
obsługa.
Inną opcją delektowania się smakami Dale-
kiego Wschodu jest Warung Jakarta przy Pięk-
nej, gdzie można się porządnie rozsiąść. Jest 
smacznie i egzotycznie (acz nie ekstremalnie). 
Naprawdę można tu poczuć się wyjątkowo. 
Nieprzypadkowo lokal zdobył pierwsze miej-
sce w Warszawie podczas festiwalu Restaurant 
Week Polsk.
Natomiast na wieczorowe lub nocne wyjście 
polecamy klub 6 coctails. Ten ekskluzywny, ta-
jemniczy lokal zdobył sławę, dzięki swoim naj-
lepszym koktajlom w stolicy. Unikatowy klimat, 
świetna muzyka, mili ludzie – każdy, kto tu był, 
przyjdzie po raz kolejny. Przed wejściem wyma-
gana jest telefoniczna rezerwacja.

KRAKÓW

Do stolicy Małopolski polecamy wybrać się 
pociągiem lub zostawić auto na „Park and 
Ride”, szczególnie jeśli chcecie przybyć tam 
w piątek. Jeśli jesteście w okolicach Dworca 
Głównego, to prawie wszędzie stąd jest bli-
sko, a spacer między kolejnymi muzeami i 
lokalami, ze względu na bogactwo krakow-
skiej architektury, to atrakcja sama w sobie. 
Kraków to typowe „miasto na chillu”. Dużo tu 
ławeczek, kawiarni, restauracji, a bary stoją tu 
niemal co dwa kroki, więc nic tylko spacero-
wać i zwiedzać. Oczywiście można wybrać się 
do MOCAK-u, do muzeum Schindlera czy na 
Wawel, ale mało który z naszych 
korporespondentów polecał przyjezdnym 
takie atrakcje. Wśród bardziej ambitnych pro-
pozycji pojawiły się teatry i kina studyjne z 
prawdziwie krakowską atmosferą w zabytko-

wych przestrzeniach. Warto wstąpić do Kina 
pod Baranami, do Teatru Starego, do Bagateli 
lub Teatru im. Słowackiego. Wśród nich naj-
bardziej ekstremalną turystyczną ciekawost-
ką jest Stary, gdzie – zdaniem korporacyjnych 
miłośników teatru z Krakowa – ostatnią sztu-
kę bez golizny grano w 1989 roku.

Przejdźmy teraz do części degustacyjnej. I tu-
taj zdecydowanie omijamy przeładowany tu-
rystami Rynek Główny. Jeśli chcemy napraw-
dę wypocząć, to idziemy z Dworca Głównego 
w kierunku Teatru Bagatela, a spod niego 
kierujemy się w stronę ulicy Rajskiej. Gdy już 
ją przejdziemy, przed naszymi oczami pojawi 
się prawdziwa „ziemia obiecana”, czyli Tyta-
no przy ulicy Dolnych Młynów. Przestrzeń w 
industrialnym stylu. Tam, na terenie byłych 
zakładów tytoniowych, niedawno powstało 
zagłębie artystyczno-biznesowe. Teren do-

piero się rozwija, więc warto zajrzeć jeszcze 
w tym sezonie, zakosztować kraftowych piw 
i innych unikatowych trunków w niezwykłej 
atmosferze.
Najczęściej polecaną okolicą dla towarzyszy 
z korporacyjnego światka jest Kazimierz. 
Ta była żydowska dzielnica Krakowa stała 
się zdecydowanie jedną z najbardziej ory-
ginalnych atrakcji miasta. Ilość niezwykłych 
knajp jest ogromna, choć na najwyższych 
pozycjach naszego rankingu mocno wybija-
ją się dwa lokale: „Eszeweria” oraz „Alchemia” 
– głównie dzięki klimatowi, którego kulmi-
nacyjny okres przypada na godziny nocne. 
Ogólnie Kazimierz zaczyna swoje imprezowe 
życie po zmroku, wtedy też wypełnia się mło-
dymi ludźmi – duchem lub ciałem. Też nie ma 
tu przeładowania niezbyt kulturalnymi tury-
stami, więc dobra zabawa gwarantowana.

Zasada jest ogólnie taka, że kiedy korpoludek jedzie na wczasy lub na delegację, to raczej chce 
zapomnieć o istnieniu swojego „rodzimego” biura. Sposobów na to zapominanie mamy wiele i 
niekoniecznie muszą się one łączyć z siedzeniem w nudnym hotelu. Dlatego też dziś polecamy 
odpoczynek w duchu wspólnotowości. Wykorzystując ogólnopolski zasięg gazety, to wam 
oddaliśmy głos, byście sami polecili siostrom i braciom z pozostałych korpo najlepsze miejscówki 
na delegacyjne wypady oraz wakacyjne wycieczki w waszym mieście. Artykuł ten powstał na 
podstawie rekomendacji naszych czytelników (czyli: co złego to nie my!).
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TRÓJMIASTO

Na sam koniec naszej listy – naj-
większa wakacyjna oczywistość w 
Polsce, czyli Trójmiasto i wyciecz-
ka nad morze. Warto zatem mieć 
do morza blisko i dlatego pole-
camy hotele w Jelitkowie. Wśród 
tamtejszych ośrodków wyróżnia 
się Prawdzic, który znajduje się w 
sąsiedztwie plaży. Wnętrze styli-
zowane jest na dawną rezydencję 
szlachecką, lecz z udogodnieniami 
rodem z XXI wieku. Mamy tu re-
staurację, basen, siłownię, kręgle, 
bilard, ogrody rekreacyjne sale 
konferencyjne i bankietowe. A 
ceny w stosunku do standardu są 
dość przyjazne dla korporacyjne-
go portfela.

Co do atrakcji turystycznych, to 
nasi respondenci raczej „lecieli kla-
syką”: molo, plaże, Zielony Most, 
Żuraw, rejs statkiem lub tramwa-
jem wodnym. Natomiast jeśli je-
steśmy w Trójmieście całą rodziną 

i chcemy zobaczyć coś niezwykłe-
go, to warto wybrać się do Gdyni 
i wstąpić do oceanarium. Sławne 
Akwarium Gdyńskie to około dwie 
godziny przebywania w wodnym 
świecie i oglądania przeróżnych 
okazów ryb, płazów i gadów po-
chodzących z całego świata.
W temacie knajp na poranek i po-
południe polecamy lokale gdań-
skiego Starego Miasta a na po-
czątek „Józefa K.” przy Piwnej. Do 
niedawna była to cicha kawiarnia 
urządzona w klimacie abstrakcyj-
nej rupieciarni. Obecnie klub się 
rozrósł i można tam przesiadywać 
do późnych godzin nocnych. Na 
pochwałę zasługuje nie tylko at-
mosfera i obsługa, lecz również 
serwowane tam wyśmienite napo-
je – od kawy po drinki. Natomiast 
przy ulicy Świętego Ducha znajdu-
je się restauracja „Schopenhauer”. 
Kawa, herbata, a przede wszystkim 
nowojorskie bajgle i prawdopo-
dobnie najlepsze w Polsce gofry 
(redakcja potwierdza) – każda z 

wielu opcji jest trafiona.
Na wieczorowe podboje Trójmia-
sta mimo wszystko odradzamy 
Gdańsk. Mało tu się po zmroku 
dzieje i po 20  miasto praktycznie 
idzie spać. Dlatego wtedy koniecz-
nie wybierzcie się do Sopotu na 
Monciak. Tam impreza kończy się 
nad ranem. Niemal co kilka me-
trów możecie odnaleźć wejście 
do ciekawego klubu lub knajpy. 
Na czele naszej listy znalazły się 
takie sopockie lokale jak: „Śliwka 
w Kompot”, „Błękitny Pudel” i fran-
cuska winiarnia „Cyrano & Roxane”.

Zatem, nie bójcie się innych kor-
poracyjnych miast, nie rzucajcie 
wszystkiego, by  jechać w Bieszcza-
dy. Miejsca, które wytypowali nasi 
korpobracia i korposiostry mogą i 
wam przypaść do gustu, choćby w 
imię naszej korporacyjnej wspól-
notowości!…      

#Derek Barłowski

WROCŁAW

Jeśli już jesteśmy na południu, to z 
jednej Europejskiej Stolicy Kultury 
można się przenieść do drugiej 
– czyli z Krakowa do Wrocławia. I 
tutaj akurat nie będziemy uczulać 
na transport, bo Wrocław jest sto-
sunkowo ogarniętym miastem, 
więc „róbta co chceta”. Niemniej 
możemy zasugerować miejsce na 
nocleg. Bo nawet jeśli jakiś stały 
bywalec Wrocławia nigdy się tam 
nie zakwaterował, to z pewnością 
tam był. A mowa tu o hotelu Mo-
nopol – 5 gwiazdek, zabytkowe 
wnętrz, nowoczesność, sztuka, 
spa, sale bankietowe i konferen-
cyjne, ekskluzywne restauracje i 
sklepy. Ceny od 790 zł za nocleg w 
górę… Ale warto się tam wybrać, 
choćby pozwiedzać, napić się 
kawy itd. Wszak to jeden z najstar-
szych budynków we Wrocławiu.

Trzymając się linii kulturalnej, z re-
komendacji wrocławskich korpo-
ludziów polecamy Teatr Muzyczny 
Capitol. Jest to rzecz niespotyka-
na, gdyż ludzie młodzi duchem i 
ciałem zazwyczaj omijają opery, 
filharmonie i tego typu muzyczne 
przedsięwzięcia. Jednak Capitol 
to nieco inna kategoria – to te-
atralny musical w wersji pop, co 
nie umniejsza jego wartości, a 
zwiększa zdecydowanie przystęp-
ność. Dodatkowo, zawsze znajdzie 
się coś ciekawego w repertuarze 
(m.in. światowe klasyki w polskim 
wydaniu), a zespół wychwalany 
jest przez każdego widza.
W kwestii turystyczno-knajpianej 
czołowe miejsca na naszej liście 
zajęły miejscówki w okolicach 
odrzańskich wysp. Przyjezdni 
powinni zachwycić się niemal 
„mazurskim” klimatem restauracji 
„Marina”. Nie tylko świetny wystrój, 

ale też świetne potrawy. Oddala-
jąc się z lekka od Odry możemy 
też trafić do restauracji „Piec” przy 
ulicy Szewskiej. Według wielu na-
szych respondentów zjemy tam 
najlepsze włoskie jedzenie w Pol-
sce. Z tego też powodu zalecamy 
stołowanie się w „Piecu” poza go-
dzinami szczytu, bo choć knajpa 
nie jest oblegana przez turystów, 
to wrocławianie przesiadują tam 
regularnie.
Jeśli mamy trochę więcej czasu, to 
warto udać się w stronę Hali Stu-
lecia. Już sam budynek jest wart 
zobaczenia, a poza tym stale mają 
tam miejsce różne ciekawe eventy. 
Poza tym w granicach kompleksu 
mieści się również okazała fontan-
na multimedialna, a kilka kroków 
od niej Ogród Japoński, idealne 
miejsce na leniwe popołudnie. 

Nie każdy zaliczy trzymiesięczny 
okres próbny i zostanie szczęśli-
wym FTE, a jak wiemy praca na 
etacie daje pewne poczucie bez-
pieczeństwa. Wiemy już jak uniknąć 
głównych zagrożeń, wybierać bez-
pieczne ścieżki w drodze do toalety, 
ale wciąż musimy zrozumieć pod-
stawowe zasady funkcjonowania 
korporacji. 
  
Twoje nowe miejsce pracy to ma-
szyna, której jako całość nikt nie ro-
zumie. Poszczególne działy Foku-
sują się na określonych zadaniach, 
których efekt jest przekazywany 
wyżej do kolejnych nadzorców. Ci 
z kolei skupiają się na innym wy-
cinku, uzyskują określone Resulty 
wędrujące do kolejnego segmentu 
i tak dalej, aż do Wielkich Przed-
wiecznych. Korpowładcy interesu-
ją się tylko określonymi słupkami, 
wykresami, które należy uzyskiwać 
według starożytnych matryc, ro-
dem z poradników biznesowych, a 
sam proces, dopóki działa, jest im 
kompletnie obojętny. Dlatego waż-
ne jest, byś nie kwestionował spo-
sobu rozwiązywania zadań, które 
postawi przed tobą przełożony. 
Nawet jeśli coś wydaje się głupie, 
bezsensowne, schowaj rozsądek 
do kieszeni i działaj według narzu-
conych reguł, gdyż owe rozwiąza-
nie funkcjonuje od lat, pozwalając 
uzyskać odpowiednie wyniki. Tłoki 
maszyny muszą pracować, a dobre 
Performowanie jest kluczem do 
sukcesu!
   
Bądź asertywny, załatw sobie biur-
ko, lepszą myszkę, słuchawki, wię-
cej kartek do drukarki, cokolwiek, 
byle z własnej inicjatywy. Trzeba 
pokazać współpracownikom i prze-
łożonym, że nie jesteś nijakim wy-
robnikiem, meblem, powietrzem, 
pyłkiem, który można łatwo strzą-
snąć. Zaprezentuj w Ołpenspejsie, 
że jesteś zaradny i warto z tobą 
trzymać. Im szybciej zorientujesz 
się kto może załatwić ci sprzęt biu-
rowy, tym łatwiej wkupisz się w ich 
łaski, a twoje biurko zalśni od nowe-
go zszywacza, zabrzęczy szybszym 
komputerem, czy wzbudzi podziw 
wygodniejszym gryzoniem, który 

pozwoli celniej klikać  wyrabiając 
targety!

Wspomniany powyżej Ołpenspejs 
to istne pole minowe. Możesz nie-
opatrznie wdepnąć w upierdliwe 
zadanie, spotykając na swojej dro-
dze zlecającego je teama, zderzyć 
się ze współpracownikiem, wylać 
kawę, czy niezręcznie odkryć, że 
nie znasz mijanej osoby. Dlatego 
warto nauczyć się odpowiednio 
poruszać po wspólnej przestrze-
ni. Zawsze trzymaj w dłoni stos 
kartek, najlepiej na podkładce lub 
w plastikowej koszulce, aby pod-
kreślić, że robisz coś ważnego i nie 
wolno cię zatrzymywać. Możesz 
też wykorzystać telefon przy uchu 
i pokazywać na migi, że toczysz 
właśnie ważną rozmowę. Poruszaj 
się pewnym krokiem, jakbyś za-
wsze zmierzał do celu, potencjalny 
zleceniodawca dodatkowej robo-
ty, niczym wprawny drapieżnik, w 
pierwszej kolejności wybiera naj-
słabsze osobniki, więc powinieneś 
być bezpieczny! Dobrze poruszać 
się w parach, tocząc z pozoru istot-
ną dyskusję, temat jest tak napraw-
dę drugorzędny, liczą się gesty, 
mimika, choćby marsowe miny, czy 
slang projektowy. Zapytani o temat 
dyskusji, odpowiadajcie, że szuka-
cie najlepszego rozwiązania danej 
kwestii. Odpowiednio poprowa-
dzona rozmowa pozorowana może 
nawet sprawić, że trafisz na listę 
uprzywilejowanych pracowników, 
którym trafi się wyjątkowo atrakcyj-
ny Incetyw. 
Znajdź automat z przekąskami. Bar, 
jadłodajnię, piekarnię, czy nawet 
stragan z owocami. Siedząc przy 
biurku będziesz głodny, jak nigdy 
w życiu. Odległe, czasochłonne 
wycieczki po jedzenie nie są mile 
widziane przez przełożonych, więc 
trzeba przygotować optymalną 
trasę. Swoistą mapę najbliższych 
źródeł posiłków, do których dotrze-
my w mgnieniu oka nim ktokolwiek 
zauważy, że zniknęliśmy. Jednocze-
śnie nie zapominaj o współpracow-
nikach, jeśli idziesz do automatu po 
kawę, do „Chińczyka” po ostrego 
kurczaka, czy do piekarni po bułkę, 
zaproponuj że przyniesiesz też dla 

sąsiada - dobroć zaprocentuje, gdy 
następnym razem to przed tobą 
postawią parujący talerz. Jednocze-
śnie unikniesz przypisania łatki pra-
cownika, który cały czas je lub nie 
ma go przy biurku. Pamiętaj żeby 
jeść w miejscach do tego przezna-
czonych, przyłapany przy biurku 
korpoludek często dostaje po ła-
pach, czy wręcz jego przyszłość w 
firmie jest brutalnie Kanselowana!    
    
         
Korposłownik:

1. FTE - Full Time Employee. Pra-
cownik na pełen etat, człowiek, któ-
ry sprzedał duszę
2. Incetyw – Bodziec motywacyjny. 
To może być wyjazd integracyjny, 
poczęstunek, droga, szpanerska 
wycieczka 
3 PM - Project Manager. Jeden z 
pomniejszych bożków. Dla danego 
projektu to najwyższa obserwo-
walna władza. Bliski krewny OM 
zaprezentowanego w poprzedniej 
części słownika. Gliniarz i prokura-
tor, sędzia i kat w jednym, lokalny 
watażka, który w starciu z wyższy-
mi ogniwami łańcucha władzy jest 
prawie tak nieistotny jak szeregowy 
korpoludek
4. Fokusować – Skupiać się na 
czymś. Ponglish w tym przypadku 
ma dodawać znaczenia, stwarzać 
pozór zaawansowanego procesu
5. Resulty – Rezultat. Znów bardzo 
ordynarne spolszczenie, które ma 
na celu zwiększyć status danego 
wyniku, dodać mu znaczenia, pro-
fesjonalizmu
6. Performowanie – Osiąganie 
wyników, wykonywanie, robienie. 
Można performować dobrze albo 
źle. Oceniane przy rozdzielaniu bo-
nusów
7. Ołpenspejs -  Wspólna prze-
strzeń biurowa. Główne pomiesz-
czenie, w którym stoją wspólne 
biurka czy boksy. Wielkie, pracow-
nicze centrum integracyjne
8. Kanselować – Ponglish w swojej 
najżałośniejszej postaci. Anulować, 
wycofać się, przerwać

#  Albert Kosieradzki

Czas płynie nieubłaganie, korporacyjne tygodnie przeradzają 
się w miesiące, a ty obserwujesz pierwsze dramaty wśród 
pozostałych świeżaków. Niektórzy nie wytrzymują presji, inni 
nie przyswoili sobie podstawowych zasad przetrwania i toną w 
papierach pod krytycznym okiem PM.

ABC korporacyjnego 
survivalu,
czyli jak przetrwać w gąszczu 
targetów, ASAP-ów i FYI

cz.3
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PACZEŚ WRITING STORIES

To pytanie zadawałem sobie ja 
sam, niemalże każdego dnia w mo-
jej pierwszej „poważnej” pracy.
  Domyślam się, że skoro czytasz 
ten tekst, jesteś pracownikiem po-
ważnej korporacji, ale przecież nie 
zawsze tak było prawda? Wszyscy 
mieliśmy jakieś mniej lub bardziej 
poważne zajęcia, chyba że do kor-
po trafiłeś od razu po studiach. W 
takim razie gratuluję odwagi, życzę 
zdrowia, zapału, osiągania celów, 
uśmiechu, papieru w drukarce i li-
bido za dziesięć lat. Jeszcze raz gra-
tuluję odwagi. I pamiętaj, że siwe 
włosy są cool. Odwagi!
  W każdym razie, chciałem dzisiaj 
opowiedzieć wam o mojej pierw-
szej pracy. Zaznaczam, że wszyst-
kie opisane przypadki, historie, 
postaci są autentyczne. Jestem w 
pełni świadomy, że dla niektórych 
z was opisywane zdarzenia będą 
brzmiały niczym science fiction, 
jednak wierzcie mi, są prawdziwe.
  Przedsiębiorstwo zajmowało się i 
zajmuje nadal dostarczaniem ar-
tykułów biurowych. Coś jak Lyreco, 
tyle, że z rentą chorobową.
Pracowników było około pięćdzie-
sięciu, około pięciu z nich było 
zarejstrowanych, kolejnych pięciu 
to inwalidzi. Było również pięciu 
księgowych, pięciu magazynierów, 
pięciu kierowców, pięciu handlow-

ców ( z czego żaden nie był sprze-
dawcą) i pięć osób, które robiły tzw. 
wiatr, czyli były w firmie, ale nawet 
szef tak naprawdę nie wiedział po 
co. Na to wszystko przypadało 
jakieś pięć komputerów i pięć pi-
rackich kopii pakietu office. Cza-
sem sam zastanawiam się czemu 
ta firma, do cholery, nie nazywała 
się „Pięć” albo raczej „Nienawistna 
piątka”. W każdym razie, z całego 
wachlarza absurdów i historii god-
nych sitcomu, który marzy mi się 
kiedyś popełnić, skupię się na opi-
sie działu handlowego. Może czas 
i papier pozwoli mi choć trochę 
przybliżyć postać head of the pro-
ject  czyli szefa wszystkich szefów 
– właściciela i założyciela firmy X.
 „Pokój Handlowców” – taki dum-
ny napis (kartka w kratkę, krzywo 
docięta, napis flamastrem, przy-
klejona „taśmo klejonco” ) można 
było przeczytać na drzwiach, które 
prowadziły do serca firmy, czyli do 
pomieszczenia, gdzie pracowały 
a raczej przebywały lokomotywy, 
które pchały cały ten wózek. W po-
koju handlowców można było zna-
leźć wszystko, oprócz sprawnych 
komputerów. Mam tu na myśli, 
sterty tonerów, kubków, dzban-
ków, magnetofonów, pojemników, 
katalogów, uchwytów, kasztanów, 
gratisów, orzechów i uszkodzo-

nych przez los przedmiotów i ludzi.
Wystrój był raczej niebanalny, 
biurka różniły się wysokościami i 
materiałami z jakich zostały zro-
bione, dzięki krzesłom można było 
prześledzić całą historię wystroju 
wnętrz domu szefa, na ścianach 
wisiały kalendarze, wykrzywione w 
transporcie tablice korkowe, rzutki 
i oczywiście akty takich malarzy jak 
Edgar Degas, CKM czy Playboy.
Pokój wyposażony był w trzy pe-
cety. Celowo użyłem tego słowa, 
ponieważ istniało ryzyko, że jeżeli 
użyję słowa komputery, wyobrazi-
cie sobie jakieś drogie laptopy Asus 
albo Maki.
Pecety, szare i zmęczone, jak ludzie 
którzy przy nich siedzieli i grali...
wróć, i robili oferty dla dużych 
klientów. Zacznijmy od starszyzny 
i tym samym od przypadku najcie-
kawszego.
Zyta, kobieta koło sześćdziesiątki, 
ze względu na staż ( około 50 lat) 
genialna znajomość rynku, dobre 
kontakty w instytucjach państwo-
wych. Z uwagi na to, że Zyta była 
już na emeryturze, nie zaliczała 
sie do grona osób zarejstrowa-
nych, wypłatę odbierała w bank-
notach dwudziestozłotowych z 
trzymiesięcznym opóźnieniem, co 
kwitowała podpisem w zeszycie z 
okładką w galopujące konie. Lubi-
ła papierosy i  okulary słoneczne w 
pochmurne dni. W pracy czuła się 
jak w domu. Na wypadek zimniej-
szych dni, w szufladzie trzymała 
coś w rodzaju polaro-kurtki, którą 
rozdarła pod pachą na marszu w 
Gdyni w sierpniu 1980 roku. Była 
świetnym handlowcem, budowała 
bardzo trwałe relacje z klientami, 
które trwały nawet dwadzieścia 
pięć lat. Miała jedynie dwie wady: 
nie mogła rzucić palenia, a paliła 
jakieś trzy paczki rosyjskich papie-
rosów dziennie i nie miała prawa 
jazdy. Do klientów dojeżdżała ko-

munikacją miejską, a katalogi wozi-
ła za sobą wózkiem na dwóch kó-
łeczkach, z których jedno piszczało 
i Zyta nigdy nie wiedziała które.
Dalej. Michał, dla przyjaciół „Łysy” – 
człowiek, który autentycznie kręcił 
najlepsze wyniki sprzedażowe, jed-
ni twierdzili, że jest dobry, inni, że 
na bezrybiu i rak ryba. Łysy w firmie 
był od samego początku. To typ 
gościa, który mówiąc, podchodzi 
do ciebie zbyt blisko,, dzięki czemu 
wiesz co jadł na śniadanie. Czło-
wiek, którego charyzma przeplata 
się z zachowaniami psychopa-
tycznymi. Nikt nie wiedział, kiedy 
Michał żartuje, a kiedy nie. Nawet 
szef, któremu metalowa rzutka 
podana przez Michała przeleciała 
tuż koło głowy, żeby z przerażającą 
siłą wbić się w pole za pięćdziesiąt 
punktów. Michał ze względu na 
swoje wyniki mógł sobie pozwolić 
praktycznie na wszystko i chętnie 
z tego przywileju korzystał. Jed-
nym z jego ulubionych zajęć było 
jedzenie aromatycznych potraw 
wietnamskich (do 15 złotych) połą-
czone z oglądaniem i głośnym ko-
mentowaniem kompilacji wypad-
ków samochodowych na YouTube. 
Facet, który otarł się w swoim życiu 
o wielkie kariery, wielkie pieniądze 
i piękne kobiety. Facet, który nie 
pracowałby tu, gdyby nie chciał. 
Facet w skórzanej kurtce. Facet, 
który miał tu być wspólnikiem. Fa-
cet, który wierzy w swoje historie.
Kolejny zawodnik to Rysiek, dla ko-
legów Glizda. Rysiek to typ, który 
krzyczy niby pod nosem, ale tak 
żeby wszyscy słyszeli. Chodzi szyb-
ko, myśli szybko, załatwia szybko, 
nie zawsze to co miał załatwić, ale 
załatwia. Człowiek, który bierze 
dwa bardzo duże łyki... twojej kawy 
i ma pretensje, że jest za słodka.
Typ którego często chciałbyś nie lu-
bić, ale po prostu się nie da, bo jako 
jedyny jest w stanie krzyczeć na 

własnego klienta i własnego szefa 
i nie wiedzieć czemu uchodzi mu 
to na sucho. Drugi wynik w firmie, 
potrafi siedzieć w biurze bez ko-
szuli, bo mu gorąco, podszczypuje 
koleżanki i śmieje się stanowczo za 
głośno.
Łysy i Glizda lubili często się szar-
pać dla żartów, niszczyli przy okazji 
i tak już rozlatujące się meble, a do 
tego szczypali się w okolice intym-
ne. Sami to oceńcie – ja nie mogę, 
mam przyklejoną łatkę homofoba.
Konrad - około trzydziestki, uważa 
się za przystojniejszego niż jest w 
rzeczywistości, pseudonim nadany 
– „Poseł” z uwagi na styl ubierania 
się. Czarne spodnie, czarny płaszcz 
do kolan i czarne rękawice (na któ-
re jest za ciepło). Generalnie ele-
ganckie ubieranie się nie było do-
brze odbierane przez kolegów, bo 
to zbędne i wieśniackie. Osobiście 
uważam, że Poseł miał coś z głową, 
kilkakrotnie przyłapałem go na ga-
daniu po angielsku do wyłączone-
go telefonu. Robił to, bo wiedział, 
że szef go słucha, a posługiwanie 
się językiem angielskim robiło 
wrażenie na moim szefie, z tego 
samego powodu co na was jazda 
figurowa na łyżwach – ponieważ 
tego nie potraficie.
A Konrad wrażenie robić musiał, bo 
wyniku wykręcić nie potrafił albo 
mu się nie chciało, albo jedno i dru-
gie. To typowy firmowy człowiek 
wiatr, który wygląda, wypowiada 
się i pięknie obiecuje nienaturalnie 
niskim głosem. Generalnie - nie lu-
bimy.
  A jak możemy okazać, że nie lu-
bimy? Oczywiście, najbardziej 
zmyślnymi i podłymi żartami jakie 
jesteśmy w stanie wykombinować, 
poczynając od przyprawienia lun-
chu Black Mambą (jeden z ostrzej-
szych ekstraktów świata), przez 
chowanie telefonu pod jeden z 
kasetonów sufitowych, kończąc 

na (ten drugi żart gorąco polecam) 
takim ukryciu telefonu, że pod-
czas wydawania dźwięku sprawia 
wrażenie dzwonienia w całym po-
mieszczeniu. Dzięki temu ofiara go 
słyszy, ale nie jest w stanie znaleźć.
  Biurowe żarty, historie i postaci 
będę starał się wam przybliżyć 
w kolejnych numerach. Jednak 
nie zapominajmy również o tym, 
że poza żartami i wygłupami jest 
jeszcze coś takiego jak koleżeńska 
pomoc.
W naszym biurze najczęściej po-
mocy potrzebowała Zyta z racji 
wspomnianego nałogu. Nic nie 
pomagało: tabletki, gumy, pla-
stry nikotynowe. Z uwagi na to, 
że uporałem się z nałogiem, Zyta 
poprosiła mnie o radę. Po długiej 
naradzie z kolegami z biura poleci-
łem jej aplikacje Police Light’s. Jest 
to darmowa aplikacja, którą można 
ściągnąć na telefon, a po włączeniu 
jej, ekran zostaje podzielony na pół 
i zaczyna migać niebiesko-czerwo-
nym jaskrawym światłem.
- I co dalej, Rafał, bo to jest napisa-
ne po angielsku – zapytała mnie 
Zyta. Więc zorganizowałem jej 
szybko instrukcję obsługi: 
- Police Lights features:  – jeżeli 
chcesz uwolnić się od nałogu...
Multiple preset flashing light sequ-
ences - usiądź wygodnie przed te-
lefonem i uruchom aplikację…
Load custom flashlight sequence – 
ustaw migające światła na najwięk-
szą szybkość…
Slider speed control – staraj się cały 
czas patrzeć w ekran i nie mrugać 
oczami…
 28 unique configurable light textu-
res  – 28 minut dziennie, patrzenia 
w aplikacje wkrótce uwolni cię od 
nałogu, powodzenia.
- Dziękuję Rafał, zostaw mnie teraz 
samą na pół godziny...

#Rafał Pacześ

Przybysze 
z kosmosu

Rafał Pacześ, komik 
aktywny od 2012 roku. 
Jego stand-up comedy 
można zobaczyć na 
globalnej platformie 
Netflix, stacjach TVP, 
Polsat czy Comedy Central. 
Inaugurował scenę stand-
upową w programie Kuba 
Wojewódzki na której sam 
wystąpił aż trzykrotnie. 
Zwycięzca i juror 
niezliczonych festiwali 
kabaretowych  
i stand-upowych

Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?... Na te 
pytania starała się odpowiedzieć niejedna tęga głowa tej 
planety, niejeden rekruter i niejeden nowo poznany kolega z 
sąsiedniego biurka w naszej nowej pracy. Na te pytania szukał 
również odpowiedzi chyba każdy z nas, widząc pierwszy raz 
Popka, Conchitę Wurst czy własnych rodziców, którzy usiłują 
pogodzić śpiew i taniec na parkiecie. 
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Kto ma pszczoły, ten ma miód, a kto ma dzieci, ten 
przecież wygrał życie, bo ma 500+ i dodatkowe dwa 
dni opieki na rok. Czy rzeczywiście jest czego zazdro-
ścić? Wykonajmy case study pod tytułem „wakacyjna 
przerwa” i sami wyciągnijmy wnioski.

Kto posiadł skilla na poziomie managerskim i dodat-
kowo jeszcze umie liczyć, ten wie, że wakacje szkolne 
trwają dwa miesiące, czyli 61 dni, a urlop to jedynie 
26 dni na cały rok (w wersji maksymalnej) plus te dwa 
dodatkowe. 

Zakładając optymistycznie, że zrobimy sobie wielką 
urlopową kumulację właśnie podczas wakacji, czyli 
nie wykorzystamy żadnego wolnego dnia w cią-
gu roku (co jest mało prawdopodobne, biorąc pod 
uwagę, że co chwilę wypadają jasełka, dni warzywa, 
godziny z piłką, wspólne czytanki, dni rodziny, we-
sołe pikniki, urządzane oczywiście w dni robocze, a 
ponadto dzieci zapadają na rożne choroby, które cza-
sem trwają jeden dzień i załatwia się to urlopem na 
żądanie zamiast L4), to i tak nie ma żadnej gwarancji, 
że pracodawca zgodzi sie, byśmy wzięły miesiąc wol-
nego akurat w sezonie urlopowym. Krótko mówiąc, 
jesteśmy w czarnej... kropce. 

Ale przecież jesteśmy mistrzyniami pokonywania 
challengów, kreatywnego rozwiązywania proble-
mów i żaden timetable żłobka czy przedszkola nie 
będzie nam sie stawiał, gdy chcemy go zsynchronizo-
wać z naszym osobistym kalendarzem. 

W pierwszym odruchu dzwonimy 
po backup, czyli do babci. I usta-
lamy, że jeden tydzień maluchy 
przepękają u starych. Wrócą 10 
kilo grubsze, z ADHD spowodowa-
nym wysoka ilością przyswojonych 
barwników i nabytą cukrzycą, ale 
trudno. Przecież nie będziemy ich 
ze sobą przyprowadzać do pracy. 

Kolejny tydzień? How about „Lato 
w mieście”? Kiedyś taka instytucja 
działała świetnie i prężni opieku-
nowie zapewniali dzieciom opie-
kę, posiłki, a nawet chodziło się na 
basen, do Łazienek albo grało się w 
dwa ognie, pamiętacie? To będzie 
świetne, dzwonimy! Nie ma miejsc? 

A za podwójna stawkę? To może chociaż jedno dziec-
ko? Pół? Nie? No to do usłyszenia w przyszłym  roku. 
Lesson learned, wnioski wyciągnięte - błąd do unik-
nięcia w kolejnym projekcie.  

Help Line „Koleżanka” mówi, że przecież są dyżurne 
placówki w mieście. Dzwonimy. Kolejka oczekują-
cych jak w call center. W końcu się udaje. Pytamy. 
Upewniamy się. Potwierdzamy. Do wirtualnej rekru-
tacji przystępujemy. Wszystkie kroki zgodnie z proce-
sem i kalendarzem  narzuconym przez wirtualnego 
project managera. Udaje sie nam wcisnąć dziecko do 
jakiegoś oddziału  integracyjnego w pewnej szemra-
nej dzielnicy, w dość odległej części miasta. Ale niech 
już tak będzie. Lepsze to niż nic. Miejmy nadzieję, że 
dziecko nie wróci z tatuażem na plecach oraz z pie-
śnią „śmierć wrogom ojczyzny” wbitą do głowy. 

A co z kolejnymi tygodniami? Ech, pomyślisz o tym 
później. Teraz masz jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, 
więc decydujesz skupić się na pracy. Odpalasz skrzyn-
kę mailową i okazuje się, że szef do ciebie napisał.  Z 
przykrością informuje, że nie może zaakceptować 
twojego wniosku o urlop, bo przecież podczas waka-
cji wszyscy inni idą na urlop, a robota sama się nie zro-
bi. Trzeba zatem będzie zatrudnić praktykantów i sta-
żystów. Szkoda tylko, że ci „praktykanci” musza mieć 
co najmniej 18 lat. No zupełnie tego nie przemyśleli! 

#Magda Seko

W końcu dostaliśmy wymarzony urlop i szykujemy 
się na wakacje. Czy wiecie, że wyjazd wakacyjny jest 
jednym z bardziej stresujących momentów w cią-
gu roku? Wynika to zapewne z wielu kwestii, ale wg 
mnie składają się na to wielkie oczekiwania związane 
z urlopową labą, zmiana trybu życia oraz codziennego 
ustalonego rytmu, a także konieczność przebywania 
ze sobą niemal 24 godziny na dobę. A ja i moja żona 
mamy bardzo różne temperamenty. 
Przy poprzednich naszych wyjazdach kłótnie się zda-
rzały, a deklaracje w stylu „nigdzie nie jedziemy” nie 
należały do rzadkości. itd.
Każde z naszej czwórki ma swoje oczekiwania wobec 
wyjazdu wakacyjnego i każdy ma swoje przyzwycza-
jenia. Nagle cała nasza rodzina musi przygotować się 
do drogi i spędzić ze sobą dwa tygodnie. Super, nie 
możemy się doczekać, ale trochę inaczej wygląda 
wspólne życie, kiedy się chodzi do pracy i ma okre-
ślone obowiązki, trochę inaczej w weekendy, kiedy 
wiadomo, na co trzeba przeznaczyć czas, a zupełnie 
inaczej, kiedy wyjeżdżamy na urlop. 
Niewiele osób przyzna się, że czasem urlop to czas dla 
rodziny, błogie lenistwo  i… delikatny stresik. 
Po pierwsze każdy rodzic wie, że urlop z dwójką ma-
łych dzieci to nie bułka z masłem. Jeśli ktoś wcześniej 

tak to sobie wyobrażał, to 
szybko zostanie wyprowa-
dzony z błędu. Jego urlop na 
pewno nie będzie polegał na 
leżeniu na plaży i popijaniu 
drinka z palemką. 
Kiedy nie mieliśmy dzieci, wy-
jazdy wakacyjne były czystą 
przyjemnością, wybór miej-
sca, odbywał się bez kłótni, 
pakowanie przebiegało w we-
sołej atmosferze. Sytuacja się 
zmieniła diametralnie, kiedy 
na wakacje musieliśmy zabrać 
najpierw pierwsze, a później 
również i drugie dziecko. Ty-
dzień przed wyjazdem zaczy-
nała się nerwówka i szybkie 
uzupełnianie niezbędnych 

rzeczy. Oczywiście niekoniecznie zgadzałem się z mał-
żonką odnośnie tego, co jest naprawdę niezbędne. 
Następnie zaczynało się pakowanie, czyli horror, po-
nieważ za każdym razem rzeczy przewidzianych jako 
niezbędne było tyle, że jedynie mały dostawczak mógł 
to pomieścić. Kolejna sprawa to podróż i przystanki 
co 30 minut na siku, picie, kanapkę, rozprostowanie 
nóg, itd. Trochę trudno się z tym zmierzyć takiemu za-
daniowcowi jak ja, dla którego podróż to nie element 
wakacji, a zadanie polegające na dostaniu się z punktu 
A do punktu B w jak najkrótszym czasie, a wiadomo,  że 
za każdy postój traci się punkty. 
Jedno jest pewne: do wyjazdów rodzinnych trzeba się 
przyzwyczaić, a może nawet ich nauczyć. 
Z roku na rok było coraz lepiej, aż muszę przyznać, że w 
tym roku pakowanie i podróż minęły naprawdę fajnie. 
Ja przestałem się spinać,  że nie zmieścimy wszystkie-
go do bagażnika, żona już wie, że jak czegoś nie weź-
mie, to naprawdę można to kupić na miejscu, a samą 
podróż nauczyłem się zacząć traktować jako integral-
ną część wakacji, więc nie mam już problemu z posto-
jami. Wręcz sam do nich namawiam. 
Doświadczenia urlopowe uzmysłowiły mi, że trzeba 
się przede wszystkim nauczyć czerpać przyjemność ze 
wspólnego spędzania czasu, niezależnie od okoliczno-
ści. Skoro stoimy w korku na A1, to nic tego nie zmieni; 
warcząc na siebie, nie będziemy szybciej na miejscu. 
Zagrajmy wspólnie w grę „jakie to zwierzę” lub „zaśpie-
wajmy wspólnie piosenkę”, choć z tym śpiewaniem, to 
różnie bywa. U nas zgodnie postanowiono, że śpiewać 
mogą wszyscy, poza moją małżonką, która ma nie-
skończenie wiele wspaniałych talentów, ale śpiewa-
nie nie jest jednym z nich. Po tych kilku latach mogę 
śmiało powiedzieć, że wakacyjne wyjazdy znów stały 
się czystą przyjemnością, ale doceniamy w nich zu-
pełnie inne rzeczy niż te, które ceniliśmy w wyjazdach 
we dwójkę. Aktualnie frajdą jest to, że możemy pobyć 
wspólnie przez dwa tygodnie i się nie pozabijać. Jak już 
kiedyś pisałem, na wspólne wakacje mamy tylko kilka 
lat, później „wakacje ze starymi”, nie będą dla naszych 
dzieciaków żadną frajdą.

#Korpotata
www.korpotata.com

Wakacyjna przerwa Jedziemy na wakacje, 
czyli jak odpocząć i 
się nie pokłócić

KORPOMAMA KORPOTATA
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WODNIK (20 I-18 II)
Postanowisz złapać trochę 
słońca i odpocząć od korpo-

życia. Wyjedziesz na ekskluzywne zagra-
niczne wczasy do pięciogwiazdkowego 
hotelu. Na miejscu okaże się, że sąsiedni 
pokój zajmuje twój szef, który przez 
przypadek również postanowił odpo-
cząć w tym miejscu. Szefa niezmiernie 
ucieszy twój widok i z miejsca zarzuci cię 
nowymi projektami do zrobienia ASAP. 

RYBY (19 II-20 III)
Przeziębisz się i zostaniesz 
wysłany na tygodniowe L4. Po 

powrocie okaże się, że w biurze nie ma 
twoich osobistych rzeczy: komputera, 
biurka, krzesła itd. Uznasz, że zostałeś 
zwolniony i udasz  się z awanturą do 
działu kadr. Gdy już nakrzyczysz na 
wszystkich wokół, pani kadrowa uprzej-
mie wyjaśni ci, że to koledzy z teamu 
postanowili zrobić ci psikusa, a żeby od-
zyskać rzeczy musisz z nimi zagrać w grę 
„ciepło – zimno”.  

BARAN (21 III-20 IV)
Podczas firmowego zebrania 
niechcący oblejesz kawą ko-

legę siedzącego obok. Chłopak będzie 
na ciebie wściekły, gdyż po pracy zamie-
rzał iść na randkę w ciemno. W ramach 
pomocy zaoferujesz, że sam się na tę 
randkę wybierzesz, a kolega przystanie 
na twoją propozycję. Na randce w ciem-
no zjawi się twoja była szefowa, której 
szczerze nienawidziłeś. Mimo wszystko 
kobieta pozytywnie cię zaskoczy. Chyba 
będzie z tego coś więcej!

BYK (21 IV-21 V)
Gdy wszyscy wokół pochło-
nięci będą zbliżającymi się 

deadlinami i ASAP-ami, ty będziesz 
spędzać czas na fejsiku, pasjansie i wy-
cieczkach do pobliskiego spożywczaka. 
Uważaj, bo chwilowy przestój w pracy, 
to tylko cisza przed burzą. Za kilka dni 
zostaniesz przydzielony do pokierowa-
nia bardzo czasochłonnym projektem i z 
żalem będziesz patrzył jak inni się obija-
ją, gdy ty harujesz. 

BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI)
W tym miesiącu szefowa po-
stanowi przydzielić ci nową 

rolę – jej osobistego gońca. Będziesz 
miał zaszczyt odbierać jej pranie z pralni, 
rozwrzeszczane dzieciaki z przedszkola 
oraz przynosić kawę co rano. Kiedy w 
końcu się zbuntujesz i kategorycznie za-
żądasz bardziej biurowych obowiązków 
dostaniesz do przepisania 14 segregato-
rów z umowami z 1998 roku. W efekcie 
zatęsknisz za hałaśliwymi dziećmi sze-
fowej. 

RAK (21 VI-22 VII)
Dostaniesz mandat za par-
kowanie w niedozwolonym 

miejscu. W złości pójdziesz do szefa po 
raz kolejny ubiegać się o miejsce par-
kingowe, którego po raz kolejny nie 
dostaniesz. Postanowisz dać szefowi 
nauczkę i powbijasz pineski w jego fotel. 
Obolały szef wezwie cię na dywanik, a 
ty będziesz tłumaczył, że od niedawna 
chodzisz na zajęcia z akupunktury i sie-
dzenie w ten sposób będzie dla szefa 
zdrowsze.

LEW (23 VII-22 VIII)
Koledzy z teamu postanowią 
zorganizować ci niespodzian-

kę urodzinową i z samego rana obłożą 
twoje biurko kawałkami czekolady. Nie-
stety ze względu na upał i zepsutą kli-
matyzację w pracy, czekolada rozpuści 
się zanim dotrzesz do biura i całe twoje 
biurko i komputer będą pływać w sosie. 
Smacznego! 

PANNA (23 VIII-22 IX)
Wrócisz do pracy po urlo-
pie opalony, wypoczęty i 

uśmiechnięty. Już na wejściu kadrowa 
popsuje ci humor mówiąc, że niepo-
prawnie wystawiłeś wniosek urlopowy 
i został ci przydzielony urlop bezpłatny 
zamiast wypoczynkowego. Będziesz się 
musiał bardzo postarać żeby odrobić 
straty finansowe – nadgodziny, pracu-
jące weekendy. Szybko poczujesz, że 
bardzo potrzebujesz kolejnego urlopu.

WAGA (23 IX-23 X)
Pokłócisz się z Panem Kanapką 
o ceny kanapek, które w tym 

miesiącu wzrosły dwukrotnie. Okazuje 
się, że Pan Kanapka nie wyrobił ostatnio 
targetu i zmuszony jest pilnie odrobić 
straty. Możesz albo zapłacić podwójnie, 
albo zacząć sam przygotowywać sobie 
jedzenie do pracy. Niestety w kuchni 
masz dwie lewe ręce więc postanowisz 
przeznaczyć wakacyjną premię na dofi-
nansowanie Pana Kanapki.

SKORPION (24 X-21 XI)
W twoim ołpenspejsie zosta-
nie położona nowa wykładzi-

na a zarząd firmy postanowi, że wszyscy 
pracownicy mają zdejmować obuwie 
przed wejściem do biura, aby jej nie 
zabrudzić. Akurat borykasz się z przy-
krym problemem choroby stóp, więc 
wzbudzisz dużą sensację chodząc boso. 
Pracownicy w obawie przed zarażeniem 
się ufundują ci ochraniacze na obuwie.

STRZELEC (22 XI-21 XII)
SW jeden z weekendów za-
balujesz tak bardzo, że przyj-

dziesz w poniedziałek do pracy deli-
katnie podchmielony, co momentalnie 
wyczuje pracujący u was korpolizus i 
postanowi na ciebie nakablować szefo-
wi. Aby uniknąć dyscyplinarnego zwol-
nienia, będziesz musiał oddać lizusowi 
pół swojej pensji. 
. 

KOZIOROŻEC (22 XII-19 I)
Do twojego teamu dołączy 
nowa, śliczna brunetka, któ-

ra ściągnie na siebie wzrok wszystkich 
kolegów z pracy oraz zazdrosne spoj-
rzenia koleżanek. Koledzy wdadzą się 
w bójkę z powodu rozbieżności zdań, 
który pierwszy ma zaprosić dziewczy-
nę na randkę. W tym czasie koleżanki 
wybadają „nową” i dowiedzą się, że ma 
ona męża i dzieci, i spokojnie przyjmą 
ją do swojego grona. Brunetka widząc 
zamieszanie wokół siebie, momentalnie 
wykorzysta sytuację i będzie aspirowała 
na stanowisko lidera teamu.
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