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Życie mi smakuje
Jeśli któryś mężczyzna twierdzi, że 
może spełnić się w pracy zawodowej, 
w karierze, czy jeszcze w czymś innym, 
to najprawdopodobniej żyje w błogiej 
nieświadomości. Myślę, że kiedyś tam, 
w przyszłości, np. przeżywając kryzys 
wieku średniego obejrzy się za siebie, i 
zobaczy emocjonalną pustkę. I to bę-
dzie boleć – mówi Krzysztof Koziołek, 
pisarz i dziennikarz.  4

Poszukuję idealnych pracowników 
Ważne są doświadczenie i wymagania 
fi nansowe. Pracodawca oczekuje od 
kandydata, by od pierwszego dnia 
pracy przynosił mu przychody,
był samodzielny, wykonywał dodat-
kowe zadania. Jak w tych realiach od-
najdują się młodzi, poszukujący pracy? 
Opowiada Danuta Herman, doradca 
zawodowy i rozwojowy. 19

Wychodzimy poza schematy
Rozpoczyna się realizacja programu 
mentoringowego w Krośnie Odrzań-
skim. Rekrutacja, łączenie w tandemy 
mentorów i podopiecznych, wspólna 
praca par. To wszystko przed nami. 
Tak naprawdę chodzi o to, żeby wy-
pracowane rozwiązanie było później 
stosowane, żeby korzystały z niego 
urzędy pracy nie tylko z województwa 
lubuskiego, ale z całej Polski.   8



mentoring lubuski.pl

2
Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cz∏owiek – najlepsza inwestycja

Redakcja

Spis 
treści

Wydawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, 
t el. 95 75 92 478, 95 75 92 444, www.lubuskimentoring.pl, e-mail: redakcja@lubuskimentoring.pl
Redaktor naczelna: Katarzyna Buchwald-Piotrowska, 
Redaguje zespół w składzie: Marzena Słodownik, Renata Wcisło
Projekt grafi czny, skład: Piktogram Polska, część kolaży zawiera elementy fotografi i: chromastock.pl

3 Słowo wstępne

MEN (toring) czyli rozmowy 
z mężczyznami…

4 Życie mi smakuje. Wywiad 
z Krzysztofem Koziołkiem, 
dziennikarzem, pisarzem, au-
torem powieści sensacyjnych, 
który w 2011 roku otrzymał 
Lubuską Nagrodę Literacką 
dla najbardziej obiecującego 
lubuskiego pisarza.

Testowanie mentoringu

8 Wychodzimy poza schema-
ty. Rusza pilotażowy program 
mentoringu dla młodych bez-

robotnych w Krośnie Odrzań-
skim! Co już się wydarzyło, co 
dziać się będzie w najbliższych 
miesiącach i przez kolejny rok 
– przybliżają Magdalena Tokar-
ska i Honorata Ruban.

12 Mentoring – metoda 
niezwykle skuteczna.  Swoimi 
przemyśleniami na temat men-
toringu dzieli się Robert Paw-
łowski, starosta krośnieński. 

13 Pomagamy również nie-
standardowo. Wywiad z Ewą 
Kęsek, dyrektorem Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Krośnie. To 
wielka sprawa, wytyczać drogę, 
którą potem będą mogli pójść 
inni. Ten projekt musi się udać!

Jak to działa?

15 Jesteśmy dla ludzi. Tak 
mówią o sobie pracownicy 
Deutsche Angestellten – 
Akademie z Frankfurtu nad 

Odrą, zajmujący się pomaga-
niem osobom bezrobotnym 
w powrocie do aktywności 
zawodowej. Niemiecka po-
moc zaczyna się od… działu 
promocji zdrowia i zachęty 
do uprawiania sportu. Sku-
tecznej! 

Rynek pracy

19 Poszukuję idealnych 
pracowników. Czy młody 
pracownik ma więcej wad, 
czy zalet? Rozmowa z Danutą 
Herman, doradcą zawodo-
wym i rozwojowym, zajmują-
cą się rekrutacją na zlecenie 
różnych podmiotów z woje-
wództwa lubuskiego. 

Super Szefowie Super Firm

23 Ważna jest otwartość na 
nowe wyzwania. O tym, jak 
wyglądała jej droga „na swoje” 
opowiada Urszula Butowicz, 

właścicielka salonu kosme-
tycznego w Zielonej Górze. 

Krótko, bo nie za długo

25 Felieton Marzeny Sło-
downik, która obiecuje, że na-
uczy się… Rzeczy niby oczywi-
stej, ale nie takiej prostej. Kilka 
refl eksji o byciu mentorem.  

26 Mentorzy-seniorzy  
Refl eksji o życiu ciąg dalszy. 
Tym razem zaczerpniętych 
z kilku biografi i, spisanych 
przed kilku już laty. Bo tak 
naprawdę uczenie się od 
bardziej doświadczonych jest 
stare jak świat… 
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Szanowni Czytelnicy,

Najważniejszy jest progres, za-
wsze kolejna rzecz powinna 
wnosić coś nowego, odkryw-
czego. Nasz projekt jest inno-
wacyjny, a  innowacja powin-
na ze stron magazynu wręcz 
zionąć, urzekać stylem, klasą, 
zaskakiwać różnorodnością. 
A  przy tym wszystkim trzeba 
pamiętać, że pieniądze projek-
towe muszą być dobrze wydane. 
Dlatego ciągle się rozwijamy, 

twórczo podchodzimy do za-
gadnień, szukamy nowych roz-
wiązań i tematów. 

Co było, i co będzie 
Ten numer jest bardzo ważny, 
bo od ostatniego wydania dużo 
się działo. Przygotowaliśmy 
diagnozę, wstępną wersję pro-
duktu fi nalnego oraz strategię 
wdrażania naszego projektu 

i  złożyliśmy te dokumenty do 
Regionalnej Sieci Tematycznej. 
Pozytywna ocena była dla nas 
przepustką do realizacji kolej-
nego etapu projektu, czyli te-
stowania narzędzia, jakim jest 
mentoring.
Przygotowujemy się solidnie 
do całego procesu. Wybieramy 
mentorów i podopiecznych, aby 
potem dobrać ich w  pary. Naj-
ważniejszym, kluczowym dla 

całego przedsięwzięcia momen-
tem jest ich funkcjonowanie. 
W  parach musi „zaiskrzyć”, 
oczywiście w  dobrym tego sło-
wa znaczeniu. Musi być poro-
zumienie i chęć współpracy, tak 
z  jednej, jak i  z  drugiej strony. 
Mamy to szczęście i niewątpliwy 
zaszczyt, że możemy przyglądać 
się, jak zaczynają powstawać 
niezwykłe relacje oraz w  jaki 
sposób wpłynie to na mentorów 
i uczniów. W takiej konfi guracji 
nie tylko mentor będzie nauczy-
cielem. Myślę, że zarówno men-
tor, jak i  podopieczny będą się 
uczyć od siebie nawzajem. 

Co warto 
przeczytać?
Magazyn jest treściwy. Możecie 
przeczytać o dzieciach i o dziad-
kach. Dowiemy się też, jak myśli 
pokolenie Z, w jaki sposób nasi 
sąsiedzi zza Odry pomagają oso-
bom bezrobotnym i co to takie-
go wolontariat długoterminowy. 
A oprócz tego ciekawe rozmowy 
z fantastycznymi ludźmi.

Polecam
Marzena Słodownik 

Oddajemy Wam trzeci numer naszego biuletynu. Przyznam szczerze, że chyba najlepszy z wydanych do tej pory. Chociaż przy 
poprzednim myślałam podobnie. Ale mam nadzieję, że dokładnie to samo powiem, kiedy będziemy drukować numer czwarty. 
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 MEN(toring), czyli rozmowy z mężczyzną nie tylko o pracy…

Życie mi smakuje
Z KRZYSZTOFEM KOZIOŁKIEM, pisarzem, autorem powieści sensacyjnych, dziennikarzem rozmawia RENATA WCISŁO

Co daje spełnienie mężczyźnie  
w życiu osobistym i w pracy?
Zapachnie nieco banalnym ba-
nałem, ale dla faceta najwięk-
szym spełnieniem jest rodzina: 
żona i  dzieci, czy to jedno, czy 
więcej, w zależności od marzeń. 
A  jeśli któryś mężczyzna twier-
dzi, że może spełnić się w  pra-
cy zawodowej, w  karierze, czy 
jeszcze w  czymś innym, to naj-
prawdopodobniej żyje w błogiej 
nieświadomości. Myślę, że kie-
dyś tam, w przyszłości, np. prze-
żywając kryzys wieku średniego 
obejrzy się za siebie i to będzie 
boleć.  W przypadku pracy, naj-
ważniejsze jest, aby to, co robi-
my zawodowo, sprawiało nam 
frajdę. Często prowadzę warsz-
taty dziennikarskie dla młodzie-
ży w całym kraju i powtarzam to 
do znudzenia.

Kim chciałeś być, kiedy byłeś 
mały?
Tutaj akurat nie miałem spre-
cyzowanych planów. Nigdy na 
przykład nie marzyłem, żeby 
zostać pisarzem. Ba, przez myśl 
mi to nie przeszło, dopóki nie 
napisałem swojej pierwszej po-
wieści.

Twoja ścieżka zawodowa, po-
cząwszy od pierwszej pracy…
Zaczynałem jeszcze w  szkole 
średniej, dorabiając na budo-
wie. W czasie studiów była praca 
w  hipermarkecie, też dorywcza. 
A  po studiach najpierw „Gaze-

ta Lubuska”, potem „Tygodnik 
Krąg”, a od trzech lat prowadzę 
własne wydawnictwo „Manufak-
tura Tekstów”.

Krzysiek, ciekawa jestem, czy 
miałeś swojego mentora, kogoś, 

kto pomógł Ci wybrać drogę, 
prowadził Cię? Byli tacy ludzie? 
Dla mnie jako dziennikarza, 
mentorem był Alfred Siatecki 
z „Gazety Lubuskiej”. Miałem to 
szczęście, że zaczynałem przygo-
dę z  dziennikarstwem w  okre-
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sie, kiedy starsi koledzy mieli 
jeszcze czas i  chęci, aby wziąć 
pod swoje skrzydła „młodych 
obiecujących”. Odkąd zajmu-
ję się pisaniem i  wydawaniem 
książek, pomaga mi bezintere-
sownie wielu bibliotekarzy z ca-
łej Polski. To ci, którzy kochają 
książki i  których gustów nie 
formatują spece od marketingu 
telewizji śniadaniowych.

A  wokół Ciebie byli/są mło-
dzi ludzie, których wspierasz, 
uczysz? 
Największy kontakt z  młodzie-
żą mam podczas warsztatów 
dziennikarskich. Prowadzę takie 
zajęcia zarówno dla młodzie-
ży gimnazjalnej, jak i  licealnej, 
a  czasami nawet dla podstawó-
wek. Nie zamierzam nikogo in-
doktrynować, a jedynie podzielić 
się swoim warsztatem i  umie-

jętnościami, uwolnić pokłady 
kreatywności, a  te są ogromne. 
Z  uporem maniaka wkładam 
młodym do głów, że pracując, 
warto to robić dobrze, bo to nie 
tylko kwestia etyki zawodowej, 
ale po prostu to się opłaca.

Prowadzisz tylko warsztaty dla 
młodych?
Równie często prowadzę ta-
kie zajęcia dla bibliotekarzy. 
A ostatnio zaczynam też przygo-
dę z  prowadzeniem warsztatów 
z pisania kryminałów.

Najważniejsze momenty w pra-
cy i  w życiu prywatnym, które 
miały wpływ na to, kim jesteś 
teraz? Dzięki którym dojrzałeś 
i podjąłeś ważne życiowe decy-
zje? 
Porażka z okazji jednego z kon-
kursów literackich. Poległem 

z  kretesem, bo zabrakło mi 
„pleców”. Jestem takim typem 
człowieka, który przegraną sta-
ra się wykorzystać do tego, by 
kolejne starcie było zwycięskie. 
Wyciągnąłem więc wnioski i wy-
szło mi, że aby osiągnąć sukces 
w  pisarstwie, trzeba się temu 
zajęciu poświęcić bezgranicznie. 
Powiem tylko, że przez ostat-
nie 2,5 roku miałem ponad 150 
spotkań autorskich i warsztatów 
dziennikarskich w  całym kraju. 
Jestem trochę jak Adam Ma-
łysz, którego w sezonie narciar-
skim prawie nie było w  domu 
(śmiech).

W  którym momencie życia te-
raz jesteś?
Pracuję tak dużo, że marzy mi 
się kilka miesięcy odpoczynku. 
I  to jest w  tej chwili najpilniej-
sza potrzeba. Niestety, proza ży-

cia jest taka, że trzeba zarabiać, 
aby mieć na zakupy w  pewnej 
sieci dyskontów (śmiech).

Kiedy mężczyzna osiąga dojrza-
łość? I czy Ty czujesz się dojrza-
łym mężczyzną?
Pojęcia nie mam i szczerze mó-
wiąc, aż się boję takiego mo-
mentu, bo to by znaczyło, że ży-
cie zacznie się kończyć!

Wiesz, zawsze mi było jakoś bli-
sko do Ciebie, kiedy pracowa-
liśmy razem w  „Gazecie Lubu-
skiej”. Mieliśmy chyba podobne 
podejście do tego, co robimy, 
choć nigdy o tym nie rozmawia-
liśmy. Dlatego teraz chcę Cię 
zapytać: czym jest dla Ciebie 
dziennikarstwo? Co jest istotą 
tego zawodu?
Jest służbą polegającą na opisy-
waniu rzeczywistości. Niestety, 
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KRZYSZTOF KOZIOŁEK
Ma 35 lat, zielonogórzanin miesz-
kający w Nowej Soli, z wykształce-
nia budowlaniec i politolog, z za-
wodu pisarz i dziennikarz. Pasjonat 
górskich wędrówek, zapalony kibic 
żużla i fan serialu „Na południe”.
Jest głównym przedstawicielem 
nurtu tzw. kryminału skandy-
nawskiego w Polsce, w szerokim 
świecie znanego z takich nazwisk 
jak Stieg Larsson, Henning Mankel, 
Karin Fossum czy Jo Nesbo. Jest 
także autorem powieści sen-
sacyjnych, przygodowych oraz 
thrillerów.
W dorobku ma siedem wydanych 
powieści: „Droga bez powrotu” 
(2007), „Święta tajemnica” (2009), 
„Miecz zdrady” (2010), „Premier 
musi zginąć” (2011), „Trzy dni 
Sokoła” (2011), „Bóg nie weźmie 
w tym udziału” (2012), „Instrukcja 
0066” (2012).
Za „Świętą tajemnicę” autor 
otrzymał nominację do Lubuskiego 
Wawrzynu Literackiego 2009, za 
„Miecz zdrady” został zgłoszony 
do Paszportu Polityki 2010, a także 
nominowany do Lubuskiego Waw-
rzynu Literackiego 2010. W 2011 
otrzymał Lubuską Nagrodę Lite-
racką dla najbardziej obiecującego 
lubuskiego pisarza.

księgarska to taka sama dżun-
gla, jak świat modelek, aktorów 
i innych celebrytanów (ten zapis 
to nie jest błąd). I  najczęściej 
pytają właśnie o sprawy związa-
ne z  kuluarami brutalnej walki 
o czytelnika, a właściwie o  jego 
portfel.

Masz takie momenty, kiedy 
czujesz, ze zatraciłeś się w fi kcji 
i  oderwałeś się od rzeczywisto-
ści? Kiedy jesteś pochłonięty pi-

wstydzi przyznać, że pochłaniają 
go kryminalne zagadki.

O  co ludzie najczęściej pytają 
Cię na spotkaniach autorskich?
Dużo mówię o kuluarach bran-
ży wydawniczej, o wyzyskiwaniu 
autorów przez wydawnictwa, 
o  wyzyskiwaniu wydawnictw 
przez dystrybutorów, o  tym, 
że bez znajomości ciężko w  tej 
branży zaistnieć. Ludzie często 
nie chcą w to wierzyć, ale branża 

Kto Cię czyta? Kim są Czytelni-
cy Twoich powieści?
Piszę kryminały, powieści sen-
sacyjne i thrillery, więc wydawać 
by się mogło, że to literatura 
wybitnie dla dorosłych, a czytu-
je mnie też często młodzież, co 
mnie ogromnie cieszy. Ostatni-
mi laty jest moda na kryminały, 
więc pasjonują się nimi zarów-
no gospodynie domowe, jak i 
dyrektorzy fi rm, czy nauczyciele 
akademiccy. Dziś już nikt się nie 

dzisiaj zbyt wielu „dziennika-
rzy” rzeczywistość kreuje i  nią 
manipuluje dla celów osobi-
stych, najczęściej fi nansowych.

Czy nadal jesteś dziennikarzem, 
czy już całkowicie oddałeś się 
powieściom i  działalności wy-
dawniczej? 
Praca w wydawnictwie zajmuje 
mi kilkanaście godzin dzien-
nie. Resztę czasu staram się 
poświęcać rodzinie. Na dzien-
nikarstwo nie mam już czasu. 
Zresztą, szczerze mówiąc, kon-
dycja współczesnych mediów 
sprawia, że nie mam ochoty do 
tego zajęcia wracać: nie chcę 
brać udziału w  robieniu lu-
dziom wody z mózgu dla nabi-
jania słupków oglądalności czy 
sprzedaży.

I  pewnie do naszej rozmowy 
o  życiu i  wartościach sięgną 
tylko nieliczni… Zobacz jak 
się złożyło, uciekając od taniej 
dziennikarskiej sensacji, wpa-
dłeś po uszy w pisanie powieści 
sensacyjnych… Dlaczego wła-
ściwie zająłeś się pisaniem ksią-
żek? Jak to było?
Przypadkiem (śmiech). Praco-
wałem już kilka lat jako dzien-
nikarz i pewnego dnia pomy-
ślałem sobie, a co by było, gdyby 
w  pewnej kamienicy przy ulicy 
Szkolnej w Nowej Soli zamordo-
wano młodą kobietę. Zapisałem 
pomysł do notatnika, nie mając 
przy tym bladego pojęcia, że 
kiedyś urodzi się z tego powieść. 
Potem przyszły pomysły na kil-
ka innych scen i nagle zacząłem 
pisać książkę...
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saniem zaciera Ci się świat wy-
obraźni, świat Twoich książek, 
z tym, co jest tu i teraz? 
To dziwne, ale świat rzeczy-
wisty nigdy nie miesza mi się 
z tym, co wymyślam na kartach 
książek. „Choruję” jedynie na 
jedną przypadłość – zbyt często 
myślę: „a  co by było, gdyby...”. 
Gdybym nie zamknął drzwi na 
klucz, nie zakręcił kranu, zo-
stawił zupę na gazie... To chyba 
wynik tego, że przy pisaniu po-
wieści kryminalnej mój mózg 
nieustannie ćwiczy wszelkie 

możliwe scenariusze wydarzeń. 
I to niestety przenosi się na ży-
cie codzienne...

Twoje życie to powieść z jakiego 
gatunku: sensacyjna, przygodo-
wa, sentymentalna, społeczno-
-obyczajowa, czy może jeszcze 
inna?
Tragikomedia... Żartuję, oczywi-
ście. Kiedy czytam dobrą książ-
kę, liczy się to, że mnie wcią-
gnęła, a nie to, jaki to gatunek. 
Pojęcia więc nie mam, do które-
go z  wymienionych przez Cie-

bie gatunków podciągnąć moje 
życie. Najważniejsze, że cały czas 
mi ono smakuje.

Jak godzisz życie zawodowe 
z prywatnym?
Z  wielką trudnością, bo oprócz 
wyjazdów, dziesiątki godzin 
miesięcznie muszę poświęcać 
„robocie papierkowej”. O  tym, 
jak trudne to zadanie, niech 
świadczy fakt, że od półtora 
roku nie mam możliwości siąść 
do pisania powieści.

To jak dzielicie z żoną domowe 
obowiązki? Co jest na Twojej 
głowie?
Ponieważ moja żona pracu-
je zawodowo, to kiedy jestem 
w  domu, opieka nad synkiem 
jest na mojej głowie. Kiedy wy-
jeżdżam w  trasę, korzystamy z 
pomocy babć i  niani. A  resztą 
obowiązków się dzielimy. Tak 
tylko zdradzę, że zupy gotu-
ję częściej od mojej małżonki. 
Doszedłem w  tym już do takiej 
wprawy, że nikt w  domu nie 
grymasi. Inna rzecz, że godze-
nie pracy przedsiębiorcy z  wy-
chowaniem dziecka jest bardzo 
trudne. Trudne tym bardziej, 
że według ustawodawcy (tak na 
marginesie: „uwielbiam” bez-
osobowość  tego określenia) 
jak się prowadzi fi rmę i  haruje 
po kilkanaście godzin na dobę, 
żeby ją utrzymać, to np. urlopu 
wychowawczego już się nie po-
trzebuje… Widocznie pociecha 
ma się sama nakarmić, przewi-
nąć, wykąpać i wychować...

Masz już pomysł na kolejną 
książkę?
Żeby to na jedną (śmiech)! Na 
biurku, w równym stosiku, leży 
sześć albo siedem notatników 
i  w  każdym jest pomysł na po-
wieść. To faza „przedkompu-
terowa”. Dwie z nich są już tak 
zaawansowane, że praktycznie 
w  ułamku sekundy mógłbym 
przejść do pisania na kompu-
terze. Jest tylko jeden szkopuł – 
chroniczny brak czasu.

Dziękuję za rozmowę. 
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Wychodzimy poza schematy
Rusza mentoring! Rozpoczyna się pilotażowy program pomocy młodym bezrobotnym z powiatu krośnieńskiego. Przez 11 mie-
sięcy będą mogli korzystać z pomocy indywidualnego doradcy, zwanego mentorem.

Mentoring jako forma pomocy 
osobom bezrobotnym od wielu 
lat funkcjonuje w  Niemczech. 
W Polsce dopiero go testujemy 
– dzięki funduszom unijnym 
udało się uruchomić w Krośnie 
Odrzańskim pilotażowy pro-
gram mentoringu dla osób po-
niżej 25. roku życia. We wrześniu 
rozpoczął się etap, w  którym 
procedury, pomysły zaadopto-
wanie z Niemiec, zostaną spraw-
dzone w praktyce. 

Poszukiwany, 
poszukiwana
– Jesteśmy teraz chyba w  naj-
trudniejszym momencie re-
alizacji naszego projektu, jeśli 
chodzi o  działania merytorycz-
ne – mówi Magdalena Tokar-
ska, koordynatorka projektu 
i  prezeska Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum. – Wyszu-
kujemy młodych ludzi, którzy 
będą chcieli wziąć udział w tym 
projekcie, będą świadomi tego, 
w  co „wchodzą”. Udział może 
przynieść im wiele korzyści, ale 
wymaga od nich zaangażowania, 
które nie ogranicza się do „wy-
siedzenia” kilku godzin na szko-
leniu – wyjaśnia. 
Młode bezrobotne osoby zgła-
szają się do Powiatowego Urzędu 

Pracy w  Krośnie Odrzańskim. 
Z  drugiej strony trwa poszuki-
wanie mentorów, rekrutacją zaj-
muje się Organizacja Pracodaw-
ców Ziemi Lubuskiej. Następnie 
mentorzy i  uczniowie zostaną 
dobrani w  pary, które będą ra-
zem pracować. Par, czyli tande-
mów będzie maksymalnie 15. 

Wysoka
poprzeczka 
– Mam pewną swoją wizję – 
przyznaje M. Tokarska. – Wy-
obrażam sobie mentorów jako 
fajnych ludzi, z  doświadcze-
niem zawodowym, którzy są 
w  stanie zarazić młodych ludzi 

chęcią pracy, rozumianej szero-
ko, jako aktywność zawodowa. 
Nie jest aż takie ważne, z  jakiej 
branży pochodzi mentor. Istot-
niejsze jest to, żeby wiedział, co 
chce przekazać młodemu pod-
opiecznemu, z  którym znajdzie 
się w parze – wyjaśnia. – Chodzi 
o to, żeby młody człowiek zoba-

Projekt innowacyjny - to projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów 
rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS. Celem projektu innowacyjnego testujące-
go jest wypracowanie, upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki i praktyki nowych rozwiązań.

Honorata Ruban, asystentka merytoryczna projektu i Jarosław Nieradka, dyrektor biura OPZL w Zie-
lonej Górze podczas konferencji przybliżającej ideę mentoringu, która odbyła się 14 marca. 
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czył w mentorze odrobinę swo-
jego przyszłego życia, można 
nawet powiedzieć, że – wzór do 
naśladowania. To byłby sukces. 
Udałoby nam się wtedy spo-
wodować, że niezależnie od sy-
tuacji na rynku, czy praca jest, 
czy jej nie ma, młody człowiek 
będzie miał cel, do którego bę-
dzie chciał dążyć. Chodzi o  to, 
żeby w  podopiecznych zaszcze-
pić chęć do szukania, dążenia, 
rozwijania się… – dodaje. Czy 
nie jest to zbyt idealistyczne 

podejście? – Podczas ostatniego 
spotkania projektowego stwier-
dziliśmy wspólnie, że jeśli nie 
postawimy sobie wysoko po-
przeczki, nie zrobimy żadnej in-
nowacji. Nie uda nam się stwo-
rzyć nowego narzędzia pomocy 
osobom bezrobotnym, jeśli bę-
dziemy się trzymać sztywnych 
schematów – wyjaśnia M. To-
karska. 

Co po kolei?
Nabór uczestników mentorin-
gu trwa do końca września. Na 
początku października zespół 
merytoryczny na podstawie de-
klaracji mentorów i  osób bez-
robotnych wstępnie dopasuje 
ich w pary. 19 i 20 października 
odbędzie się warsztat dla men-
torów i  uczniów, każda grupa 
będzie pracowała ze swoim tre-
nerem. Pierwszy dzień warsz-
tatu będzie przeznaczony na 
uzupełnienie kompetencji zwią-
zanych z  komunikacją, wiedzą 
o mentoringu. 

Drugiego dnia będzie miał 
miejsce tzw. „speed dating”. – 
Każdy będzie miał szansę przez 
pewien krótki czas porozma-
wiać z każdym. Potem odbędzie 
się tajne „głosowanie”, podczas 
którego każda osoba wska-
że, z  kim chciałaby pracować. 
Zobaczymy, na ile wskazania 
uczestników pokryją się z  opi-
niami ekspertów – wyjaśnia 

Mentoring - jest relacją 
odbywającą się w ograniczo-
nym przedziale czasowym, 
zawartą w celu  wzajemnego 
wsparcia. Słowo ”mento-
ring” zawiera całość procesu 
mającego miejsce między 
uczniem  (podopiecznym) 
a mistrzem (mentorem). 
Podczas tej indywidualnej, 
długotrwałej relacji, uczeń  
przejmuje wiedzę mistrza 
i jednocześnie rozwija swoją 
osobowość.

Magdalena Tokarska, koordynatorka projektu, podczas konferencji prezentuje najważniejsze jego cele. 

Mentor to osoba:
• w każdym wieku
• chcąca podzielić się do-

świadczeniem życiowym 
oraz zawodowym

• lubiąca pracę z ludźmi
• świadoma odpowiedzial-

ności związanej z przyję-
ciem „opieki” nad uczniem

• podchodząca do ucznia 
 z szacunkiem oraz zacho-

waniem profesjonalnego 
dystansu

• poufna – zachowująca 
dyskrecję również 

 po zakończeniu pracy 
 jako mentor
• mająca czas, aby zaanga-

żować się społecznie

Honorata Ruban, asystentka 
merytoryczna projektu. Paź-
dziernikowy warsztat zakończy 
się ustaleniem par mentorin-
gowych. – Jeśli uda nam się do-
brać wszystkie pary, będą mogły 
one rozpocząć wspólną pracę 
– dodaje H. Ruban. Ich pierw-
szym zadaniem będzie umówić 
się na co najmniej jedno spo-
tkanie jeszcze w  październiku 
i  podpisać kontrakt. Opisuje 
on zasady, jakie mentor i pod-
opieczny sobie wyznaczą we 
wspólnych kontaktach. 

Wespół w zespół
Od listopada tandemy mentor-
-podopieczny będą spotykały 
się regularnie minimum dwa 
razy w  miesiącu. Oprócz tego 
uczniowie będą spotykali się we 
własnym gronie. Będą wspólnie 
pracowali nad jakimś zadaniem, 
które sami sobie wyznaczą. 
– Chodzi o to, żeby stworzyli coś 
razem, zaangażowali się, posta-
nowili, zaplanowali i  doprowa-
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dzili to do końca – mówi M. To-
karska. Może to być malowanie 
płotu, albo pisanie biznesplanu, 
czy małe przedstawienie teatral-
ne. Najważniejsze, żeby praco-
wali wspólnie. 

Staż szyty
na miarę
To jeszcze nie wszystko. Pod-
opieczni mają możliwość odby-
cia sześciomiesięcznego stażu 
w wybranej przez siebie fi rmie. 
– Nie chodzi nam o przypadko-

wą pracę, jakąkolwiek, bo innej 
nie ma. Ma to być staż, który 
naprawdę młodemu człowieko-
wi pozwoli sprawdzić się w  za-
wodzie, który chce wykonywać 
– mówi M. Tokarska.
Staż nie jest celem udziału 
w  projekcie, a  narzędziem do 
osiągnięcia celu. – Ma być uru-
chomiony w  takim momencie 
życia młodego człowieka, kiedy 
w jego głowie jest już konkret-
ny pomysł na to, co chce robić. 
Pójdzie tam, gdzie wydaje mu 
się, że chce pracować – dodaje 

koordynatorka. Jeśli okaże się, 
że „to jednak nie to”, młody 
człowiek będzie mógł zmienić 
fi rmę, znaleźć inne miejsce, 
a ewentualne wątpliwości, pro-
blemy przeanalizować podczas 
rozmowy z  mentorem. Na ko-
niec projektu odbędzie się uro-
czysta gala. 

Wyzwanie 
do kwadratu
Celem projektu jest wypraco-
wanie narzędzia opartego na 
mentoringu, które będzie mo-
gło zostać powielone przez inne 
urzędy pracy. – Wydaje mi się, 
że to właśnie jest największym 
zagrożeniem i wyzwaniem tego 
projektu. Tak naprawdę chodzi 
o to, żeby wypracowane rozwią-

zanie było później stosowane, 
żeby korzystały z  niego urzędy 
pracy nie tylko z  województwa 
lubuskiego, ale z  całej Polski – 
mówi H. Ruban. Bo wyzwaniem 
jest również to, jak zachęcić 
urzędy do stosowania rozwiązań 
innowacyjnych, niestereotypo-
wych. – Być może pojawią się 
osoby w  urzędach, które będą 
chciały spróbować innych form 
pomocy niż te powszechnie 
znane – uważa asystentka. Jest 
to kwestia odwagi i  podejścia 
do swoich zadań ze strony urzę-
dów. Czasem warto przetrzeć 
nowe szlaki…

Pomocne ręce 
partnerów
Zarówno realizator projektu, 
jak i partnerzy, mają pełne ręce 
roboty. OPZL rekrutuje mento-
rów, krośnieński PUP zachęca 
młodych bezrobotnych. Innego 
rodzaju wsparcie oferuje part-
ner niemiecki, Deutsche Ange-
stellte Akademie z  Frankfurtu 
nad Odrą. – Partner niemiec-
ki wspiera nas bardzo mocno, 
szczególnie pod kątem przeka-
zywania sprawdzonych rozwią-
zań i  opiniowania naszych pla-
nów. Dużo rozmawialiśmy na 
przykład o tym, po co w naszym 
projekcie są staże – mówi H. Ru-
ban. – Zgodziliśmy się wszyscy, 
że najpierw powinno się młode-
go człowieka nakierować na cele 
osobiste, porozmawiać z  nim, 
czego właściwie chce, na czym 
mu zależy, pomóc to odnaleźć, 
a potem skierować na staż. Staż 
powinien być uwieńczeniem 

Podopieczny – jest choć w minimalnym stopniu zmotywowany 
do samodoskonalenia i świadomy wyzwań. Postawy poszukujące 
i wątpiące, brak wiary w siebie to dobra sytuacja wyjściowa do relacji 
mentoringowej. „Prymusi” nie potrzebują mentorów, ponieważ radzą 
sobie bez nich. Mentora potrzebuje osobowość poszukująca, z odrobiną 
motywacji do zmiany.  

Od lewej: Honorata Ruban, Ireneusz Smalec, właściciel partnerskiego przedsiębiorstwa z Gorzowa, 
Katarzyna Kuczmańska – na uroczystym zakończeniu kolejnej edycji programu „Mentoring dla ko-
biet”, realizowanego przez uczelnie w Brandenburgii. 
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całego procesu – dodaje. Nie-
miecki partner przypominał, że 
relacja mentoringowa wymaga 
czasu, zmiany w  postawie, my-
śleniu młodych ludzi nie nastę-
pują błyskawicznie, ale za to są 
trwałe. 
– Projekt innowacyjny pozwala 
nam pewne rozwiązania spraw-
dzić, przetestować. Możemy je 
później zmodyfi kować, dopaso-
wać. Może się okazać, że korekty 
będą potrzebne – mówi M. To-
karska. 

Lubuska Loża 
Mentorów
Kolejnym planem, marzeniem
realizatorów projektu – a  zwła-
szcza koordynatorki – jest po-
wstanie Lubuskiej Loży Men-
torów, mającej charakter ponad 
projektowy, a nawet ponad wo-
jewódzki. – Chciałabym wy-
tworzyć chęć bycia mentorem 

wśród ludzi dorosłych, ustabi-
lizowanych zawodowo i  życio-
wo. Żeby czuli, że tego rodzaju 
działania mają wartość. Że warto 
w ciągu swojego życia oddać tro-
chę, swojej pasji, energii choćby 
kilku młodym ludziom – opo-
wiada M. Tokarska.
Loża ma mieć charakter presti-
żowy, ale i praktyczny. – Chcia-
łabym, żeby w przyszłości młody 
człowiek, który po szkole trafi a 
na „skrzyżowanie życiowe”, nie 
wie, co ma zrobić, mógł zgłosić 
się do Loży, skorzystać z  po-
mocy mentora, a potem podjąć 

właściwe decyzje – tłumaczy M. 
Tokarska. 

Nie tylko wskaźnik 
jest efektem
– Mam ostatnio dużą potrzebę 
badania efektywności tego, na 
co wydawane są unijne pienią-
dze. Wydaje mi się, że dużo tych 
środków jest wydawanych bez 
żadnego planu i  nie przynosi 
dalszych efektów. Nie chodzi 
mi o cele projektów, ale o efekty 
długofalowe, społeczne, psycho-
logiczne, mierzone jakiś czas po 
zakończeniu działań – mówi H. 
Ruban. Dlatego przyznaje, że 
chciałaby przy okazji projektu 
mentoringowego, oprócz zało-
żonych wskaźników (takich jak 
to, że część z  podopiecznych 
znajdzie pracę w  trakcie jego 
trwania), zmierzyć również efek-
ty jakie daje projekt w dłuższym 
czasie. – Mam już pomysł na ba-
danie, które pokaże, że projekty, 
w których wsparcie ma charak-
ter jakościowy, a  nie ilościowy, 
również mają sens – mówi H. 
Ruban. Na listach obecności nie 
pojawi się 100 nazwisk benefi -
cjentów, ale za to skutki projek-
tu będą trwałe i  przyczynią się 
do rozwiązania ich problemów. 

– Nie powinno być tak, że wyda-
wane są pieniądze na szkolenia, 
a  nikt nie patrzy, czy faktycz-
nie one pomogły osobie, która 
w nich brała udział – dodaje. Bo 
każde działanie powinno mieć 
określony cel i przynieść efekt. 
O  tym, jakie będą rzeczywiste 
skutki programu mentoringo-
wego przekonamy się po waka-
cjach w 2014 roku. 

Katarzyna 
Buchwald-Piotrowska

 Krosno Odrzańskie z lotu ptaka. Tu po raz pierwszy zostanie prze-
testowany mentoring, jako wsparcie dla młodych, bezrobotnych 
osób.  

Katarzyna Kuczmańska z DAA, 
reprezentująca niemieckiego 
partnera projektu oraz Renata 
Baranowska, tłumaczka pol-
skiej delegacji (przy mikrofo-
nie) podczas wizyty studyjnej 
w Berlinie, która odbyła się 
w lutym. 

Relacja mentoringowa – związek pomiędzy  mentorem i jego uczniem 
jest związkiem dynamicznym,  opiera się na zaufaniu, chęci spędzenia 
razem czasu, wzajemnym uczeniu się  od siebie i dzieleniu doświad-
czeniem życiowym. Zasadą  mentoringu jest wspólne uczenie się, a nie 
nauczanie. Główną funkcją dobrego mentora jest stworzenie pozytyw-
nego związku z podopiecznym, rozwój jego umiejętności życiowych, 
pomoc w zdobywaniu nowych, dodatkowych umiejętności oraz polep-
szenie umiejętności podopiecznego do współdziałania z innymi grupami 
– rodziną, środowiskiem zawodowym, przedstawicielami instytucji.
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Mentoring – metoda 
niezwykle skuteczna
Robert  Pawłowski, starosta krośnieński

Mając na myśli projekt  „Men-
toring”, w  którym partnerem 
jest Urząd Pracy z terenu nasze-
go powiatu i  sam mentoring, 
jako sposób wsparcia młodych 
ludzi, pragnę powiedzieć, że to 
metoda wsparcia rokująca suk-
ces i  wzbudzająca duże nadzie-
je. Dla mnie jest to rzeczywista 
pomoc jednego człowieka dru-
giemu, polegająca na umożli-

wieniu czerpania młodej osobie 
z doświadczeń mentora. Metoda 
niezwykle skuteczna.
Ten sposób kształtowania po-
staw wśród młodych ludzi na-
turalnie występuje w  naszym 
życiu, chociaż nie zawsze je-
steśmy świadomi, że to, co się 
wydarza, niejednokrotnie jest 
właśnie mentoringiem w  jego 
czystej postaci. Tak też stało się 

w  moim przypadku. Na swojej 
drodze spotkałem niezwykle 
cennego człowieka, od które-
go miałem okazję wiele się na-
uczyć. Prof. Marian Eckert jest 
dla mnie autorytetem od czasu 
studiów i  teraz kiedy nasza re-
lacja jest już koleżeńska, nadal 
mogę korzystać z  wiedzy i  do-
świadczeń mojego Mentora.
Bardzo chciałbym, żeby to na-

turalne zjawisko, jakie występu-
je w  społeczeństwie w  postaci 
relacji pomiędzy młodą osobą 
a  jego życiowym, zawodowym 
Mentorem, udało się przenieść 
do projektu innowacyjnego ja-
kim jest „Mentoring” i  wypra-
cować przez to narzędzia, które 
będą mogły zostać powielane 
przez inne urzędy.
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Pomagamy również 
niestandardowo
Z EWĄ KĘSEK, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim rozmawia KATARZYNA BUCHWALD-PIOTROWSKA

Jak ocenia Pani sytuację mło-
dych ludzi na krośnieńskim 
rynku pracy?
Nie ukrywam, że jest trudna. 
Głównie dlatego, że krośnieński 
rynek pracy jest bardzo ograni-
czony. Głównym problemem 
jest brak pracodawców. 

Jest mało ofert zatrudnienia?
Tak, zdecydowanie za mało. Po-
zostałe problemy, takie jak wy-
kształcenie niedopasowane do 
realiów rynku pracy, czy brak 
doświadczenia młodych bezro-
botnych osób, akurat w Krośnie 
odgrywają drugorzędną rolę. 

W  czym takie narzędzie, jakim 
jest mentoring, może pomóc 
młodym ludziom?
Wydaje mi się, że może być 
bardzo przydatne. Oczywiście, 
nie dla wszystkich. Głównie 
dla tych, którzy nie mają jesz-
cze ukształtowanej wizji swojej 
kariery zawodowej, nie są zde-
cydowani, co chcieliby w  ży-
ciu osiągnąć. Mentor może im 
wskazać, w  którym kierunku 
mogliby pójść. Wydaje mi się, 
że mentoring jest do tego świet-
nym narzędziem. Jest innowa-

cyjny, jeszcze do tej pory nikt 
w ten sposób go nie stosował. 

Co Pani zdaniem młodzi bezro-
botni zyskają na udziale w  tym 
projekcie?
Na pewno odniosą korzyść. Na 
dowód podam przykład z  wła-
snego życia. Byłam podopiecz-

ną osoby, którą teraz mogę 
nazwać mentorem, choć wtedy 
nie znałam takiego określenia. 
Na piątym roku studiów (stu-
diowałam politologię i  admi-
nistrację) trafi łam na człowie-
ka, który nauczył mnie bardzo 
wielu rzeczy. Przede wszystkim 
pokazał, jak można pracować, 

w pewnym sensie również zdy-
scyplinował. 

Rozumiem, że był to mentoring 
zawodowy? Pani pracowała ra-
zem ze swoim mentorem?
Tak. Rolę mojego mentora-
-opiekuna spełniał pewien star-
szy pan, pracujący od świtu do 
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nocy, bardzo zaangażowany we 
wszystkie akcje społeczne. Za-
bierał mnie na wiele spotkań, 
i  w  ten sposób uczył. Powiem 
szczerze, że chciałabym mieć 
takiego dziadka. To, gdzie teraz 
jestem, jest w  pewnym sensie 
jego zasługą. 

Jakie były najważniejsze umie-
jętności, których się Pani od 
niego nauczyła?
Przede wszystkim dyscypliny 
wewnętrznej. Zakorzenił w mo-
jej świadomości to, że tylko i wy-
łącznie własną pracą można coś 
osiągnąć, zrealizować swoje cele. 
Praca, praca i praca. Nie należy 
liczyć na gwiazdki z nieba, przy-
padki, czy, mówiąc kolokwial-
nie, „ślizganie się”. Wszystko 
trzeba sobie wypracować. Na ile 
się postarasz, tyle będziesz mieć. 

To faktycznie cenne lekcje. 
Powiem szczerze, że dopóki nie 
zetknęłam się z naszym projek-
tem, nie zdawałam sobie sprawy, 
że brałam udział w mentoringu. 
Teraz myślę, że mój mentor 
był wręcz idealny. Oprócz tego, 
że był, wciąż jest zawodowcem, 
jest jednocześnie osobą ciepłą, 
otwartą, która lubi pomagać 
innym. Cieszę się, że trafi łam 
na niego. Jeśli nasi podopiecz-
ni spotkają podobnych ludzi, 
jestem przekonana, że relacja 
mentoringowa przyniesie im 
wiele korzyści. 

Jak już Pani wcześniej wspo-
mniała, „Mentoring” to projekt 
innowacyjny. Krośnieński urząd 
wychodzi nim „przed szereg”, 

żaden urząd w Polsce jeszcze nie 
próbował wdrożyć mentoringu. 
Jak czuje się Pani jako prekur-
sorka nowych rozwiązań?
Po pierwsze, liczę na sukces 
tego projektu, inaczej byśmy się 
w niego nie angażowali. Po dru-
gie, nasze zaangażowanie na ra-
zie nie jest wielkie, w tej chwili 
skupia się głównie na pomocy 

w rekrutacji osób bezrobotnych. 
Ponieważ jesteśmy w  projek-
cie partnerem, nie ponosimy 
wprost ryzyka związanego z jego 
prowadzeniem. Główny ciężar 
spoczywa na barkach lidera. My 
jesteśmy dzięki temu w komfor-
towej sytuacji – i możemy ekspe-
rymentować. 

Nie tylko realizacja projektu 
jest ważna. Z drugiej strony, ce-
lem projektów innowacyjnych 
jest wypracowanie narzędzi, 
które będą potem mogły zostać 
powielone przez inne urzędy. 
To jest wielka sprawa – wytyczać 
drogę, którą w  przyszłości będą 
mogli pójść inni. Chcemy rów-
nież podpowiadać najlepsze na-
szym zdaniem rozwiązania. Jeże-
li o  to chodzi, nie uchylamy się 
od odpowiedzialności za kształt 
produktu fi nalnego. Włożymy 
w  to tyle wysiłku i  zaangażowa-
nia, ile tylko będziemy mogli. 

Wciągnęło to Panią…
Przy realizacji projektu innowacyj-
nego nie da się inaczej. Nie można 
z góry zakładać, że nic się nie uda. 
Gdybyśmy tak myśleli, nie stwo-
rzylibyśmy niczego nowego.

Jakie korzyści z projektu odnie-
sie krośnieński urząd pracy?
To pożytek przede wszystkim 
dla młodych ludzi, naszych 
klientów. Jeśli ci, którzy zdecy-
dują się wziąć w nim udział będą 
zadowoleni, odnajdą swoją dro-
gę, ich sukcesy sprawią, że z po-
dobnych rozwiązań będą chcieli 
skorzystać inni, będzie to ko-
rzyść również dla urzędu pracy. 
Ten projekt to kolejny dowód na 
to, że wciąż szukamy nowych moż-
liwości pomocy naszym klien-
tom, troszczymy się o nich. Jeśli 
projekt się powiedzie, będę rów-
nież miała osobistą satysfakcję, 
że jako urząd zrobiliśmy coś nie-
standardowego. Cieszę się z tego.
 
Dziękuję za rozmowę.
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Jesteśmy dla ludzi 
Deutsche Angestellten – Akademie to solidny i uznany partner społeczny dla instytucji publicznych na terenie całych Niemiec. 
Zajmuje się kształceniem zawodowym i ustawicznym, które jest skierowane do osób podnoszących bądź nabywających kwali-
fi kacje zawodowe. DAA działa na rzecz młodzieży uczącej się zawodu, osób pracujących lub poszukujących pracy, ale również 
osób nisko wykwalifi kowanych, zagrożonych wykluczeniem i długotrwale bezrobotnych. Jak to wygląda w praktyce opowiada 
Katharina Kuczmańska. 

To, co wyróżnia DAA na ryn-
ku instytucji aktywizujących 
osoby pozostające bez pracy, to 
kompleksowa i dostosowana do 
potrzeb oferta. Na uwagę zasłu-

guje dział zdrowia utworzony 4 
lata temu jako dodatkowy, gdyż 
nikt nie wierzył, że taka for-
ma aktywizacji się powiedzie. 
Pracuje w  nim Katrin Hunger, 

pasjonatka w  tym obszarze.  – 
Chcieliśmy spróbować aktywi-
zować bezrobotnych przy po-
mocy działań prozdrowotnych. 
Zostało udowodnione, iż osoby 

bezrobotne mają duże problemy 
ze zdrowiem, przede wszystkim 
z nadwagą. Nie potrafi ą się wła-
ściwie odżywiać. Nie ruszają się, 
a  czas wolny spędzają w  domu 
przed telewizorem. Nie znają 
innych aktywności – tłumaczy 
Katharina Kuczmańska. – Brak 
ruchu powoduje u  nich zasta-
nie, tak w  sferze fi zycznej, jak 
i  psychicznej, i  interpersonal-
nej. Aby ich rozruszać, staramy 
się dotrzeć do nich przez sport. 
Jest to pierwsza forma nawiąza-
nia kontaktu – dodaje. 

Wszystko 
zależy od osoby
Aktywizacja osób bezrobotnych, 
tym bardziej bezrobotnych dłu-
gotrwale, jest procesem trud-
nym i  złożonym. Osoby, które 
utraciły pracę stosunkowo nie-
dawno, nie muszą być aktywizo-
wane tak bardzo kompleksowo. 
Natomiast w  przypadku osób 
długotrwale bezrobotnych moż-
na zaobserwować zmiany w na-
stawieniu do życia oraz funk-
cjonowaniu w  społeczeństwie. 
Pojawia się strach przed ludźmi 
i  wychodzeniem na zewnątrz. 

Warsztaty grupowe z narzędzia Asessment Center. Osoby bezrobotne mają do wykonania budowlę 
Wieży Frankfurckiej. Podczas zadania oceniani są przez obserwatorów.
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Trudności sprawia próba kon-
taktu z  przedsiębiorcą, czy też 
załatwienie spraw urzędowych. 
– Dlatego rozpoczynamy właśnie 
od działań prozdrowotnych. Ka-
trin Hunger potrafi  zaktywizo-
wać tych ludzi. Początkowo są 
bardzo sceptyczni i  niechętni, 
ale już po trzech tygodniach 
wszyscy uprawiają sport – wyja-
śnia projectmanager w DAA. 
Maksymalny czas działań proz-
drowotnych wynosi 12 miesięcy. 
Część z podopiecznych decyduje 
się przejść do kolejnego etapu, 
jakim jest szkolnictwo zawodo-
we i  ustawiczne. Przez cały ten 
okres wsparcie jest fi nansowane 
ze środków urzędu pracy. – Ak-
tywizacja jest szczególnie istot-
na w  przypadku długotrwale 
bezrobotnych, którzy mają dzie-
ci. Jeśli rodzicom uda się wyjść 
z bezrobocia i zmienić swoje ży-
cie, to wzrasta szansa, że dzieci 
tych osób nie będą miały tego 
typu problemów w  przyszłości 
– zaznacza K. Kuczmańska. 

Aktywizacja 
i integracja
Grupy objęte wsparciem w  ra-
mach działu prozdrowotne-
go liczą około 40 osób. Każdy 
z  uczestników ma opracowany 
indywidualny plan i  wyzna-
czony czas na jego wdrożenie. 
Osoba objęta wsparciem ćwiczy, 
bierze udział w warsztatach, se-
sjach kosmetycznych, trenin-
gach interpersonalnych, uczy 
się autoprezentacji, które to 
umiejętności poźniej przydadzą 
się podczas rozmów kwalifi ka-
cyjnych. Uczą się także jak robić 
zakupy, aby się dobrze odżywiać. 
Zdecydowanie poprawia się ich 
wizerunek, lepiej się czują i wy-
glądają. Przychodzą regularnie, 
na ogół codziennie, bo w  tym 
procesie ważna jest systematycz-
ność. Oprócz pracy grupowej, 
każdy podopieczny ma zapla-
nowane rozmowy indywidualne 
z coachem. – Naszym zadaniem 
jest również pomoc w trudnych 

Katharina 
Kuczmańska
– w DAA pracuje jako 
projectmanager, ma 
doświadczenie w realizacji 
projektów międzynarodo-
wych. Koordynuje przedsię-
wzięcia, przygotowuje nowe 
instrumenty wypracowane 
w DAA, rozlicza projekty oraz 
zajmuje się tłumaczeniami 
konsekutywnymi w ramach 
realizowanych projektów. 
Uwielbia jazdę na nartach 
i nurkowanie. – Każda osoba 
to inna historia, inny problem 
na rynku pracy, inny problem 
życiowy. Pracujemy z ludźmi, 
i do każdego musimy podejść 
indywidualnie, a przy tym 
pamiętać o realiach na rynku 
pracy.

sytuacjach życiowych – dodaje 
K. Kuczmańska. – Każda z  tych 
osób ma różne problemy,  sta-
ramy się pomóc w konkretnych 
przypadkach, np. w  przypadku 
problemów małżeńskich. Kiedy 
problemy osobiste zostaną roz-
wiązane, działania aktywizujące 
przynoszą zdecydowanie lepsze 
efekty. 
W  tym procesie ważna jest in-
tegracja społeczna. Działając 
w  grupie uczestnicy uczą się 
współpracować, to jest bardzo 
ważne na tym etapie. Każdy 
dzień, każde nowe doświad-
czenie jest dla nich sukcesem. 
– Trzeba ich chwalić, wzmac-
niać, aby mogli iść do przodu 
i  działać dalej – mówi Katha-
rina. – Uczymy ich też poma-
gania sobie nawzajem. Osoba, 
która już przeszła pewien etap 
i  więcej umie, jest wsparciem 
dla nowych osób. Można powie-
dzieć, że jest coachem dla osób 
w  gorszej sytuacji. To również 
motywuje i  zachęca do dalszej 
aktywności. 

Zajęcia, warsztaty, 
techniki 
relaksacyjne
Ciekawą formą zajęć są warszta-
ty fotografi czne. Uczestnicy uczą 
się obserwować świat z  innej 
perspektywy. Działają w grupach, 
realizując prace na określony 
temat. Takie zadanie buduje 
w  nich poczucie sprawstwa. Po-
tem prezentują swoje dokonania, 
przy okazji przełamując stres 
i wynikające z niego bariery. 

– Dział prozdrowotny oferuje 
też różnego rodzaju techniki 
relaksacyjne. Mogłoby się wyda-
wać, że osoby niepracujące nie 
są zestresowane. Nic bardziej 
mylnego. Ich dotyka stres zupeł-
nie innego rodzaju, dlatego uczą 

DAA wykonuje swoje usługi na zlecenie urzędu pracy. - Uczestnicy tra-
fi ają da DAA jeśli pracownicy urzędu pracy stwierdzą, że jest szansa na 
podjęcie zatrudnienia przez osobę bezrobotną, w miarę jej możliwości 
i umiejętności. Zawsze jest to decyzja podejmowana indywidualnie. 
Podopieczny musi sam  wyrazić chęć współpracy z nami w ramach 
indywidualnego planu działania – wyjaśnia K. Kuczmańska. 

Dział prozdrowotny w DAA zajmuje się prewencją zdrowia, edukacją, 
rodziną, integracją społeczną i integracją z rynkiem pracy. Osoby, 
które potrzebują wsparcia, mogą korzystać z tej formy nawet przez 12 
miesięcy. Do dyspozycji podopiecznych jest wykwalifi kowany personel. 
Celem działań prozdrowotnych jest większa świadomość w kwestiach 
zdrowotnych, lepsza kondycja, fi zyczna jak i psychiczna, wzmocnienie 
pewności siebie i poczucia własnej wartości, pośrednictwo w pracy.
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się nim zarządzać – wyjaśnia 
projectmanager. – Bardzo czę-
sto są to osoby zamknięte w so-
bie, ciężko jest z  nich wydusić
cokolwiek. Długo pracujemy, 
aby podopieczny się otworzył. 
Kiedy to nastąpi, widzimy dużą 
zmianę. Nagle ktoś, kto nie po-
trafi ł się wypowiedzieć, staje 
się asertywny, twórczo podcho-
dzi do zadań. Miło patrzeć, gdy 
dana osoba się rozwija. 
Ważne są również nowe tech-
nologie, dlatego podopieczni 
DAA uczą się obsługi kom-
putera, komunikacji ze świa-
tem. Uczą się też jak spędzać 
czas wolny, gdzie są miejsca 
spotkań, ciekawe wydarzenia, 
eventy. – Staramy się im uświa-
domić, żeby nie siedzieli sami 
w domu, tylko znaleźli coś dla 

siebie i  swoich rodzin w  ra-
mach propozycji oferowanych 
przez różne instytucje – mówi 
Katharina. – Wprowadzamy 
wciąż nowe metody i narzędzia, 
dostosowujemy nasz program 
do potrzeb naszych klientów. 
Bardzo często podglądamy in-
nych, aby naszą ofertę systema-
tycznie ulepszać i osiągać coraz 
lepsze rezultaty.

Rozliczamy za 
rezultaty 
Każda osoba, która trafi a pod 
skrzydła DAA, ma swoją histo-
rię. Każde spotkanie i każda ak-
tywność są spisywane w postaci 
raportu i  skrupulatnie archi-
wizowane. Podopieczni muszą 
określać sobie cele, z  których 

potem się rozliczają. Wtedy wi-
dać, czy jest postęp, czy wręcz 
przeciwnie. – Wówczas zastana-
wiamy się co robić, w  jaki spo-
sób dalej pracować z  tą osobą. 
Jeżeli jest problem, wraca ona 
do urzędu pracy – opowiada K. 
Kuczmańska. – W  niektórych 
działaniach udaje sie zaktywizo-
wać prawie połowę uczestników, 
najczęściej są to osoby młode. 
W  przypadku starszych pod-
opiecznych aktywizacja zawodo-
wa jest coraz trudniejszym zada-
niem. Kiedy kończy się ten etap, 
uczestnicy otrzymują certyfi kat. 
Jeżeli potrzebne jest dokształca-
nie, kierowani są do kolejnego 
działu. Tam przechodzą kurs za-
wodowy, który jest dostosowany 
do ich potrzeb i obecnej sytuacji 
na rynku pracy. 

Szukamy drogi 
zawodowej 
Aby wykształcić pracownika, 
który bez problemu znajdzie 
zatrudnienie, musi być spełnio-
nych wiele warunków. Trzeba 
wziąć pod uwagę sytuację wyj-
ściową na rynku pracy, gdyż za-
chodzące tam zmiany mają bez-
pośredni wpływ na ustawiczne 
kształcenie zawodowe. 
Odpowiadając na te potrzeby 
w DAA powstał Modularny Sys-
tem Kształcenia Ustawicznego, 
który w pełni zaspokaja dzisiejsze 
problemy związane z  pracą, za-
trudnieniem, przekwalifi kowa-

Modularny System Kształ-
cenia Ustawicznego jest 
sercem i dumą DAA. Jest 
to platforma internetowa, 
przygotowana do kształcenia 
indywidualnego, cały czas 
dostosowywana do zmian na 
rynku pracy.
To system kształcenia za-
wodowego opierający się na 
modułach umożliwiających 
przeprowadzenie warsztatów 
i kursów kwalifi kacyjnych, 
a także szkoleń z zakresu 
kształcenia  ustawicznego. 
Uczestnicy, przy uwzględnie-
niu wymagań na rynku pracy 
i indywidualnych potrzeb, 
mają możliwość określenia 
celów i treści nauki. 
Sami decydują o indywidu-
alnym procesie nauczania 
zgodnie z:  
• indywidualnym planem 

nauczania,
• pracą przy wykorzystaniu 

platformy internetowej,
• wsparciem wykwalifi kowa-

nych tutorów.

„To jest � aca z ludźmi, � aca na żywym organizmie. Tutaj wszystko może się zda-
rzyć. Wi u z nas myśli, że jeż i mamy za� udnienie, to tak będzie już do emery-
tury. To bardzo złudne myślenie, bo sytuacja może się zmienić z dnia na dzień.”



mentoring lubuski.pl

18

my, zawsze staramy się pomóc. 
Z  naszych usług korzystają też 
osoby, które już długo pracują, 
ale ich wiedza się zdewaluowała 
i potrzebują nowych informacji 
dotyczących swojej specjalizacji. 

Jak znaleźć 
właściwą drogę 
Są osoby, które nie wiedzą, co 
chciałyby robić. Wtedy pracow-
nicy DAA posiłkują się specja-
listami, którzy przeprowadzają 
z  daną osoba szereg rozmów. 
Czasami trzeba przejść długą 
drogę, aby sobie uświadomić, 
że należy zmienić zawód, bo 
ten wyuczony nie zagwarantuje 
wymarzonej pracy. – Musimy to 
robić delikatnie, poprzez otwar-

te pytania, zadane w odpowied-
ni sposób, aby nie urazić, i  nie 
zniechęcić danej osoby – wyja-
śnia Katharina. – Podopieczny  
musi się przekonać do nowego 
pomysłu. Bierzemy pod uwagę 
predyspozycje, zainteresowania, 
i możliwości tej osoby. I dopiero 
wtedy kierujemy ją na określony 
kurs. Nie jest łatwo, gdyż nauka 
nowego zawodu trwa 3 lata.
Każdy uczestnik kursu ma swój 
plan i musi się w nim zmieścić. 
Przychodzi tak jak do pracy, ma 
swoje miejsce, swoje biurko, 
przyzwyczaja się w  ten sposób 
do systematyczności i  pilnowa-
nia terminów. – Dzięki takiej 
organizacji jest duża szansa na 
znalezienie pracy – mówi K. 
Kuczmańska. – A  najważniejsze 

jest to, że celujemy pod kon-
kretne zawody, na które jest za-
potrzebowanie na rynku pracy. 
Nawiązaliśmy stałą współpracę 
z  pracodawcami, którzy zgła-
szają nam swoje potrzeby. Taka 
forma gwarantuje nam skutecz-
ność, a  im wykwalifi kowanych 
i gotowych pracowników.
Gdy podopieczny podejmu-
je pracę, może nadal liczyć na 
wsparcie ze strony DAA. Ma 
przydzielonego opiekuna, który 
czuwa na nim w tym pierwszym, 
najtrudniejszym etapie. – To 
wzmacnia cały proces i gwaran-
tuje skuteczność. Znalezienie 
pracy nie oznacza czasami koń-
ca kłopotów – podsumowuje 
K.Kuczmańska.

Marzena Słodownik

Od roku 2006: 

• powstały oddziały MSKU 
we wszystkich ośrodkach 
kształcenia DAA, w ponad 
200 miejscowościach,

• 1400 osób we Frankfurcie 
nad Odrą uzyskało tytuł 
zawodowy przy wykorzy-
staniu MSKU,

• 200 osób przekwalifi ko-
wało się. 

A oprócz tego codziennie 
z systemu korzysta około 90 
klientów w DAA we Frank-
furcie nad Odrą, a w całych 
Niemczech to około 11000 
osób.

niem. System reaguje na za-
chodzące zmiany, dewaluację 
wiedzy, niż demografi czny, brak 
wykwalifi kowanej siły roboczej, 
nowe zawody, indywidualne 
wymagania klienta, zmiany wy-
magań na stanowisku pracy. Jest 
oparty o  dynamiczne struktury 
IT, a  hasłem przewodnim jest 
nauka przez całe życie. – Jeże-
li nasz podopieczny trafi  do 
MSKU, ma szansę podnieść 
swoje kwalifi kacje zawodowe, 
i  stać się poszukiwanym na 
rynku pracownikiem. Możemy 
także zaproponować pełne prze-
kwalifi kowanie się, jeżeli w wy-
uczonym zawodzie brakuje ofert 
pracy – tłumaczy  projectma-
nager. – Taki system umożliwia 
kształcenie indywidualne. Nie 
musimy uruchamiać  kursu dla 
np. 50 pracowników biurowych. 
Kształcimy tyle osób, ile rynek 
wchłonie. Nikogo nie odsyła-

Zadanie wspólne, ale każdy uczestnik oceniany jest indywidualnie. 
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Ważna jest otwartość 
na nowe wyzwania

Na początku 2009 dowiedziała 
się o  projekcie „Super Szef Su-
per Firmy, czyli jak wystartować 
w  biznesie”, którego realizato-
rem była Fundacja na rzecz Col-
legium Polonicum. Miała już 
doświadczenie w branży kosme-
tycznej i  za sobą kilka lat pracy 
w  renomowanym, dobrze pro-
sperującym gabinecie w Zielonej 
Górze. Cieszyła się dobrą opinią 
wśród klientek i  klientów. Kie-
dy urodziła syna, zrobiła sobie 
półroczny urlop macierzyński. 
Ale przyszedł czas, aby wrócić do 
pracy i zastanowić się, co dalej. 
O  Super Szefi e dowiedziała się 
z  gazety, którą podsunęła jej 
mama. Złożyła formularz zgło-
szeniowy – udało się, przeszła 
pierwszą weryfi kację. Potem 
były rozmowy kwalifi kacyjne, 
szkolenia, testy, biznes plan. 
Wszystko dokładnie zaplanowa-
ne i zgodne z projektem. 
Urszula Butowicz, właścicielka 
salonu kosmetycznego ESTE-
TIQUE STUDIO, w  lipcu 2009 
roku dostała 40 tysięcy złotych. 
Od tego czasu jej fi rma istnieje 
na rynku. A ona wciąż z uśmie-
chem na twarzy oczyszcza, de-
piluje, maluje, robi masaże, bo 
to jej życie. Marzena Słodownik 
pyta, jak ono teraz wygląda.

To było prawie pięć lat temu. 
Jak to się stało, że w  Zielonej 
Górze powstał salon ESTETI-
QUE STUDIO?
Pamiętam, że to był styczeń, 
planowałam wrócić do pracy po 
urlopie macierzyńskim. Miałam 

małe dziecko i  świadomość, że 
wrócę harować dla kogoś całymi 
dniami za niewielkie pieniądze. 
I  wtedy pomyślałam, że lepiej 
będzie, gdy zacznę pracować 
na własny rachunek. Marzyłam 
o tym, że otwieram swój własny 

Marzyłam o własnym gabi-
necie. Jednak marzenia to 
jedno, bo póki co nie miałam 
grosza przy duszy. I wtedy 
pojawił się projekt Super Szef 
Super Firmy, czyli jak wystar-
tować w biznesie.

Lubię wyzwania ekstremalne, lubię czuć, że żyję. I to daje mi sport. Gram w squosha, i uwielbiam 
to. Jeszcze rok temu brałam udział w turniejach, nawet z niezłymi wynikami. A ostatnio skoczy-
łam ze spadochronem. Niesamowite przeżycie!

URSZULA BUTOWICZ, właścicielka salonu kosmetycznego ESTETIQUE STUDIO w Zielonej Górze
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gabinet. Jednak marzenia to jed-
no, bo póki co nie miałam gro-
sza przy duszy. I  wtedy pojawił 
się projekt. Pomyślałam, że to 
dla mnie wielka szansa. Chociaż 
słowo „dotacja” nie kojarzyło się 
dobrze. Budziło raczej lęk i  złe 
skojarzenia. Ale ja się nie bałam. 
Pomyślałam, że warto spróbo-
wać. I tak trafi łam do Fundacji, 
trzymając w  ręku formularz 
zgłoszeniowy do projektu. 

Dostałaś się, ale zanim to na-
stąpiło, cała grupa potencjal-
nych przedsiębiorców musiała 
przejść kilka etapów. 
Złożyłam formularz i czekałam 
na jakiś sygnał. Okazało się, że 
przeszłam wstępną selekcję. 

Potem, w  wyznaczonym dniu, 
pojechałam na rozmowę. W ko-
misji był pan, który zapytał, jak 
się wykonuje fryzurę intymną. 
Opisałam dokładnie jak wyglą-
da zabieg, sprawiając tym sa-
mym, że się trochę zarumienił. 
Wszystkim się spodobał mój 
pomysł i  okazało się, że otrzy-
małam tak dużo punktów, że 
dostałam się na listę rankingo-
wą i przeszłam do etapu szkole-
niowo-doradczego. 

Potem był czas szkoleń i  przy-
gotowań. Mieliście do dyspozy-
cji specjalistów z wielu dziedzin. 
Przygotowywaliśmy się intensyw-
nie. Pomału zaczynaliśmy „łapać” 
o co w tym wszystkim chodzi. Po-

Na początku nie miałam jeszcze 
wizji, jak to wszystko urządzić. 
Myślałam o tym, czy klientki się 
dowiedzą o  mnie i  czy w  ogó-
le będą zainteresowane moimi 
usługami. Nie wiedziałam, czy  
ogarnę to wszystko – lokal, roz-
liczenie środków, formalności, 
ale jakoś poszło. Znajoma zna-
lazła mi lokal. Właściciel nawet 
nie musiał się ze mną spotykać, 
bo usłyszał o mnie wiele dobre-
go i  zaufał po jednej rozmowie 
telefonicznej. Mogę więc powie-
dzieć, że od samego początku 
miałam szczęście. 

magali szkoleniowcy i  doradcy, 
a  także zespół Fundacji.  Czuli-
śmy że jesteśmy pod opieką, ale 
tak naprawdę nikt do końca nie 
wiedział, czy dostanie te pienią-
dze. Jeździłam na szkolenia i za-
stanawiałam się, czy mi się uda. 
Bałam się, ale w  takiej sytuacji 
to chyba naturalne. Na szczęście 
w  moim przypadku jest tak, że 
niepewność mnie motywuje. 

W  marzeniach pewnie widzia-
łaś swój piękny gabinet, kolory, 
dodatki i Ty przy fotelu kosme-
tycznym.

Najważniejszy jest syn – staram się spędzać z nim jak najwięcej czasu. 

Praca to moja pasja. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś 
innego. Tu się spełniam i realizuję.
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A klientki? Wróciły?
Tak. I  okazało się, że poczta 
pantofl owa to najlepsza instytu-
cja na świecie. Klientki wróciły 
i  jeszcze doszły nowe. Dzisiaj 
mogę przyznać, że mam szczę-
ście do ludzi. Staram się tym 
szczęściem też dzielić. Często 
czuję się jak terapeutka – naj-
pierw zastanawiam się, kim 
będzie klientka, czy nawiążemy 
kontakt, jak będziemy współ-
pracować. Dla mnie ważne są re-
lacje międzyludzkie. Pomagam 
nie tylko w  kwestiach wyglądu, 
ale staram się wysłuchać, poroz-
mawiać, doradzić. Zależy mi na 
tym, żeby klienci się dobrze czu-
li w moim gabinecie.

Czy ktoś ci pomaga? Zatrudni-
łaś w gabinecie jakąś osobę?
Miałam taki moment, że zasta-
nawiałam się nad tym bardzo 
poważnie. Było dużo pracy, a  ja 
nieraz musiałam odmawiać 
klientom. Ale postanowiłam, 
że będę pracować tyle, na ile 
wystarczy mi czasu. Sama chcę 
zapracować na swój sukces. 
A wiem z doświadczenia, że lu-
dzie nie szanują pracy i  trudno 
znaleźć kogoś zdeterminowane-
go, na kim mogłabym polegać. 
Przykro mi, że czasami muszę 
odmawiać, ale stawiam przede 
wszystkim na jakość usług.

Czy sukces oznacza pieniądze?
To zależy od osoby. Można 
pracować, aby mieć za co żyć. 
Ja traktuję pracę jak hobby, lu-
bię to, co robię i nie narzekam. 
Gdybym chciała zarabiać więcej 
pieniędzy, pracowałabym dwa 
razy dłużej. W tej chwili pracu-
ję mniej, niż kiedyś „u  kogoś”. 
Sama decyduję o tym, ile, kiedy 
i jak.
Do podjęcia takiej decyzji zde-
terminowała mnie rodzina, 
a  w  szczególności mój syn. To 
właśnie te względy zdecydowały, 
że się usamodzielniłam. Teraz 
mam po prostu więcej czasu dla 
bliskich.
Pieniądze nie są najważniej-
sze, ale pomagają spokojnie 
żyć i  realizować plany. Pocho-

dzę z  domu, w  którym się nie 
przelewało. Dlatego teraz do-
ceniam to, że los dał mi szansę 
i mogłam z niej skorzystać. Te-
raz mogę spokojnie pracować 
i  żyć, nie martwię się o bieżące 
sprawy, że np. nie wystarczy mi 
do pierwszego. Wszyscy, którzy 
chcą osiągnąć sukces, muszą pa-
miętać, że nie tylko pieniądz de-
cyduje o tym, w którym miejscu 
jesteśmy.

Obserwujesz rynek pracy. W tej 
chwili bardzo trudno znaleźć in-
teresujące zajęcie, ale jak sama 
mówisz, trudno też znaleźć do-
brego pracownika.
Myślę, że problemem jest to, że 
młodzież chce szybko zarobić 
pieniądze i  przy okazji nie na-

pracować się zbytnio. Oni jesz-
cze nie wiedzą, że w pracy trzeba 
być solidną osobą, wtedy może 
się udać osiągnąć sukces. Cza-
sami widzę swoje rówieśniczki, 
które są niezaradne, ciągle na 
garnuszku u  rodziców. Dziwię 
się wtedy bardzo! One chyba nie 
zdają sobie sprawy z  tego, jak 
wielką frajdę ma ktoś, kto działa, 
rozwija się i sam kieruje swoim 
życiem.

Nasza rozmowa znajdzie się 
w  magazynie, który wydajemy 
w ramach naszego projektu, do-
tyczącego mentoringu. Jak my-
ślisz, czy młodzi ludzie będą się 
chcieli uczyć od starszych?
Gdybym była na początku drogi, 
bardzo chciałabym mieć kogoś, 

Urszula Butowicz 
Skończyła LO w Krośnie Odrzań-
skim, a następnie zdobyła tytuł 
technika usług kosmetycznych 
w Medycznym Studium Zawodo-
wym w Zielonej Górze. Ukończyła 
także szereg kursów i szkoleń, 
np. z zakresu pielęgnacji twarzy 
i złuszczania kwasami, technik 
modelowania twarzy, szyi i dekol-
tu, szkolenie z zakresu profi laktyki 
specjalistycznej pielęgnacji stóp, 
metod przedłużania i stylizacji 
paznokci, szkolenie z makijażu art-
deco. – Cieszę się, że klientki mi 
ufają, niektóre są ze mną od 10 lat, 
i za to im bardzo dziękuję. Działa 
to na nie motywująco i mobilizu-
jąco. Rosną mi skrzydła, gdy widzę 
ich zadowolenie po wykonanym 
zabiegu. Uwielbiam być potrzebna 
i pomagać! 

Dzisiaj nie zastanawiałabym 
się tak długo, pewne rzeczy 
zrobiłabym dużo szybciej, tyl-
ko że dzisiaj jestem mądrzej-
sza o tamte doświadczenia. 
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kto pomógłby mi przejść przez 
pierwsze doświadczenia zawo-
dowe, doradził i  wskazał kie-
runek. Może nawet powiedzia-
łabym dobitniej – chciałabym 
mieć przy sobie osobę, która 
„coś każe”. Taką, która uczy, po-
kazuje. Oczywiście pierwszymi 
mentorami są dla młodych lu-
dzi rodzice. Czasem trzeba ich 
posłuchać, tylko gdy jesteśmy 
młodzi mamy inny „mózg”. Nie 
wszystko do nas dociera, a  do-
radzanie traktujemy jak zrzę-
dzenie. Wiem też, że łatwiej jest 
„uwierzyć” obcym. Tak to nie-
stety działa. Dlatego mentoring 
i  współdziałanie dwóch obcych 
dla siebie osób, może okazać się 
sukcesem. Musimy pamiętać, że 
ważna jest „chemia” pomiędzy 
jedną i drugą stroną. 
A  do tego młodzież musi być 
przekonana, że nauczyciel po-
zwoli im dojść do sukcesów 
dużo szybciej. I  co najistotniej-

sze – młodzi muszą chcieć, mieć 
w  sobie trochę pokory i  chęci 
uczenia się do opiekuna.

Jak uważasz, czy znajdą się oso-
by, które poczują, że mogą w ten 
sposób pomóc młodym i  zaan-
gażować się w to w stu procen-
tach?
Myślę, że młodzież poszukuje 
wzorców, szczególnie wtedy, gdy 
w ich życiu pojawiają się proble-
my. Fajnie byłoby im w  takich 
momentach pomóc. Tylko, czy 
będą chcieli? Trudno jest spo-
tkać młodą osobę, która ma po-
układane w  głowie i  chciałaby 
zrobić coś sensownego ze swo-
im życiem. Ważna jest też otwar-
tość młodzieży na nowe wyzwa-
nia, chęć poznawania.
Dużym znaczeniem jest także to, 
z jakiego domu pochodzi młody 
człowiek. Pojawiają się proble-
my, kiedy rodzice zapewniają 
swoim dzieciom wszystko. Bo 

Masz doświadczenie, przeszłaś 
długą drogę. Wiem już, że gdy-
by doba była dłuższa mogłabyś 
takim mentorem zostać. Czy po-
trafi łabyś doradzać młodym oso-
bom w wyborze drogi życiowej?
Podam przykład z  życia wzięty. 
Kiedyś przyszła do mnie dziew-
czyna, która chciała założyć 
prywatne przedszkole. Bała się, 
miała wiele wątpliwości. A  ja 
wtedy opowiedziałam jej o  so-
bie, o  swojej sytuacji, o  wszyst-
kim od początku do końca. I ona 
uwierzyła, że można! Jakiś czas 
później przyszła i  mi dzięko-
wała. Dostała co prawda z urzę-
du pracy mniejsze pieniądze, 
ale mogła wystartować i  zacząć 
działać. Gdy ma się wątpliwo-
ści, czasem warto się otworzyć 
i porozmawiać z kimś. Tak było 

w  przypadku tej dziewczyny. 
Wystarczyło ją tylko przekonać, 
że da radę, że na początku za-
wsze jest mnóstwo wątpliwości. 
Musimy też pamiętać o tym, że 
początek to przede wszystkim 
koszty. I nie trzeba się tego bać. 
Gdy zaczynałam, z  tyłu głowy 
zawsze towarzyszyła mi myśl, 
że się uda. Wiara była w  moim 
przypadku bardzo ważna. Dzi-
siaj wiem, że nie zastanawiała-
bym się tak długo, pewne rzeczy 
zrobiłabym dużo szybciej, tylko 
że dzisiaj jestem mądrzejsza 
o tamte doświadczenia. 

Za 10 lat będę…
Nie wyobrażam sobie, że mogła-
bym robić coś innego. Na pewno 
będę się starała podnosić swoje 
kwalifi kacje. Moja dziedzina jest 
bardzo otwarta, ciągle się roz-
wija. Modne jest wstrzykiwanie, 
odmładzanie, ludzie chcą być 
długo młodzi i  bardziej dbają 
o  siebie. I  w  tym kierunku ko-
smetologia podąża, a  rynek jest 
wymagający. Ale wiem, że mu-
szę się dokształcać, inwestować, 
żeby iść z duchem czasu i odpo-
wiadać na potrzeby rynku. Bar-
dzo chcę uzyskać tytuł kosme-
tologa na uczelni medycznej, 
gdyż w  przyszłości chciałabym 
się zająć profi laktyką zdrowia, 
zapobiegać chorobom, opóźniać 
procesy starzenia. Ale też nie 
chcę się zawężać. Nie wyobrażam 
sobie, że nagle zacznę robić tylko 
modne zabiegi. Chcę być otwar-
ta na nowości, ale również robić 
to, czego wymagają klientki. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rok 2009. Grupa młodych przedsiębiorców dzielnie walczyła 
o punkty podczas gry terenowej.

one wtedy nie muszą się starać.
Wiesz, tak się zastanawiam i do-
chodzę do wniosku, że sama 
mogłabym być mentorem. Chęt-
nie podzieliłabym się swoimi 
doświadczeniami. Jedynym pro-
blemem byłby czas.
Staram się być w domu jak naj-
częściej i  poświęcać wolny czas 
rodzinie. I  ten czas jest święty! 
Nawet sprzątam w nocy, aby nie 
zabierać cennych godzin w cią-
gu dnia.

Dużym znaczeniem jest 
także to, z jakiego domu 
pochodzi młody człowiek. 
Pojawiają się problemy, kiedy 
rodzice zapewniają swoim 
dzieciom wszystko. Bo one 
wtedy nie muszą się starać.
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Poszukuję idealnych 
pracowników
Z DANUTĄ HERMAN zajmującą się rekrutacją pracowników, doradcą zawodowym i rozwojowym rozmawia RENATA WCISŁO

Zajmuje się Pani rekrutacją pra-
cowników dla fi rm. Czy wiek ma 
duże znaczenie dla pracodaw-
ców?
Z tym jest różnie, zależy na jakie 
stanowisko. Jeżeli chodzi o spe-
cjalistę ds. sprzedaży B2B (biz-
nes do biznesu), to pracodawcy 
wolą zatrudniać osoby po trzy-
dziestce, podobnie jest z  pracą 
związaną z  opieką na osobami 
starszymi. Jednak najbardziej li-
czy się doświadczenie i predys-
pozycje kandydata i  to, czy jest 
samodzielny.

Jakie cechy posiada młody kan-
dydat?
Osobiście uwielbiam pracę 
z  młodymi ludźmi. Są chętni 
do nauki, optymistycznie nasta-
wieni, poświęcają własny czas na 
dodatkowe zadania. W żargonie 
osób zajmujących się rekrutacją 
(ale i  też niektórych pracodaw-
ców) mówi się, że są to ludzie 
nieskażeni, bez tzw. złych nawy-
ków. Przyjmują również zatrud-
nienie za niższe wynagrodzenie 
częściej niż osoby z kilkuletnim 
dorobkiem zawodowym, bo 
mają świadomość, że wchodzą 

dopiero na rynek pracy i mniej 
mają do zaoferowania praco-
dawcy. 
Zauważyłam, że młode osoby 
coraz swobodniej posługu-

ją się językiem angielskim czy 
niemieckim i  w  trakcie stu-
diów zdobywają doświadczenie 
w pracy zawodowej. A to dlatego, 
że jeszcze w trakcie nauki szuka-
ją prac dorywczych i traktują to 
jako naturalny etap wchodzenia 
w życie dorosłe i zawodowe. Wi-

dać to podczas rozmów rekruta-
cyjnych – mają pojęcie o plano-
waniu czasu pracy, o  obsłudze 
klienta, z większą świadomością 
wybierają oferty. Poprzez zdoby-

te doświadczenie wiedzą już, np. 
czego nie chcą robić w życiu za-
wodowym. Okres studiów, szko-
ły średniej traktują jak poligon 
doświadczalny.

Ale jest też chyba druga strona 
medalu?

Tak, takie osoby częściej re-
zygnują z  pracy, czy z  powodu 
lepszej fi nansowo oferty, czy 
z chęci zdobywania nowych do-
świadczeń.
Zatrudniając młodego człowieka 
trzeba poświęcić mu też więcej 
czasu, wskazywać krok po kroku 
jak realizować kolejne zadania. 
Proces ten jest dość długi. Nie 
każdy pracodawca może sobie na 
to pozwolić, by delegować bar-
dziej doświadczonego pracowni-
ka do opieki nad początkującym. 
A  często w  ogóle nie ma takich 
ludzi, bo stanowisko jest jedno-
osobowe (tutaj mam na myśli 
małe fi rmy, a jest ich na naszym 
terenie sporo).

Jakie cechy posiada starszy pra-
cownik, z  doświadczeniem za-
wodowym?
Jest przywiązany do fi rmy. Takie 
osoby szukają też pracy, w  któ-
rej osiągną stabilizację i  będą 
mogły realizować się zawodowo. 
Są świadome swoich mocnych 
stron, ważny jest dla nich rozwój 
osobisty. To specjaliści w swych 
dziedzinach, często wnoszący 
sporą wiedzę do fi rmy. Przed-
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według nich, ma największe 
znaczenie?
Ważne są doświadczenie i  wy-
magania fi nansowe. Pracodawca 
oczekuje od kandydata, by od 
pierwszego dnia pracy przynosił 
mu przychody, był samodzielny, 
wykonywał dodatkowe zadania.

Jak wygląda rekrutacja prowa-
dzona przez Pani fi rmę? Jak wy-
gląda taki proces? 
Wszystko rozpoczyna się od 
spotkania z  pracodawcą. Zbie-
ram informacje o  fi rmie, jej 
strukturze, wielkości zatrudnie-
nia, kulturze organizacyjnej. Na 
podstawie opisu zadań lub opi-
su stanowiska pracy ustalamy 
wymagania, jakie ma spełniać 
przyszły pracownik. Potem spo-
rządzam profi l kompetencyjny 
kandydata ze wskazaniem na 
niezbędną wiedzę, umiejętności 
i cechy osobowości, jakie powi-
nien mieć. 

Następnie przygotowuję ofertę 
pracy w  taki sposób, by przy-
ciągnąć jak najwięcej interesu-
jących nas osób. Zamieszczamy 
ją np. w  internecie i  czekamy 
na zgłoszenia. Wstępna selekcja 
odbywa się na podstawie przy-
słanych aplikacji. Następnie 
z wybranymi kandydatami spo-
tykam się na rozmowie, która 
trwa od 45-90 minut. Przepro-
wadzam wywiad, są zadania do 
wykonania, testy, „próbki pra-
cy”. Najbardziej odpowiedni 
kandydaci typowani są do roz-
mów z  przyszłym pracodawcą, 
który otrzymuje raporty stwier-
dzające poziom posiadanych 
przez nich kompetencji zawo-
dowych. Ostatni etap to rozmo-
wy z  ubiegającymi się o  stano-
wisko. Odbywają się zazwyczaj 
w  siedzibie fi rmy. Pracodawca 
w  wyniku przeprowadzonych 
spotkań wybiera i  zatrudnia 
pracownika.

Prowadzi Pani szkolenia na te-
mat skutecznej rekrutacji. 
Organizuję je zarówno dla pra-
codawców, jak i  osób poszuku-
jących zatrudnienia. Osoby zaj-
mujące się rekrutacją w  fi rmie 
uczę jak sporządzać opis sta-
nowiska, budować profi l kom-
petencyjny, jak przygotować 
ogłoszenie, aby zachęcało do 
złożenia aplikacji. Jakie pytania 
zadać, aby uzyskać jak najwięcej 
informacji o kandydacie (o jego 
predyspozycjach, cechach oso-
bowości).
Warsztat dla osób poszukują-
cych zatrudnienia ma je nauczyć, 
jak skutecznie prezentować się 
podczas rozmowy rekrutacyjnej. 
Na szkolenie składa się analiza 
swojego doświadczenia zawo-
dowego, umiejętności, przygo-
towanie CV i  listu motywacyj-
nego (w  oparciu o  konkretne 
stanowisko pracy). Analizujemy 
wspólnie przykładowe ogło-
szenia o  pracę i  dokonujemy 
swoistej rozbiórki na czynniki 
pierwsze. Określamy, czego pra-
codawca oczekuje od kandydata 
(cechy, wiedza, umiejętności). 
Następnie każdy z  uczestników 
przygotowuje list motywacyj-
ny na wybrane stanowisko, 
a  w  grupach formułowane są 
pytania, które mógłby zadać 
pracodawca. Przygotowujemy 
na nie odpowiedzi. Zakończenie 
warsztatów to rozmowa rekru-
tacyjna z  trenerem na wybrane 
przez uczestnika szkolenia sta-
nowisko.

Dziękuję za rozmowę. 

DANUTA HERMAN
Ukończyła studia z zarządzania 
i marketingu, specjalność: psychologia 
zarządzania. Rekruter i doradca 
zawodowy oraz rozwojowy, trener 
z tematyki HR. Jej pasją są ludzie 
– kontakt z drugim człowiekiem ją 
wzbogaca. Niepoprawna optymistka, 
wierzy w ludzi. Lubi aktywnie wypoczy-
wać – jeździ na rowerze, pracuje 
w ogródku, chodzi po górach. Uwielbia 
spędzać czas z rodziną. Od sześciu lat 
mieszka na wsi i dobrze się tam czuje. 
W Zielonej Górze prowadzi fi rmę 
Centrum Usług Kadrowych.

siębiorca jest skłonny zapłacić 
takiemu pracownikowi nawet 
o kilkaset złotych więcej.
I  druga grupa to osoby po-
szukujące stałego zajęcia za 
mniejsze pieniądze. Pracę 
traktują jako przymus, chciały-
by ją wykonywać w  godzinach 
8-16 i  nic więcej. Czekają na 
emeryturę, podejmują każde 
zatrudnienie, które da im sta-
bilizację.

Na jakie stanowiska jest naj-
większe zapotrzebowanie? 
Na produkcyjne, na przykład 
zakłady w  strefi e ekonomicznej 
w Nowej Soli ciągle mają niedo-
bory w  tym zakresie. Osobiście 
najczęściej rekrutuję na stano-
wiska sprzedażowe, administra-
cyjno-biurowe (asystenci, sekre-
tarki, kadrowcy).

Jakie oczekiwania mają praco-
dawcy wobec kandydatów? Co, 
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Obiecuję, że się nauczę!
Jak być mentorem dla własnego dziecka? Bardzo często zadaję sobie to pytanie i cały czas szukam odpowiedzi. Póki co nie 
znalazłam. Aby być mentorem, w tak szczególnym przypadku, trzeba byłoby spojrzeć z dystansu na relacje JA – ONO.

Tylko jak to zrobić, skoro ma 
się przed sobą najważniejszą 
osobę w życiu? Nie można sobie 
chyba powiedzieć: Od dzisiaj 
będę mentorem! Będę dora-
dzać, otaczać opieką, kierować, 
podpowiadać. Tak się chyba 
nie da. A  dlaczego? Bo my ro-
dzice cały czas to robimy. Tyl-
ko mamy jeden problem – przy 
tym wszystkim wychowujemy 
i  najczęściej pouczamy. I  dla-
tego trudno być dla swojego 
dziecka takim typowym men-
torem, i nie odsunąć na dalszy 
plan wychowywania w  pełnym 
tego słowa znaczeniu. 

Inicjacja 
jest ważna
Bycie mentorem dla dziecka to 
chyba nic odkrywczego, tak było 
od zawsze. Starsi, doświadczeni 
uczyli młodszych. Ojciec przy-
gotowywał syna do życia, do 
bycia mężczyzną. Czasem był to 
dziadek, lub wuj. Matki uświa-
damiały swoje córki przy po-
mocy babć, cioć, stryjenek. Tak 
świat funkcjonował z pokolenia 
na pokolenie. Było to proste 
i nie wymagało wyszukanej ter-
minologii. Dzisiejszy świat od-
wrócił wszystko. Inicjacja w do-

rosłość, tak ważna dla każdego 
młodego człowieka, jest zanie-
dbywana. Relacje są zaburzo-
ne, stąd taka ilość problemów 
i osób nie dostosowanych do ży-
cia. Szczególnie młodych osób, 
szukających wzorców, pogubio-
nych i  narażonych na wyklu-
czenie. Nie sprawdzamy się jako 
pierwsi i najważniejsi mentorzy 
dla naszych dzieci. Czekamy aż 
zrobią to za nas instruktorzy, 
nauczyciele, trenerzy, doradcy, 
psychologowie. Co stoi na prze-
szkodzie, żebyśmy wrócili do 
starych metod? 
Wszystko zrzucamy na brak 
czasu. Zatrudniamy wciąż no-
wych korepetytorów, testujemy 
nowe technologie i rozwiązania. 
A  wszystko w  imię dobrze poj-
mowanego dobra. 

Bądźmy 
wystarczająco 
dobrymi rodzicami 
W tym wszystkim są nasze dzie-
ci, które przyglądają się, chłoną 
wszystko jak gąbka. A my patrząc 
na nią, czy na niego zastanawia-
my się: Co z ciebie wyrośnie? Na 
pewno w  jakimś procencie zo-
baczymy w  naszych pociechach 

siebie – rodziców pokolenia Z. 
To wyzwanie i  zarazem trudne 
zadanie. Co widzimy przeglą-
dając się wieczorem w  lustrze?  
Na pewno nie jesteśmy dosko-
nali i  chyba nawet nie powin-
niśmy. Nie musimy być super 

rodzicami, bądźmy wystarcza-
jąco dobrymi. Bądźmy czujni, 
przyglądajmy się im i nauczmy 
się słuchać. Ja obiecuję, że się 
nauczę. Nauczę się słuchać po-
kolenia Z.

Marzena Słodownik
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Mentorzy - seniorzy
Co przekazaliby najstarsi Lubuszanie młodszym pokoleniom? 
Przywilejem siwej głowy jest doradzać, nawet jeśli niektórzy mówią, że to przynudzanie... 

Stowarzyszenie „My Life – historie opowiedziane” i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum od 10 lat spisują i zbierają w Archiwum Ludzkich 
Losów biografi e mieszkańców naszego regionu. Każdy życiorys to niepowtarzalna historia, której scenariusz napisało życie. Każdy bohater 
ma swoje przemyślenia, refl eksje, którymi dzieli się z czytelnikami. Czasami zaskakuje ich prostota i… niezwykle praktyczna, życiowa mą-
drość. Zapraszam do lektury. I być może – choćby krótkiej  chwili refl eksji. 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Czysty, przedwojenny 
patriotyzm

ALFONS ŁAZARCZYK
rocznik 1917, mieszkaniec Cybinki

Przed wojną i w czasie wojny byłem stuprocento-
wym patriotą. Teraz już niestety nie mogę o so-
bie tak powiedzieć. Nasza polityka nie układa się 
dobrze. Wtedy wierzyłem twardo. Pamiętam, jak 
w czasie pobytu w Niemczech spotykaliśmy się z 
innymi Polakami słuchać po kryjomu radia. By-
liśmy młodzi, nastawieni bardzo patriotycznie. 
Rozmawialiśmy głównie o Polsce, o wolności, 
niepodległości... Wracając z niewoli, myślałem, że 
będzie tak, jak marzyliśmy. 

Nie zmienia to faktu, że właśnie patriotyzm 
chciałbym przekazać młodszemu pokoleniu jako 
wartość najważniejszą. Tego im brakuje. Teraz 
ludzi opanowała pogoń za sukcesem, za pienią-
dzem. A my po wojnie przez jakieś dwa lata nie 
widzieliśmy pieniędzy. Jednak czuliśmy się odpo-
wiedzialni za kraj i za swoją małą ojczyznę. 

Współczesny patriotyzm nie jest taki, jak był kie-
dyś, przed wojną. Ludzie szanowali swój kraj. Tyle 
czasu przed wojną spędziłem w Knyszynie, a nie 
widziałem, żeby urzędnik państwowy zrobił jakieś 
nadużycie. Absolutnie. Jeśli ktoś nawet uważa się 

za patriotę, to w jego systemie wartości znajduje się to na dalszym miejscu. Ludzie nie 
są tak zjednoczeni jak przed wojną, czy podczas wojny. Każdy zasklepił się w sobie. Za-
mierają więzi międzyludzkie, nawet między sąsiadami. Ludzie mieszkają latami obok 
siebie i nie utrzymują żadnych kontaktów, nie znają imion swoich dzieci. Przed wojną 
na wschodzie było to nie do pomyślenia. 

Alfons Łazarczyk podczas pobytu w Drawsku Starym, na spotkaniu kombatantów. 



mentoring lubuski.pl

27

Kobieta spełniona
GRAŻYNA SZURKA
rocznik 1952, mieszkanka Słubic

Grażyna Szurka w wieku lat osiemnastu: 
głowa pełna marzeń, które udało się zrealizować.

Cieszę się, że z  rozważanych 
przeze mnie możliwości karie-
ry zawodowej, wybrałam drogę 
nauczycielki. W  pracy zreali-
zowałam się w  stu procentach. 
Szczególnie dumna jestem 
z  polsko-niemieckiego przed-
szkola. Jego istnienie jest dowo-
dem na to, że nie ma rzeczy nie-
możliwych. Oprócz pracy, ważna 

w  moim życiu jest również ro-
dzina. Każdy z  nas potrzebuje 
domu, w którym mógłby odpo-
cząć. Na pewno spełniły się moje 
marzenia. I w pracy, i w domu, 
dawałam z  siebie to co najlep-
sze. Również to co dobre, sta-
rałam się dostrzegać w  innych. 
Podobnie należy postępować 
z  innymi ludźmi, na przykład 
z  dziećmi. Nie koncentrować 
się na ich złych cechach, ale 
dostrzegać i  „wyciągać” to, co 
w nich jest dobre, najlepsze. I to 
właśnie pielęgnować. 

Niektórzy znajomi zarzucają mi, że nie mam wcale dziewięćdziesię-
ciu lat, że pewnie oszukuję. Odpowiadam, że urodziłem się w Polsce, 
wszystkie dokumenty mam polskie. Choćbym nawet chciał skłamać, 
nie mam za bardzo jak.  Szczęście w życiu to prosta sprawa: jak jest 
zdrowie, dzieci i żona są zdrowi, to jest dobrze. Chłop lubi żonę 
zdrową. Wtedy wszystko się układa. Chłop i baba to całe szczęście 
w domu. Ja i żona przeżyliśmy wspólnie sześćdziesiąt lat. Nie było 
pięciu minut, żebyśmy się do siebie nie odzywali. Bardzo ważne jest, 
żeby się na siebie nie obrażać. 

Szczęście jest proste
BOLESŁAW PRZEPIÓRA
rocznik 1921, mieszkaniec Cybinki

Bolesław Przepióra w mundurze, ranny w 1945 roku podczas ciężkich walk o Wał 
Pomorski. 
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Każdy zbiera to, co siał
JAN DUER
rocznik 1944, mieszkaniec  Słubic

Człowiek w moim wieku powraca myślami do ca-
łego życia. Wyobrażam sobie, że każdy z nas jest 
jak rolnik. Najpierw posieje czy posadzi, a potem 
pielęgnuje i czeka na efekty. Po jakimś czasie 
nadchodzi czas na żniwa, zbiory. Wtedy widać, 
co urosło - czy udało się, czy nie. Tak właśnie jest 
w moim życiu. Siałem i zbieram. Wychowałem 
swoje dzieci najlepiej jak potrafi łem. Nie wstydzę 
się tego. Jestem zadowolony. Najbardziej dumny   
jestem z dzieci. Nie miałem z nimi żadnych kło-
potów. Uczyły się dobrze, nie sprawiały proble-
mów wychowawczych. Wydaje mi się, że niczego 
nie zmieniłbym w swoim życiu. Cóż mógłbym 
zmienić? Mieć inną żonę? A czy wiem, jaka ona 
by była?

Nie tylko ekonomia
JAN MUZYKA
rocznik 1939, mieszkaniec Słubic

Matka  wychowała  nas  na  porządnych  i  uczciwych  ludzi,  może  nawet  za  uczci-
wych. Zawsze mówiła: „Nie daj swojego, nie bierz cudzego”. Dlatego zawsze wycofy-
wałem się, gdy dochodziło do tarć i konfl iktów. W tej chwili jednak widzę, i mó-
wię to z przykrością, że cwaniactwo popłaca. Wszystko można zrobić, jeśli ma się od-
powiednie układy, znajomości. 
Moim  zdaniem,  w  życiu  trzeba  przede  wszystkim  być  sobą.  Nie  podda-
wać się. Cały czas należy kształcić się, rozwijać, korzystać z wiedzy. Jednak przede 
wszystkim,  w  tym  co  się  dzieje,  trzeba  umieć  dostrzegać  drugiego  człowie-
ka. Dla mnie osobiście  liczy  się  solidarność, współdziałanie,  a nie  tylko bezlito-
sna ekonomia. 

Jan Duer, taksówkarz. Gdzieś w trasie zabrakło paliwa…

Jan Muzyka tańczy z żoną podczas balu z okazji Dnia Nauczyciela.
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Fragmenty biografi i wydanych w ramach projektu „Trwałość i uroda życia”, realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium 
Polonicum. Obecnie znajdują się w Archiwum Ludzkich Losów, prowadzonym przez Stowarzyszenie „My Life – historie opo-
wiedziane”. Więcej informacji: www.mylife-online.eu

Zebrała: Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Obecny świat 
jest bogaty
HELENA MISZKOWICZ-
-ADAMOWICZ
rocznik 1938, mieszkanka 
Rzepina

Teraz jest lepiej, łatwiej. W cza-
sach mojego dzieciństwa było 
dużo biedniej. Mimo że u  nas 
w  domu nigdy tak do końca 
biedy nie było. Rodzice często 
wymieniali żywność na inne 
rzeczy. Zawsze były w domu lane 
kluski, makaron, jajka i pierogi 
ruskie. Wydawało nam się, że to 
prawdziwy luksus. Faktycznie 
w  tamtych latach to był luk-
sus. Teraz jest wszystko, o czym 
można zamarzyć. Dziś dzieci 
mają, co chcą. Żyć nie umierać! 
Nie wiadomo, co teraz można 
wnukom dać w prezencie.
Moja dewiza to – być szczęśliwą 
mimo wszystko. A być szczęśli-
wą, znaczy przede wszystkim 
umieć pogodzić się z  faktem, 
że czas upływa, że tu boli, tam 
strzyka, a  tam komuś coś się 
stało, czy coś nie wyszło. Trzeba 
się pogodzić z  rzeczywistością 
i cieszyć tym, co jeszcze jest. Ży-
czyłabym sobie, aby moi bliscy 
starali się zgodnie żyć. Byli do-
brzy dla siebie i  żyli spokojnie 
i szczęśliwie. Helena Miszkowicz Adamowicz (z lewej) deklamuje wiersz Wisławy Szymborskiej „Jak się czuję”.


