
Z Nowosybirska na pogranicze

- Dima jakie są Twoje plany na przyszłość? 
– Obecnie przygotowuję się do studiów 
doktoranckich na UAM w Poznaniu. 
– A jakie znasz języki? 
– Rosyjski, niemiecki, polski, fiński, angielski, 
francuski, łotewski, czeski, ukraiński. 4

LUbuski

Pozytywna aktywność napędza kolejną

Z mojego doświadczenia wynika, że w każ-
dym miejscu pracy znajdzie się ktoś życzliwy, 
z bogatszym doświadczeniem, do kogo moż-
na zwrócić się o pomoc. Nie wolno  tylko bać 
się pytać. Wtedy po prostu łatwiej i szybciej 
realizuje się powierzone zadania – wyjaśnia 
Szymon Bojdo. 15 

Wielkie wydarzenia w małych słowach

Tak jakoś jesteśmy skonstruowani, że... najlepiej 
rozwijamy się poprzez kryzysy. Kiedy jest dobrze, 
jest po prostu dobrze. Ale kiedy jest źle, zaczy-
namy szukać wyjścia. Najpierw może przerażeni, 
potem z myślą, że „trzeba jakoś żyć”, a po jakimś 
czasie z miłym ciepłem w środku, że nie tyle już 
„trzeba”, co znowu „chce się żyć” – o zmianie 
w życiu pisze Kasia Kochańska. 12
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spis treści3 Pokaż, na co Cię stać!  
Przed Wami mnóstwo wyzwań, decyzji do podję-
cia. Czasem będą trafione, innym razem nie. Nie 
bójcie się tego – zachęca redaktorka naczelna.

4 Z Nowosybirska na pogranicze
O życiowych zakrętach, czasem wielokilome-
trowych, z DIMĄ ŁUŻYŃSKIM rozmawia JAN 
ZGRZYWA. 

8 Gwarancje dla młodzieży
Jak pomóc młodym ludziom w odnalezieniu się na 
rynku pracy z MACIEJEM SAŁDACZEM, wicedy-
rektorem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocła-
wiu rozmawia JAN ZGRZYWA

12 Wielkie wydarzenia w małych słowach
Chciałam być gotowa na wszystko to, co najlep-
sze. Teraz już wiem, że zmiany nadchodzą, czy 
tego chcemy czy nie. Dobre, złe, różne. Dlatego 
chciałabym codziennie patrząc w lustro wiedzieć: 
czego chcę, na czym mi zależy, co jest dla mnie 
ważne, skąd czerpię siłę... Katarzyna Kochańska.

15 Pozytywna aktywność napędza kolejną
Z SZYMONEM BOJDO, reporterem poznańskiego 
radia Emaus, doktorantem w Polsko-Niemieckim 
Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum, 
pracownikiem działu marketingu Wydawnictwa  
Świętego Wojciecha, rozmawia JAN ZGRZYWA 

20 Bi(l/r)et do dorosłości
Kończę studia i co dalej? – pewnie każdy młody 
czlowiek zadaje sobie takie pytanie. Martyna 
Szymborska wie, że nadszedł nowy etap życia. 
Przeczytajcie, co myśli absolwent, kiedy patrzy na 
swój dyplom ukończenia studiów.
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W  ciągu ostatnich kilku lat 
zmieniłam dużo w swoim życiu, 
podejmowałam próby, czasem 
ryzykowałam. Bo ogólnie to ze 
mnie rewolucjonistka jest. I nie 
boje się wyzwań. Bunt wywołuje 
we mnie tylko zmiana, do której 
nie jestem przekonana, i  która 
smakuje jak odgrzewany kotlet. 
Bo jak już zmiana, to rewolucyj-
na, z nowym spojrzeniem, pełna 
niepewności i  oczekiwań, i  za-
dawania sobie pytań.

Słuchać siebie….
Czasem jest tak, że zmiany się 
dzieją obok mnie, a moja intu-
icja broni się przed tym, mówi 
wewnętrzne NIE, przewiduje 
rozwój wypadków. I co wtedy ro-
bić? Słuchać siebie, czy słuchać 
argumentów z zewnątrz?
Tak było z  tym projektem, kie-
dy zespół mówił, nie składajmy 
kolejny raz „mentoringu”, bo to 
chyba nie dla nas. A ja cały czas 
byłam wewnętrznie przekonana, 
że to ma sens. A drugi przykład 
zgoła inny – ja nie byłam prze-
konana do tego, aby składać 
kolejną wersję innego projek-
tu innowacyjnego. A  koleżanka 
z  biura powiedziała: składaj! 
I  co? Miała rację, bo wniosek 
przeszedł i  otrzymał dużą ilość 
punktów.

I innych argumentów też
Przed Wami mnóstwo tego typu 
wyzwań, mnóstwo decyzji do 
podjęcia. Czasem będą trafio-
ne, innym razem nie. Wiele razy 
wpłynie to na zmianę Waszej sy-
tuacji życiowej czy zawodowej. 
Nie bójcie się tego. Ufajcie swojej 
intuicji, a  czasem argumentom 
z  zewnątrz. Może znajdzie się 
jakiś życzliwy mentor, z  którym 
szczerze porozmawiacie, a  kie-
dy tak porozmawiacie, to może 
problemy przestaną Was bloko-
wać i poczujecie, że stać Was na 
więcej. Życzę Wam takich mento-
rów, ludzi mądrych, którzy będą 
Was słuchać. A  wszystkich wuj-
ków „Dobra Rada” unikajcie jak 
ognia, bo oni zawsze wiedzą naj-
lepiej. A nie o to w życiu chodzi. 

Zmiana goni zmianę
Wszystko, co dobre jeszcze 
przed nami. Nie tylko przed 
Wami, ale przede mną też. Bo 
życie to zmiana, i  to, co wokół 
też się zmieni, np. przyroda 
w zależności od pory roku. 
Przeczytajcie wywiad z  Dimą 
Łużyńskim – kilka ostatnich lat 
jego życia to jedna wielka zmia-
na, dużo problemów, mnóstwo 
przejechanych kilometrów. Ale 
w  tym czasie niezwykły rozwój 
intelektualny. A  Szymon Bojdo 

opowiada o  tym, czym się zaj-
mował jako student – a  robił 
mnóstwo fantastycznych rzeczy 
– uczył, był dziennikarzem, pra-
cował w banku. Obecnie pracuje 
w wydawnictwie, pisze doktorat 
i jest radiowcem.
I  jeszcze rewolucja w  oświacie 
– szkoła demokratyczna, którą 
założyła Justyna Owsińska. Zo-
baczcie, w  jaki sposób można 
pracować z dziećmi, aby chciało 
im się uczyć.
A Renata Wcisło, tuż przed uro-
dzeniem córeczki Basi, napisała 
świetny tekst o  wypaleniu za-
wodowym, o  tym, co dzieje się 

z  człowiekiem, kiedy taki stan 
przychodzi. Warto przeczytać 
i  wiedzieć, bo czasami nasz zły 
stan psychiczny, to wynik tego, 
co dzieje się wokół.
Jest też kilka ciepłych słów od 
Kasi Kochańskiej – w  jej życiu, 
podobnie jak w  życiu Renaty 
znacząca zmiana – obie zostały 
mamami po raz drugi. Gratulu-
jemy!!! Dla mnie też to oznacza 
zmianę, gdyż dwa ostatnie nu-
mery mam przyjemność wyda-
wać, jako redaktor naczelna ma-
gazynu „Lubuski mentoring.pl”.

Zapraszam do lektury
Marzena Słodownik 

Pokaż, na co Cię stać!
Dużo tym razem o zmianach w życiu. Poczytajcie, w jaki sposób zmiana na nas wpływa. Bo niewątpli-
wie wpływa. Wiem to z własnego podwórka, i pewnie każdy z Was to wie!

Zmiana może dotyczyć także tożsamości. Dwa lata temu w przed-
stawieniu „Jutro zaczęło się wczoraj” zamieniłam się w czarnego 
łabędzia. To było coś! Bycie aktorem i ptakiem jednocześnie. Nie 
zapomnę tego do końca życia. Obok mnie: Iga Szczepanik, Ola 
Jędrzejewska i Alena Varaksa.
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- Jak to się stało, że przyjechałeś 
do Polski?
- W  wieku lat trzynastu miesz-
kałem wraz z mamą w Nowosy-
birsku, dokąd przeprowadzili-
śmy się z  naszego rodzinnego 
miasta Leńsk. Tam, jako osoba 
niepełnosprawna cierpiąca na 
mózgowe porażenie dziecięce, 
nie miałem możliwości uczęsz-
czania do szkoły i  obcowania 
z  moimi rówieśnikami, czego 
od zawsze pragnęła moja mama. 
Stolica Syberii ofiarowała taką 
możliwość. Staliśmy się jednak 
wkrótce jako ludzie bez rodziny 
ofiarami mafii mieszkaniowej, 
co w zasadzie przyśpieszyło nasz 
wyjazd.

 - W jaki sposób działa ta mafia?
- Zabijano właścicieli mieszkań, 
którzy nie mieli rodziny, po 
czym te mieszkania sprzeda-
wano. Grożono również i  nam. 
Wielokrotne zgłoszenia na mi-
licję były lekceważone. Mieszka-
liśmy na parterze, pod naszymi 

oknami ciągle ktoś stał w nocy. 
Mama nie mogła spać – czuwała, 
aby do nas się nie włamano. Po 
czterech tygodniach bez snu nie 
wytrzymała – wzięliśmy taksów-
kę i  pojechaliśmy na lotnisko, 

skąd polecieliśmy do Moskwy, 
nie wiedząc, co dalej.

- Jak to, tak po prostu? Sponta-
nicznie? 
- Tak. 

- Mieliście jakieś kontakty? By-
liście z kimś umówieni?
- Nie, ale w Nowosybirsku byli-
śmy zaprzyjaźnieni z  pewnym 
jezuitą, z  którym spotykaliśmy 
się regularnie. Mama z  nim 

Z Nowosybirska  
na pogranicze
Spotykamy się w moim biurze. Dimitrii przyjeżdża swoim rowerem. Stopień niepełnosprawności Dimy wła-
ściwie wyklucza jazdę na rowerze. Trójkołowa konstrukcja zaś, pozwalająca rowerzyście na przyjęcie po-
zycji leżącej daje taką możliwość. W tym świecie możliwe jest wszystko, potrzebna jest jedynie fantazja. 
O życiowych zakrętach, czasem wielokilometrowych, z DIMĄ ŁUŻYŃSKIM rozmawia JAN ZGRZYWA.
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rozmawiała, a ja się przysłuchi-
wałem. On znał siedem języ-
ków i w ogóle stał się dla mnie 
wzorem. Imponował mi tym. 
I chyba stąd moje zamiłowanie 
do uczenia się języków obcych. 
Ten jezuita dał nam kontakt do 

innego jezuity w  Moskwie. On 
pomógł nam dostać się z lotni-
ska na dworzec kolejowy i  dał 
nam numer telefonu do swo-
jego kolegi, też jezuity, w War-
szawie. Wtedy, w  1999 roku, 
można było wyjechać do Pol-
ski bez wizy, więc jeszcze w ten 
sam dzień wsiedliśmy w pociąg 
do Warszawy i  tam zgłosili-
śmy się do klasztoru jezuitów, 
w  którym przyjęto nas bardzo 
serdecznie i  dano namiary na 
szkołę. 

- Ale przecież nie znałeś języka. 
- To prawda.

- Stanowiło to dla ciebie pro-
blem?
- Nie. Dyrektor szkoły był nie-
zwykle nam przychylny, a  na-
uczyciele wyrozumiali. Języka 
uczyłem się spontanicznie, bę-
dąc po prostu na lekcjach. Pra-
cował też w tej szkole (była szko-
ła integracyjna, nazywała się 
„Helenów”), wspaniały psycho-
log i on dodatkowo uczył mnie 
gramatyki i języka w ogóle. 

- A z czego żyliście?
- Mama pracowała jako fizjote-
rapeutka. To jej drugi zawód. 
Zdobyła go dzięki mnie…

- Jak to?
- Kiedy okazało się, na co jestem 
chory i  że można być w  miarę 
sprawnym dzięki intensywnej 
rehabilitacji, mama postanowiła 
zmienić zawód. Została fizjote-
rapeutką, a  z  wykształcenia jest 
architektem.

- Niesamowite!
- Tak, to silna kobieta. 

- W  Warszawie rozpocząłeś 
I  klasę gimnazjum. Skończyłeś 
ją bez problemów?
- Tak, nawet z  czerwonym pa-
skiem.

Dmitrii Łużyński – Rosjanin, 
absolwent Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą 
i Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, ale 
również Państwowego Uni-
wersytetu Filmu i Telewizji 
w Sankt Petersburgu, tłu-
macz, montażysta filmowy.
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- Jak się znaleźliście w  Niem-
czech? Wyjechaliście, kiedy 
skończyłeś gimnazjum?
- Nie, wyjechaliśmy szybciej. 
Podczas ferii w  drugiej klasie 
pojechaliśmy do Berlina, żeby 
skontaktować się z  jakimś spe-
cjalistą od dziecięcego porażenia 
mózgowego – mama wierzyła, że 
w Niemczech znajdziemy kogoś, 

kto będzie mógł nam pomóc. 
Wyjechaliśmy w  ciemno, mieli-
śmy tylko zarezerwowany hotel. 

- Ale jak sobie poradziliście? 
Dziś można potrzebne infor-
macje znaleźć w Internecie, ale 
wtedy nie było z tym tak łatwo…
- Znaleźliśmy w książce telefonicz-
nej numer telefonu do jezuitów 

i mama zadzwoniła. Oni skierowa-
li nas do odpowiedniego ośrodka. 
Tam przyjęła nas pani doktor, któ-
ra, jak się okazało, stała się naszym 
przyjacielem i  bardzo wspierała 
mnie przez lata mojej edukacji. 

- Znaliście już wtedy niemiecki?
- Nie. Porozumiewaliśmy się po 
angielsku. I ta pani doktor dała 

mi kartkę i  kredki, i  poprosiła, 
żebym coś narysował. A  ja do-
kładnie, z pamięci, odtworzyłem 
mapę Europy ze wszystkimi jej 
państwami. Podpisałem każ-
de z nich symbolem, np. D, PL 
itp. To zrobiło na niej wrażenie 
i wtedy nastąpił przełom. Posta-
nowiła wesprzeć nasze starania 
w przyjeździe do Niemiec.

Stopień niepełnosprawności Dimy właściwie wyklucza jazdę na rowerze. Trójkołowa konstrukcja pozwala rowerzyście na przyjęcie pozy-
cji leżącej i daje możliwość poruszania się.
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- I poszedłeś od razu do szkoły?
- Nie. Przez rok uczyłem się ję-
zyka. A potem było trochę pro-
blemów ze znalezieniem szkoły, 
bo ja chciałem chodzić do nor-
malnego gimnazjum, w którym 
mógłbym zdać maturę, a potem 
pójść na studia. Nie chciano 
mnie przyjąć, bo dyrektorzy nie 
chcieli mieć kłopotów z  uwagi 
na mój stan zdrowia. Teoretycz-
nie każde gimnazjum w  Niem-
czech (odpowiednik polskiego 
liceum) ma obowiązek przyjąć 
niepełnosprawnych mających 
trudności w  mówieniu i  poru-
szaniu się, w  moim przypadku 
także w pisaniu. W praktyce jed-
nak nikt nie chciał robić sobie 
problemów i dyrektorzy zawsze 
znaleźli powód formalny, żeby 
mi odmówić, np. taki, że nie 
było w  szkole windy. W  końcu 
znaleźliśmy szkołę, której dy-
rektor nie mogła odmówić – 
w szkole była winda. 

- Masz kłopoty z  pisaniem, jak 
sobie z tym dawałeś radę?

- Na początku było źle, bo nie 
wyrabiałem się w czasie na kart-
kówkach i  sprawdzianach. Po-
tem przydzielono mi opiekuna, 
który zapisywał to, co mu dykto-
wałem. Zacząłem dostawać do-
bre oceny, ale wtedy nauczyciele 
podejrzewali, że mój pomocnik 
mi pomaga, bo w  głowie nie 
chciało im się pomieścić, że je-
stem dobry. Zabrano mi więc 
na jakiś czas tego opiekuna 
i znów było źle. Jako wyraz bun-
tu przestałem chodzić do szkoły. 
Miałem zaległości i pod koniec 
roku, kiedy po interwencji z ze-
wnątrz przywrócono mi opie-
kuna, musiałem dzień po dniu 
napisać jedenaście testów zali-
czeniowych. Udało się i w 2007 
roku zdałem maturę.

- I złożyłeś papiery na Viadrinę.
- Tak, na kulturoznawstwo. 
Wspomniana pani doktor dora-
dziła mi, żebym z uwagi na moje 
polskie doświadczenie studio-
wał na tym pogranicznym uni-
wersytecie. Poza tym jest mię-

dzynarodowo, a ja pasjonuję się 
językami obcymi.

- Czy, wybierając tę uczelnię, 
brałeś też pod uwagę to, na jaką 
pomoc mogą liczyć niepełno-
sprawni?
- Nie, ale miałem szczęście, bo 
spotkałem fantastycznego czło-
wieka, który był wtedy dzieka-
nem ds. studenckich. Okazał się 
bardzo otwarty i w każdej chwili 
mogłem się zwrócić do niego 
o pomoc. Utrzymujemy kontakt 
do dziś.

- Kiedy przyszło ci do głowy, 
żeby studiować drugi kierunek?
- Na drugim roku licencjatu zro-
biłem trzyletni kurs języka fiń-
skiego, zresztą w ciągu roku.

- ?
 - Po prostu spodobał mi się ten 
język. Potem zacząłem rozglądać 
się, gdzie można by się go uczyć 
na serio. Okazało się, że na neofi-
lologii w Poznaniu mogę konty-
nuować naukę. Pozwolono mi od 

razu studiować na trzecim roku, 
więc musiałem też zaliczyć dwa 
pierwsze lata. Jakoś się udało.

- Potem była magisterka… 
- Tak, ale najpierw na Viadrinie. 
Potem nie bardzo wiedziałem, co 
mam ze sobą robić i pewna pani 
adiunkt z Collegium Polonicum 
doradziła mi, żebym rozpoczął 
studia magisterskie na filologii 
fińskiej UAM. Najpierw jednak 
musiałem zrobić dwa lata stu-
diów magisterskich w ciągu jed-
nego roku. I tak w 2014 zostałem 
magistrem filologii fińskiej.

- Plany na przyszłość?
- Obecnie przygotowuję się do 
studiów doktoranckich na UAM 
w Poznaniu.

- Gwoli formalności zapytam na 
koniec, jakie znasz języki?
- Rosyjski, niemiecki, polski, 
fiński, angielski, francuski, ło-
tewski, czeski, ukraiński. 
 
- Dziękuję za rozmowę.

google maps
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- Jakbyś scharakteryzował obec-
ną sytuację na rynku pracy 
w Polsce z punktu widzenia po-
wiatowego urzędu pracy.
- Nie jest źle. Według danych 
Eurostat-u  bezrobocie wśród 
osób do 25. roku życia wynosi-
ło w  styczniu w  Polsce 21,1%, 
rok wcześniej bezrobocie w  tej 
grupie wiekowej sięgało 26,3%. 
Widać więc poprawę. Zresztą, 
rynek pracy w  trakcie kryzysu 
pierwszy odczuwa jego skutki, 
a wraz z nim ludzie młodzi, jako 
najmniej doświadczeni pra-
cownicy. Gdy kryzys się kończy 
i gospodarka powraca na ścież-
kę wzrostu, rynek pracy reaguje 
z opóźnieniem, a młodzi ludzie 
zwykle, jako ostatni odczuwają 
poprawę. 

- Czy ta poprawa jest aż tak wy-
raźna?
- Owszem. Według danych GUS 
stopa bezrobocia rejestrowa-
nego wyniosła 12%, co jest naj-
niższym wynikiem w  ostatnich 
pięciu latach. W  lutym stopa 
bezrobocia pozostała na nie-
zmienionym poziomie, a  to 
rzadkość – zwykle zimą bez-
robocie rośnie, a  jego spadek 
zaczyna się w marcu i kwietniu 
wraz z rozpoczęciem prac sezo-
nowych w  budownictwie, rol-

nictwie czy turystyce. Dodam 
jeszcze, że coraz lepsza sytuacja 
na rynku pracy jest wypadkową 
utrzymującego się wzrostu go-
spodarczego, opartego przede 
wszystkim na inwestycjach 
w  rozwój dokonanych przed-
sięwzięć przez przedsiębiorstwa 
w  ostatnich latach. Rosnąca 
obecnie liczba zamówień po-
zwala firmom na wzrost zatrud-
nienia, co widać także w  dyna-
micznie rosnącej liczbie ofert 
pozyskiwanych z  rynku przez 
urzędy pracy.

- Czy są jakieś dane, które by 
potwierdzały chęć zatrudniania 
przez firmy nowych pracowni-
ków?
- Badania w  tym zakresie pro-
wadzą największe agencje za-
trudnienia. Okazuje się, że od 
kilkunastu do trzydziestu pro-
cent firm zamierza zatrudnić 
nowych pracowników.

- Rozumiem, że te firmy szukają 
konkretnie sprofilowanych pra-
cowników.
- Tak, i tu napotykają coraz czę-
ściej na problemy, ponieważ 
brakuje odpowiednio wykwalifi-
kowanych kandydatów do pracy. 
Z jednej strony mamy więc bez-
robotnych, którzy chcą praco-

Gwarancje dla młodzieży
Jak pomóc młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy z MACIEJEM SAŁDACZEM, wicedyrek-
torem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu rozmawia JAN ZGRZYWA 
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wać, ale z drugiej, nieobsadzone 
miejsca pracy, które wymagają 
zatrudnienia specjalistów. 

- Ale w Polsce zatrudnia się co-
raz więcej cudzoziemców, któ-
rzy…
- Zgadza się. Oni częściowo za-
pełniają tę lukę, lecz przeważa-
jąca ich liczba jest obsadzana na 
prostych stanowiskach pracy, 
najczęściej sezonowej. Chodzi 
przede wszystkim o  obywate-
li Armenii, Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy, 
którzy, wykonując pracę przez 
okres nieprzekraczający sze-
ściu miesięcy w ciągu kolejnych 
dwunastu miesięcy, nie potrze-
bują zezwolenia na pracę. Po-
wiatowy Urząd Pracy we Wrocła-
wiu w  roku 2014 zarejestrował 
25 086 oświadczeń pracodawców 
o zamiarze powierzenia zatrud-
nienia cudzoziemcowi, z  czego 
w  ponad 95% przypadków byli 
to obywatele Ukrainy. W  stycz-
niu i lutym 2015 roku pracodaw-
cy złożyli  ponad 6 000  takich 
oświadczeń, co proporcjonalnie 
stanowi znaczny wzrost w  sto-
sunku do roku ubiegłego, będą-
cego rekordowym okresem pod 
tym względem. 

- W  takiej sytuacji urząd pracy 
szuka dla każdego bezrobotne-
go oferty najbardziej odpowia-
dającej jego zawodowym kwali-
fikacjom?
- Tak, zadaniem urzędu jest 
ustalenie, niezwłocznie po re-
jestracji osoby bezrobotnej, jej 
profilu pomocy. Bierzemy wtedy 
pod uwagę dwa kryteria. Pierw-

sze to oddalenie od rynku pracy, 
czyli czynniki utrudniające roz-
poczęcie lub powrót do pracy. Są 
nimi m. in. wiek, płeć, poziom 
wykształcenia, umiejętności, 
czas pozostawania bez pracy. 
Drugie kryterium to gotowość 
osoby bezrobotnej do wejścia 
lub do powrotu na rynek pra-
cy. Oceniamy wtedy daną osobę 
przede wszystkim ze względu 
na jej zaangażowanie w  samo-
dzielne poszukiwanie pracy, go-
towość do dostosowania się do 
wymagań rynku pracy, dyspozy-
cyjność, powody skłaniające ją 
do podjęcia pracy. W ten sposób 
kwalifikujemy konkretną osobę 
do jednego z  trzech profilów 
pomocy.

- Pomagacie każdemu?
- Staramy się. Ludziom zali-
czonym do I  profilu specjalnie 
pomagać nie musimy, bo oni 
są na tyle dynamiczni, że szu-
kają pracy głównie we własnym 
zakresie. Natomiast ci, którzy 
zostali zaliczeni do III profilu, 
mają najtrudniej i my mamy też 
im najmniej do zaoferowania. 
Najszerszą gamę form pomo-
cy urzędy pracy mogą stosować 
wobec osób, dla których ustalo-
no II profil pomocy.

- Z  tego, co mówisz, wynika, 
że dla każdego, kto zgłosi się 
do was po pomoc, powinniście 
przygotować pakiet pomocowy?
- Tak to wygląda.

- A co konkretnie?
- No, oczywiście oferty pracy, 
szkolenia, kursy itp. To się na-

zywa IPD – Indywidualny Plan 
Działania.

- I  to działa? Pytam, ponieważ 
słyszy się opinie o niewydolno-
ści urzędów pracy.
- To działa, ale w ramach naszych 
możliwości i  ograniczeń. Urzę-
dy pracy są powołane do tego, 
aby aktywizować zawodowo oso-
by bezrobotne, jednak oprócz 
tego wykonujemy szereg innych 
zadań, które można w  skrócie 
określić, jako administrowanie 
bezrobociem. Poza tym jeste-
śmy zobligowani do stosowania 
Kodeksu Postępowania Admi-
nistracyjnego, co narzuca nam 
obowiązek stosowania szeregu 
procedur, przestrzegania usta-
wowych terminów i  innych 
przepisów szczegółowych, re-
gulujących niemal każdą czyn-
ność urzędnika. Są to zadania 
nałożone na urzędy pracy, ich 
skala stale rośnie, jednocześnie 
zaangażowanie urzędów w  ich 
realizację buduje opinię o  ich 

nadmiernym zbiurokratyzowa-
niu i nieefektywności.

- Ale czy tak nie jest?
- Przytoczę dane, które postawią 
nas może w nieco innym świe-
tle. Wyobraź sobie, że odsetek 
osób zatrudnionych w urzędach 
pracy na tzw. stanowiskach klu-
czowych, czyli doradców klienta 
indywidualnego (bezrobotnego) 
oraz instytucjonalnego (praco-
dawcy), wynosił pod koniec 2014 
r. ok. 40% w stosunku do wszyst-
kich zatrudnionych w  Powia-
towych Urzędach Pracy. Z kolei 
liczba bezrobotnych przypadają-
cych na jednego doradcę to kil-
kaset osób, co daje wyobrażenie 
o  tym, jaki ogrom pracy musi 
wykonywać urzędnik opiekują-
cy się osobami bezrobotnymi. 
Te wskaźniki w wyniku reformy 
działania urzędów pracy powin-
ny się stopniowo poprawiać. 
W  zupełnie innych warunkach 
pracują osoby zajmujące się 
aktywizacją zawodową bezro-
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botnych w  ramach projektów 
realizowanych z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego czy in-
nych źródeł lub prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe. 
W  tychże projektach normą 
jest, iż liczba aktywizowanych 
bezrobotnych w  stosunku do 
pracujących z  nimi doradców, 
opiekunów, tutorów czy mento-
rów jest wielokrotnie wyższa niż 
w  urzędach pracy, doradca ma 
po prostu znacznie więcej cza-
su i  środków na indywidulaną 
pracę z  klientem, stąd efektyw-

ność tych działań bywa znacznie 
wyższa.

- Czy takie projekty, które po-
zwalają na efektywną indywidu-
alną pracę z  osobą bezrobotną, 
są realizowane w  większym za-
kresie?
- Jest z  tym coraz lepiej. 
W  kwietniu 2013 r. Unia Euro-
pejska zatwierdziła obowiązują-
cą we wszystkich krajach człon-
kowskich zasadę gwarancji dla 
młodzieży. U  nas program ten 
nazywamy po prostu: „Gwaran-

cje dla młodzieży”. Ma on na 
celu zapewnienie wsparcia na 
rynku pracy wszystkim młodym 
ludziom poniżej 25. roku życia, 
niezależnie od tego czy są zare-
jestrowani w urzędzie pracy, czy 
też nie. W ramach tego progra-
mu pojawiła się nowa kategoria 
osób – NEET (not in employ-
ment, education and training). 
Obejmuje ona młodzież, która 
nie uczy się, nie pracuje i  nie 
uczestniczy w żadnych formach 
dokształcania. Chodzi o  to, by 
pomóc tym młodym ludziom 
w  znalezieniu zatrudnienia, 
zaproponować kursy przyucze-
nia do zawodu, staż lub dalsze 
kształcenie. Wszystkie te dzia-
łania mają być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb bezro-
botnego i  do sytuacji na rynku 
pracy w danym regionie. 

- Brzmi to interesująco, ale kto 
jest odpowiedzialny za realiza-
cję tego programu?
- Realizację zadań związanych 
z  wdrożeniem gwarancji Mini-
sterstwo Pracy i  Polityki Spo-
łecznej powierzyło powiato-
wym i  wojewódzkim urzędom 
pracy, Ochotniczym Hufcom 
Pracy, Bankowi Gospodarstwa 
Krajowego oraz – na poziomie 
regionalnym – partnerom ryn-
ku pracy, którzy wezmą udział 
w konkursach. Wśród tych ostat-
nich znajdą się m.in. organizacje 
pozarządowe, agencje zatrud-
nienia, instytucje szkolenio-
we, gminy oraz przedsiębiorcy. 
W związku z faktem, iż program 
gwarancji dotyczy osób młodych, 
w  ramach przyjętej koncepcji 

programowej zaznaczono, że 
OHP są jednym z głównych be-
neficjentów gwarancji dla mło-
dzieży w  kraju. Ich wdrażanie 
będzie się odbywać jednocześnie 
na trzech szczeblach: central-
nym, regionalnym i  lokalnym. 
Komenda Głowna OHP będzie 
projektodawcą dla przedsięwzięć 
pozakonkursowych i  będzie ko-
ordynować działania na terenie 
całego kraju.

- Mógłbyś przedstawić jakieś 
konkrety?
- Proszę bardzo. W  ramach re-
alizacji programu „Gwarancje 
dla młodzieży” przewidziano na 
okres od 1.04.2014 r. do 31.12.2015 
r. dwa projekty. Pierwszy z nich 
skierowany jest do osób niepeł-
noletnich i nosi nazwę „Pomysł 
na siebie”. Będą brały w  nim 
udział dwie grupy osób. Gru-
pa A to osoby w wieku od 15 do 
17 lat, nieaktywne zawodowo, 
nieposiadające kwalifikacji lub 
o niskich kwalifikacjach, mające 
słabe wyniki w  nauce i  wysoką 
absencję na zajęciach lekcyj-
nych. Do grupy B zaliczono zaś 
osoby w  wieku od 16 do 18 lat, 
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które poza brakiem aktywności 
zawodowej i  kompetencji nie-
zbędnych na rynku pracy, nie 
uczestniczą w  żadnym szkole-
niu, mają ukończone gimna-
zjum oraz są opóźnione w cyklu 
kształcenia ze względu na swoją 
sytuację życiową lub zdrowot-
ną. Zgodnie z  założeniem, we 
wspomnianym projekcie ma 
wziąć udział 1500 osób. Mają 
one nabyć niezbędną wiedzę 
i kompetencje, aby móc spraw-
nie poruszać się po rynku pra-
cy. „Równi na rynku pracy” – to 
tytuł drugiego projektu. Jest on 
skierowany do osób pełnolet-
nich, w wieku od 18 do 25 lat, za-
liczających się do grupy NEET, 
nieposiadających kwalifikacji 
zawodowych. Mogą to także być 
osoby o  niskich kwalifikacjach 
lub też posiadające uprawnienia 
niedostosowane do potrzeb ryn-
ku pracy. Program będzie reali-
zowany na terenie całego kraju, 

jednak w  jego ramach zostaną 
wyodrębnione dwa projekty. 
Pierwszy z  nich dotyczy 10 wo-
jewództw, w  których stopa bez-
robocia młodzieży przekracza 25 
proc., a  drugi jest adresowany 
do mieszkańców pozostałych 6 
województw.
W  odniesieniu do młodzieży 
dorosłej zaproponowane roz-
wiązania koncentrować się będą 
głównie na możliwości zdobycia 
zawodu lub jego zmianie, pod-
wyższeniu posiadanych kompe-
tencji zawodowych, zdobyciu do-
świadczenia zawodowego. Tego 
rodzaju wsparcie ma doprowa-
dzić młode osoby do usamo-
dzielnienia się na rynku pracy. 

- Czyli co konkretnie zaoferuje 
się tym młodym ludziom?
- Będą to specjalne szkolenia 
i staże zawodowe u pracodawców. 
Biorący udział w tym programie 
będą mogli skorzystać z usług po-

radnictwa zawodowego i pośred-
nictwa pracy. Ponadto zostaną też 
przeprowadzone treningi aktyw-
nego poszukiwania pracy, w tym: 
zajęcia aktywizacyjne, szkolenia 
z  zakresu umiejętności poszu-
kiwania pracy. Uczestnicy pro-
jektów będą też mieli dostęp do 
informacji i  elektronicznych 
baz danych służących uzyskaniu 
umiejętności poszukiwania pra-
cy. Szczególną wagę organizato-
rzy programu będą przykładać 
do realizacji specjalistycznych 
kursów, m.in. językowych, z  za-
kresu umiejętności cyfrowych, 
przedsiębiorczości czy prawa jaz-
dy kat. B.
W  ramach proponowanych 
działań wsparcie będzie reali-
zowane również na terenach 
wiejskich i  w  małych miejsco-
wościach. Z  uwagi na specyfikę 
tej grupy młodzieży powyższe 
działania zostaną uzupełnione 
o dodatkowe elementy pomocy. 

Jedną z nich jest wprowadzenie 
indywidualnego opiekuna – 
mentora, wsparcie mobilności 
geograficznej w przypadku pod-
jęcia stażu lub szkolenia poza 
miejscem zamieszkania. Dodat-
kowo planowane są też ścieżki 
zadań dla Mobilnych Centrów 
Informacji Zawodowej. Mło-
dzież ze wspomnianych obsza-
rów zostanie objęta programem 
przygotowania zawodowego 
w branżach, które są adekwatne 
do specyfiki mniejszych miej-
scowości, np. agroturystyka, 
usługi gastronomiczne czy ar-
chitektura krajobrazu.
Program „Gwarancje dla mło-
dzieży” ma pomóc nie tylko ni-
sko wykwalifikowanym młodym 
osobom, które przedwcześnie 
zakończyły naukę, ale również 
coraz większej grupie absolwen-
tów szkół, którzy mają trudności 
ze znalezieniem pierwszej pracy.

- Powiedziałeś, że ten program 
przewidziany został tylko na 
niespełna dwa lata. A co potem?
- Mówiłem tylko o  pewnym 
etapie. Program „Gwarancje 
dla młodzieży”, a  tym samym 
„Inicjatywa na rzecz zatrudnie-
nia ludzi młodych” (YEI) są re-
alizowane w  ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 (PO WER).

- To znaczy, że młodzi ludzie 
bez pracy nie zostaną pozosta-
wieni samym sobie.
- W  tym celu, żeby im pomóc, 
powstała właśnie ta inicjatywa.

- Dziękuję za wywiad.
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„Wielkie wydarzenia nastąpią, 
jeśli tylko będziemy gotowi na 
ich przyjście...” - to zdanie prze-
czytałam w książce, której tytułu 
teraz już nie pamiętam. Miałam 
wtedy około 14 lat. Wydawało mi 
się ono lekko magiczną obietni-
cą, chciałam być gotowa na jak 
najwięcej, jak największych wy-
darzeń, przede mną była przy-
szłość, wtedy jeszcze licealna... 
Napisałam je sobie na kartce, 
którą przyczepiłam do drzwi 
szafki. I  co jakiś czas czytałam. 
To była moja obietnica tego, że 
w nieokreślonej przyszłości „bę-
dzie dobrze”. 

Nie zawsze mile widziane
I wydarzenia nadchodziły razem 
z  upływającym czasem. Mniej 
lub bardziej „wielkie”. Matura, 
wybór studiów, pierwsza, druga, 
trzecia praca, realizacja różnych 
marzeń, od małych po większe, 

zawodowych, prywatnych. Wie-
le, wiele różnych „wydarzeń”. 
Nie zawsze oczekiwanych, mile 
widzianych. Niektóre z  nich, te 
najbardziej koszmarne, nastę-
powały wbrew mojemu życze-
niu – wcale nie byłam gotowa 
na ich przyjście. Przynosiły po-
tężne tsunami: rozczarowanie, 
ból, poczucie porażki. Jednym 
słowem: wielkie kryzysy. Najczę-
ściej związane z  proporcjonal-
nie kolosalnymi zmianami, nie 
zawsze na lepsze. Przynajmniej 
na pierwszy rzut oka. 

Przejść przez kryzys
Ponieważ właśnie w  tych złych, 
paskudnych czasach zadawałam 
sobie sama pytania: Na czym 
naprawdę mi zależy? Czego 
chcę? Co jest dla mnie ważne? 
I  to powodowało kolejne zmia-
ny, tym razem już inspirowane 
przeze mnie. Tak jakoś jesteśmy 

Wielkie wydarzenia 
w małych słowach
Zmiany, zmiany, czas na zmiany. „Wind of changes” wieje nieustannie, 
a czasem dmuchnie mocniej i coś tam zdmuchnie lub przywieje... 

Tak jakoś jesteśmy skonstruowani, że... najlepiej rozwijamy się poprzez 
kryzysy. Kiedy jest dobrze, jest po prostu dobrze. Ale kiedy jest źle, 
zaczynamy szukać wyjścia. Najpierw może przerażeni, potem z myślą, 
że „trzeba jakoś żyć”, a po jakimś czasie z miłym ciepłem w środku, że 
nie tyle już „trzeba”, co znowu „chce się żyć”.



mentoring lubuski.pl 13



mentoring lubuski.pl14

skonstruowani, że... najlepiej 
rozwijamy się  poprzez kryzysy. 
Kiedy jest dobrze, jest po prostu 
dobrze. Ale kiedy jest źle, zaczy-
namy szukać wyjścia. Najpierw 
może przerażeni, potem z  my-
ślą, że „trzeba jakoś żyć”, a  po 
jakimś czasie z  miłym ciepłem 
w  środku, że nie tyle już „trze-
ba”, co znowu „chce się żyć”. 
Wiem, że tak jest, nic nowego 
nie wymyśliłam, psychologia 
opisała ten mechanizm w  nie-
jednej książce, lepiej lub go-
rzej pouczającej, jak odnaleźć 
wyjście z  kłopotów. Nie lubię 

obcych gotowych recept, więc 
i tutaj nikomu takiej nie podam. 
Zatrzymam się na samej zasa-
dzie: problemy przychodzą, czy 
chcemy, czy nie. I  niestety, tak 
to jest, że dzięki przechodzeniu 
przez nie rozwijamy się. Uczy-
my więcej i lepiej niż w czasach 
dobrobytu. Dobrobyt często ro-
dzi niezbyt dobre owoce: pychę, 
dumę, arogancję. I  tego też nie 
będę dalej rozwijać. 

Ciekawskie oczekiwanie
Zmiany, zmiany. Wielkie wyda-
rzenia... Pamiętam, jaki dreszcz 

ciekawości przechodził po mo-
ich czternastoletnich plecach, 
kiedy czytałam te dwa słowa. 
Chciałam być gotowa na wszyst-
ko to, co najlepsze. Teraz już 
wiem, że zmiany nadchodzą, 
czy tego chcemy czy nie. Dobre, 
złe, różne. Dlatego chciałabym 
codziennie patrząc w lustro wie-
dzieć: czego chcę, na czym mi 
zależy, co jest dla mnie ważne, 
skąd czerpię siłę... Żeby ten wiatr 
za łatwo mnie nie przewrócił. 
Jedno się od lat nie zmieniło: 
dalej czekam na to, co jeszcze 
będzie, co się wydarzy, co jest 

jeszcze za zakrętem... Z  może 
mniejszym dreszczem, mniej-
szą niecierpliwością, ale rów-
nie ciekawskim oczekiwaniem. 
Wciąż myślę, że warto kolejne 
dni zapełniać z  tą świadomo-
ścią, że żaden się nie powtórzy. 
To już pamiętam, że napisała 
Wisława Szymborska. I  chyba 
było w  podręczniku do języka 
polskiego do ósmej klasy. 

Coś się kończy,
coś zaczyna…
Zatrzymałam się na chwilę, żeby 
pomyśleć o  zmianach nie tylko 
dlatego, że taki jest temat tego 
wydania. Także dlatego, że „lubu-
skimentoring.pl” czekają zmiany 
– niedługo się skończy. Ostatnie 
wydanie w sierpniu, potem jesz-
cze rozliczenie dotacji... i koniec. 
Tak, zmiana, niekoniecznie na 
lepsze... na pierwszy rzut oka. 
Bo jeśli udało nam się, poprzez 
opowiadane tu historie, kogoś 
zainspirować, zachęcić, pokazać 
nową drogę, nowe możliwości – 
to na pewno było warto. Niech 
następują teraz, najlepiej te po-
zytywne, wielkie wydarzenia... 
Gorąco Państwu tego życzę, jesz-
cze się nie żegnam. 

Katarzyna Kochańska

Chciałam być gotowa na 
wszystko to, co najlepsze. 
Teraz już wiem, że zmia-
ny nadchodzą, czy tego 
chcemy czy nie. Dobre, złe, 
różne. Dlatego chciałabym 
codziennie patrząc w lustro 
wiedzieć: czego chcę, na 
czym mi zależy, co jest dla 
mnie ważne, skąd czerpię 
siłę...



mentoring lubuski.pl 15

- Jak to było, że stałeś się dzien-
nikarzem?
- Studiowałem filologię polską, 
specjalność dziennikarską, na 
UAM w Poznaniu. Pewnego razu, 
na drugim roku, dr Katarzyna 
Zagórska, z którą miałem zajęcia, 
zaproponowała mi praktyki w ra-
diu Emaus. A że interesują mnie 
sprawy Kościoła, więc się zgodzi-
łem. No i tak tam zostałem.

- Czy Katarzyna Zagórska wpro-
wadziła cię do tej pracy, poma-
gała? Byłeś przecież zupełnie 
niedoświadczony.  
- Pomagała mi w tym sensie, że 
chodziłem na warsztaty, które 
prowadziła, natomiast w samym 
radiu znalazłem się pod opieką 
doświadczonych dziennikarzy, 
m.in. Macieja Gładysza. On 
wprowadzał mnie w świat radia, 
tzn. uczył, jak obrabiać dźwięk, 
jak przeprowadzać wywiady, 
jak zdobywać informacje. Poza 
tym odpowiadał na moje liczne 
pytania. Ja po prostu chciałem 
się dużo dowiedzieć i nie bałem 
się pytać, więc on cierpliwie mi 
wszystko objaśniał.   

- Czym jest dla ciebie praca 
dziennikarza?
- Najcenniejsze jest chyba to, że 
mogę uczyć się od ludzi, któ-
rych spotykam. Poprzez rozmo-
wy z  nimi dowiaduję się wiele 
o  świecie, o  ludziach. Poznaję 
też mnóstwo osób, właśnie dzię-
ki tej pracy nawiązałem taką sieć 
kontaktów i  znajomości, które 
przydają się w  życiu i  w  mojej 
pracy.

- Praca dziennikarza była i  jest 
częścią twojego zawodowego ży-
cia. Kiedy więc skończyłeś stu-
dia, stanąłeś przed pytaniem, co 
dalej, bo z dorywczej pracy w ra-
diu nie mogłeś się utrzymać.
- Tak. Oprócz specjalności dzien-
nikarskiej miałem również spe-
cjalność nauczycielską. Szukałem 
więc zajęcia równocześnie w me-
diach poznańskich i w szkołach. 
No i moja przyjaciółka pracująca 
w młodzieżowym domu kultury 
zaproponowała mi pracę. Mia-
łem prowadzić dla dzieci zajęcia 
z literatury. Polegały one na opo-
wiadaniu im bajek, uczenia ich 
opowiadania bajek, prowadzi-

łem tam też warsztaty dzienni-
karskie. To był mój tak naprawdę 
pierwszy kontakt z poważną, sta-
łą pracą.

- Jaka była ta praca? Młody, am-
bitny człowiek marzący o karie-
rze dziennikarza trafia w  zasa-
dzie do szkoły…

Pozytywna aktywność 
napędza kolejną
Z SZYMONEM BOJDO, reporterem poznańskiego radia Emaus, doktorantem w Polsko-Niemieckim 
Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum, pracownikiem działu marketingu Wydawnictwa Świę-
tego Wojciecha, rozmawia JAN ZGRZYWA
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- No tak. Radio zawsze było rów-
nolegle. A praca w domu kultury 
stanowiła ciekawe doświadcze-
nie. Poznałem wielu nauczycieli, 
ich sposób pracy, ale najwięcej 
uczyłem się od mojej przyjaciół-
ki, Adrianny Mańczak-Rogoży 

– ona miała fantastyczne podej-
ście do dzieci. Pokazywała, jak 
ich słuchać, uczyła, aby trakto-
wać je poważnie i jak dorosłego 
człowieka. Wiele z  tego wynio-
słem.

- Ale szukałeś dalej swojego 
miejsca w zawodowym świecie?
- Wiesz, praca z dziećmi i z mło-
dzieżą, prowadzenie grupy też 
było jednym z  tych zajęć, które 
chciałem robić, ale to, co w pra-
cy szkolnej robi się obok na-
uczania, a więc robota papierko-
wa, rady pedagogiczne, różnego 
rodzaju zebrania, zabierało mi 
mnóstwo energii. Poza tym dało 

się odczuć ścieranie się dwóch 
światów: młodych, chętnych do 
wprowadzania nowości nauczy-
cieli ze starszymi, doświadczo-
nymi, którzy już nie mieli za 
bardzo ochoty na zmiany. To 
było męczące. Cóż, wszędzie są 
plusy i  minusy. Dlatego wciąż 
szukałem innego zajęcia.

- Dało się pogodzić pracę w ra-
diu z pracą nauczyciela? 
- Tak, ale czasem nie było to 
łatwe. Musiałem być dobrze 
zorganizowany i  to się raczej 
udawało. Określiłbym ten czas 
jako uczenie się dysponowa-
nia czasem. Cały czas się uczę, 

lecz wtedy ta nauka przebiegała 
szczególnie intensywnie.

- Potem nastąpiła diametralna 
zmiana…
- Tak, praca w banku.

- Polonista w banku?
- Przypadek. Dostałem propo-
zycję, też dzięki temu, że ktoś 
mnie znał i  wiedział, że szu-
kam pracy. Poza tym to była 
moja pierwsza praca na cały 
etat, w  dziale marketingu. Była 
dla mnie wyzwaniem – miałem 
jakieś pojęcie o promocji w fir-
mach, ale nigdy się tym nie zaj-
mowałem w praktyce.

Z mojego doświadcze-
nia wynika, że w każdym 
miejscu pracy znajdzie się 
ktoś życzliwy, z bogatszym 
doświadczeniem, do kogo 
można zwrócić się o po-
moc. Nie wolno tylko bać 
się pytać. Wtedy po prostu 
łatwiej i szybciej realizuje się 
powierzone zadania.
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- Nie bałeś się, że to wyzwanie 
cię przerośnie?
- Czułem, że nie miałem nic do 
stracenia. Ta przygoda trwała 
krótko, pół roku, jednak do-
świadczenie, które zdobyłem, 
przydało się w następnej, obec-
nej, pracy w wydawnictwie, wła-
śnie w dziale marketingu. Wie-
działem już, na czym polega ta 
praca. 

- W banku, w rzeczywistości dla 
ciebie zupełnie nowej, znalazłeś 
kogoś lub czy przydzielono ci 
kogoś, kto na początku służył 
radą?
- Tam było z  jednej strony ła-
two, bo moje zadania zostały 
jasno sprecyzowane, ale z  dru-
giej strony, trudno, ponieważ 
znalazłem się w nowym świecie, 
w którym docenia się nie tylko 
kreatywność, ale również i  to, 
czy tę kreatywność przekłada się 
na zysk. Kiedy miałem trudno-
ści, pomagała mi doświadczona 
koleżanka. Zresztą, z  mojego 
doświadczenia wynika, że w każ-
dym miejscu pracy znajdzie się 
ktoś życzliwy, z  bogatszym do-
świadczeniem, do kogo można 
zwrócić się o pomoc. Nie wolno 
tylko bać się pytać. Wtedy po 
prostu łatwiej i szybciej realizu-
je się powierzone zadania. To się 
opłaca.

- Któregoś jednak dnia dostałeś 
wymówienie…
- Tak. Bardzo to przeżyłem, ale 
to normalne. Przez jakiś czas 
trudno było mi sobie z  tym 
poradzić, ponieważ pierwszy 
raz dostałem wymówienie. Na 

szczęście miałem wokół siebie 
przyjaciół, którzy pomogli mi 
przejść przez ten czas. Najgor-
sze było to, że nagle zmieniło się 
moje życie, a ja się boję zmian.

- Boisz się? Przecież twoje nie-
długie jeszcze zawodowe życie 
obfituje w zmiany!
- Ale te zmiany, powiedzmy, 
planowałem, a  tutaj ta sytuacja 
mnie zaskoczyła. 

- Planowałeś? Zmiany były ra-
czej przypadkiem.
- Liczyłem się z nimi. Spotykam 
się z ludźmi, rozmawiamy, więc 
wiedzą, czym aktualnie żyję, kim 
jestem i  jeżeli ktoś wiedział, że 
szukam pracy i słyszał o jakiejś, 
która mogłaby być dla mnie, to 
wtedy mi ją proponował. Nie 
nazwałbym tego przypadkiem, 
lecz wykorzystywaniem okolicz-
ności. 

- A miałeś świadomość, że praca 
w  banku była zajęciem przej-
ściowym?
- Tak, ale nie sądziłem, że tak 
szybko się skończy. Nie miałem 
alternatywy, nie byłem na to 
przygotowany, stąd szok. Wiesz, 
ja cały czas szukałem takiego za-
jęcia na pełen etat, bo radio to 
raczej hobby, o którym mógłbym 
powiedzieć, że je lubię i daje mi 
satysfakcję. W  tym jestem wy-
trwały, jak zresztą we wszystkim, 
co robię. Myślę, że wytrwałości 
nauczyli mnie rodzice. Doceni-
łem to dopiero niedawno. Mój 
tata pracował na kontraktach za 
granicą, mama musiała, głów-
nie sama, wychowywać trzech 

Najcenniejsze jest chyba to, że mogę uczyć się  
od ludzi, których spotykam. Poprzez rozmowy  

z nimi dowiaduję się wiele o świecie, o ludziach.
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synów, więc siłą rzeczy nie mo-
gła wszystkiego ogarnąć. Byłem 
zmuszony radzić sobie sam 
w wielu trudnościach i po pro-
stu przeć do przodu. Wcześniej 
nie widziałem w  tym zalet, ale 
z biegiem lat zauważyłem, że to 
procentuje.

- Teraz jesteś również doktoran-
tem. Jak to się stało? Chciałeś 
pracować na uniwersytecie? 
- Nie myślałem o tym, sądziłem, 
że jest wielu mądrzejszych ode 
mnie, chociaż jako dziennikarz 
poruszałem się w kręgu uniwer-
syteckim, prowadząc spotkania 
albo przeprowadzając wywiady 
z  ludźmi ze środowiska nauko-
wego i  muszę przyznać, że cią-
gnęło mnie do pracy naukowej. 
Kiedyś nawet komuś powiedzia-
łem, że gdybym miał taką moż-
liwość, to podjąłbym się pisania 
doktoratu.

- W jaki zatem sposób…
- Muszę zacząć od początku 
i  wspomnieć o  dwojgu men-
torach, którzy pojawili się na 
mojej drodze. Zaczęło się na 
studiach, na pierwszym roku. 
Dr Agnieszka Zgrzywa zarazi-
ła mnie miłością do literatury 
w  stopniu, w  jakim nie udało 
się to innym wykładowcom. 
Zaangażowała mnie również do 
pracy w  projekcie, w  ramach 
którego grupa studentów wyje-
chała do Kilonii na uniwersytet. 
Praca była bardzo dynamiczna, 
kreatywna – niezwykle ciekawe 
doświadczenie. A  potem dzięki 
pani doktor wyjechałem na sty-
pendium do Niemiec, bo bardzo 

mnie do tego namawiała, prze-
konując, że wyjazd taki przy-
niesie mi mnóstwo budujących 
doświadczeń i  rzeczywiście tak 
było – pobyt za granicą procen-
tował w dalszej nauce i w pracy. 
Drugą osobą jest ksiądz profesor 
Andrzej Draguła, który stał się 
dla mnie wzorem naukowym, 

ponieważ cenię sobie jego myśl, 
jego książki, a  którego pozna-
łem przez pracę dziennikarską. 
Kontakt z nim to okazja do in-
telektualnej uczty. On namówił 
mnie do pisania doktoratu i za-
poznał z moją panią promotor, 
profesor Aleksandrą Chylewską-
-Tölle, która akurat rozglądała 

się za osobą mogącą u  niej pi-
sać doktorat. Tak się złożyło, że 
mamy z panią profesor podobne 
zainteresowania naukowe, po-
dobnie patrzymy na świat. I tak 
zostałem doktorantem. 

- Z tego, co mówisz, wynika, że 
jesteś wielkim szczęściarzem, 

ponieważ praca przychodziła do 
ciebie, zawsze znalazł się ktoś, 
jakiś dobry duch, z  konkretną 
propozycją. 
- Tak jakoś wyszło. Wiele za-
wdzięczam niezwykłym lu-
dziom, tym, o  których wspo-
mniałem i  tym, których nie 
wymieniłem. To chyba dlatego, 

że jestem otwartą osobą, lubię 
rozmawiać z  ludźmi, współpra-
cować z  nimi. To prawda, że 
biorę od nich to, co mi dają, ale 
chętnie dzielę się z ludźmi tym, 
co mam. Lubię taką wymianę 
wartości pomiędzy ludźmi. To 
sprawia mi radość.

- Teraz jesteś bardzo zajętym 
człowiekiem, bo pracujesz 
w  wydawnictwie, współpracu-
jesz z radiem i pracujesz nauko-
wo. Jak sobie z tym radzisz? 
- Do każdej rzeczy, którą się 
robi, trzeba być przekonanym. 
W  wydawnictwie, co jakiś czas, 
przedstawiamy plan pracy na 
pewien okres – to ułatwia wyko-
nywanie obowiązków. Radio ma 
pewien cykl emisji audycji, więc 
trzeba zmieścić się w jakimś ter-
minie. Jeśli chodzi o  doktorat, 
też mam zadania, które muszę 
wykonać na jakiś czas. To jest 
kwestia dobrego poustawiania 
tych zadań. Ważnym przedmio-
tem dla mnie jest kalendarz, 
który jest duży, i w którym zapi-
suję kolejne kroki, może nie co 
do minuty, ale jako zadania na 
dany dzień, tydzień. Staram się 
zapisywać wszystkie obowiązki, 
bo pamięć bywa ulotna. A  po-
tem pozostaje zwyczajnie wziąć 
się do roboty.

- Zawsze udaje ci się dotrzymy-
wać terminów?
- Nie, nie zawsze. Czasem się nie 
udaje. Kiedyś jednak kluczyłem, 
lawirowałem. To był błąd. Teraz 
umiem się przyznać do tego, że 
z  czymś się nie wyrobiłem lub 
nie wyrobię.
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- Czy taka aktywność sprawia, 
że jesteś szczęśliwy? Dobrze ci 
z tym?
- Tak, taka pozytywna aktywność 
napędza kolejną pozytywną ak-
tywność i to daje mi dużo satys-
fakcji. Ale kiedy jest się tak bar-
dzo aktywnym, to dobrze mieć 
coś, co się nazywa life work  ba-
lance, czyli czas na rozrywki, na 
odpoczynek, jakiś sport, coś, co 
przynosi radość.

- Oprócz sportu, co daje ci regu-
larnie relaks, odprężenie?
- Najbardziej odpoczywam w ki-
nie. Uwielbiam chodzić do kina. 
Wyłączam wtedy telefon, jest 
głośna muzyka, ciemno, jest 
jakaś fabuła, zupełnie się wyłą-
czam. Czasami podobne odczu-
cia daje mi teatr.

- Teraz znalazłeś się w  fanta-
stycznym okresie zawodowym.
- Tak, robię to, co lubię. Ale na-
wet, jeżeli lubi się to, co robi, 
zawsze są jakieś sytuacje stre-
sujące, bo wchodzi się w relacje 
międzyludzkie, bo czasem poja-
wia się rutyna. Niemniej każde-
go ranka wstaję z radością i cie-
szę się na nadchodzący dzień.

- Zanim jednak doszedłeś do 
tego stanu zawodowego, miałeś 
pod górkę… i przeszedłeś przez 
mocne doświadczenia.
- Tak. Każdy młody człowiek ma 
prawo popełniać błędy. Moim 
błędem było nadużywanie alko-
holu. I  nie alkohol stanowił tu 
główny problem, lecz utrata kon-
troli nad podejmowanymi decy-
zjami, nad swoim czasem. Dzięki 

pomocy przyjaciół i specjalistów 
udało mi się z tego wyjść. Spoty-
kam się od jakiegoś czasu z gru-
pą osób, które miały podobne 
kłopoty, a  które wyzwoliły się 
z  nich lub chcą się wyzwolić. 
Tu, jak powiedziałem, nie cho-
dzi tylko o problem alkoholowy, 
podobnie jest z  narkotykami, 
seksem, hazardem. Wyzwolenie 
się z  nałogu oznacza przejęcie 

kontroli nad swoim życiem, cho-
dzi o to, by przestać być sterowal-
nym z zewnątrz, by samodzielnie 
podejmować decyzje. To jest taka 
walka z  demonami, które tkwią 
w człowieku.

- Powiedziałeś, że pomogli ci 
przyjaciele. Co konkretnie zro-
bili?
- Mówili mi, że muszę zmienić 

swoje życie i  nie dawali za wy-
graną. Wskazywali też sposoby 
ratunku. Mam wrażenie, że to 
bolesne doświadczenie zahar-
towało mnie, dało wiarę w  sie-
bie i uzmysłowiło, że trzeba być 
uczciwym wobec siebie. 

- Piękna pointa. Dziękuję za wy-
wiad.
- Dziękuję również.  

Do każdej rzeczy, którą się robi, trzeba być przekonanym.
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Gaudeamus igitur, iuvenes 
dum sumus! – nie bez przyczy-
ny ta powszechnie uznawana 
za najstarszą pieśń studencką, 
wykonywana jest podczas naj-
ważniejszych uroczystości aka-
demickich na większości uni-
wersytetów. Bo kiedy cieszyć się 
z  młodości i  związanych z  nią 
perspektyw, jak nie np. podczas 
absolutorium na zakończenie 
studiów? Nieważne, czy jesteś 
przyszłym lekarzem, inżynie-
rem, prawnikiem, historykiem, 
czy ichtiologiem. Odbierasz od 

dziekana kartę absolutoryjną, 
stajesz przed aulą wypełnioną 
po brzegi wiwatującymi gośćmi, 
i  patrząc na swoich roześmia-
nych kolegów, czujesz wszech-
ogarniającą Cię mieszaninę ra-
dości, podekscytowania i  ulgi, 
że wszystko się udało. Słowem 
– istna euforia! 

Kończę studia i co dalej?
Z  czasem jednak spośród tych 
wszystkich uczuć powoli wy-
łania się jedno, które nie od 
razu potrafisz zidentyfikować. 

Zaczyna się prawie niezauwa-
żalnie. Ot, zwykły, chwilowy 
ścisk żołądka porównywal-
ny momentami do „motyli 
w  brzuchu”. Potem jednak co-
raz częściej pojawiają się nie-
przespane noce, kłębiące się 
myśli, setki opcji zdecydowanie 
wykluczających się nawzajem. 
I nagle uświadamiasz sobie, że 
to STRACH. Po raz pierwszy to 
Ty tak naprawdę samodzielnie 
zadecydujesz o  swojej dalszej 
przyszłości. Do tej pory przy 
wyborze szkoły, czy kierunku 

studiów sugerowałeś się często 
radami rodziny i  przyjaciół. 
Niektóre z  nich były przydat-
ne, inne niekoniecznie. Prawie 
zawsze jednak był ktoś współ-
odpowiedzialny za Twój los, na 
kogo, w  razie niepowodzenia, 
mogłeś zwalić winę. Prawie za-
wsze miałeś też większy kredyt 
zaufania, bo „jeszcze młody 
i  niedoświadczony, niech po-
pełnia błędy, jakoś musi na-
uczyć się życia”. Potem, już na 
studiach korzystałeś z  uroków 
życia akademickiego, rozko-

Bi(l/r)et do dorosłości
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szując się tym najpiękniej-
szym, jak do tej pory okresem 
Twojej edukacji i  nie zawsze 
zastanawiając się, co dalej. Te-
raz czujesz, że ten etap masz 
już za sobą i  nadchodzi to, co 
nieuniknione – ZMIANA. Co 
gorsza, dotyczy ona wielu sfer 
Twojego życia.

nadchodzi nowy etap
Patrzysz na swój dyplom ukoń-
czenia studiów i pierwsza myśl, 
która przychodzi Ci do głowy 
to „niespecjalnie wyglądam 
na tym zdjęciu”, nie mając do 
końca świadomości, że trzy-
masz w  ręku bilet do dorosło-
ści i  związanej z  nią odpowie-
dzialności. Od tego momentu 
gdzieś w  głębi czujesz, że już 
nie wypada Ci dzwonić do ro-
dziców, gdy zabraknie pienię-
dzy, bo jesteś PO STUDIACH 
i  najwyższy czas, żebyś zaczął 
wykorzystywać zdobytą wiedzę 
i umiejętności do pracy w szpi-
talu, zakładzie produkcyjnym 
Mercedesa, najlepszej kance-
larii w  mieście, szkole lub na 
wydziale, czy w  ministerstwie 
rolnictwa. Rodzice przestają być 
też najlepszymi powiernikami, 
jeśli chodzi o  Twoje wszelkie 
najdrosbniejsze rozterki emo-
cjonalno-zawodowo-przyszło-
ściowe. I to absolutnie nie z tego 
powodu, że już nie chcą Ci po-
magać. Po prostu Ty sam prę-
dzej, czy później dostrzegasz, że 
pewne problemy powinieneś od 
tej pory rozwiązywać bez pomo-
cy ich i szerokiego gremium do-
radczo-konsultacyjnego („Wiesz 
kochana, ciocia Halinka opo-

Nagle uświadamiasz sobie, że to STRACH. Po raz pierwszy to Ty tak naprawdę 
samodzielnie zadecydujesz o swojej dalszej przyszłości!
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wiadała mi, że córka jej sąsiadki 
też tak miała”). 

Do domu po słoiki…
Każdy przechodzi w życiu wiele 
przełomów, ten jednak wydaje 
mi się jednym z  najpoważniej-
szych, bo rzutuje na całą Two-
ją przyszłość. Należałoby, więc 
wziąć byka za rogi i  zmienić 
swoje nastawienie w wielu istot-
nych kwestiach.  Łatwo powie-

dzieć, łatwo zrobić? Bynajmniej.
Istnieje scenariusz idealny (lub 
jak niektórzy twierdzą – ideali-
styczny, który zakłada, że już pod 
koniec ostatniego semestru, czy 
od razu po obronie, udaje Ci się 
znaleźć świetną, perspektywicz-
ną pracę (najlepiej w zawodzie), 
do tego z  wynagrodzeniem, 
które po opłaceniu czynszu i ra-
chunków pozwala Ci na o wiele 
więcej, niż odłożenie 50 zł na 
pociąg do domu po słoiki i wyj-
ście do kina raz na 3 miesiące. 
Czujesz, że obrałeś właściwą 
drogę, nabierasz doświadczenia 
zawodowego i  życiowego, dzię-
ki któremu każde stojące przed 
Tobą zadanie jest dla Ciebie 
wyzwaniem, a  nie problemem. 
Urlop możesz spędzić właściwie 
wszędzie, bo kolejne szczeble 

kariery oznaczają automatycz-
nie coraz lepsze zarobki. Cud, 
miód i orzeszki, prawda?

Znaleźć swoje miejsce
Druga opcja to wariant optymi-
styczny. Szukanie pracy często 
trwa dłużej, niż zakładasz, ale 
w końcu się udaje. Może nieko-
niecznie jest to od razu stano-
wisko zgodne z  tym, co wynika 
z  dyplomu, płaca na początku 
również pozostawia wiele do 
życzenia, ale najważniejsze, że 
ścieżka Twojej edukacji prze-
chodzi płynnie w ścieżkę karie-
ry (prawie każdy rekruter po-
wie Ci, że luki w  zatrudnieniu, 
które da się logicznie wyjaśnić, 
nie mają większego znaczenia, 
ALE...). Przy odrobinie szczęścia 
znajdujesz wreszcie pracę w za-

wodzie, która przy comiesięcz-
nym odkładaniu części pensji 
umożliwia Ci spędzenie wakacji 
na leżaku w  jednym z  betono-
wych kompleksów hotelowych 
w Alanyi, Hurghadzie, czy Lloret 
de Mar. Może się też okazać, że 
„przekwalifikowanie” zawodowe 
okazało się być dobrym krokiem 
i decydujesz się pozostać na do-
tychczasowym stanowisku i roz-
wijać dalej w tym kierunku.

na kłopoty pomidorowa
i schabowy
Niestety coraz częściej mamy 
do czynienia z  trzecią opcją – 
pesymistyczną. Koniec studiów 
i związane z tym decyzje odno-
śnie przyszłej kariery zawodo-
wej przyprawiają Cię o mdłości. 
Ilekroć pomyślisz o  rozsyłaniu 
CV i  potencjalnych rozmo-
wach kwalifikacyjnych, masz 
ataki paniki.  Jedyne, do czego 
jesteś wówczas zdolny, to za-
mknięcie się w  pokoju i  oglą-
danie kolejnego sezonu „Gry 
o Tron”, przerywane regularną 
dostawą ogromnych ilości je-
dzenia przez rodzicielkę, „bo 
się o Ciebie martwi” (tak, jakby 

Przy odrobinie szczęścia 
znajdujesz wreszcie pracę 
w zawodzie, która przy 
comiesięcznym odkładaniu 
części pensji umożliwia Ci 
spędzenie wakacji na leżaku 
w jednym z betonowych 
kompleksów hotelowych 
w Alanyi, Hurghadzie, czy 
Lloret de Mar.

Możemy potrzebować 
wsparcia, bo nie każdy 
w równym stopniu jest 
przystosowany psychicz-
nie i emocjonalnie do 
zmian. Niektórym pomoże 
mentoring, czy coaching, 
nastawiony na wzmocnienie 
wiary w swoje możliwości 
i umiejętności. Niekiedy 
nawet najzwyklejsza szczera 
rozmowa z kimś bliskim 
potrafi zdziałać cuda.  
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najlepszym lekarstwem na drę-
czące Cię kłopoty była pomido-
rowa i  schabowy z  mizerią...). 
Do tego spotykasz regularnie 
swoich znajomych ze studiów, 
którzy po kolejnej rozmowie 
kwalifikacyjnej / stażu / okresie 

próbnym zalewają Cię poto-
kiem informacji na temat no-
wego projektu w firmie, swojej 
stylizacji na casualowy piątek, 
czy integracyjnych warsztatów 
firmowych z  robienia natural-
nych kremów na polu lawen-
dy. Ty oczywiście robisz dobrą 
minę do złej gry, wydobywasz 
z  siebie oczekiwane przez roz-
mówcę „ochy” i  „achy”, choć 
w rzeczywistości interesuje Cię 
to tyle, co nic. Jedyne, o  czym 
wtedy myślisz, to coraz bardziej 
postępujące przekonanie o wła-
snej beznadziejności (oraz dyle-
mat obiadowy między zaweko-
wanym krupnikiem i rosołem). 
Nie pomaga, prawda?
Możemy potrzebować wsparcia
Znalezienie wyjścia z tej sytuacji 
jest trudne, bo nie każdy w rów-
nym stopniu jest przystosowa-
ny psychicznie i  emocjonalnie 
do zmian. Mimo, iż proces ten 
jest najczęściej stopniowy (choć-

by poprzez wyjazd na studia do 
innego miasta i związaną z tym 
konieczność prowadzenia wła-
snego gospodarstwa domowe-
go), dla wielu okazuje się on zbyt 
niespodziewany i nagły.  Często 
też wynika to z  kompleksów, 
chorobliwego lęku przed poraż-
ką i  zawiedzeniem oczekiwań 
wszystkich dookoła. („Przecież, 
jeśli mi się nie uda, czyja to bę-
dzie wina? Na pewno wszyscy 
będą mnie oceniać i krytykować, 
nie zrozumieją...”) Ze względu 
na to, że każdy z nas ma inaczej 
ukształtowane cechy charakte-
ru, pomoc w tej sytuacji również 
powinna być indywidualnie do-
bierana do każdego przypadku. 
Niektórzy potrzebują delikatne-
go, nieinwazyjnego wsparcia po-
legającego np. na mentoringu, 
czy coachingu, nastawionego 
na wzmocnienie wiary w  swo-
je możliwości i  umiejętności. 
Niekiedy nawet najzwyklejsza 

szczera rozmowa z kimś bliskim 
potrafi zdziałać cuda.  
Inni z kolei muszą przejść swo-
istą terapię szokową, bo tylko 
tak mogą wyrwać się z  tego 
letargu. Czasami więc nie za-
szkodzi zasadzić delikwentowi 
przysłowiowego kopa w  „cztery 
litery” i  postawić go pod ścia-
ną, skoro w ten sposób możemy 
zmobilizować go do działania.

Zmiana jest oczywista
Zmiany były, są i  będą czymś 
oczywistym i  nieuniknionym. 
Im szybciej sobie to uświadomi-
my, tym więcej czasu będziemy 
mieli na dokonywanie wyborów, 
eksperymentowanie, szukanie 
własnej, niewydeptanej jeszcze 
ścieżki. Może się zdarzyć, że nie-
które z nich okażą się w dalszej 
perspektywie nietrafione. Może 
po prostu wtedy będzie czas na 
kolejną zmianę?

Martyna Szymborska

Odsetek bezrobotnych ab-
solwentów (niepracujących 
i poszukujących pracy) jest 
mniejszy wśród:
•	 absolwentów,	którzy	kiedy-

kolwiek w trakcie studiów 
podjęli pracę zarobkową 
(wśród nich odsetek 
bezrobotnych wynosi 13% 
versus 23% bezrobotnych 
wśród osób niepracujących 
nigdy w trakcie studiów 
zarobkowo);

•	 absolwentów,	którzy	
studiowali kiedykolwiek 
za granicą (np. w ramach 
programu Erasmus; wśród 
nich odsetek bezrobot-
nych wynosi 8% versus 
15% wśród osób niestudiu-
jących nigdy za granicą);

•	 absolwentów,	którzy	
ukończyli więcej niż 2 kie-
runki studiów (wśród osób 
z jednym, jak i z dwoma 
dyplomami odsetek bez-
robotnych wynosi około 
15%, a wśród osób z trzema 
dyplomami już tylko 9%, 
a z więcej niż trzema - 6%).

Źródło: „Analiza kwalifikacji 
i kompetencji kluczowych dla 
zwiększenia szans absolwen-
tów na rynku pracy, raport 
końcowy”, badanie ewalu-
acyjne współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
wykonane na zlecenie Na-
rodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.
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