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MANAGER NA WAKACJACH 
Z REKLAMą PIWA W TLE

Sezon urlopowy w pełni, dlatego dziś temat miły i przy-
jemny. Jedziemy na wakacje. Każdy zna to cudowne 
uczucie niecierpliwego odliczania dni do upragnionego 

wyjazdu. Oczyma wyobraźni widzimy wymarzony wypoczynek, 
odgrażając się, że przez ten krótki czas nawet na chwilę nie pomy-
ślimy o pracy. Niestety, jak to zwykle bywa, nasze marzenia mają 
niewiele wspólnego z rzeczywistością. 

Nie jest tajemnicą, że aby nie zwariować, powinniśmy od czasu 
do czasu zapomnieć o pracy. Nie trzeba czytać specjalistycznych 
poradników, żeby zdać sobie sprawę, że nawet przepiękny basen 
w luksusowym hotelu nie zapewni nam relaksu, jeśli będziemy 
leżakować z laptopem na kolanach. Poza tym już dawno temu 
skończyły się czasy, gdy słowo „roaming” kojarzyło się tylko 
z irracjonalnie wysokim rachunkiem. Prowadzi to do tego, że 
telefon przyciąga więcej naszej uwagi 
niż rodzina czy przyjaciele, z którymi 
wspólnie wypoczywamy. Dlatego 
po kolejnym urlopowym tygodniu 
spędzonym w  poszukiwaniu łado-
warki do komórki postanawiamy 
dobrze wszystko zaplanować i wreszcie 
solidnie wypocząć.

Zaczyna się od zorganizowania 
zastępstw na czas naszej nieobecności. 
Zazwyczaj umiemy określić zakres 
obowiązków naszych współpracow-
ników. Znamy ich potencjał i wiemy, 
czym zajmują się na co dzień. Z satys-
fakcją stwierdzamy, że nie ma zadania, 
które pozostanie bez opiekuna na czas 
naszej nieobecności. Problem pojawia 
się, gdy pomyślimy o tym, kto będzie 
podejmował decyzje. Aż trudno uwierzyć, jak często pada wtedy 
zdanie: „Na pewno sobie poradzicie, a w razie trudniejszego 
tematu jestem pod telefonem”. STOP! Co to znaczy trudniejszy 
temat? Co ma pomyśleć osoba, której na czas urlopu przekazujemy 
nasze obowiązki? Skończy się na tym, że z każdym niewygodnym 
pytaniem będzie się do nas zgłaszać. Dlatego wraz z rozdyspo-
nowaniem obowiązków musimy jasno określić, do kogo należy 
ostatnie słowo w danej sprawie. Należy tylko pamiętać, że w tym 
czasie nas nie ma na tej liście.

Termin urlopu zarezerwowany, nasi współpracownicy przygo-
towani na najgorsze. Pozostaje tylko zdecydować, gdzie jedziemy. 
Tutaj niestety czyha kolejna złośliwa pułapka. Wielu z nas, 
planując wakacje, korzysta zwykle z poradnika „Śladami konku-
rencji”. Podświadomie akceptujemy myśl, że skoro i tak idziemy 
na dalekie ustępstwa, gdy chodzi o naszą etykę pracy (częsty 
jest przypadek poczucia winy związanego z dłuższą nieobecno-
ścią w firmie), to musimy to sobie zrekompensować potajemną 

pracą podczas wakacji. Niestety, sami siebie oszukujemy, ponieważ 
nawet kilka wizyt w salonach konkurencji czy „przypadkowe” 
spotkanie z kandydatem na współpracownika nie pozwoli nam 
zapomnieć o napięciach związanych z życiem zawodowym. Jeśli 
naprawdę chcemy naładować akumulatory na długie miesiące 
pracy w biurze, musimy unikać kompromisów. Wakacje to czas 
z założenia beztroski i dajmy mu szanse takim pozostać.

Udało się, jesteśmy na wakacjach. Telefon wraz z laptopem 
spokojnie leżą w hotelowym sejfie. Nic nie jest w stanie zmącić 
naszego wypoczynku. Niestety nagle okazuje się, że rozpoczy-
namy wakacje od sporządzenia planu dnia, zorganizowania 
naszym przyjaciołom harmonogramu zadań, z ustaleniem czasu 
i intensywności opalania włącznie. Pomimo że jesteśmy na waka-
cjach, nadal podświadomie zarządzamy zespołem. Pomijając już 

to, że nasze relacje z najbliższymi mogą 
ulec znacznemu pogorszeniu, wcale nie 
odpoczywamy. Dlatego jako zadanie 
wakacyjne polecam próbę zmiany prio-
rytetów. Spróbujmy zdać się na innych. 
Nie oceniać, czy plan wycieczki jest 
optymalny, tylko pozwolić się ponieść 
urlopowemu chaosowi. Sami będziemy 
zdziwieni, ile satysfakcji daje nam 
możliwość akceptowania rzeczywistości 
takiej, jaka jest, bez konieczności wpro-
wadzania jakichkolwiek poprawek. 

Jak to jest z  tym odpoczywaniem? 
Czy w  ciągłej pogoni za wynikami 
wypada jechać na wakacje? Może was 
zaskoczę, ale wyjazdy na urlop są równie 
ważnym elementem naszej kariery jak 
sama praca. I nie chodzi tu wyłącznie 

o wspomniane naładowanie akumulatorów. Najlepsze pomysły 
biznesowe pojawiają się, kiedy jesteśmy zrelaksowani, a nasz 
umysł osiąga łatwość abstrakcyjnego myślenia. Nie ma bardziej 
sprzyjających okoliczności niż wypoczynek z dala od pracy.

Skoro już mowa o abstrakcyjnym myśleniu, to na koniec słów 
kilka o mistrzostwach w RPA w ujęciu marketingowym. Na całym 
świecie było głośno o tym, że holenderski producent piwa wpro-
wadził na mecz „kibicki” (okazało się później, że to były wynajęte 
modelki) w sukienkach ze swoim logo. Ponieważ wiadomo, jak 
FIFA dba o swoich sponsorów, a jednym z nich jest znany browar, 
panie zostały wyproszone ze stadionu i zrobiła się z tego duża 
afera. Teraz pojawia się pytanie, ile osób usłyszałoby o holen-
derskim browarze, gdyby panie w pomarańczowych sukienkach 
w spokoju obejrzały mecz? A ile usłyszało po nagłośnieniu całej 
sprawy w mediach? To teraz zastanówmy się, kto dopilnował tego, 
że panie zauważono i aresztowano? Czy aby na pewno przedsta-
wiciele FIFA? Kreatywny marketing! Miłych wakacji! 

psYchOLOGiA FeL ietON

mikołaj woyna

ALTERNATYWNE TERAPIE

hirudOterApiA  
Historia leczenia pijawkami sięga czasów starożytnych. 
Szczytowym okresem w  leczniczym wykorzystaniu pijawki 
lekarskiej jest wiek XVIII i XIX. Dzisiaj lekarze przekonują się 
do pijawek, przyznając, że w wielu przypadkach są one bardziej 
skuteczne od powszechnego stosowania leków. 

W Polsce żyją obecnie 24 gatunki pijawki. Pijawka lekarska 
(Hirudo medicinalis) stanowi 0,3% populacji i ma zastosowanie 
w medycynie. Pijawka uważana jest za miniaturowe laborato-
rium farmakologiczne, a hirudoterapia może pomóc i skutecznie 
leczyć wiele różnorakich schorzeń, takich jak alergie, bóle kręgo-
słupa, agresję, histerię, nerwice, choroby i bóle serca, choroby 
płuc i oskrzeli, choroby wątroby, wrzody żołądka i dwunastnicy 
oraz choroby skóry, żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, choroby 
nerek, prostatę i impotencję, hemoroidy, nadciśnienie i niedoci-
śnienie, trudno gojące się rany, a także chorobę niedokrwienną 
, hemoroidy, choroby kobiece, bezpłodność, nadciśnienie 
i niedociśnienie, obrzęki powypadkowe, krwiaki i zakrzepy, rwę 
kulszową, zapalenie korzonków, bóle stawów, trudno gojące się 
rany, wysoki cholesterol  i wiele innych.

Hirudoterapia nie ma negatywnych skutków ubocznych. Nie 
wolno jej jednak stosować u osób dotkniętych anemią, hemofilią, 
u niskociśnieniowców i kobiet w ciąży, z założenia nie leczy się 
pijawkami dzieci poniżej 10. roku życia.

Metoda ta z powodzeniem stosowana jest przez poznański 
gabinet Bio Medical. Dla wszystkich pacjentów chętnych do 
skorzystania z jego usług wizyty umawiane są na dzień i godzinę 
odpowiadającą pacjentowi. Gabinet udziela bezpłatnej konsul-
tacji, po której można poddać się zabiegowi. Ukąszenie pijawki 
jest bezbolesne, ponieważ substancje produkowane przez pijawkę 
znieczulają skórę, hamują proces rozmnażania się bakterii, powo-
dują rozszerzenie naczyń krwionośnych. Gabinet zaopatruje 
się jedynie w pijawki ze sterylnej hodowli. Są one przystawiane 
tylko raz, a po zabiegu zostają utylizowane. Hirudoterapię prze-
prowadzają wysoko wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci 
o wykształceniu medycznym.

LecZeNie LArWAMi MuchY
W latach 30. i 40. XX wieku  zostało napisanych około 100 facho-
wych artykułów na temat larw. „Pracowały” one łącznie w około 
300 szpitalach w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Fachowcy 
w  większości uznawali i  entuzjastycznie wspierali leczenie 
larwami w najróżniejszych przypadkach, szczególnie przy zapa-
leniu okostnej, przy ropniach, czyrakach i wrzodach na nodze. 
W latach 30. zostały przeprowadzone badania nad ekstrakcją 
z larw substancji czynnej, w taki sam sposób, w jaki przeprowadza 
się to z roślin. Obecnie metodę tę stosuje wiele znanych placówek 
medycznych na świecie jak chociażby Churchill Hospital 

w  Oxfordzie w  Anglii czy Klinika Uniwersytetu Sahlgrens 
w Gothenburgu w Szwecji. 

Larwy niektórych dwuskrzydłych są alternatywną metodą 
leczenia chirurgicznego oraz terapii enzymatycznej, zwłaszcza 
w  przypadku ran zainfekowanych, głównie zawierających 
tkankę martwą, wrzodów goleniowych oraz defektów powsta-
łych przy syndromie stopy cukrzycowej, odleżyn i oparzeń. 
Larwy są bowiem zdolne do odżywiania się tylko tkanką martwą. 
Właściwość tę wykorzystuje się do oczyszczania niegojących się 
ran, albowiem larwy doskonale kopiują granicę między żywą 
i martwą tkanką, robiąc to nieporównywalnie dokładniej niż 
skalpel chirurga. Niszczą one nawet większość bakterii chorobo-
twórczych odpornych na antybiotyki. 

Metody tej nie należy stosować w miejscach, w których znaj-
dują się rany komunikujące się z otworami ciała lub organami, 
rany w pobliżu dużych żył oraz rany z tendencją do intensyw-
nego krwawienia. 

Również i z tego zabiegu mogą pacjenci skorzystać w poznań-
skim gabinecie Bio Medical. Przed aplikacją każdy pacjent 
gabinetu zostaje zaznajomiony ustnie i  pisemnie z  metodą 
leczenia i z możliwymi powikłaniami. Zostaje również sporzą-
dzona fotodokumentacja jego defektu przed aplikacją larw, 
a następnie po tej aplikacji.

W gabinecie Bio Medical do aplikacji używa się laboratoryjnie 
i sterylnie wyhodowanych larw muchy Lucilia sericata. A ich 
sterylność zapewnia się poprzez dezynfekcję jajeczek muchy, 
hodowlę larw na sterylnym odżywczym miodzie oraz transport 
w plastikowych pojemnikach specjalnie wyprodukowanych do 
tego celu.

Zapraszamy do  skorzystania z  zabiegów w  gabinecie   
Bio Medical ul. Garbary 95b/118, 61-757 Poznań, tel. 
61/8551341, tel. kom. 505 986 166 www.biomedical.net.pl  

istnieje wiele metod leczenia, alternatywnych do konwencjonalnej medycyny, które chociaż wydawać się mogą nieco kon-
trowersyjne, odznaczają się dużą skutecznością. Należą do nich hirudoterapia (leczenie pijawką lekarską) oraz larwoterapia 
(leczenie larwą muchy). Z zabiegów tych można skorzystać udając się do gabinetu lekarskiego Bio MEdiCaL w Poznaniu. 
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