
Chcę robić to, co kocham

Aleksandra Dąbska ma 86 par butów.. 
i sklep z butami oczywiście. Opowiada, 
jak doszło do tego, że została właścicielką 
butiku, w którym każdy może zaprojektować 
swoje wymarzone buty. 19

LU buski

Wierzę w to, co robię

Marta Wrzask opowiedziała, 
skąd bierze wiarę, siłę i z pozoru 
szalone pomysły… Wraz z przyja-
ciółką rozkręca kulturalnie Gorzów 
Wielkopolski. 4

Wespół w zespół

Niezależnie od branży, 
wielu pracodawców szuka osób, 
które umieją pracować w zespole. 
Ale co to znaczy? 12
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treści
3 Podróż przez życie. Mamy nadzieję, że kolejne wydanie 
będzie dobrym drogowskazem… 

4 Wierzę w to co robię. A robi bardzo dużo. Marta Wrzask, 
ciągle głodna nowych wyzwań, wrażeń, opowiada, jak reali-
zowała marzenia.

9 Żywię się energią kosmosu. Nie ma sztabek złota z ro-
boty. Ale fajne rzeczy się dzieją. Mówi Tomasz Szwarc, szef 
Stowarzyszenia „Twórcze Horyzonty”. 

11 Decyzja nie emocja. Mała lekcja wyciągnięta ze stare-
go angielskiego kazania. Do przemyślenia. 

12 Wespół w zespół. W niemal każdej branży, miejscu pra-
cy, instytucji pracuje się w zespole. Współpracuje. Tej umie-
jętności szukają pracodawcy. 

14 Zgrana różnorodność. Jak praca zespołowa wygląda 
w praktyce mówi Magdalena Tokarska, prezeska Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum. 

16 W pogoni za własnym ogonem. Zdaniem Renaty Wci-
sło, tak właśnie wygląda życie kogoś, kto ciągle się w  coś 
wkręca.

19 Chcę robić to, co kocham. Historia Aleksandry Dąb-
skiej, posiadaczki 86 par butów i… własnego sklepu z obu-
wiem. 

24 Podszewkę zostawiam tylko dla siebie. Dziś trudno 
zakładać, że całe życie spędzimy w  jednym miejscu pracy. 
Nie należy się bać zmian. O tym, jak zmienia się życie, mówi 
Mariola Byrtek, kiedyś malarka wnętrz, dziś masażystka. 

Podróż, zwłaszcza jeśli jest to po-
dróż z najlepszymi kompanami 
lub w  odosobnieniu, samotna, 
na własną rękę, tam, gdzie czas 
się zatrzymał i ludzie mają go aż 
nadto, by usiąść z Tobą i przyjąć 
Cię serdecznie, z radością, może 
stać się podróżą w  głąb siebie. 
I taką właśnie często się staje. 

Byliście kiedyś na jakiejś prelek-
cji, spotkaniu z  podróżnikiem? 
Znacie takie osoby? To zwykle 
ludzie pełni energii, pogodni, 
z  dystansem do siebie i  świata, 
mniej zabiegani i  spięci, prze-
żywający każdą chwilę i  zda-
rzenie, świetni obserwatorzy 
rzeczywistości… Ludzie z  pasją 
i  marzeniami, których nie boją 
się realizować, otwarci na świat. 
W takiej podróży nie ma miejsca 
na planowanie dni i tygodni z ka-
lendarzem w ręku, na „realizację 
ustaleń”, „zarządzanie czasem” 
„zarządzanie zespołem”, „efek-
tywność pracy”, nijak pasują tu 
modne słowa „coaching”, „men-

(i w dodatku pod prąd) marszrut-
ki, oduczy Cię bać się… Patrząc 
w  przepaść, nad którą właśnie 
pędzicie, naturalnie podejmiesz 
pracę nad odpowiednią „techni-
ką oddychania skutecznie zwal-
czającą stres”. Ale najprawdopo-
dobniej Twój cały lęk i niepokój 
szybko wylądują w  woreczku 
wraz z zawartością żołądka…

Swoich życiowych mentorów 
i coachów spotkasz w wioskach, 
o których świat zapomniał. Tam 
właśnie mieszkają najwięk-
si Mędrcy tego świata. Guru, 
których jedno spojrzenie i  sło-
wo więcej znaczą niż wszystkie 
szkolenia z rozwoju osobistego. 
Tam właśnie, daleko, gdzie lu-
dzie żyją w spokoju, prosto, bez 
pośpiechu, zawsze serdecznie 
witając gości w swoich progach 
zrozumiesz, że w  życiu ważny 
jest Człowiek i ta właśnie chwila. 

Jeśli będziesz traktował każdego 
jak Wyjątkowego Gościa, choć 
tej chwili z Nim nie miałeś wpi-
sanej w kalendarz… możesz na-
zwać się Mądrym Człowiekiem. 
Mam nadzieję, że nowy numer 
naszej gazety także stanie się dla 
Was drogowskazem w  podróży 
przez życie. I w końcu znajdzie-
cie odpowiedź, jak z  wyboistej 
drogi trafi ć na autostradę do 
słońca.

Renata Wcisło

Podróż przez życie

toring”, „techniki antystresowe”, 
„zarządzanie zmianą”, „trening 
asertywności”, itd., itp., których 
uczymy się na kursach, szkole-
niach, spotkaniach, o których czy-
tamy w poradnikach i gazetach. 

Bo w takiej podróży nauka „za-
rządzania zmianą” jest tak natu-

ralna, jak to, że pociąg, którym 
miałeś jechać dziś, wyjedzie 
jutro… I  coś w  związku z  tą 
zmianą, na pustkowiu, daleko 
od mamy i taty, zrobić musisz…

A  uśmiechnięty, z  papierosem 
w  ustach kierowca jadącej krę-
tymi drogami przez Kaukaz 

Fot. z arch. Renaty Wcisło
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Pierwsze slajdowisko zorga-
nizowałam jesienią 2012 roku. 
A  może to było jeszcze lato? 
Zupełnie bez doświadczenia, 
ale za to z  ogromnym zapałem 
i  wiarą, że się uda, zaprosiłam 
do Gorzowa Kasię Siekierzyńską 
i Ewę Grewling, dziewczyny z te-
amu Spitsbergen Polish Fema-

le Expedition 2012. Wcześniej 
byłam wielką fanką wszelkiej 
maści spotkań z podróżnikami, 
jeździłam na chyba największą 
w  Polsce tego typu imprezę – 
gdyńskie Kolosy, czy na Prze-
gląd Filmów Górskich w Lądku 
Zdroju. To były obowiązkowe 
wydarzenia, których przeoczyć 

nie mogłam. Kasia i  Ewa były 
świeżo po powrocie ze Spits-
bergenu, też jeszcze „nieotrza-
skane” z  publicznymi wystą-
pieniami. Poszło nam świetnie, 
choć wszystkie debiutowałyśmy. 
Dołączyły do nas dwie szalone 
kobiety – Alicja i Kasia z nieist-
niejącej już niestety restauracji 

„Mishmash” w  Gorzowie, która 
nas gościła. 

Spot kanie 
z „mleczną siostrą”
Pewnie ta partyzantka trwała-
by nadal, gdyby nie spotkanie 
z  Agą, moją „mleczną siostrą”. 
Agnieszce Doberschuetz po gło-
wie chodziło to samo, co mi: fe-
stiwal podróżniczy w Gorzowie. 
Ale jak to się robi? Z kim rozma-
wiać? No i skąd na to brać pie-
niądze? Aga od jakiegoś czasu 
działała już pod szyldem „Pro-
jekt Multikulti” i  organizowała 
spotkania w  szkołach i  przed-
szkolach, gdzie pokazywała 
dzieciakom jak ciekawy, różno-
rodny i kolorowy jest świat, i że 
„wszyscy uśmiechamy się w tym 
samym języku”. Pomyślałyśmy, 
że razem zdziałamy więcej i  na 
pewno nam się uda. Od tamtej 
pory, czyli od jesieni 2012 roku 
jesteśmy Multi (Aga) i Kulti ( ja). 

KTO  takim 
kobit om zaufa? 
Rok 2013 ogłoszono w Gorzowie 
„Rokiem Wielokulturowości”. 
Można było otrzymać od miasta 

dofi nansowanie na zorganizo-
wanie „czegoś”, co wpisywałoby 
się w wielokulturowość właśnie. 
Mimo że mierzymy wysoko, by-
łyśmy realistkami i  raczej wie-
działyśmy, że nikomu niezna-
nym (obie w Gorzowie jesteśmy 
„elementem napływowym”) ko-
bitkom nikt nie zaufa i nie ma 
co marzyć o  festiwalu. No, ale 
cykl slajdowisk przybliżających 
inne kultury, czemu nie? Napi-
sałyśmy projekt i... wygrałyśmy! 
Nie była to taka kwota, o  jaką 
się starałyśmy, ale nie poddawa-
łyśmy się. Pomogły znów Alicja 
i  Kaśka  – miałyśmy za darmo 
lokal! Pomogli inni ludzie: Elvis, 
właściciel sklepu muzycznego, 
za obiadek w „Mishmashu” zajął 
się nagłośnieniem, ktoś taniej 
drukował ulotki... 

Rozkręcamy  się…
Od początku postanowiłyśmy, 
że zapraszamy gości, których 

pokazy same widziałyśmy, i któ-
rzy „rozłożyli nas na łopatki”. 
Pomocy udzielili nam Katarzy-
na i Andrzej Mazurkiewiczowie 
– podróżnicy, autorzy wystaw 
fotografi cznych i  książek o  Hi-
malajach, prekursorzy profe-
sjonalnych pokazów slajdów 
podróżniczych w  Polsce, orga-
nizatorzy festiwalu TERRA, któ-
rych rekomendacje zawsze były 
trafi one w dziesiątkę, a i pomoc 
w  dotarciu do wymarzonych 
prelegentów – nieoceniona. Tak 
zaczęłyśmy cykl comiesięcznych 
spotkań. Gościłyśmy między 

innymi Marka Arcimowicza, fo-
tografa od „zadań specjalnych“, 
testera i  projektanta sprzę-
tu.  Pracuje dla liczących się 
klientów  i  największych agen-
cji reklamowych w  Polsce i  za 
granicą. Z  aparatem „zaliczył“ 
wszystkie strefy geografi czne. 
Współpracuje z  „National Geo-
graphic”, gdzie publikował re-
portaże i setki swoich fotografi i. 
Był u nas Mikołaj Golachowski, 
który jest podróżnikiem i  dok-
torem nauk przyrodniczych, 
a  koncentruje się na polarnych 
krańcach Ziemi. Zaprosiłyśmy 

Wierzę w TO , co robię
Bez książek i… pomidorów nie wyobraża sobie życia. Studiowała kilka kierunków, ale z egzaminów na historię sztuki zrezygno-
wała po tym, jak tata zaczął straszyć ją „karierą stróża w muzeum”. Tryska energią i humorem. Wraz z przyjaciółką Agnieszką 
Doberschuetz rozkręcają kulturalnie Gorzów. 
MARTA WRZASK. Renacie Wcisło opowiedziała, skąd bierze wiarę, siłę i z pozoru szalone pomysły… 

Multi i Kulti, czyli Agnieszka Doberschuetz i Marta Wrzask podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w styczniu 2014 roku, schronisko Samotnia w Karkonoszach. (Fot. z arch. Marty Wrzask)

Marta Wrzask podczas podróży po Gruzji z mieszkańcami Mestii, lato 2014 r., Kaukaz. 
(Fot. z arch. Marty Wrzask)

Fot. Tomasz Frank
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Anię Grebieniow, która żaglo-
wozem przejechała pustynię 
Gobi, Robba i  Anię Maciągów, 
podróżników „rowerowych”, 
Adama Bieleckiego, polskiego 
himalaistę, którego nie trzeba 
chyba nikomu przedstawiać, 
Łukasza Supergana, piechu-
ra wyróżnianego na gdyńskich 
Kolosach, Magdę Skopek, au-
torkę świetnej książki „Dobra 
krew. W  krainie reniferów, bo-
gów i  ludzi”, także wyróżnianą 
na Kolosach, Zbyszka Pawlaka, 
znawcę kultury Wschodu, od 20 
lat podróżującego po Jedwab-
nym Szlaku, Rodzinkę Bez Gra-
nic, Marcina Dobasa... 

Podróże 
w fi lha rmonii
Po wakacyjnej przerwie, w  2013 
roku okazało się, że nie mamy 
lokum. Nasz ukochany „Mish-

mash” przegrał z twardymi pra-
wami biznesu. Pomocną dłoń 
wyciągnęła do nas... Filharmo-
nia Gorzowska! Tak znalazłyśmy 
się (znów zupełnie za darmo) 
w  przepięknej sali kameralnej, 
nie musiałyśmy już martwić 
się o  sprzęt, nagłośnienie, był 
pan technik, w holu fi lharmonii 
zostały powieszone zdjęcia na-
szych prelegentów... 

Brzmi TO  
trochę jak bajka… 
A  jednak to wszystko prawda. 
Pierwszym naszym gościem 
w  nowym miejscu była nasza 
„matka chrzestna”, czyli Kasia 
Mazurkiewicz. Skoro tak nam 
dobrze szło, zaczęłyśmy myśleć 
o  festiwalu już całkiem poważ-
nie, ale ciągle rozbijałyśmy się 
o słowo-klucz: pieniądze. Skoro 
Gorzów ich nie ma, to może ma 

je inne miasto? Może mój ro-
dzinny Złocieniec? Prześliczne 
miasteczko na Pojezierzu Draw-
skim. Cóż, nie spróbujemy, nie 
będziemy wiedziały… 

Jak zdobyłyśmy  fanów 
To materiał na dłuższą opo-
wieść, bo to, co się stało, jest 
jeszcze bardziej niewiarygodne 
niż slajdowiska w fi lharmonii… 
Po pół roku, w  kwietniu 2014, 
zorganizowałyśmy swój pierw-
szy festiwal w Złocieńcu! Cztero-
dniowy, z  fi lmami z  najwyższej 
półki, z  jogą, koncertem Stani-
sława Sojki i wszystkimi gośćmi, 
jakich tylko sobie wymarzyły-
śmy z  podróżnikiem, dzienni-
karzem i pisarzem Romualdem 
Koperskim na czele! W pięknym 

kinie, ze sprzętem, nad którym 
cmokał sam Marek Arcimowicz. 
„16 Południk” był naprawdę du-
żym sukcesem, został też zauwa-
żony… w Gorzowie, gdyż sporo 
ludzi z  tego miasta przyjechało 
na festiwal do maleńkiego Zło-
cieńca. Wśród nich pojawił się 
znany w  Gorzowie Zenon Mi-
chałowski, który, jak się okazało, 
jest naszym wielkim fanem, ko-
cha ludzi z pasją i chce nam po-
móc w zorganizowaniu gorzow-
skiego festiwalu. Ale nie kiedyś 
tam... Teraz, już, natychmiast! 

Kosmiczne spot kania  
i taniec na  rurze
Tym razem nie miałyśmy na-
wet pół roku... Padł termin: 26-
28 września, Gorzów, Festiwal 

Multikulti. A że naprawdę moż-
na wszystko, tylko trzeba tego 
bardzo chcieć? Najlepiej poka-
zuje to program naszego festi-
walu. Otworzyło go kosmiczne 
spotkanie z generałem Mirosła-
wem Hermaszewskim, a  wśród 
gości byli znani podróżnicy, m. 
in. Tomek Michniewicz, Marek 
Tomalik, Magdalena Szumska, 
Kasia i Andrzej Mazurkiewiczo-
wie, Beata Choma, czyli mistrzy-
ni świata kobiet w baloniarstwie 
razem z... balonem! No i oczywi-
ście akcenty górsko-jaskiniowe: 
jednym ze współorganizatorów 
festiwalu był gorzowski Spele-
oklub Gawra, który obchodzi 
właśnie swoje 40-lecie i  z  tej 
okazji zaprezentował nam wy-
stawę najpiękniejszych fotogra-
fi i ze swoich wypraw oraz jubi-

MARTA WRZASK
Doskonały rocznik ’69 (pierwszy człowiek na Księżycu, Wo-
odstock Festival…). Złocieńczanka z urodzenia, poznanianka 
przez 20 lat, gorzowianka z wyboru. Ciągle szukająca: studiowała 
na Akademii Medycznej w Poznaniu stomatologię, na Akade-
mii Sztuk Wizualnych projektowanie mody oraz projektowanie 
wnętrz, a na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza psychologię kliniczną. 
Zrezygnowała ze zdawania na historię sztuki bojąc się „kariery stróża 
w muzeum” – tak straszył (skutecznie) tata…
Pasjonatka podróżowania, bycia „w drodze”. W podróżach najbardziej 
ceni spotkania z innymi ludźmi, poznawanie odmiennych kultur. Odwie-
dziła 23 kraje. Należy do gorzowskiej nieformalnej grupy fotografi cznej 
„fCzasowicze”, brała udział w kilku wystawach zbiorowych, a wraz ze 
swoim fotografi cznym guru – Sławomirem Sajkowskim – była współau-
torką wystawy „Sięgnąć Himalajów” z himalajskiego Królestwa Lo.
Swoje dwie największe pasje: podróżowanie i fotografi ę łączy w górach. 
W poszukiwaniu ich piękna i majestatu dotarła aż w Himalaje – do pod-
nóża „Góry Gór” Mount Everestu (8848 m n.p.m.) i do zapomnianego 
Królestwa Lo w Mustangu. 
Współorganizatorka cyklu slajdowisk – spotkań z podróżnikami (w ra-
mach „Projektu Multikulti”) oraz dwóch festiwali podróżniczych: „16 
Południka” w rodzinnym Złocieńcu i „Festiwalu Multikulti” w Gorzowie.
Ćwiczy jogę i jest molem książkowym. Bez książek i… pomidorów nie 
wyobraża sobie życia. 
Optymistka. Szczęśliwa.

leuszowy pokaz slajdów. Była 
ścianka wspinaczkowa, slackli-
ne, pokazy pole dance, czyli tań-
ca na rurze... 

Przepis na  sukces…
…to wiara w to, co się robi, pa-
sja, radość z dawania radości in-
nym i wiara w ludzi. Wszędzie są 
tacy, którzy pomogą, ale trzeba 
im pokazać, że umie się same-
mu zakasać rękawy, ciężko pra-
cować i nie poddawać się.
***
Ale tego wszystkiego nie byłoby 
w moim życiu, gdyby nie: 

Podróże
Początek we wczesnym dzie-
ciństwie. Niewiele z  nich pa-

„16 Południk” w Złocieńcu, kwiecień 2014 r., od lewej: Agnieszka 
Dobershuletz, jej córka Lidka, która również pomagała w organi-
zacji festiwalu, fotograf i  podróżnik Marek Arcimowicz i  Marta 
Wrzask. (Fot. Sławomir Sajkowski)

Po koncercie Stanisława Sojki na festiwalu „16 Południk” - cała ekipa, 
która na wariackich papierach zrobiła festiwal: Paweł Doberschuetz, 
Piotr Disterhoft, Marta Wrzask, Stanisław Sojka, Lidka Doberschu-
etz, Agnieszka Doberschuetz, Dominik Barsul, Iwona Zacharzewska, 
ktoś, kogo Marta nie pamięta, dolny rząd od lewej: Krzysiek Zacha-
rzewski i Sławek Sajkowski, w tle fotografi e Marty Wrzask i Sławo-
mira Sajkowskiego z Mustangu. (Fot. z arch. Marty Wrzask)

W dzieciństwie baliśmy się tajemniczej czarnej wołgi. Miała poja-
wiać się nie wiadomo skąd, wysiadali z niej ubrani na czarno pano-
wie i porywali dzieci… W Gruzji mit czarnej wołgi został obalony. 
Siedział w niej przemiły taksówkarz, który pozwolił na wykonanie 
tego zdjęcia… (Fot. Jarosław Woćko)
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miętam, bo kiedy tylko wujek 
odpalał „junaka”, na którym sie-
działam wtulona między niego 
a  ciocię, natychmiast zasypia-
łam. Świadome podróżowanie 
to rajdy PTTK we wszystkie pol-
skie góry, czy w  Międzyrzecki 
Rejon Umocniony. Później NRD 
i Czechosłowacja. Bułgaria i Ru-
munia. Ukraina, która wtedy 
była jeszcze Związkiem Radziec-
kim. Wszędzie góry, góry, góry... 
Ciągłe powroty w  ukochane 
Tatry, Bieszczady i  Beskid Wy-
spowy. Karkonosze to właściwie 
drugi dom.

Olśnien iem  były fi ordy 
Norwegii,
 puste i  chłodne przestrzenie, 
wrzosowiska po pas... Wtedy 
myślałam, że to najpiękniejsze 
miejsce na Ziemi, a  był to rok 
1993 lub 94. 

Kolejna  miłość 
TO  DoLO mit y. 
Do Cortiny potrafi łam wracać 
kilka razy w roku. Włochy to jed-
no z moich ulubionych miejsc, 
jest tam wszystko, co potrzebne 
do życia: góry, absolutnie naj-

bardziej „wyluzowani” Europej-
czycy, jakich poznałam, kawa 
czarna jak smoła, pomidory 
i oliwa, sery i oliwki, i czerwone 
wino z  Toskanii. Siena i  mar-
mury z  Carrary... Bella Italia! 
Miała nigdy nie być zdetronizo-
wana w moim rankingu naj. 

Nie przyćmiły jej Stany  
ZjednocZO ne, 
chociaż Dolina Śmierci to chyba 
jedno z  najbardziej niesamo-
witych miejsc, jakie widziałam. 
Komiksowe Las Vegas i  zaska-
kująco swojski Nowy Jork. Wiel-
ki Kanion... Zastanawiałam się 
stojąc na jego zachodniej krawę-
dzi, czy to stąd właśnie odlaty-
wały Thelma i Louise...? 

AbsoLU tny m 
numerem  jeden  
okazał się być Nepal. I nie cho-
dzi tylko o  Himalaje. Pierw-
sze wrażenie po wylądowaniu 
w  Katmandu (a  były to moje 
pierwsze kroki w Azji) – jestem 
wewnątrz telewizora, w  jakimś 
dokumencie na Planete +, za-
raz z  niego wyjdę. Albo kliknę 
pilotem. Otóż nie. Nie wyszłam 
do dzisiaj. Po pierwszym wyjeź-
dzie do Doliny Khumbu, gdzie 
zrządzeniem losu nie chodzi-
łam „nepalską ceprostradą”, 
a szerpańskimi ścieżkami mając 
za przewodnika Passanga, który 
trzy razy był na szczycie Evere-
stu, czyli na Górze Gór, i gdzie 
zobaczyłam najpiękniejszą górę, 
jaką do tamtej pory widziałam 
– Ama Dablam, przepadłam. 

Zapach curry, kadzideł, odgłosy 
opuszczanych rolet na Thamelu, 
wściekła muzyczka w  busikach 
balansujących na krawędziach 
przepaści, mango lassi... I  lu-
dzie: kolorowi, życzliwi, ciekawi 
nas, jacyś tacy szczęśliwi... 
Wróciłam po dwóch latach, tym 
razem do ciągle jeszcze zapo-
mnianego Górnego Mustangu, 
pod samą granicę z Tybetem. 

I przepadłam na  zawsze. 
Pustka, skały we wszystkich ko-
lorach, niebo tak niebieskie, że 
aż nieprawdziwe... Wicher hula-
jący po najgłębszej dolinie świa-
ta – Kali Gandaki.

No i Gruzja. 
Miejsce, w którym nie wiadomo 
dlaczego człowiek czuje się jak 
w domu. Nie wiadomo? Wiado-
mo! Kluczem są ludzie. Tak po-
mocni, otwarci, życzliwi i przy-
jaźni, jak nigdzie. A  jeśli jest 
się blondynką, najlepiej w  to-
warzystwie drugiej blondynki, 
i  trzeciej... To poziom sympatii 
okazywanej przez płeć przeciw-
ną wzrasta trzykrotnie…
Poza tym przepyszne jedzenie, 
bakłażany z pastą orzechową, to 
delicje! Czarne wołgi i moskwi-
cze. Wino pite z rogów i niekoń-
czące się toasty. I góry: kapryśny 
Kazbek i Uszba – rogaty diabeł, 
który przy pierwszym spojrze-
niu zdetronizował moją ulubio-
ną górę – Ama Dablam. 
Gruzji też jeszcze nie powie-
działam: żegnaj!

Oprac. Renata Wcisło

To moje ulubione zdjęcie, wykonane kobiecie z Bhaktapur po powro-
cie z podróży po ciągle jeszcze zapomnianym Górnym Mustangu. 
Na tę fotografi ę czekałam dwa lata, podczas wcześniejszego pobytu 
w Nepalu ta sama pani nie życzyła sobie, bym zrobiła jej zdjęcie. Tym 
razem zgodziła się na jedną fotografi ę. Oba spotkania były przypad-
kowe… Jest to także mój „podwójny autoportret”, gdyż w oczach tej 
pięknej kobiety widać moje odbicie. (fot. Marta Wrzask)

To co, robimy wywiad?
Robimy. A w ogóle co słychać, że 
tak zapytam…?

Dobrze jest. Dużo pracy. 
A nie, to świetnie, jak jest robota. 

Ale wiesz, sztabek złota z  niej 
nie mam… Ale fajne rzeczy się 
dzieją. I satysfakcja jest.  
A, czyli widzę, obydwoje żywimy 
się energią kosmosu…

Powiedz, stąpasz mocno po zie-
mi, czy idealizujesz działalność 
w swoim stowarzyszeniu? 
Zacytuję założycielkę Polskiej 
Akcji Humanitarnej, Janinę 
Ochojską-Okońską: „Przyzwy-
czailiśmy Polaków do myślenia, 
że pracownicy organizacji poza-
rządowych nie muszą dostawać 
pensji, bo są społecznikowskimi 
aniołami, które nie mają cia-
ła, nie muszą jeść, nie muszą 
gdzieś mieszkać i nie mają żad-
nych potrzeb.”
I  do tej pory miałem takie po-
czucie, że moja praca w  stowa-
rzyszeniu i  w  ogóle społeczna 
musi być darmowa… Idealizo-
wałem ją. 

Ale punkt widzenia się zmienia. 
Żeby prężniej działać, musisz 
poświęcić na to coraz więcej 
czasu, a za coś trzeba żyć. 

Długo dochodziłem do tego. 
Trzeba tu powiedzieć, że oprócz 
tego, że kieruję stowarzyszeniem, 
to jestem jednocześnie koordy-
natorem wszystkich działań. 
I  jeśli mamy pięć, osiem 
inicjatyw w  roku, stowarzysze-
nie jest małe, to jeszcze jakoś 

można pogodzić pracę, rodzinę 
z  działalnością społeczną. Ale 
jeśli dochodzimy do momentu, 
kiedy robimy rocznie dwadzie-
ścia spotkań we Wschowie, jak 
i  kilka w  sąsiednich miastach 
– Wolsztynie i  Sławie, festiwal, 
debaty, i  zaczyna się tego robić 

mnóstwo, to dzieje się to kosz-
tem obowiązków zawodowych, 
kosztem prywatnego życia i  tak 
się nie da na dłuższą metę. 
Żeby wszystko było zrobione 
profesjonalnie, rzetelnie, trzeba 
działać systematycznie, a  nie 
z doskoku. 

Żywię się en ergią kosmosu
Z TOMASZEM SZWARCEM, szefem Stowarzyszenia „Twórcze Horyzonty”, które organizuje wydarzenia kulturalne we Wscho-
wie i okolicy, rozmawia RENATA WCISŁO

Ostatnio gdzieś przeczytałem, że lider powinien być jak reżyser, który rozdaje role… I angażuje ludzi, 
którzy są odpowiedzialni za pewne zadania. (Fot. Dawid Gąsiorek) 
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Ktoś powiedział do mnie kie-
dyś: „Przestań się pan bawić 
w stowarzyszenie”. 
Ale to już nie jest zabawa…
Dlatego mam teraz czas prze-
myśleń. 

Porozmawiajmy o energii kosmo-
su… Jak Ty się spełniasz w orga-
nizacji, dlaczego ją założyłeś?
Lubię tworzyć, kreować różne 
rzeczy, przedmioty, zdarzenia. 
Na co dzień łączę pasję z pracą, 
czyli zajmuję się rzeźbą w drew-
nie, choć wcześniej robiłem róż-
ne rzeczy w życiu, niekoniecznie 
z zamiłowania do nich. Po kilku 
latach nieobecności wróciłem do 
Wschowy i zobaczyłem, że w tym 
mieście mało się dzieje. I  z  tej 
chęci tworzenia i działania, wraz 
z  innymi osobami stworzyłem 
stowarzyszenie „Twórcze hory-
zonty”. Był rok 2006. 

Czym zajmujesz się w organiza-
cji, jakie przedsięwzięcia reali-
zujesz?
 Są to głównie spotkania z  po-
dróżnikami. Co ciekawe, sam 
rzadko podróżuję, jestem raczej 
domatorem. To wydarzenia 
kulturalne, fi lmowe, organi-
zacja Festiwalu Podróżników 
„100droga”…

Jak sobie wyobrażasz przyszłość 
stowarzyszenia?
Myślę, że moglibyśmy działać 
trochę szerzej, budować dobre 
relacje z instytucjami w ościen-
nych miastach. Ale bardzo po-
woli kroczę po tej ścieżce roz-
woju, muszę zawsze wszystko 
przemyśleć, nie jest to eksplozja 

i  działalność w  wielu kierun-
kach równocześnie. Wolę się 
nad czymś mocno pochylić i ro-
bić to z sercem, skupiając się na 
integrowaniu ludzi. 
Jestem zadowolony, że udało się 
zbudować dobre relacje z  urzę-
dem miasta, choć niektórzy 
twierdzą, że to w jakimś stopniu 
oddanie niezależności...

A  może budowanie zaufa-
nia społecznego, poszerzanie 
współpracy i  wzmocnienie or-
ganizacji? Zyskałeś przecież ko-
lejnych partnerów.
Ale niektórzy mają wątpliwości, 
choć ja tak właśnie sądzę. Je-

stem też zadowolony z dobrych 
kontaktów z  przedsiębiorcami. 
Możemy dzięki temu działać 
nie tylko wtedy, kiedy mamy 
jakieś unijne czy państwowe 
dotacje, ale wspiera nas sektor 
prywatny. I ci ludzie tak się za-
angażowali, że są teraz motorem 
napędowym stowarzyszenia. I to 
właśnie dzięki nim też otwiera-
ją mi się oczy na pewne rzeczy. 
Na przykład na to, że intensyw-
na działalność społeczna i wiele 
obowiązków z  tym związanych, 
przy jednoczesnym szarpaniu 
się z  życiem i  poszukiwaniem 
źródeł utrzymania, brak rów-
nowagi w  tych dwóch sferach, 

mogą w  pewnym momencie 
przynieść zmęczenie, zwątpie-
nie, a nawet wypalenie. 

Wiem, że uciekasz od tego sło-
wa, ale chcesz, czy nie – jesteś 
liderem.
Tak i  ostatnio gdzieś przeczy-
tałem, że lider powinien być 
jak reżyser, który rozdaje role… 
I  angażuje ludzi, którzy są od-
powiedzialni za pewne zadania. 
Każdy uprawia swój kawałek 
ogródka. Nie tracę wiary, że 
znajdę takie osoby, bo przy-
znam, że mam problem. 

Dziękuję za rozmowę. 

- To ja mówię sobie, jak się czuję 
– zwykł mawiać Smith Wiggle-
sworth, angielski kaznodzieja 
z XIX w. Uważał, że to nie uczu-
cia rządzą nim, a on uczuciami. 
Niedawno przeczytałam ten cytat 
i  zatrzymałam się na tej stronie 
w  książce na pół godziny, może 
dłużej... XIX w. był dawno temu. 
W  naszych czasach raczej wszy-
scy stawiają na to, żeby podążać 
za swoimi uczuciami, dać się im 
prowadzić za rękę… za nos, za 
głowę, za portfel. „Wsłuchaj się 
w  siebie, idź za głosem serca” – 
mówi się nam obecnie. Reklamy 
generalnie odwołują się do emo-
cji… Smith był radykalny – uwa-
żał, że uczucia to również, a może 
nawet przede wszystkim decyzje. 
Że człowiek dający się prowadzić 
jedynie emocjom jest jak cho-
rągiewka. Raz góra, raz dół, tak 
cały czas. Jeśli wszystko w  życiu 
uzależnia od tego jak się czuje, 
to chce ciągle czuć się dobrze. 
Najwięcej wysiłku wkłada w po-
szukiwanie pozytywnych emocji. 
One są główną siłą napędową. 
Czy tak musi być?
Zaczęłam się zastanawiać nad 
tym jeszcze bardziej. Jakby to 
miał wyglądać, gdyby uczucia 
zamienić na decyzje? Na przy-
kład relacja, choćby przyjaźń. 
Jeśli to nie tylko emocje, ale 
również decyzja, to… Podejmu-
ję decyzję o  przyjaźni i  trwam 
w  niej. Świadomie buduję rela-

cję i  nie zrażam się problema-
mi, które pewnie się pojawią, 
jak przy wszystkim, bo nie ma 
w  życiu nic, co idzie całkiem 
gładko… 
Hm, a jak przenieść to na grunt 
pracy? Chciałabym opanować 
sztukę wystąpień publicznych. 
Do tej pory bałam się, unika-
łam, miałam tysiąc wymówek, 
ale jeśli jest to kwestia decyzji 
(stawiam ją wyżej nad strach, 
nie rządzą mną uczucia), to szu-
kam wyjścia. Może zapiszę się 
na szkolenie? Bo to przecież nie 
strach ma podejmować decyzje? 
Wiem, na papierze wygląda ład-
nie, w praktyce jest trudniejsze. 

To tylko teoria. Smith ćwiczył 
swoje podejście wiele lat. Nie 
oznacza to, że nie miał uczuć, 
czy uważał, że są złe, ale nie po-
zwalał im dominować. 
To już wiadomo i  w  naszych 
czasach, emocje nie zawsze są 
najlepszym doradcą. Na temat 
tego, skąd czerpać porady Smith 
miał już jasno sprecyzowane 
poglądy (i tu nie będę tego opi-
sywać). Ale również swojej war-
tości jako człowieka nie oceniał 
tylko na podstawie tego, jak 
się dziś czuje. Jeśli miał gorszy 
dzień, tydzień, miesiąc, nie my-
ślał o  sobie, że jest do niczego. 
Tego się w  życiu uczył/nauczył. 

A  ja się nad tym wszystkim 
wciąż zastanawiam… Mówię so-
bie, że lenistwo dziś nie będzie 
mną rządzić i siadam do pracy. 
Taką mogę podać konkluzję na 
dziś: bardziej świadomie będę 
przyglądać się swoim emocjom. 
Myśleć przy tym. Jak Smith. 
Ale bez przesady. Nie chcę być 
również zapatrzonym w  siebie, 
wiecznie analizującym się by-
tem. Zachęt do tego też pełno 
w  poradnikach, gazetach, a  już 
zwłaszcza w  literaturze zwanej 
kobiecą... Smith był człowie-
kiem czynu. I  ja również taką 
właśnie podejmuję decyzję. Nie 
tylko emocje i  emocje, i  jak się 
dziś czuję, i  dlaczego właśnie 
tak… Uff . Dzięki, Smith!
To chyba nadchodząca jesień 
skłania mnie do tego rodzaju 
rozmyślań. Mam więcej czasu 
na czytanie książek. I jeszcze ten 
fantastycznie wiejący, szelesz-
czący za oknem wiatr, który od 
zawsze jest dla mnie obietnicą 
czegoś nowego, tajemniczego, 
nadcho dzącego… 
Smith miał jeszcze jedno fajne 
powiedzenie, w  wolnym tłu-
maczeniu: „Jeśli obudziłeś się 
dzisiaj rano i jesteś taki sam, ja-
kim byłeś wczoraj, jesteś dezer-
terem”. Nie ma co się chować. 
Przed życiem i tak się nie uciek-
nie. Czas to jedna z  niewielu 
cennych rzeczy, jakie mamy. 

Katarzyna Kochańska

Decyzja nie em ocja

Ktoś powiedział do mnie kiedyś: „Przestań się pan bawić w stowarzyszenie”.  Ale to już nie jest zaba-
wa… Dlatego mam teraz czas przemyśleń. 
Na zdjęciu: Tomasz Szwarc z podróżniczką Alicją Rapsiewicz. (Fot. z arch. Tomasz Szwarc)
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Mateusz od razu zabrał się za 
rozwiązywanie problemu. Nie-
stety, zapomniał o  innych. Naj-
chętniej wywiązałby się z  za-
dania szybko, perfekcyjnie, ale 
samodzielnie. Są takie zawody, 
których wykonywanie wymaga 
umiejętności pracy w  zespole. 
Coraz więcej pracodawców wła-
śnie na tę cechę zwraca uwagę. 
Jednak i  w  zespole nie każdy 
robi to samo. 5 urodzonych lide-

rów prawdopodobnie nie będzie 
umiało dobrze współpracować.  

Role do wZI ęcia 
Dlaczego jedne zespoły są bar-
dziej efektywne, a  inne mniej? 
Dlaczego niekiedy zatrudnie-
nie najlepszych specjalistów nie 
gwarantuje, że zadanie zostanie 
wykonane? Nad tymi zagadnie-
niami zastanawiał się w latach 70. 

XX w. dr Meredith Belblin. Badał 
on zespoły menedżerów. Okazało 
się, że wpływ na ich efektywność 
miały nie tylko wiedza i wykształ-
cenie, ale również typy osobowo-
ści. Ludzie pracujący razem mu-
szą mieć nie tylko odpowiednie 
umiejętności, ale także być dopa-
sowani, jeśli chodzi o cechy i styl 
komunikowania się. 
Po 9 latach prac zespół Belblina 
określił 8 ról w  zespole, które 

muszą być wypełnione, żeby ze-
spół sprawnie pracował. Każdy 
z  nas pełni różne role, jednym 
łatwiej przychodzi wymyślanie 
nowych rozwiązań, inni wolą 
wykonywać polecenia i  wywią-
zują się z nich na medal, a jesz-
cze inni  mają dar łagodzenia 
napięć (poszczególne role zosta-
ły opisane w ramce obok). Role 
te wynikają z  wewnętrznych 
predyspozycji i cech charakteru, 

ale także zależą od zadania, jakie 
ma do wykonania grupa i z wza-
jemnego oddziaływania między 
pozostałymi członkami zespołu. 
Każdy ma role, które preferu-
je – wypełnia je z  zaangażowa-
niem, przyjemnością i dobrymi 
efektami. Oprócz tego możemy 
podjąć się pełnienia ról „dru-
giego wyboru”, jeśli zabraknie 
ich w zespole, również z dobry-
mi efektami. Są też te, których 
nie powinniśmy wykonywać – 
ponieważ się w nich nie spraw-

dzimy, będą sprawiały nam kło-
pot (a  także innym członkom 
zespołu). Role w  zespole nie są 
„dożywotnie”, mogą zmieniać 
się w zależności od sytuacji, za-
dania, składu zespołu. 

Człowiek akcji czy idei ?
Każda z  ról ma swoje mocne 
i  słabe strony. I, jak zauważył 
Belblin, w dobrym zespole każ-
dy jest potrzebny. Nie oznacza 
to automatycznie, że idealny ze-

spół powinien liczyć minimum 
8 osób – niektórzy mogą przyjąć 
na siebie więcej niż jedną rolę. 
Jeśli osoby te działają razem, 
wówczas wzajemnie się uzupeł-
niają. I o to chodzi. To, co może 
sprawiać trudność, to komuni-
kacja w  tak różnorodnej gru-
pie. I umiejętność uzupełniania 
pracy innych, a nie rywalizowa-
nia. To trudne, bo w szkole, na 
studiach jesteśmy raczej uczeni 
samodzielności, a  nie współ-
działania. 

Jak sprawdzić, jakie role przychodzi 
nam pełnić łatwiej, a które nie są 
naszymi wrodzonymi? Zespół M. 
Belblina opracował specjalny test. 
Jeśli Twoja praca będzie wymagała 
umiejętności współpracy zespoło-
wej, sprawdź się. Będziesz wiedział/
wiedziała, jakie są Twoje mocne, 
a jakie słabe strony. Pamiętaj, w ze-
spole każda rola jest potrzebna. 
Test można znaleźć na przykład 
na stronie: http://www.centrum.
sempre.org.pl/sprawdz-sie/mo-
ja-rola-w-grupie.

Role grupowe wg Mereditha Belblina
Praktyczny organizator: zamienia koncepcje i plany na praktyczne działanie i realizuje uzgodnione plany w sposób systematyczny i efektywny. Cechy: zrów-
noważony i zdyscyplinowany. Dzięki niemu następuje praktyczne wdrożenie projektów i planów rozwiązań. Pragnie konkretów, nie lubi zmienności planów.

Naturalny lider: sprawuje pieczę i kontrolę nad sposobem, w jaki grupa stara się osiągnąć cele. Potrafi  efektywnie wykorzystać zasoby zespołu; rozpoznaje, 
gdzie tkwią zalety, a gdzie słabości grupy; potrafi  wykorzystać potencjał indywidualny każdego pracownika. Cechy: zrównoważony, dominujący, ekstrawer-
tyk. Charakteryzuje go raczej zdrowy rozsądek aniżeli rozważania intelektualne, w kierowaniu nie jest agresywny. 

Człowiek akcji: kształtuje sposób, w jaki wykorzystany zostanie wysiłek grupy; kieruje swoją uwagę bezpośrednio na ustalaniu celów i priorytetów; pragnie 
wywierać wpływ na kształt lub wzorzec dyskusji grupowej. Cechy: niespokojny, dominujący, ekstrawertyk, impulsywny, łatwo się irytuje.. Chce szybko wi-
dzieć rezultaty. Rywalizuje i bywa arogancki, ale dzięki niemu „coś się rzeczywiście dzieje”.

Siewca (człowiek idei): wysuwa nowe pomysły i strategie ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych problemów. Próbuje „przedzierać się” ze swoją 
wizją przez grupowe podejście do problemu na zasadzie konfrontacji. Cechy: dominujący, inteligentny, introwertyk. Może „gubić” szczegóły i robić błędy, 
a także krytykować pomysły innych. Im większy problem, tym większe wyzwanie, żeby go rozwiązać. Uważa, że wszystkie dobre pomysły z początku dziwnie 
wyglądają. Roztacza wokół siebie aurę „geniusza”.

Człowiek kontaktów: bada, analizuje i przytacza informacje na temat pomysłów, stanu wiedzy i działań na zewnątrz grupy; nawiązuje kontakty zewnętrzne, 
które mogą być użyteczne dla zespołu; potrafi  prowadzić niezbędne negocjacje. Cechy: zrównoważony, dominujący, ekstrawertyk. Popiera innowacje i jest 
dobrym improwizatorem. Trochę cyniczny w poszukiwaniu zysku dla grupy – często mówi „nowe możliwości powstają w wyniku błędów innych”.

Sędzia: analizuje problem, ocenia pomysły i sugestie, dzięki czemu grupa startuje z lepiej przygotowanej pozycji do podjęcia ważnej decyzji. Cechy: inteli-
gentny, zrównoważony, introwertyk. Jest najbardziej obiektywny, bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie, lubi mieć czas do namysłu, brak mu entuzja-
zmu, ale jego spokój pozwala na podjęcie wyważonych decyzji.

Człowiek grupy: – wspiera członków grupy, podbudowuje morale grupy, jeśli są jakieś niedociągnięcia i braki, potrafi  zapobiegać konfl iktom, kształtuje 
„ducha” grupy, wzmacnia współpracę i lepszą komunikację, jest lojalny wobec zespołu. Cechy: ekstrawertyk, zrównoważony, niskie pragnienie dominacji 
i rywalizacji, zdolność empatii. Może jego wkład nie jest zbyt wyraźny, ale nieoceniona jest jego lojalność i oddanie wobec grupy, nie lubi konfrontacji.

Perfekcjonista: nastawiony na konkretny efekt – na zakończenie zadania w określonym czasie i zapewnienie mu jak najwyższego standardu wykonania; 
może być trudny w kontaktach ze względu na to, że jest wrogiem przypadku i grzęźnie w szczegółach, które nie są najistotniejsze do zakończenia zadania, 
zawsze świadom celu. Cechy: niespokojny, napięty, introwertyk, zdyscyplinowany.

 Wespół w zespół
- Kilka lat temu starałem się o pracę w jednej z dużych fi rm komputerowych. Zostałem zaproszony na rozmowę kwalifi kacyjną, 
podczas której podzielono nas na grupy i dano do wykonania konkretne zadania. Miałem świadomość, że obserwują, czy po-
trafi my współpracować w grupie – opowiada Mateusz, informatyk. Pracy wtedy nie dostał, ale „na własnej skórze” przekonał 
się, że dobre CV to nie wszystko.

Żródło: Kwestionariusz „Moja rola w grupie” M. Belbina, za: http://grasz.pl/w-drodze-do-kariery-nr-4

Zespół Fundacji na rzecz Collegium Polonicum podczas jubileuszu 10-lecia razem z grupą młodzieży, która razem z nami przygotowy-
wała uroczystość. 
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Na co dzień zarządzasz kil-
kunastoosobowym zespołem. 
Każda organizacja pozarządo-
wa to przede wszystkim ludzie. 
Ale i w wielu innych miejscach 
pracy umiejętność współpracy 
w zespole jest bardzo potrzebna. 
Co jest istotne Twoim zdaniem, 
jeśli chodzi o pracę zespołową? 
Na czym polega jej wartość? 
Po pierwsze, w  zespole po-
trzebne są różne umiejętności. 
Tak naprawdę najważniejsza 
jest różnorodność. To z  kolei 
od ludzi, którzy przychodzą do 
zespołu wymaga tolerancji dla 
innych, otwartości, umiejęt-
ności spojrzenia z  nieco innej 
perspektywy. Nie każdy będzie 
umiał zrobić wszystko – bo i nie 
ma takiej potrzeby. Ja umiem 
pewne rzeczy, niektórych nie, 
ale zdaję sobie sprawę, że ktoś 
inny uzupełnia tę moją lukę. 
Takie są reguły gry zespołowej. 
Praca w  zespole uczy również 
tego, co nazwałabym życiową 
pokorą. Żeby nie myśleć, że 
wszystko najlepiej zrobię sam. 

Jak odnaleźć swoje miejsce 
w zespole? 
Wchodząc do zespołu, który już 
istnieje trzeba dać sobie czas, 
żeby poobserwować, jak on pra-
cuje. Co innego, jeśli tworzymy 
zespół od podstaw. Wydaje mi 
się, że najważniejsza jest taka 

wewnętrzna otwartość. Bardzo 
dużo można uzupełnić w trakcie 
pracy. Nie należy bać się, że cze-
goś nie umiem, bo tak napraw-
dę, przychodząc w nowe miejsce 
lepiej wyjść z  założenia, że nic 
nie umiem. Wtedy nastawić się 
na naukę. To lepsze podejście, 
niż takie, które czasem widzi-
my. Przychodzi nowy człowiek 
i  chce nam pokazać, jak mamy 
pracować. 

Tacy ludzie koniec końców nie 
przetrwali w  naszym zespole 
zbyt długo. 
Nie przetrwali. Powiem tak: 
z  jednej strony jestem bardzo 
mocno nastawiona na to, żeby 
każdy myślał o  sobie w  sposób 
przebojowy, otwarty. Nie ma 
rzeczy, których nie może spró-
bować zrobić, nauczyć się, żeby 
podejmował wyzwania. Ale zaraz 
za tym, albo nawet równolegle 
z tym musi iść pokora życiowa – 
aby działać z uszanowaniem tego, 
co się zastało. Żeby nie chcieć od 
razu reformować wszystkiego. 

Przychodząc do każdego miej-
sca pracy jako nowa osoba, za-
stajemy tam jakąś kulturę orga-
nizacyjną, do której musimy się 
dopasować. Są zasady spisane, 
regulaminy i  ustalenia, ale są 
też niepisane reguły, których 
poznanie wymaga czasu…

Tak. My jako Fundacja mamy 
swoją 12-letnią tradycję, mieli-
śmy po drodze różne doświad-
czenia i ona jest ich pochodną. 
Mamy swój poziom organiza-
cyjny, poczucie pewnych war-
tości, które chcemy utrzymać. 
Tak naprawdę jesteśmy otwarci 
na wszystkich. Tylko nie każdy 
się u nas odnajdzie, ale to natu-
ralne. Nie wszyscy nadają się do 
każdego zawodu, chcą mieszkać, 
pracować w  tym samym miej-
scu. My też nie jesteśmy skłon-
ni pracować ze wszystkimi za 
wszelką cenę. 

Na czym polega taka prawdziwa 
umiejętność współpracy? 
Mieliśmy niedawno ciekawą dys-
kusję przy szafi e w naszej części 
biura, nie pamiętam, z  czego 

się urodziła. Sprowadziła się 
do podstawowego wniosku, że 
najważniejszy jest szacunek do 
samego siebie. Jeśli go masz, to 
automatycznie przełożysz go na 
szacunek do drugiego. To po-
winien być punkt wyjścia. Jeśli 
szanujesz siebie i innych,  jesteś 
wyposażony w podstawowy ekwi-
punek do każdej podróży zawo-
dowej. Możesz zaliczać porażki, 
próbować różnych rzeczy… 

I pracować w zespole? 
Tak, bo będziesz nastawiony na 
to, żeby słuchać zespołu. Jedno-
cześnie będziesz się czuł na tyle 
bezpiecznie, żeby umieć poka-
zać swoje wartości. Nie będziesz 
bał się powiedzieć, że z  czymś 
się nie zgadzasz. Bardzo lubię 
nasze rozmowy przy „kuchen-

nym” stole, kiedy ktoś rzuca ja-
kiś pomysł, a inna osoba mówi, 
że to jej nie pasuje i  „robi Rej-
tana”. Daje mi to poczucie bez-
pieczeństwa, że nie posuniemy 
się za daleko. Ale podstawą jest 
szacunek. Z niego wynikają dal-
sze rzeczy, jak role zespołowe. 
Ktoś naturalnie odnajduje się 
w  grupie jako lider, ktoś przyj-
muje inne funkcje. Każdy znaj-
dzie swoją rolę i dostanie na nią 
pozwolenie zespołu. 

Czy funkcjonowania w  grupie 
można się nauczyć?
Można, jak najbardziej. I  warto 
się tego uczyć. Lepiej zaakcep-
tować możliwość pracy w grupie 
niż brnąć w pojedynkę, walczyć ze 
wszystkimi problemami same-
mu. Ja bardzo lubię przebywać 
sama ze sobą, zwłaszcza w moim 
ogródku. Ale w pracy stawiam na 
zespół. Nie osiągnęlibyśmy tego, 
co mamy, gdybyśmy inaczej pod-
chodzili do swojej pracy. 

Co jest według Ciebie kluczem 
do udanej pracy zespołowej?
Zaufanie. Kiedy poszczegól-
ne osoby podejmują się zadań, 
dostają kredyt zaufania, że wy-
konają je dobrze. Znamy się na 
tyle dobrze, że wiemy, kogo na 
co stać, gdzie się sprawdzi, a co 
raczej mu nie wyjdzie. Oczywi-
ście, członkowie zespołu mogą 
popełnić błędy, czasem wręcz 
trzeba „zaliczyć” wpadkę, żeby 
się czegoś nauczyć. Ale w  ze-

spole łatwiej to niepowodzenie 
naprawić, w pewnym momencie 
zespół może przejąć na siebie 
ciężar i ratować sytuację. Na ze-
wnątrz nikt może nic nie zauwa-
żyć błędu – i to właśnie w pracy 
zespołowej jest takie ważne. Jak 
pracujesz sama i  się potkniesz, 
to od razu wszyscy widzą, słyszą 
i komentują. 

Dziękuję za rozmowę. 

Zgrana  różnorodność
Z Magdaleną Tokarską, prezeską Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, rozmawia Katarzyna Kochańska
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Euforia jest wtedy, kiedy właśnie 
wpadnie na nowy pomysł, Czu-
je moc, zapał, radość, są nowe 
wyzwania. Człowiek czuje, że 
wszystkie kabelki w  mózgu za-
raz się przepalą, tak się podnie-
cił nową myślą. 
To nic, że ma trzy prace, kilka 
projektów, tu organizuje coś, 
tam się gdzieś zapalił, ale prze-
cież jest NOWA, WSPANIAŁA 
IDEA! Człowiek wkręca się w te-
mat, wciąga ludzi, instytucje, 
żyje tym dzień i noc… 
I kiedy jest maksymalnie wkrę-
cony, przychodzi czas, kiedy 
ideę trzeba przekuć w  czyn. 

I  okazuje się, że miało być tak 
pięknie, i  tylu ludzi do roboty, 
i właściwie to się miało wszystko 
kręcić samo…
A  roboty przybywa. Z  dnia na 
dzień coraz więcej... Maile, tele-
fony, papiery, ustalenia, spotka-
nia…
Akurat ten cały młyn zbiega się 
z  terminami realizacji innych 
zadań, których się człowiek 
wcześniej podjął: pilnie trzeba 
oddać teksty do gazety, skończyć 
inną gazetę, właśnie się okazuje, 
że w tym samym czasie powinno 
się być na kilkudniowym szko-
leniu w innym miejscu, opraco-

wać dokumentację w innym te-
macie, pojechać na festiwal, nad 
którym gazeta objęła patronat, 
zredagować teksty, omówić kil-
ka strategii, wywiązać się z wielu 
innych obietnic, wziąć udział 
w  spotkaniu i  jeszcze zrobić 
wiele innych rzeczy.  I właściwie 
wszystko w tym samym czasie. 
W  sercu i  głowie budzą się dwa 
słowa: odpowiedzialność i  per-
fekcjonizm. Tak, wszystko trzeba 
zrobić najlepiej, jak się potrafi , 
nie można niczego odwołać, prze-
łożyć, przecież się człowiek tego 
podjął. Przeżyje się. To tylko ty-
dzień, dwa… Takiej kumulacji. Ale 

się na jednym, zakończ, zacznij 
drugie!”
No i człowiek wiesza sobie słowa 
Beaty Pawlikowskiej:
„Zrób listę rzeczy do zrobienia. 
I wybierz jedną.
I poświęć jej całą swoją uwagę. 
Zapomnij o wszystkim, 
co masz dzisiaj do zrobienia. 
Myśl o  tym, czym teraz się zaj-
mujesz.
Bo jeśli skoncentrujesz się na 
jednej ważnej rzeczy, 

To zrobisz ją pięknie i szybko.”
Tak, to jest złota myśl… Zrobi się 
pięknie i  szybko, a  potem… się 
ucieknie, wyjedzie na długo i  zo-
stawi cały ten pęd daleko od siebie. 
Ale na razie człowiek czuje, że 
goni własny ogon. Telefon za 
telefonem. „Sto pytań do” w róż-
nych sprawach… Na biurku roz-
pisane zadania – mniej więcej 
po 20 punktów na godzinę. 
Kolega pyta człowieka, czy ko-
rzysta z matrycy Eisenhowera.

- No jasne… - odpowiada czło-
wiek w pośpiechu.  
- I co?
- Wszystko w  ramce „ważne i  pil-
ne”…
Człowieku, a co z czasem dla ro-
dziny, dla siebie? Rodzi się WIEL-
KI WYRZUT SUMIENIA. Ten 
wyrzut rośnie z  dnia na dzień. 
Proporcjonalnie do pędu i próby 
ogarnięcia stu rzeczy na raz. 
Jutro jest jeszcze gorsze. Góra 
roboty i zaległości, maile, po dwa 

telefony na raz, ktoś dobija się 
na skypie… I po co to wszystko 
i komu? 
Człowiek – ostatni frustrat. 
Wielozadaniowość. Nigdy więcej. 
A w głowie kołacze się aforyzm 
Stanisława Jerzego Leca:
„Tempo, tempo, można przeżyć 
życie w jednym dniu. Ale co zro-
bić w pozostałym czasem?”

Ale… z jakim czasem?
Renata Wcisło

W pogoni za własny m ogonem 
Od euforii do frustracji – tak wygląda życie kogoś, kto ciągle się w coś wkręca. 

się człowiek urządził. Tyle wątków 
na raz. No nic, zdarza się przecież, 
tak się wszystko poskładało, że ter-
miny różne się zbiegły…
Że też tego nie można było prze-
widzieć. To znaczy, można było, 
ale człek głupi myślał, że da się 
pogodzić to wszystko, tak ładnie 
to było poukładane w kalendarzu. 
Tylko problem w tym, że każde za-
danie zajęło przynajmniej trzy razy 
więcej czasu niż się założyło. Znów 
trochę planowanie nie wyszło. 
Zarządzanie czasem (i  sobą)… 
Może trzeba iść na jakieś szko-
lenie w tym temacie? Na pewno 
trzeba się ogarnąć i lepiej sobie 
życie planować. Zrobić porządek 
w  głowie. Być bardziej asertyw-
nym. Nie no, jest się asertyw-
nym, przecież można było wziąć 
jeszcze więcej na siebie… 
Program dnia napięty, dzień 
za dniem w  pogoni… Da czło-
wiek radę. Chociaż… Chyba 
nie… Czy to pierwszy raz? Nie, 
ale ostatni - człowiek przysięga 
sobie, padając ze zmęczenia na 
twarz, a  z  nerwów nie mogąc 
zasnąć. 
Generalnie takie sytuacje się 
zdarzają. Praktycznie nawet 
często. No przecież człowiek 
jest wielozadaniowy. Ogarnia 
wszystko. 
A  jednak taka myśl w  głowie: 
„Człowieku, to cię wykończy! 
Wielozadaniowość to fi kcja! 
Wymysł nowych czasów! Skup 
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Chcę robić TO , co kocha m
Z Aleksandrą Dąbską, młodą, przedsiębiorczą mamą rozmawia Katarzyna Kochańska

Jaka byłaś 5 lat temu? Czy 
w ogóle myślałaś, że kiedyś bę-
dziesz prowadzić własną dzia-
łalność?
Nie, nigdy nie miałam takich 
ambicji. 5 lat temu, gdy dopiero 
co zostałam mamą, myślałam, 
że będę wiodła spokojne życie 
w domu, z dzieckiem, że ambi-
cje zawodowe będzie spełniać 
mój mąż, a  ja będę mu goto-
wać obiady, co zresztą bardzo 
lubiłam. „Domowe” życie było 
fajne przez 3 miesiące. Szybko 
się znudziłam zakupami, pie-
luchami i  codziennym gotowa-
niem, praniem. Krótko mówiąc, 
spełnianie tylko domowych 
obowiązków nie przynosiło 
mi tyle satysfakcji, na ile liczy-
łam. Uśmiech dziecka, chociaż 
powalający, nie spowodował, 
że chciałam się poświęcić bez 
reszty życiu w domu. Chciałam 
znaleźć pracę na etacie i  zaczę-
łam szukać swojego miejsca na 
rozpostarcie skrzydeł w  sferze 
zawodowej. Ale nic mi nie paso-
wało tak do końca.

Jak wpadłaś na ten pomysł – że 
to właśnie będzie sklep z buta-
mi?
To dość długa historia. Jak zwy-
kle – diabeł tkwi w szczegółach, 
ale postaram się streścić. Zawsze 
sobie powtarzałam – chciałabym 
robić coś, co kocham. Inaczej 

ciągle będę niespełniona. Była 
jesień zeszłego roku, byłam na 
dłuższym zwolnieniu lekar-
skim i  postanowiłam zrobić 
porządek, bardzo gruntowny, 
połączony z  remontem przed-
sionka w domu. Zaczęłam ścią-
gać z  regału z  butami obuwie 
wszystkich domowników, a  to 
już 4 osoby, bo w  tzw. między-
czasie pojawił się drugi syn. 
Zapełniłam cały dość długi ko-
rytarz kartonami. Okazało się, 
że buty mojego męża i  dzieci 
zmieściły się w jednej szafce na 
buty, mieszczącej 18 par. Cały 
regał i  kolejna szafka zawalone 
były moim obuwiem. Okaza-
ło się, że mam… 86 par butów. 
W każdej chodziłam chociaż raz 
w sezonie, z każdą związane były 
wspomnienia i oczywiście żadna 
z par nie nadawała się absolut-
nie do wyrzucenia. Może nie-
które są niewygodne, ale z kolei 
unikatowe i  niepowtarzalne. 
Wtedy zdałam sobie sprawę, że 
coś, co kocham i  kolekcjonuję 
z  pasją to buty. Odpowiedź na 
dręczące mnie pytanie miałam 
pod nosem, teraz powstało pyta-
nie, jak tę pasję wykorzystać.
Na stronę Fun in Design trafi -
łam z  kolei przypadkiem, zale-
dwie kilka dni po pamiętnych 
porządkach. Padało, miałam wi-
sielczy nastrój, szukałam w  In-
ternecie czegoś, co poprawi mi 

humor. Buty od Fun in Design 
spodobały mi się od razu. Każ-
da z moich par butów jest super, 
każdą kocham, ale każdej „cze-
goś” brakuje. A to kokardka nie 
taka, a  to odcień nie ten, a  to 
nie taki paseczek. Przy aplikacji 
projektowej spędziłam kolejne 3 

godziny, kompletnie zafascyno-
wana. Stworzyłam kilkadziesiąt 
par butów, na które oczywiście 
nie mogłam sobie pozwolić. 
Dostrzegłam potencjał i  swo-
ją szansę. Decyzję o  otworze-
niu sklepu tej marki  podjęłam 
praktycznie od razu.
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Co było najtrudniejsze w  prze-
konaniu do tego pomysłu in-
nych: tych, którzy użyczyli mar-
ki, czyli Fun in Design i  tych, 
którzy dali pieniądze?
Właścicieli marki Fun in De-
sign nie musiałam chyba długo 
przekonywać. Już kilka dni po 
mojej decyzji o  otwarciu buti-
ku skontaktowałam się z  nimi. 
To młodzi ludzie, z  otwartymi 
umysłami, kilowatami energii, 
którą zarażają innych i  milio-
nem pomysłów. Jestem podob-
na, więc szybko się dogadaliśmy.
W  zasadzie nie miałam jakiś 
większych trudności z  przeko-
naniem Północnej Izby Gospo-
darczej, skąd otrzymałam środki 
fi nansowe. Musiałam przejść 
przez proces rekrutacji, szko-
leń i pisania biznes planu. Wie-
działam, czego potrzebuję i nie 
brałam pod uwagę opcji, że coś 
może nie wyjść. 

Kiedy jest się bardzo zde-
terminowanym,  nie patrzy 
się na przeszkody jako na 
takie nie do pokonania, tylko 
automatycznie szuka się 
rozwiązań.

Najtrudniejsze okazało się nie 
tyle przekonanie innych, ile sto-
czenie walki z samą sobą. Siedząc 
w domu ma się swój rytm, nagle 
trzeba było go zmienić, jeździć 
na szkolenia i godzić opiekę nad 
dziećmi i szczeniakiem. Do tego 
mąż, przyzwyczajony że żona 
jest w  domu, musiał sam zająć 
się przychówkiem przez całą 
niedzielę, gdy ja pojechałam na 
szkolenie. Chyba nie muszę pi-

sać że słowo „niezadowolony” 
nie do końca oddaje jego nastrój. 
Pisanie biznes planu wymagało 
ogromnego samozaparcia. Za 
oknem było już ślicznie, wiosen-
nie, był marzec, a  ja siedziałam 
przed komputerem i  szukałam 
najlepszych dla mnie rozwią-
zań. Najgorsze były ostatnie dni 
przed ogłoszeniem listy rankin-
gowej. Wtedy bardzo zwątpiłam, 
przeglądałam swój biznes plan 
i  widziałam same błędy, a  nic 
już z tym nie mogłam zrobić. To 
było bardzo przykre doświad-
czenie,  w  pewnym momencie 
byłam pewna, że nie otrzymam 

wsparcia. Do tego codziennie 
ktoś dzwonił i  pytał „czy już 
wiem???  Kiedy otwieram? Kiedy 
jedziemy do Ikei po meble???”. 
Było gorzej niż przed porodami, 
wtedy też się mnie pytali „Czy to 
już??? Nieeee? To kiedy ty uro-
dzisz???” W  końcu przestałam 
odbierać telefony i  odpisywać 
na SMS-y. Odbierałam tylko po-
łączenia od męża i  siostry oraz 
moich  rodziców.

Czy czujesz się „panią bizne-
swoman”?
Nie. Słowo „bizneswoman” koja-
rzy mi się z  wielomilionowymi 

transakcjami, fuzjami, podzia-
łami spółek, sprzedażą fi rm, 
z  właścicielami wieżowców na 
Manhattanie. Ja dopiero zaczy-
nam i daleko mi do pierwszego 
miliona. W  tej chwili postrze-
gam siebie jako niezwykle upar-
tą osobę, która stara się zarobić 
na swoje utrzymanie. Czuję się 
pracownikiem swojej fi rmy, 
traktuję ją jak dziecko i  mam 
nadzieję, że to moje dziecko nie 
dozna większych urazów. Chcia-
łabym, aby skończyło się ewen-
tualnie na otartych kolanach, no 
może szyciu (śmiech).  

Opowiedz coś o sobie, co lubisz 
robić?
Kocham zwierzęta i  wodę,  jeż-
dżę konno, uwielbiam długie 
spacery z moim psem i  chodzę 
na basen, te czynności pozwalają 
mi się wyłączyć z myślenia, wte-
dy odpoczywam i  rozładowuję 
stresy. Uwielbiam się przytulać, 
więc cieszę się, że moje dzieci 
jeszcze się ode mnie nie opę-
dzają, a pies jako pieszczoch do 
kwadratu dopomina się o porcję 
głaskania i miziania. Znowu lu-
bię gotować. 
Uwielbiam podróże, niestety 
ze względów fi nansowych nie 
możemy sobie na nie teraz po-
zwolić. Mam nadzieję, że to się 
zmieni. Póki co podróżuję pal-
cem po mapie i wizualizuję so-
bie moją rodzinę podczas róż-
nych wojaży. To część mojego 
cowieczornego rytuału: kładę 
się do łóżka  i tuż przed zaśnię-
ciem poświęcam chwilę na ma-
rzenia. To mnie motywuje.

Czy nowa praca dużo zmieniła 
w Twoim życiu?
Zmieniła wszystko. Musiałam 
całkowicie przeorganizować 
swój rytm dnia. Do tego star-
szy syn poszedł do szkoły, więc 
trzeba było się nauczyć nowego 
rytmu poranka. Uczę się samo-
dyscypliny – będąc „na swoim” 
nikt za Ciebie nie wykona pew-
nych obowiązków. Gdy w końcu 
wracam po pracy do domu (czyli 
zazwyczaj ok. 18-19), muszę od-
powiedzieć sobie na pytanie: 
„Co jest ważniejsze, zrobienie 
porządku czy pobawienie się 
z dziećmi?” Moje dzieci chodzą Henryk Sawka, Aleksandra Dąbska, Paweł Kocon, wszyscy w butach Fun in Design
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spać ok. godz. 19-20, więc mam 
mało czasu dla nich i mimo że 
czasami naprawdę ledwie widzę 
na oczy, to na zabawę z  dzieć-
mi chcę mieć chociaż tę chwi-
lę. Uczę się tolerować bałagan 
czy zalegające pranie, mimo że 
jestem niezwykle porządna. Już 
mnie tak nie rażą skarpetki le-
żące na podłodze. Praca pozwo-
liła mi na odpoczynek. Wiem, 
brzmi to dziwnie. W  pracy od-
poczywam od domu, więc mam 
dużo więcej cierpliwości. Wcze-
śniej wybuchałam i krzyczałam, 
teraz wszystko potrafi ę dzie-
ciom spokojnie wytłumaczyć, 
potrafi ę przerwać bójkę między 
chłopcami bez podnoszenia 
głosuje. Jeszcze 3 miesiące temu 
po prostu rozstawiłabym ich 
z  furią po kątach. Sama siebie 
nie poznaję. Może i  mam teraz 
lekki nieład, ale za to zyskałam 
spokojną atmosferę w  domu 
i do tego spełniam marzenia ko-

biet o wymarzonym obuwiu. Co 
więcej, mogę skorzystać ze swo-
jej kreatywnej natury i  pomóc 
im ten but skomponować. Bar-
dzo to lubię. Jak to było w rekla-
mie pewnych kart płatniczych: 
uśmiech dzieci bezcenne, ra-
dość klienta i  jego uśmiech też 
bezcenne. 

Jak przyjęli Twoją decyzję przy-
jaciele, rodzice?
Część rodziny oraz wąskie gro-
no moich przyjaciół okazało 
bezwarunkowe wsparcie. Dru-
ga część rodziny podziwiała za 
odwagę i też wspierała, a trzecia 
część starała się mnie odwieść 
od pomysłu. Można powiedzieć, 
że mój butik powstał nie tylko 
dzięki mnie, ale też dzięki moim 
najdzielniejszym kibicom, któ-
rzy potrafi li postawić mnie do 
pionu, gdy miałam gorszy dzień. 
Za takie wsparcie nigdy się chy-
ba nie odpłacę.

Zalożyciele Fund in Design w Szczecinie w kolejności od lewej: Mikołaj Lenart, Aleksandra Jarośkie-
wicz, Aleksandra Dąbska, Henryk Sawka, Jakub Dąbski, Paweł Kocon

Czy jest tak, jak sobie wyobra-
żałaś?
Ja sobie nie wyobrażałam nic, 
naprawdę. Chciałam tylko trzech 
rzeczy: po pierwsze, chciałam 
być samodzielna i  niezależna. 
Po drugie mieć codziennie kon-
takt z  różnymi osobami, czego 
w domu mi brakowało, oraz po 
trzecie, mieć codzienną okazję 
do zakładania ładnych ubrań, 
które szkoda mi nosić po domu. 
Te cele osiągnęłam i jest to bar-
dzo satysfakcjonujące.

Natomiast odnosząc to pytanie 
do całego przedsięwzięcia… 
Głównym celem było otwarcie 
butiku, aby to osiągnąć  podzie-
liłam ten duży cel  na kolejne 
małe etapy. Drobny krokami 
i  z  maniakalnym uporem sta-
rałam się osiągnąć kolejne cele. 
Jak już główny cel został osią-
gnięty, to mam kolejne przed 
sobą. Więc z  jednej strony, gdy 
butik był w etapie planowania, 
myślałam, że złapię chociaż 
chwilę oddechu później, gdy 

ruszy. Okazało się, że nie, bo 
teraz mam kolejne cele, któ-
re sama sobie wyznaczam. Jest 
chyba tak jak, być powinno.

Co powiedziałabyś młodym ma-
mom, które zastanawiają się, co 
robić, jak pogodzić pracę z do-
mem?
Kobiety to najsilniejsze isto-
ty jakie znam. Wszystko się 
da zrobić, jeśli się tego chce. 
Wkurza mnie, gdy ktoś mówi 
„to się nie da”. Dla mnie ta-

kie zdanie nie istnieje.  Można 
zmienić trochę swoje koncep-
cje, można poszukać kompro-
misu, ale że tak absolutnie się 
nie da?? To do mnie nie do-
ciera, to najdziwniejszy dobór 
słów jaki istnieje. Tak samo 
jest ze słowem „muszę”. Ja nic 
nie muszę, mogę chcieć. Żeby 
pogodzić dom i  pracę, trzeba 
naprawdę chcieć i  to mocno. 
Więc jeśli któraś młoda mama 
naprawdę zechce pogodzić 
pracę i dom, to na pewno znaj-
dzie swój unikalny i  najlepszy 
dla niej sposób. Powinna jed-
nak zdać sobie sprawę, że to 
zmieni jej życie i na te zmiany 
też trzeba być gotowym. Poja-
wią się trudności, niania nie 
przyjdzie, dziecko dostanie 
kataru i  trzeba zachować zim-
ną krew. Do tego będzie mąż/
partner życiowy, który może 
zacząć mieć pretensje, że chce-
my przewrócić życie w  domu 
do góry nogami. Nie ma prze-
szkód nie do pokonania. Trzy-
mam kciuki za każdą kobietę, 
która decyduje się zmieniać 
swoje życie i robić to co chce. 

Jak widzisz siebie za 20 lat?
Prywatnie: stać mnie na roz-
pieszczanie moich dzieci, męża 
i  siebie. Często podróżujemy. 
Mam gromadkę psów i  żyję na 
wsi wśród łąk i lasów.
Zawodowo: mam kilka butików 
i  chociaż jednego zaufanego 
kierownika, który pod moją nie-
obecność dopilnuje wszystkie-
go, abym mogła podróżować.

Dziękuję za rozmowę. 

Rada nr 1: Przemyśleć, tak dokładnie i w zgodzie ze sobą, zupełnie 
szczerze i bez udawania, jakie są moje oczekiwania? Co chcę robić? 

Rada nr 2: WSZYSTKO SIĘ DA, JAK SIĘ CHCE! DO BOJU! Bez obaw 
szukaj rozwiązań, dzwoń i pytaj o wszystko. Nie ma pytań głupich, 
głupio jest nie pytać – tak gdzieś wyczytałam. Na każdy problem czeka 
rozwiązanie.

Rada nr 3: Jesteś kowalem swojego losu, ale nie żyjesz w pustce. Znajdź 
przychylną Tobie osobę, która będzie potrafi ła Ciebie wspierać bez-
warunkowo, bo droga do celu nie jest prosta. W czasie „wędrówki” na 
pewno będzie potrzebne wsparcie, bo zdarzą się momenty trudne czy 
wręcz beznadziejne. Warto mieć wtedy kogoś, komu zwyczajnie można 
powiedzieć: „Rety, mam dość, nie ciągnę tego dalej.” Bez konsekwencji, 
że nas potem będzie ktoś z tych słów rozliczać.
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Od czasu „Super Szefa” dużo się 
zmieniło w  jej życiu. Zmieniła 
się też moda związana z  aran-
żacją wnętrz. Obecnie króluje 
w  salonach jedna dominująca 
ściana w  wykwintnej tapecie 
lub ściana pomalowana wyrazi-
stym kolorem z wielkoformato-
wym zdjęciem na płótnie, resz-
ta ścian wymaga stonowanego 
koloru, aby nadmiarem nie po-
psuć nowoczesnej, ascetycznej 
przestrzeni. – Ceną i szybkością 
wykonania nie przebiję nowo-
czesnych aranżacji z  artystycz-
nymi zdjęciami – wyjaśnia M. 
Byrtek. – Natomiast artystyczne 
malowanie pokojów dziecięcych 
nadal będzie modne. Zawsze 
sprawdzają się postacie bajko-
we, słońce, drzewko i  motylek. 
Tak mało i tak dużo dla małego 
człowieka – dodaje.
Mówi, że jeszcze maluje. Robi to 
sporadycznie, bo w  czasie dłu-
gotrwałego przebywania w świe-
żo malowanych pomieszcze-
niach, pojawiła się u niej alergia 
na farby.

Czasami zaglądam 
w skry pty 
Gdy rozmawiamy, wspomina 
warsztaty w  projekcie. Mówi, że 
były rewelacyjne. – Dla mnie to 
była wyższa szkoła biznesu. Pro-
gram kursu tworzył całość, po-
znawaliśmy tajniki biznesu od 
podstaw, a do tego jeszcze warsz-
taty dotyczące przywództwa, 
praktyczne porady, które spraw-

dzają się do dzisiaj. Do tej pory 
mam skrypty, do których po-
wracam – tłumaczy Mariola. – … 
i ciągle odkrywam nowe rzeczy.
Wspomina też ludzi z projektu, 
a  co za tym idzie wymianę do-
świadczeń, dyskusje, rozmowy, 
to było bezcenne. – Ludzi zaczy-
nających działalność nie należy 
zrażać, ale trzeba pamiętać, że 
działalność jest tylko dla tych, 
którzy są perfekcyjni w  danej 

dziedzinie i kochają to, co robią. 
Bez pasji niewiele się uda – uwa-
ża M. Byrtek. 

Poległam 
na  pracownikach
Kiedy prowadziła działalność, 
zatrudniała pracowników do 
pomocy. Na ogół jedną lub dwie 
osoby. – Teraz już wiem, że aby 
zająć się czymś na poważnie, 
trzeba mieć zaufane osoby – tłu-
maczy Mariola. - Miałam wypa-
dek i przestój w pracy. I w takiej 
sytuacji naszą pracę powinni 
„ciągnąć” pracownicy.
Mówi, że za bardzo ufała lu-
dziom, którzy dla niej pracowa-
li. Od początku brała pracow-
ników ze sobą, kiedy załatwiała 
kolejne zlecenia. – Wiedzieli 
wszystko o moich zleceniach, za 
dużo informacji dostawali ode 
mnie od początku – dzieli się 
przemyśleniami. 
Teraz już wie, że zwierzchnik 
ma być zawsze tajemniczy. Tym 

bardziej, że jest dla nowego 
pracownika mentorem, mi-
strzem, który go uczy. – Uwa-
żam, że kiedy w  relacji właści-
ciel-pracownik jest tajemnica, 
to on postrzega nas lepiej. A to, 
co mamy „blisko ciała”, ta na-
sza podszewka zostaje tylko dla 

nas. Tak to widzę dzisiaj – do-
daje Mariola.

Dwie sroki za ogon
Kiedy zajmowała się artystycz-
nym malowaniem ścian, była 
również kierownikiem salonu 
jubilerskiego. Ciągnąc równo-
cześnie dwa etaty kompletnie się 
wyczerpała, z  niczego do końca 
nie była zadowolona. Czas mi się 
skurczył, w  notatniku nie było 
miejsca na zapisywanie kolej-
nych zadań, aż tu bum – wypadek. 
Miesiąc L4 i czas na myślenie: na 
ostrzenie piły. Polecam książkę 
„7 sposobów skutecznego działa-

nia”. Po wyczerpującej ekwilibry-
styce na drabinie, zdecydowałam 
się na zmianę kierunku. W tym 
okresie często chodziłam na ma-
saż i  pojawiła się potrzeba mo-
jego serca i umysłu, aby przejść 
przez profesjonalny kurs masażu 
i  dalekowschodnich sposobów 
leczenia. Na początku uczyłam 
się masażu dla samej siebie, nie 
wiedziałam czy wykorzystam 
to w  życiu zawodowym. Potem 
rozpoznałam, że w dłoniach jest 
moja największa energia, kiedy 
maluję, kiedy masuję, kiedy tań-
czę. Praca dłońmi jest dla mnie 
tak naturalna jak jedzenie czy 
sen. Praca dłońmi wycisza mnie 

i  nie wyczerpuje. Relaksacyjna 
muzyka, praca rękami i przedra-
mionami to mój dobry kontakt 
się z  ludźmi. W  eneagramach 
moje usposobienie określa się: 
dawca.  Masaż jest stworzony dla 
„dawcy”, w  mało której usłudze 
jest tak dużo dawania. A ja jestem 
szczęśliwa – opowiada Mariola.

na ucz się 
i idź swoją drogą 
Twierdzi, że własna działalność 
gospodarcza to ciekawy sposób 
na życie. Gdy ktoś łyknie bak-

Podszew kę ZO stawia m 
tylko dla siebie
Mieliśmy szczęście do ludzi – w projekcie „Super Szef Super fi rmy, czyli jak wystartować w biznesie” trafi ły nam się fantastyczne 
osoby. Większość nadal działa, niektórzy wybrali inną drogę, nadal poszukują. Tym razem rozmawiam z Mariolą Byrtek, która 
do projektu weszła z ciekawym pomysłem – artystycznym malowaniem ścian. Dzisiaj już nie prowadzi fi rmy, zmieniły się oko-
liczności, zmieniła się ona, ale wraca do projektu z sentymentem. - Rok 2009 był przełomem, bo po raz pierwszy coś wygrałam. 
Wygrałam uczestnictwo w Super Szefi e i dotację unijną, która pozwoliła mi rozwinąć się jako przedsiębiorca i jako człowiek 
– opowiada Mariola.

Jako nastolatka lubiłam 
czytać książki. Kiedy nie 
dostałam się na wyma-
rzoną psychologię, wybrałam 
polonistykę i na tym kierunku 
przestałam lubić czytać książ-
ki, bo 200 rocznie to za dużo, 
a z przesytem tak jest... Od 
zawsze kręciły mnie biopowi-
nowadztwa, eneagramy, re-
lacje, znaki zodiaku i chińskie, 
które pozwalały mi odczuwać 
różnice w pojmowaniu świa-
ta. A kiedy widzę te różnice, 
łatwiej mi wejść w cudze 
buty: łatwiej mi zrozumieć 
innych. Od trzech lat zajmuję 
się zawodowo masażem i od 
początku czułam, jakbym 
masażystką była od zawsze. 
Kiedy byłam kierownikiem 
wiedziałam, że inni zrobiliby 
to lepiej. Kiedy malowałam 
ściany, ciągle miałam niedo-
syt, że można byłoby lepiej. 
Kiedy jestem masażystką 
wiem, że niewielu masuje tak 
dobrze jak ja. Wiem, że muszę 
pracować rękami, bo ja mam 
trochę ADHD, ruch i zmiany 
są dla mnie naturalne.

Kim jestem? 

Zrozumiałam pojęcie pasy-
wa-aktywa i przez 10 kolej-
nych lat większość pieniędzy 
odkładałam na aktywa, 
czyli to, co daje dochody. Nie 
szczędząc jednak na podróże, 
które bardzo poszerzają 
horyzonty. 
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cyla, to już żadna „zwykła” praca 
nie będzie dobra. Bardzo ważna 
jest pasja. – Trzeba być profesjo-
nalistą w tym, co się robi, i mieć 
przekonanie o  swojej wartości 
– uważa moja rozmówczyni. Bo 
jak twierdzi Mariola, gdy roz-
mawiasz z  klientami, musisz 
wiedzieć, co chcesz sprzedać. 
Musisz być pewnym siebie, pa-
sją i  pewnością siebie przeko-
nujesz klienta. Profesjonalizm 
widać od razu, profesjonalisty 
nikt nie zagnie. A  on nie musi 
się tłumaczyć, że usługa kosztu-
je tyle i tyle. Taka jest cena i już. 
Teraz jest na etacie jako masa-
żystka. Na razie pracuje w hote-
lu, bo chciała zdobyć doświad-
czenie i  nauczyć się nowych 
rzeczy. – Po 5 miesiącach czuję, 
że mogę stać się samowystar-
czalna – opowiada Mariola. – Za 
jakiś czas pewnie otworzę dzia-
łalność, chociaż wiem, że nie bę-
dzie łatwo. W Polsce, po okresie 
dwóch latach zwolnionych od 

dużego ZUS-u, trudno jest się 
utrzymać. Musimy rozwinąć fi r-
mę w tym czasie, zatrudnić ludzi 
i stać się liderami w swojej bran-
ży – dodaje z przekonaniem.

Rynek mnie 
zwery fi kowa ł 
Mariola uważa, że artystyczne 
malowanie ścian już nie cieszy 
się takim powodzeniem, nadal 
podoba się natomiast ozdabia-
nie ścian dziecięcych. W aranża-
cji ścian zawitała nowoczesność 
i takiego efektu nie osiągnie się 
malowaniem przy użyciu farb. 
– Kiedy artystyczne malowanie 
było moją pasją, to żyłam tym. 
Gdy stało się pracą codzienną, 
zaczęło mnie to nużyć. Przyjeż-
dżałam do domu zmęczona, bo 
to jest ciężka praca fi zyczna – 
wyjaśnia artystka. 
I wtedy ważne jest, aby mieć za-
ufanych pracowników, żeby oni 
ciągnęli zlecenia. – Ale oni też 

wypalają się po roku, dwóch. 
Ludzie coraz częściej mają od-
wagę zmieniać swoje życie. 
Jeżeli jesteśmy właścicielami, 
mamy super fi rmę i  świetnych 
pracowników, to pamiętajmy, 
że osoby, które zatrudniamy też 
mają swoje pomysły i  chcą się 
realizować. I trzeba umieć ludzi 
puszczać dalej, bo taka jest kolej 
rzeczy – wyjaśnia.

DZI ś robię TO , co LU bię
Spotkałyśmy się w  galerii han-
dlowej, bo akurat tam można 

było łatwo zaparkować. Przybie-
gła na spotkanie i  powiedziała, 
że musi niedługo iść, bo jej sy-
nek jest chory. Widziałyśmy się 
ostatnio chyba w 2010 roku. Nic 
się nie zmieniła, jest tą samą 
osobą, którą poznałam w  2009 
roku, i  która zauroczyła nas 
wszystkich swoją pasją – arty-
stycznym malowaniem ścian. 
Jak Mariola podsumowuje te 
kilka ostatnich lat? – Dziś mogę 
robić już tylko to, co lubię i od-
czuwam wielką satysfakcję, że 
mogłam wyjść z wyścigu szczu-
rów, czyli z  korporacji. Pozna-

Firmę zamknęłam, kiedy byłam w ciąży. Potem zajęłam się maleństwem 
i tak minęło szybko 14 miesięcy. Potem zapragnęłam dla zdrowia 
psychicznego wychodzić z domu, bo mój mały synek przejął po mnie 
energię i ciekawość świata, więc nie miałam dla siebie żadnej prze-
strzeni. Praca na stanowisku masażystki w dobrym hotelu dawała mi 
odpoczynek przy relaksującej muzyce i doświadczenie na najwyższym 
poziomie w dziedzinie, z którą chcę wiązać dalszą przygodę z własnym 
biznesem. Poznałam masaże kamieniami meksykańskimi, masaże 
lomi lomi, zabiegi na ciało ujędrniające i wyszczuplające, relaksujące 
i lecznicze. W pracy etatowej po przygodzie z własnym biznesem 
nigdy nie będziesz czuć się komfortowo: sztywne godziny pracy, brak 
elastyczności, meldowanie się na każdym kroku, wypłata, za którą nie 
poszalejesz - z tym nie można zaprzyjaźnić się na dłużej. Zawsze będzie 
Ci ten kornik w głowie wiercił: i co teraz? Nauczyłeś się już wszystkiego, 
rozwiń skrzydła i leć. Leć tam, gdzie widzisz możliwości i potrzebę, a co 
za tym idzie pieniądze. A jak masz - pieniądze, to zadbaj o inwestycje, 
które dadzą Ci bezpieczeństwo fi nansowe. Bo jak wiesz, zmieniają się 
czasy: sami musimy zadbać o naszą emeryturę. 

Miałam kilka przełomów w życiu. Na studiach czułam się bezpiecznie, 
w pracy nauczycielskiej także miałam małą stabilizację. Kiedy przed 
30-tką obudziły się we mnie pragnienia, aby podróżować  i zacząć 
intensywnie żyć, zmieniłam pracę. Przeczytałam książkę o bogatym 
i biednym ojcu. Zaczęłam podążać za pieniędzmi, które pozwoliły mi re-
alizować marzenia. Byłam dobrym sprzedawcą, konsultantem, doradcą 
i kierownikiem. Zarabiałam dużo i inwestowałam. Zaczęłam przyglądać 
się baczniej ludziom szczęśliwym i bogatym, bo naśladowanie jest 
prostą ścieżką do sukcesu.
Następnym przełomem w moim życiu był kurs Tetha healing we 
Wrocławiu w 2012. Dowiedziałam się, że wszystko zdarza się, bo tak 
jesteśmy zaprogramowani, i że możemy to zmienić, możemy zmienić 
swój program. W naszym umyśle jest taka niezwykła siła i w naszej 
energii, z którą pracuję jako masażystka. Jest moc czynienia równowagi 
w naszym ciele i w nas samych. Patrz bacznie każdego dnia, każdego 
dnia zdarza się coś w nas lub na zewnątrz, patrz na to jakby z boku, 
wtedy dostrzegasz więcej. Może dostrzeżesz nowe możliwości, coś, na 
co do tej pory nie zwracałeś uwagi, a teraz jesteś gotowy na nowe wy-
zwanie. Jeśli pójdziesz za nimi, rozwiniesz się, nauczysz się siebie, może 
odkryjesz swoje powołanie. Nie, nie na zawsze, bo ponoć nic nie ma na 
zawsze. Życie to ciągły ruch, podążaj za nim, a będzie Ci lepiej.

łam jak się pracuje i żyje w War-
szawie, Krakowie, na Śląsku. 
Własny biznes jest wspaniałą 
przygodą, jeśli jest się dosko-
nale do niego przygotowanym. 
Jeśli mamy już badanie rynku, 
bazę klientów, dobre miejsce 
i  kochamy to robić – opowiada 

z  uśmiechem. – Spotykam róż-
nych ludzi, którzy szukają swo-
jej drogi w życiu. Mają po 20, 30, 
40, a  nawet 50 lat. To świadczy 
o tym, że warto walczyć o siebie 
i poszukiwać, warto iść za nowy-
mi możliwościami – dodaje. 

Marzena Słodownik 


