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O wychowywaniu diamentów
Każde d
dziecko ma jakiś talent, naturalne predyspozycje.
pr
Jeśli uda nam się
to odkryć
odkry i rozwinąć, pozwoli to odpowiednio ukierunkować dziecko, tak
powied
aby jak najlepiej wykorzystało swoje
możliwości. Opowiada Magdalena
możliwo
Milczare
Milczarek, dyrektor Chrześcijańskiej
Szkoły Podstawowej
P
„Salomon”
w Zielo
Zielonej Górze. 18

W poszukiwaniu
zukiwaniu zadowolenia życia
Zadowolonych
olonych z pracy poznajemy po
zachowaniu,
waniu, po mowie ciała, wypowiedziach.
ach. Aﬁrmują miejsce pracy, są
pozytywnie
wnie do niej nastawieni i do
swojej przyszłości, mówią o możliwości
realizacji
cji siebie, doceniają to, co mają.
Sytuacje
cje trudne traktują jak wyzwanie.
Jak do tego dojść, mówi Marcin Herma,
mentor
or i coach ICC. 4

Daj dziecku
dzi
prawo do szukania
własnej drogi i rozmawiaj z nim
własne
Myślę, że
ż wśród młodzieży widać
dużą trudność
tru
w określeniu swoich
mocnych stron, zainteresowań, umiemocnyc
jętności, a co za tym idzie – określaniu
jętności
celów na
n przyszłość. Współczesny
świat at
atakuje nas wszystkich nadmiarem bodźców...
bod
– Mówi Małgorzata
Mejza, p
pedagog szkolny. 22
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Zamiast wstępu
Tematem przewodnim tego wydania magazynu „lubuskimentoring.pl” jest szeroko pojęta edukacja, czyli to, czego i jak uczymy
dzieci i młodzież. Bo może to, że
wychodzą nieprzygotowani na
rynek pracy, to nie do końca tylko ich wina. Ich kształceniem –
kształtowaniem i wychowaniem
zajmują się przede wszystkim
rodzice, a także całkiem liczny
zastęp nauczycieli – od przedszkola po studia wyższe.
Jako mama łobuzierskiego
6-latka staram się myśleć o tym,
że moje zabiegi wychowawcze
mają m.in. ten cel, żeby umiał
być dorosłym, odpowiedzialnym, wrażliwym, pewnym siebie człowiekiem. Kilka lat temu
przeczytałam zdanie, które dało
mi wiele do myślenia: „tego, czy
dziecko jest dobrze wychowane
nie ocenia się, gdy ma ono 5, 10
ani nawet 18 lat. Powiedzieć to
można dopiero, gdy ma lat 30,
własną rodzinę, potraﬁ być ojcem, mężem, ma pracę, w której jest doceniany – czyli, kiedy
układa swoje własne życie”. Bo
to jest najtrudniejszy sprawdzian. I jeśli potraﬁ to robić –
został dobrze i mądrze przygotowany.
W końcu taki jest cel zabiegów
wychowawczych prowadzonych
i w domu, i w szkole. Czas ucieka bardzo szybko. Mój syn właśnie rozpoczyna swój maraton

edukacyjny, we wrześniu ruszy
do szkoły. Tam będzie się uczył
wielu mądrych rzeczy (niestety, niemądrych pewnie również
nauczy się sporo, będziemy mieli o czym rozmawiać w domu).
Zastanawiam się, jaki będzie za
kilkanaście lat, kiedy jako młody dorosły będzie szukał pracy.
Jak się zmieni? Jakie będzie miał
pomysły na siebie? Na razie mu
ich nie brakuje.
Z młodzieżą mam styczność
pracując w Fundacji. Niektórzy
z nich to fantastyczni, otwarci

ludzie. Przebywanie z nimi inspiruje. Ale zbyt wielu brakuje
tego, co na razie ma (i to w nadmiarze) mój sześciolatek – kreatywności, pasji, zaangażowania,
zapału. Jakby właśnie nie mieli
pomysłów na życie, na siebie. Jeśli mieli je w wieku 6 lat, to gdzie
się podziały? Przed nimi jeszcze
całe dorosłe życie… Dopiero tu
zaczną się trudne egzaminy.
Dlatego w tym numerze tak
wiele rozmów o edukacji i wychowaniu, wspieraniu młodych,
współpracy szkoły z rodzicami

i odwrotnie. Jak dobrze wykorzystać czas spędzony w szkolnych
murach? Jacy są współcześni
młodzi ludzie widziani oczami
pedagogów? Jakie wymagania
świat stawia przed nimi, przed
rodzicami? Na te i inne pytania
odpowiadają m.in. czynna pedagożka, była nauczycielka, wieloletnia komendantka hufca ZHP,
dyrektorka prywatnej szkoły
podstawowej.
Zapraszam do lektury,

Katarzyna
Buchwald-Piotrowska
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W poszukiwaniu
zadowolenia z życia

Z MARCINEM HERMĄ, mentorem, licencjonowanym doradcą zawodowym, coachem ICC, trenerem, rozmawia RENATA WCISŁO
Jak często spotyka Pan ludzi zadowolonych z pracy?
Zaskoczę panią – jest ich więcej
niż osób niezadowolonych.
W jaki sposób to wyrażają?
To widać po zachowaniu, po
mowie ciała, wypowiedziach.
Aﬁrmują miejsce pracy, są pozytywnie do niej nastawieni
i do swojej przyszłości, mówią
o możliwości realizacji siebie,
dostrzegają szanse rozwoju,
doceniają to, co mają. Sytuacje
trudne traktują jak wyzwanie.
Co jest potrzebne człowiekowi,
by czuł się zadowolony z pracy?
Ważne są: możliwość realizacji siebie, czerpanie satysfakcji
z pracy, rozwój, podejmowanie
działań, które motywują, wykonywanie zadań zgodnych z kwaliﬁkacjami zawodowymi, dobre
relacje ze współpracownikami
i przełożonymi, poczucie stabilności, przewidywalność. Oczywiście aspekt materialny, ﬁnansowy także jest istotny. Również
osobowość ma znaczenie. Według badań przeprowadzonych
przez Centrum Badań Opinii
Społecznej, zdecydowana więk-

szość osób (ok. 80 proc.), które
są zadowolone z pracy, w pierwszej kolejności wskazuje jako
przyczynę tego stanu pozamaterialne aspekty, dopiero później
ﬁnanse – te dwa obszary są ze
sobą ściśle powiązane.
Czyli tego wszystkiego poszukujemy w pracy?
Warto dążyć do czerpania radości z niej, do spełnienia zawodowego. Natomiast sprawą
indywidualną jest to, które z po-

wyższych wartości są dla danej
osoby najważniejsze w pracy.
Co nie pozwala nam się spełniać
w pracy? Na jakie bariery, problemy napotykamy?
To może być nieodpowiednie
dla nas miejsce, charakter zajęcia
niezgodny z osobowością, z misją życiową danej osoby, zakres
wykonywanych obowiązków.
Wydaje mi się, że też nasze nastawienie…

Jeśli wykonuję pracę w zgodzie
ze sobą, mam pozytywne nastawienie do tego, co robię, bo dostrzegam sens i korzyści, jakie
się z tym wiążą.
Przeszkodą może też być zastana
w miejscu pracy rzeczywistość,
relacje międzyludzkie, z przełożonymi, system pracy.
Znam osobę, która zrezygnowała z wysokiego stanowiska
w korporacji ze względów osobistych. Brakowało jej równowagi
pomiędzy życiem zawodowym
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a prywatnym, bardzo ważna była
dla niej rodzina. I tu dotykamy
sprawy wyznawanych przez nas
wartości.
Jest jeszcze inna ograniczająca
nas bariera: stosunek do pracy.
Są osoby, które nie czekają na
idealne zajęcie, ale podejmują
kolejne wyzwania w drodze do
celu, są proaktywne. Są jednak
ludzie, którzy mają negatywne
przekonanie o pracy w ogóle, że
jest ciężko, że trudno ją znaleźć,
że nie opłaca się pracować, że to
nie dla nich, etc.
I to, co myślą, przekłada się na ich
działania, raczej ich brak. I w rezultacie dostają to, co myślą…
Nie na wszystko mamy wpływ
w danym momencie. By czuć
się spełnionym w pracy, znaleźć
tą, która będzie nas zadowalać,
potrzebna jest otwartość, czasami pewna doza ryzyka, odwagi, motywacja w dążeniu do
celu, wytrwałość, cierpliwość,
chęć dokonania zmian w życiu.
I wreszcie wykonanie pierwszego kroku. Po prostu podjęcie
działań.
Czyli mamy brać sprawy w swoje ręce.
Dążyć do realizacji siebie i spełnienia. Ważna jest też reﬂeksja
nad sobą. Zastanowienie się, co
chcę w życiu robić, co jest dla
mnie ważne.
Mogę mieć reﬂeksję i wiedzieć,
co chcę w życiu, tylko że nie
każdy potraﬁ iść przebojem
i podejmować odważnie wyzwania. Czy nie jest tak, że osoby

o pewnych cechach osobowości łatwiej sobie radzą na rynku
pracy, i w ogóle w życiu, są z natury zaradne, otwarte, energiczne, zdecydowane?
Tak, w znacznym stopniu o realizacji naszych osiągnięć decyduje osobowość, ale także okoliczności zewnętrzne.
A skąd biorą się nasze przekonania?
Są kształtowane już we wczesnym
etapie dorastania, w procesie socjalizacji. Kształtują się na bazie
informacji, jakie otrzymujemy
od otoczenia np. rodziców, rodziny, rówieśników, od osób dla
nas ważnych, mających wpływ
na naszą tożsamość. Mogą mieć
charakter wspierający, motywujący, dodający wiary we własne
możliwości lub ograniczający,
hamujący. Jesteśmy ich świadomi lub nie. Na ich podstawie opisujemy siebie oraz otaczającą nas
rzeczywistość i podejmujemy
pewne decyzje.
Gdzie tkwi jeszcze przyczyna
problemów zawodowych?
Jako doradca często pracowałem z osobami, które nie mogły znaleźć zajęcia, co wynikało
np. z braku zapotrzebowania na
dane kwaliﬁkacje, czy ograniczanie zatrudnienia.
Inny charakter mają problemy
zawodowe osób pracujących.
Część z nich wynika z charakteru i jakości relacji między ludźmi np. z niewłaściwej komunikacji wewnątrz ﬁrmy, pomiędzy
pracownikami lub na linii podwładny – przełożony.

Nie jestem jeszcze spełniony, ale już wiem, że idę dobrą drogą i wciąż
odkrywam nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
Kolejny to frustracja, której źródłem może być np. wykonywanie obowiązków niezgodnych
z kompetencjami, stres związany z pracą, nieadekwatne wynagrodzenie za czas i włożoną
energię.
Wpływ ma też kultura w miejscu
pracy, atmosfera. Problemem
jest również „nieprzewidywalność” dnia następnego, wymaga-

nia korporacyjne, wysokie oczekiwania, np. realizacja planów
sprzedażowych, zbyt duży nacisk
na efektywność pracownika.
Czy wiek ma znaczenie w podejściu do pracy?
Osoby młodsze częściej akceptują niższe wynagrodzenie w zamian za możliwość rozwoju. Jest
też tak, że godzą się częściej na
5
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MARCIN HERMA
Ma 36 lat. Nowosolanin,
żonaty, tata Zosi i Szymona.
Interesuje się rozwojem osobistym i zawodowym człowieka
oraz realizacją osiągnięć. Jest
trenerem, coachem, licencjonowanym doradcą zawodowym.
Ukończył socjologię na Uniwersytecie Zielonogórskim i studia
podyplomowe w Dolnośląskiej
Szkole Wyższej we Wrocławiu
oraz wiele kursów i szkoleń
m.in: szkolenie certyﬁkujące
Coach ICC, szkołę trenerów
i konsultantów zarządzania
„Matrik”, roczny staż w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie
i inne. Prowadzi indywidualne
sesje coachingowe, szkolenia,
warsztaty rozwojowe, współpracuje z ﬁrmami szkoleniowymi, organizacjami pozarządowymi. Czas wolny spędza
aktywnie z rodziną i jeździ
rowerem po lesie, czerpiąc
energię z kontaktu z przyrodą.

pracę niespełniającą ich oczekiwań. Podjecie zatrudnienia
traktują często jako inwestycję
w siebie, w budowanie doświadczenia zawodowego. Mam tu na
myśli tych, którzy aktywnie podchodzą do swojego rozwoju.
A osoby starsze?
Na podstawie własnych doświadczeń, w pracy coacha czy
też doradcy zawodowego mogę
stwierdzić, że wiek nie ma znaczenia w podejściu do pracy,
w motywacji do niej, potrzeby realizacji w niej. Większość
osób, z którymi pracowałem,
bez względu na wiek, chce być
aktywna. Zauważam też, że im
więcej doświadczenia zawodowego i życiowego, tym więcej

Czerpanie pozytywnej energii z pracy zawodowej dodaje jej w życiu
prywatnym i na odwrót. Dla mnie ważna jest równowaga.
reﬂeksji, zrozumienia rzeczywistości.
Częściej świadomie wybieramy
pracę, czy bardziej jest to metoda prób i błędów, a może bardziej kieruje nami przypadek: o,
traﬁła się całkiem niezła oferta,
może to wezmę, zobaczymy, co
będzie dalej…
Bywa różnie. Sam długo szukałem. Pierwszą pracę zarobkową
podjąłem jeszcze ucząc się. Miałem 16 lat i zostałem zatrudniony
w zakładzie produkcji krasnali
ogrodowych. Do domu wracałem
wieczorami. Potem pracowałem
w zakładzie poligraﬁcznym, hurtowni spożywczej, supermarkecie. I tak do końca studiów. Dużo
się wtedy nauczyłem od ludzi,
których spotkałem, a przede

wszystkim o samym sobie. Jednocześnie wiedziałem, że jest to
praca tymczasowa, pewien mój
etap. Następnie zostałem doradcą zawodowym w urzędzie pracy
w Nowej Soli, to zajęcie i miejsce rozwijało mnie. Tu miałem
styczność z drugim człowiekiem
i zbliżyłem się do odpowiedzi na
pytanie, co chcę w życiu robić –
pracować z ludźmi, pomagać,
rozwijać siebie i innych. Odchodząc z urzędu po kilku latach,
założyłem jednoosobową ﬁrmę.
W tym czasie zostałem też trenerem, coachem. Jednak nie jestem jeszcze spełniony do końca, ale już wiem, że idę dobrą
drogą i wciąż odkrywam nowe
możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Jak satysfakcja z pracy przekłada się na nasze życie prywatne?
Obydwa te obszary życia mają
dla nas ogromną wartość. Bardzo często przenikają się, wzajemnie uzupełniają. Czerpanie
pozytywnej energii z pracy zawodowej dodaje jej w życiu prywatnym i na odwrót. Dla mnie
ważna jest równowaga.
Są ludzie, którzy poświęcili się
całkowicie jakiejś idei, myśli,
celowi zawodowemu, rezygnując z życia osobistego…
Takiego wyboru dokonali
zgodnie z własnymi wartościami realizując to, co dla nich
ważne. Wierzę jednak w to, że
można spełniać się zawodowo i w innych ważnych rolach
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społecznych bez rezygnacji lub
poświęceń.

przodu, mogą pomóc w tym np.
warsztaty rozwojowe lub coach.

Ale są osoby, które świadomie
wybierają karierę, spełnienie zawodowe…
To zależy, co dla nich jest w życiu wartością. Być może nie mają
potrzeby realizacji w pewnych
rolach społecznych – jako żona,
matka, mąż, ojciec, syn, córka...
W różnych momentach życia
różne role stają się dla nas ważne, a tym samym poświęcamy
im więcej uwagi i energii. Warto
dążyć do zachowania wewnętrznej harmonii w realizacji ważnych dla nas ról. Jeden z moich
klientów, czterdziestoparoletni
mężczyzna. na pewnym etapie
swojego życia stwierdził: „gdybym tylko mógł cofnąć czas,
chętnie zrezygnowałbym z pracy, przynajmniej z jej części, by
uczestniczyć w życiu rodzinnym, być więcej z dziećmi”.
Znam natomiast osoby, które
umiejętnie łączą różne swoje
życiowe role.

Kto najczęściej korzysta z doradztwa zawodowego?
Beneﬁcjenci urzędów pracy, publicznych służb zatrudnienia.
Coraz częściej szkoły współpracują na tym polu z urzędami pracy, ochotniczymi hufcami pracy,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Studenci mają
akademickie biura karier. Coraz
częściej na doradztwo zawo-

Dla mnie to jest sukces, to jest
kluczem do spełnienia. Kto
może mi pomóc poukładać to
we mnie, znaleźć właściwą drogę, zmienić przekonania, nabrać pewności siebie i odwagi
do działań?
Nikt tego nie poukłada za nas.
Odpowiedzialność za podejmowane decyzje, pewność siebie,
dążenie do spełnienia, odwaga
jest w każdym z nas. Warto zacząć od uważnego przyjrzenia się
sobie, swoim marzeniom, dążeniom i zrobić pierwszy krok do

Tak, i ta efektywność przejawia
się na wielu płaszczyznach życia,
związana jest z naszymi rolami
i zadaniami. Na przykład: jak pogodzić pracę z życiem osobistym,
mniej pracować „po godzinach”.
Jeśli zacznę świadomie zarządzać
czasem, może być tak, że nie będę
musiał zostawać dłużej w ﬁrmie
i więcej czasu poświęcę rodzinie.
Efektywność przekłada się na
możliwość realizacji swoich celów, odpowiednią strategię ich realizacji, konsekwencję, harmonię.

Gdzie szukać mentora? Najpierw w sobie - być otwartym na najbliższe otoczenie, rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, gotowym
do poznania osób, od których możemy się uczyć.
dowe przychodzą osoby młode
i takie, które chcą zmienić miejsce pracy, określić ścieżkę kariery zawodowej, rozpoznać swoje
predyspozycje, poszukujące informacji zawodowych.
Zajmuje się też pan efektywnością osobistą.

Co znaczy: zarządzanie karierą?
Również tym pan się zajmuje.
Wspieram osoby w zarządzaniu karierą przez nie same,
pomagam przy planowaniu,
ukierunkowaniu,
wyborze
korzystnej strategii rozwoju.
I sam cały czas uczę się zarządzać
własną…

Czym jest dla pana kariera?
To możliwość realizacji siebie
na wielu płaszczyznach. Jest dla
mnie złożoną różnorodnością
doświadczeń zawodowych, osobistych, pełnionych ról.
Jak mądrze nią zarządzać?
Trzeba przede wszystkim udzielić sobie odpowiedzi na pytania: co jest dla mnie ważne, co
chcę osiągnąć, jak to realizować,
w czym się chcę rozwijać? I odważnie podążać w tym kierunku,
wyznaczać cele zgodne z wartościami, podejmować działania,
być otwartym na rzeczywistość,
która nas otacza, bo w każdym
momencie może przynieść nam
coś dobrego. To również odwaga
do realizacji siebie. To sprecyzowanie celów, spisanie działań,
analiza priorytetów, przejście do
działań oraz monitoring osiągnięć.
Czym jest zarządzanie swoim
czasem?
Powiedziałbym raczej – zarządzenie sobą w czasie. To łączy się
też ze skutecznością, efektywnością. Doba ma tylko 24 godziny
i to, jak wykorzystam ten czas,
zależy tylko ode mnie.
W takim razie, jak zarządzać
sobą w czasie?
Istnieje kilka narzędzi. Stosowałem matrycę Eisenhower’a.
Dzięki niej możemy dokonywać
podziału zadań na te o charakterze priorytetowym oraz mniej
ważne i pilne. To daje możliwość wglądu, w czym możemy
być bardziej efektywni.
7
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Jest jeszcze metoda Alpen, polegająca na spisaniu planowanych aktywności w danym dniu
i określeniu czasu ich realizacji.
Dzień planujemy przeznaczając
60 proc. czasu na realizację założeń, pozostałe 40 proc. na tzw.
sprawy nieprzewidziane. Kolejny krok to ułożenie listy priorytetów. Następny etap to realizacja zadań i kontrola.
Warto też zapamiętać regułę
Pareto 80/20: 20 procent czasu efektywnie wykorzystanego
przynosi 80 proc. korzyści.
Od czego zacząć, by mądrze pokierować swoim życiem zawodowym, by czuć się zadowolonym z pracy?
Od wglądu w siebie. Od uzyskania odpowiedzi: co ja chcę robić?
Jaki są moje wartości i potrzeby?
Jest to proces wymagający uważności na siebie. Myślę, że odpowiedzi na te pytania przychodzą
przez całe nasze życie zawodowe.
Rzeczywistość się zmienia, także
uwarunkowania ekonomiczno-społeczne. Warto obserwować,
co się dzieje w naszym otoczeniu zawodowym, przyjrzeć się
rynkowi pracy, budować swoją
świadomość. To bardzo indywidualne, każdy z nas jest inny.
Dobrodziejstwem i pięknem
człowieka jest to, że mamy naturę rozwojową, pytamy, poszukujemy odpowiedzi.
Często satysfakcję przynosi nie
cel, ale podróż do celu.
W czym pomaga mentoring?
Pomaga w rozwoju. Jest oparty
na partnerskiej relacji pomię-

Wierzę w to, że można spełniać się zawodowo i w innych ważnych
rolach społecznych bez rezygnacji lub poświęceń.
dzy mentorem a podopiecznym,
relacji uczeń-mistrz. Wspiera
w uczeniu się nowych, korzystniejszych zachowań, przyswajaniu wiedzy, wzmacnianiu
pozytywnych przekonań. Jest
stymulujący, pomaga odkryć potencjał osoby podopiecznej, usunąć wewnętrzne ograniczenia,
wzmacnia ją w rozwoju zawodowym np. w miejscu pracy lub
innych ważnych obszarach życia.
Gdzie szukać mentora?
Najpierw w sobie – trzeba być
otwartym na najbliższe otoczenie, rzeczywistość w jakiej funkcjonujemy, gotowym do pozna-

nia osób, od których możemy
się uczyć. Zastanowić się, czego
nowego chcę się nauczyć i od
kogo mogę czerpać tę wiedzę,
kto jest dla mnie wzorem. I tu
też mówimy o dwóch płaszczyznach mentoringu – w obszarze
zawodowym, i osobistym. Nie
zawsze jesteśmy świadomi tych
relacji. Najwyraźniej widać ją
wtedy, kiedy młody pracownik
uczy się od bardziej doświadczonego. Sam dopiero po kilku
latach uświadomiłem sobie, że
mój nauczyciel wypowiadając
słowa, które pamiętam do dziś:
„Sięgaj ręką gwiazd, a jeśli ich
nie dosięgniesz, nie będziesz

miał błota w ręku”, stał się dla
mnie jednym z mentorów.
Co to znaczy mieć szacunek do
swojej pracy i do cudzej?
Cenić siebie i czas przeznaczony
na pracę, wykonywać ją w najlepszy sposób w jaki potraﬁmy,
profesjonalny, rzetelny. Angażować się w nią z pozytywną energią, dostrzegać wartości z niej
płynące oraz korzyści dla siebie,
dla najbliższych. I być świadomym, że to, co robi ta druga osoba, jest dla niej ważne i wartościowe, dostrzegać to i doceniać.
Dziękuję za rozmowę.
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Klub Mentora
Z inicjatywy jednego z działających w projekcie mentorów pod
koniec 2013 r. powstał KLUB
MENTORA. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w siedzibie Organizacji Pracodawców
Ziemi Lubuskiej w Zielonej
Górze. Podczas zebrań mentorzy, kadra projektu, jak i osoby, którym temat jest bliski,
dyskutują o idei, wymieniają
się doświadczeniami, również
w swojej pracy z podopiecznymi, analizują problemy, a także
rozmawiają o przyszłości mentoringu w Polsce.

– Chcielibyśmy, by nasz klub istniał także wtedy, kiedy projekt się
skończy i o tym również rozmawiamy – mówi Magdalena Tokarska, koordynatorka projektu.
Osoby, które są zainteresowane tematem i chciałyby wziąć
udział w dyskusjach i włączyć się
w prace, proszone są o kontakt
z panią Mileną Pałys, asystentką ds. współpracy partnerskiej
z Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, pod numerami
telefonów 68 327 18 81 lub 697
712 032.

(Ren)

Od lewej: Milena Pałys, asystentka ds. współpracy partnerskiej
z Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz mentorzy: Iwona Jaworska i Grzegorz Blaut.

– Mentor jest też po to, by dodał też odwagi życiowej – stwierdziła
koordynatorka projektu Magdalena Tokarska (z lewej). Obok siedzi nowa asystentka projektu, Anna Serba.

Mentorzy (od lewej): Marek Cebula i Sebastian Cycuła. Obydwaj
opowiadali o swoich relacjach z podopiecznymi, analizowali problemy, szukali rozwiązań, mówili o zmianach, które zaszły w podopiecznych od początku pracy z nimi.
9
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Mentorzy rozmawiali również o stażach, które obecnie odbywają
podopieczne: – Ważne, by wykorzystały to jako przygodę – mówił
Przemysław Zieliński.

Sławomir Kozieł mówił o pracy na
przekonaniach z podopiecznymi, o organizacji
ich czasu pracy.

W klubie dyskutowano o sensie spotkań ucznia z nauczycielem,
wpływie różnych czynników na te relacje i coraz większym otwarciu się podopiecznych w rozmowach z mentorami.

Jeden z mentorów - Grzegorz Blaut.

– Powiedziałam jej, że każdej chwili
może do mnie zadzwonić, jeśli czuje
potrzebę, będę ją wspierać – mówi
mentorka Beata Piasny o swojej podopiecznej.

10
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Mentorzy Marcin Herma i Maria Fraszewska, która mówi o swojej pracy z podopieczną: – Rozmawiamy ze sobą bardzo otwarcie,
nasze spotkania wyglądają jak normalna rozmowa, moje działanie to wspieranie jest w różnych sytuacjach życiowych – zawodowych i osobistych. Uczę ja m.in. tego, że od tego co ona zrobi
zależne są relacje z innymi osobami, jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach.

Mentor Sławomir Kozieł (z lewej): – Szczęściarzami są ci, których
podopieczni dzielą się z nimi sprawami osobistymi.
– To dla nich też nie jest łatwe, spotykają się tak naprawdę z obcymi ludźmi, to dla nich proces, muszą się z tym oswoić, przejść
kolejne etapy – stwierdził Przemysław Zieliński (z prawej), który
prowadzi szkolenia z podopiecznymi.

- W badaniach podopieczne wskazywały, że ta metoda jest
efektywna i potrzebują pomocy ze strony mentorów. Podkreślały,
że w przyszłości też zajęłyby się osobami, które potrzebowałyby
takiego wsparcia. Mentorzy motywują je do działania, wskazują
kierunki, mogą z nimi pogadać o wszystkim, pomagają też rozwiązywać problemy prywatne – podsumowała Honorata Ruban,
asystentka koordynatora projektu.

– Ciekawa jest ta praca i mam nadzieję, że coś dobrego z tego
wyjdzie. Jestem zadowolony z tego doświadczenia – zaznaczył
Krzysztof Irek i mówił o trudnościach oraz efektach pracy na
linii mistrz-uczeń. Obok siedzą mentorzy: Marek Cebula (z lewej)
i Sebastian Cycuła (z prawej).

11
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Mentoring stosują od 100 lat
Z hm. Teresą Dreszer, wieloletnią komendantką, obecnie zastępcą komendanta Hufca ZHP
w Słubicach rozmawia Katarzyna Buchwald-Piotrowska
Słowo „harcerz” oznacza dla
mnie kogoś, na kim można polegać, kto spełnia anonimowo
dobre uczynki, jest patriotą.
Takie skojarzenia mam zakodowane z dzieciństwa. Obecnie
wydają się one nieco archaiczne… A czym według Pani jest
harcerstwo?
Harcerstwo w swej istocie nie
zmieniło się za wiele. Może jedynie zmianie uległa otoczka
wokół niego i sposób jego postrzegania. Czym jest? Jest to wychowywanie młodego człowieka.
To wspieranie jego wszechstronnego rozwoju oraz, co dla nas,
kadry jest bardzo istotne, kształtowanie pewnych postaw. Przede
wszystkim patriotycznych, ale

Zbiórka na placu

również obywatelskich. A także
postawy otwartości na drugiego
człowieka.
To faktycznie brzmi nieco archaicznie w naszych czasach.
Być może, ale tylko na pierwszy rzut oka. Tak naprawdę słowa takie jak „wychowanie” czy
„patriotyzm” nie padają wprost
w naszych działaniach. My uczymy tego w praktyce. Osoba,
która spędziła kilka lat w harcerstwie na pewno nie powie,
że była wychowywana. Będzie
opowiadać o tym, co robiła, co
przeżyła.
W jaki sposób uczycie tych niełatwych rzeczy?

Harceskie obozowisko w lesie
Uczymy w działaniu. Weźmy
choćby postawę patriotyczną.
Nie tylko mówimy, że trzeba
być patriotą. Ale pokazujemy
jak powinno się to wyrażać. Jeśli
jest jakaś uroczystość państwowa, to bierzemy w niej udział.
Świadomie. Harcerze wiedzą,
dlaczego stoją przy pomniku 1
września. Umieją się zachować,
gdy jest grany hymn państwowy,
rozumieją, że należy przyjąć właściwą postawę, nie rozmawiać,
nie śmiać się. Podczas obozów
wiele czasu spędzamy na zabawie, ale kiedy wciągana jest na
maszt ﬂaga państwowa dzieci
czują, że to jest ważny moment.
Że ten symbol trzeba szanować.
Na tym polega nauka. Nie mówimy w sposób nakazowy: ty mu-

sisz pomagać innym. Ale każde
dziecko w wieku 13 lat ma za
sobą przeszkolenie z udzielania
pierwszej pomocy, a wielu ukończony kurs I pomocy. Harcerz
wie, jak się zachować, jeśli zobaczy kogoś potrzebującego pomocy. Ma potrzebne umiejętności,
wie dlaczego i jak zareagować.
Harcerstwo ma także swoje
określone struktury i wytyczoną drogę jaką prowadzony jest
młody człowiek. Każdy może się
rozwijać w wielu różnych dziedzinach.
Zgadza się, mamy struktury,
w ramach których funkcjonuje system stopni i sprawności. Tych ostatnich jest ponad
100. Młody człowiek ma prawo
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wyboru tego, co go interesuje
i pod kierunkiem drużynowego
rozwija i pogłębia swoje zainteresowania w danej dziedzinie.
Również instruktorzy wytyczają
swoją ścieżkę rozwoju zdobywając kolejne stopnie. Nie jest tak,
że wolno im „osiąść na laurach”.
Jaką rolę pełnią drużynowi?
Można powiedzieć, że są mentorami
młodych
harcerzy,
prawda?
Tak, instruktor nie jest typowym nauczycielem. Jest to
raczej relacja mistrz-uczeń.

Prawo harcerskie
Związku Harcerstwa
Polskiego
1. Harcerz sumiennie
spełnia swoje obowiązki
wynikające z Przyrzeczenia harcerskiego.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny
i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym
widzi bliźniego, a za brata
uważa każdego innego
harcerza.
5. Harcerz postępuje po
rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę
i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny
i posłuszny rodzicom
i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze
pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny
i oﬁarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach,
nie pali tytoniu i nie pije
napojów alkoholowych.

Mistrz oddziałuje na podopiecznych, ale działa tu również zasada sprzężenia zwrotnego. Żeby być autorytetem,
a tylko taki instruktor ma rację
bytu, musi sam się rozwijać.
Musi wzbogacać swoją osobowość, a przede wszystkim oddziaływać swoją postawą. Same
słowa to nie wszystko, one nie
przekonują młodych ludzi. Konieczne jest poparcie ich przykładem osobistym. Miłe jest to,
że osoby, które odeszły z harcerstwa, potraﬁą zadzwonić lub
przyjść do swoich byłych drużynowych, kiedy mają problem.
Bycie instruktorem, czyli osobą, która zdecydowała się zostać
w harcerstwie, funkcjonować
według harcerskich ideałów to
pewien sposób na życie.
Czym harcerstwo przyciągało
20, 30 lat temu, a czym obecnie?
Wydaje mi się, że 20, 30 lat
temu nie było to przyciąganie,
a moda, czasami nakaz. W tej
chwili jest to dla dzieci, młodzieży oderwanie się od rzeczywistości, która jest bardzo
brutalna. To po pierwsze. A po
drugie, dzieci, które docierają
do harcerstwa fascynuje to, że
mogą przeżyć przygodę. Trzecia
rzecz to przyjaźnie. Rzeczywiście, porównując stan liczebny
obecnie i 20 lat temu, widać
duży spadek. Ale ci, którzy teraz
działają w harcerstwie, są z nim
bardziej związani. Bardziej autentyczni. Świadomie decydują
się na przyjęcie pewnych postaw. Nie zapominajmy o tym,
że wszystkich harcerzy, od 6

A tak to wyglądało 20 lat temu...

do 100 lat obowiązuje Prawo
Harcerskie, którego zapisy nie
zmieniły się od ponad stu lat.
Co jest najtrudniejsze dla młodych ludzi? Który punkt sprawia im najwięcej trudności?
Wciąż ten 10., który mówi
o używkach: harcerz nie pali papierosów i nie pije alkoholu. To

jest trudne, na przykład gdy 14,
15 latkowie idą razem do pubu.
Wszyscy sięgają po piwo, a harcerz wie, że albo sprzeniewierzy
się swoim ideałom, albo narazi na to, że zostanie wyśmiany
przez grupę. Jest to bardzo trudny wybór – być wiernym sobie,
czy przypodobać się innym.
Nie ma ludzi idealnych, istot13
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Dzieciaki muszą być wciąż zajęte
nym jest, aby chcieć pracować
nad sobą, zwalczać swoje słabości, dążyć do ideału. Kierunkowskazem na tej drodze jest
właśnie Prawo Harcerskie.
Czy w takim razie harcerze nie
odstają coraz bardziej od rówieśników?
Nie, a już na pewno nie mają
powodów, żeby czuć się gorsi.
Śmiem twierdzić, że są bardziej
odporni na stres i lepiej przygotowani do wejścia w dorosłe
życie. Harcerstwo to nie tylko
dobra zabawa, zbiórki, obozy.
Nasza działalność nie ogranicza
się jedynie do różnych akcji. To
również codzienna praca. Gdy
obserwujemy losy naszych byłych podopiecznych, widać wyraźnie, że 90 proc. z nich idąc
na studia radzi sobie bardzo dobrze z nową sytuacją. Nie mam
tu na myśli nauki, bo to są indywidualne zdolności, ale to, że
szybko odnajdują się w nowych
warunkach, nie są zagubieni.

Wcześniej mieli wiele okazji,
żeby sprawdzić się w trudnych
sytuacjach…
Harcerze od samego początku
muszą samodzielnie podejmować decyzje. Działają w małych
grupach, pracują metodą zadaniową. Instruktor, a mówiąc
współczesnym językiem lider,
wyznacza zadania, podpowiada,
prowadzi, ale decyzje muszą podejmować sami.
To uczy odpowiedzialności. Nie
wszyscy harcerze są „orłami”
jeśli chodzi o naukę. Ale większość z nich ma ukierunkowane
zainteresowania. To również pomaga im funkcjonować w szkole, a później – dokonać wyboru
drogi zawodowej.

Obecnie harcerstwo ma dużą
konkurencję,
jeśli
chodzi
o formy i sposoby spędzania
wolnego czasu przez dzieci
i młodzież.
Pomimo trudniejszych warunków socjalnych w porównaniu
z koloniami, obozy harcerskie
są nadal popularne. Może wynika to z dobrych doświadczeń rodziców, którzy kiedyś
sami byli młodzi sami w takich
uczestniczyli. My organizujemy
je od lat ciągle w tym samym
miejscu. Wydawałoby się, że to
żadna rozrywka jechać kolejny raz do Mrzeżyna, gdzie nie
ma żadnych większych atrakcji. A okazuje się, że nie tylko
harcerze, ale duża grupa dzieci

Zasady harcerskiego wychowania to:
• służba, czyli czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego
człowieka,
• braterstwo, czyli przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych,
• praca nad sobą, czyli nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

niezrzeszonych w harcerstwie
uczestniczy w naszych obozach
kilkakrotnie.
Czym tak bardzo zachęcacie
dzieci?
Programem. Wiemy, że musimy
zaproponować na tyle bogaty
i interesujący program, że zdoła
on wygrać konkurencję z telewizją i komputerem. I to nam
się udaje.
Jeździmy do lasu pod namioty,
w związku z czym każde dziecko
ma sporo obowiązków, dla wielu
jest to pierwsza dobra szkoła samodzielności.
Nasze turnusy liczą po 100 osób.
Już od lat na te 100 osób przed
zakończeniem turnusu odjeżdża
jedno, maksymalnie dwoje dzieci.
To świadczy o tym, że dobrze się
z nami czują.
Jakie są harcerskie metody pracy
z młodymi ludźmi, żeby z jednej strony czegoś ich nauczyć,
a z drugiej, żeby byli zadowoleni?
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Harcerstwo nie zmienia się, a i młodzi ludzie są podobni
Aktywność, cały czas aktywność.
W harcerstwie w ogóle nie ma
zbyt wiele czasu na bezmyślne
leniuchowanie. Nic nie jest podane na tacy, nie ma zajęć typu
pogadanka. Jeśli na przykład
chcemy pokazać szkodliwość
używek, mamy przygotowane gry, które doprowadzają do
tego, że dziecko samo wyciąga
wnioski. Jeśli uczymy pierwszej
pomocy, to najpierw pokazujemy i szkolimy, a później dzieci
mają okazję sprawdzić swoją
wiedzę w praktyce, na przykład
podczas biegów patrolowych.
Wydaje mi się również, że udaje
nam się oduczyć młodych ludzi
postaw egocentrycznych przez
to, że proponujemy wiele zadań
zespołowych. Uczą się w trakcie
ich realizacji współdziałania,
a to z pewnością zaowocuje
w przyszłości w pracy zawodowej. Dla mnie osobiście najpiękniejsze są momenty, gdy
po tygodniu pobytu na obozie
wśród trzydziestu harcerzy sie-

demdziesiątka dzieci z różnych
środowisk zaczyna przejmować harcerskie normy i zasady
współżycia w grupie.
Czy młodzi ludzie są podobni
do rówieśników sprzed 20 lat?
Wydaje mi się, że młodzież się
nie zmienia. Wewnątrz są tacy
sami, podobnie wrażliwi i krytyczni.
To świat zewnętrzny się zmienił. My, dorośli, telewizja, prasa,
zabiegani rodzice spowodowaliśmy, że młodzież zaczęła inaczej
patrzeć na życie. Obecnie mają
nieco bardziej konsumpcyjne
podejście do życia i są mniej
kreatywni, ale to nie jest do
końca ich wina. Na skutek nieco innego wychowania są słabsi
psychicznie, mniej odporni na
stres w porównaniu ze swoimi
rówieśnikami sprzed 20. lat.
Dlaczego tak jest?
Obserwuję to zjawisko także jako
nauczyciel. Wynika ono chyba

z faktu, że rodzice chowają dzieci
za bardzo „pod kloszem”. Za bardzo chronią i wyręczają, również
w podejmowaniu decyzji. Potem,
gdy pojawia się najmniejsze niepowodzenie, a rodzic nie obroni,
nie ochroni, dzieciaki rozkłada-

ją ręce, załamują się. Ci, którzy
przeszli przez drużynę harcerską, będą szukać rozwiązania.
Będą próbowali znaleźć wyjście
z tej sytuacji. Tego ich uczymy.
Dziękuję za rozmowę.

Hm. Teresa Dreszer
15

mentoring lubuski.pl

oglàdajcie program o mentoringu.
naprawd´ warto!
W projektach innowacyjnych, a taki jest nasz „Mentoring”, jednym z bardzo ważnym działań
jest upowszechnianie rozwiązań na szeroką skalę. Chcemy, żeby wypracowane w projekcie
innowacyjne rozwiązania mogły być przekazywane osobom lub instytucjom, którzy zajmują
się problemami podobnymi do tych, które staramy sie rozwiązać w naszym projekcie.

Dlaczego chcemy opowiadać o mentoringu?
O tym, co robimy informujemy za pomocą strony internetowej, a także poprzez
magazyn „Lubuskimentoring.pl”, który trzymacie właśnie w rękach. Ważną
rolę odgrywają również audycje telewizyjne, które powstają w odstępach
kwartalnych, pokazując postęp realizacji projektu, naszych uczestników,
czyli podopieczne i mentorów oraz ich wzajemne relacje.

Po pierwsze o projekcie
Pierwszy odcinek poświęcony był tematyce projektu,
odpowiadał na pytania: co?, kto?, kiedy?, i dla kogo?
Przedstawiliśmy w nim założenia, rolę lidera, czyli Fundacji
na rzecz Collegium Polonicum oraz partnerów. Drugi był
poświęcony głównie rekrutacji mentorów i podopiecznych.
Proces był wyzwaniem, co wspominają zapytane osoby.

Sherlock Holmes i matching
W trzeciej odsłonie zobaczyliśmy pracę na „żywych organizmach”. Były
warsztaty dla grupy mentorów i podopiecznych, wspólna gra terenowa,
podczas której uczestnicy pracowali w grupach, aby wspólnie rozwiązać
zagadkę. Zobaczyliśmy też proces łączenia uczestników w pary mentoringowe.

Dużo przed nami
Do tej pory przygotowaliśmy 3 odcinki, teraz powstaje czwarty. Co w nim będzie?
– wejdźcie na stronę i zobaczcie. W tej chwili trwają prace redakcyjne. Nikt jeszcze
nie zdradził szczegółów.
Zapraszam na stronę www.lubuskimentoring.pl do zakładki program TV.
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O wychowywaniu diamentów
Z Magdaleną Milczarek, dyrektorką Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej
„Salomon” w Zielonej Górze rozmawia Katarzyna Buchwald-Piotrowska
Szkoła to miejsce, w którym
dziecko spędza 5-6 godzin
dziennie przez 5 dni w tygodniu
– ma więc olbrzymi wpływ na
jego życie. Coraz więcej jest placówek prywatnych, które starają
się ten wpływ lepiej, bardziej
świadomie wykorzystać. Proszę
krótko opowiedzieć, jak doszło
do powstania Waszej szkoły?
Szkoła Salomon powstała 7 lat
temu z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli. Pierwszymi
naszymi uczniami były nasze
dzieci, a więc w jej przygotowanie i organizację włożyliśmy
cały nasz wysiłek i serce. Szkoła od razu spotkała się z dość
dużym zainteresowaniem ze
strony innych rodziców, przede
wszystkim dlatego, że jest kameralna i bezpieczna. Nikt nie jest
u nas anonimowy. Rodzice mają
realny wpływ na rozwój swojego
dziecka.
Jednak nie wszyscy rodzice mają
tego rodzaju potrzeby. Większość nie chce angażować się
w życie szkoły.
Tak, ma Pani oczywiście rację,
jednak zadaniem nauczyciela
jest uświadomić rodzicowi jak
ważną rolę odgrywa on w życiu
dziecka. W naszej szkole staramy się cały czas włączać rodziców do współpracy i chyba

nam się to udaje. Organizujemy
tematyczne spotkania, wspólne
imprezy, festyny czy uroczystości szkolne, w organizację których rodzice bardzo chętnie się
angażują. Poza tym spotykamy
się z rodzicami indywidualnie,
aby na bieżąco śledzić rozwój

dziecka i wspólnie podejmować
decyzje. Najlepiej jest oczywiście, jeśli współpracują ze sobą:
rodzice, szkoła i lokalna wspólnota (na przykład kościelna),
w której dziecko wzrasta.

Kopalnie
Salomona
Jak wygląda ta współpraca?
Odbywa się ona na różnych płaszczyznach. Z jednej strony rodzice
uczą się od pedagogów, z dru-

giej zaś my, nauczyciele, staramy
się słuchać rodziców i wspólnie
z nimi podejmować decyzje dotyczące zarówno działań ogólnoszkolnych, jak i tych które, dotyczą
bezpośrednio uczniów.

Na przykład w ramach programu „Szliﬁernia diamentów”,
wspólnie z rodzicami na początku klasy 1 ustalamy ścieżkę rozwoju dziecka. Rodzic ma realny
wpływ na to w jakim kierunku
dziecko będzie rozwijać swoje
zainteresowania, czy też jakie cechy charakteru na danym etapie
będziemy kształtować (np. obowiązkowość, itp.) Każde dziecko
jest diamentem, który trzeba
oszlifować i wspólnie z rodzicami podejmujemy to wyzwanie.
Taka ścisła współpraca w dużej
mierze pomaga poukładać życie
dziecka.
W jakim sensie?
Nasze życie coraz częściej przypomina pęd. Staramy się zapewnić naszym dzieciom wiele zajęć
pozalekcyjnych, do tego naukę
kilku języków. Bywa, że dzieci
są przemęczone, a efekt tego jest
niewielki. Staramy się uświadomić rodzicom, że nie o to chodzi.
Każde dziecko ma jakiś talent,
naturalne predyspozycje. Jeśli
uda nam się to odkryć i rozwinąć, pozwoli to odpowiednio
ukierunkować dziecko, tak aby
jak najlepiej wykorzystało swoje
możliwości. Rodzic widzi pewne
predyspozycje, my również coś
dostrzegamy. Wspólnie wybie-
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w których odnajdzie się każde
dziecko.
Jakie są to zajęcia?
Na przykład logiczno-matematyczne, plastyczne, przyrodniczo-badawcze, dziennikarskie,
taniec hip-hop, gimnastyka korekcyjna, taniec z ﬂagami, kółko
historyczne, języka angielskiego,
szachowe… Oprócz tego mamy
zajęcia wyrównawcze, w zależności od potrzeb uczniów.

Te najważniejsze
wartości

Tego rodzaju podejście to nie
wszystko, co wyróżnia Was od
innych szkół. Uczycie również
określonego systemu wartości.
Tak, ważne są dla nas wartości,
które przekazujemy uczniom.
To przede wszystkim miłość do
Boga, do drugiego człowieka,
szacunek, koleżeńskość, prawdomówność, uczciwość. Zależy
nam na tym, aby nasi uczniowie
szanowali drugiego człowieka
byli wrażliwi na krzywdę innych,

Razem jest wesoło
ramy kółka zainteresowań. Jeśli
dziecko ma zdolności matematyczne, niech rozwija się w tym
kierunku, może jeden czy drugi
sport trzeba mu odpuścić, żeby
nie było przemęczone.
Czy to nie za szybkie ukierunkowanie dziecka na konkretne
dziedziny?
W Polsce mamy dość długi etap
kształcenia ogólnego, co moim
zdaniem nie do końca jest dobre. Powinniśmy duży nacisk
położyć na indywidualizację.

Im szybciej w dziecku uda się
odkryć jego predyspozycje,
zdolności, zainteresowania, tym
lepiej będzie się ono rozwijać.
W ten sposób budujemy jego
poczucie wartości. Może nie jest
dobre z matematyki, ale pięknie
maluje i oczywiście na odwrót.
Dlatego też w naszej szkole
oprócz poszerzonej oferty zajęć
obowiązkowych ( język angielski 5 razy w tygodniu, od klasy
VI dodatkowo język niemiecki
w wymiarze 2 godz.) mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych,

na biedę. W ramach licznych
działań współpracujemy między
innymi z Domem Dziennego
Pobytu „Nestoria”, gdzie dzieci
mają okazję do spotkań ze starszymi ludźmi i w bardzo praktyczny sposób mogą okazywać
im miłość i szacunek. Ostatnio
z okazji Dnia Babci i Dziadka
przygotowały laurki i krótki
program artystyczny, który zaprezentowały pensjonariuszom.
Wzruszeń i podziękowań nie
było końca. Są to bardzo cenne
spotkania dla naszych uczniów.
Dlaczego?
Uczą ich, że starość to normalny
etap w życiu. Dzieci potraﬁą się
odnaleźć w relacjach z seniorami, okazać miłość, szacunek. Nie
omijają ich, nie dziwią się.
Współpracujemy również ze
szkołą z Mołdawii. Przy okazji
Świąt Bożego Narodzenia dzieci
zorganizowały akcję zbierania
pieniędzy na rzutnik multimedialny dla dzieci ze szkoły
w Peneszesztii. Wykonały róż-

Dzień Wolontariusza w Salomonie
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Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”
W Zielonej Górze jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Szkoła została założona i jest prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, którego jednym z głównych celów
jest realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Jej misją jest dostarczenie dzieciom doskonałych usług edukacyjnych,
a także właściwe ukształtowanie ich charakteru. Szkoła działa 7. rok,
obecnie uczy się w niej 62 dzieci.

ne prace, które potem zostały
sprzedane na kiermaszu. Takie
działania uwrażliwiają dzieci na
potrzeby innych, którym możemy pomóc i coś dać od siebie.
Tym, czego uczycie dzieci, jest
również patriotyzm.
Kładziemy na to duży nacisk.
Patriotyzm, miłość do Ojczyzny,
poszanowanie symboli narodowych. Naszym sztandarowym
działaniem jest Międzyszkolny
Festiwal Piosenki Patriotycznej,
który odbył się już 3. raz. Uroczystość ta uświetniła Miejskie

Wszyscy razem

Obchody Święta Niepodległości.
Uczniowie z zielonogórskich
szkół radośnie wspominali
dzień odzyskania niepodległości, śpiewając pieśni patriotyczne wspólnie z kombatantami
i władzami naszego miasta.

Nauczyciel
jako mentor

Nie tylko akcje są ważne, ale codzienne życie?
Tak, codzienne życie i codzienna
praca, która nie zawsze jest łatwa.
Uczymy dzieci, że prawdziwe

Dziewczyny. Przyjaźnie małych i dużych.
zmiany wymagają często zaangażowania, czasu i poświęcenia.
Jako nauczyciele oddziałujemy
na naszych uczniów w dużej
mierze własną postawą. Nauczyciel to osoba, która powinna być
przykładem dla dzieci. Możemy
mówić o wartościach, ale jeśli nie

żyjemy sami zgodnie z nimi, nasi
uczniowie szybko to zauważą.
Poprzez program wychowawczy
staramy się kształtować właściwe postawy, jednocześnie jasno
określając granice, które uczniowie doskonale znają. Zgodnie
z systemem oceniania zachowania, otrzymują pochwały bądź
ostrzeżenia, które są sygnałem,
że zachowanie było niewłaściwe
i musi ulec poprawie.
Jakie konkretnie zachowania
premiujecie?
Szacunek do osób dorosłych,
kolegów, obowiązkowość, prawdomówność, uczciwość, służenie innym – te cechy charakteru
chcemy kształtować. Dzieci za
chwilę wyjdą ze szkoły, wejdą na
rynek pracy… A to, z jakim kręgosłupem moralnym zaczną dorosłe życie jest szalenie istotne. Ta
praca nie idzie na marne, owoce
widać już w gimnazjach, do których traﬁają nasi absolwenci.
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Umieją się odnaleźć w „normalnej” szkole?
Są tacy, którzy przychodzą i pytają, czy na pewno nie otwieramy gimnazjum, gdyż chętnie by
do nas wrócili.
Większość uczniów traﬁa do dużych, publicznych szkół, gdzie
z nauką radzą sobie doskonale.
Dość szybko nawiązują nowe
przyjaźnie,
potraﬁą
„wejść”
w środowisko, ale mają też własne zdanie. Umieją powiedzieć
„nie”, kiedy trzeba. Nie boją się
wyzwań i chętnie angażują się

w działania społeczne, na przykład w jednej ze szkół nasza młodzież „rozkręciła” wolontariat na
nieznaną do tej pory skalę.

Gotowi na życie
Czy, Pani zdaniem, młodzi ludzie są obecnie dobrze przygotowani do dorosłości? Przecież
taki jest cel edukacji i wychowania, które odbierają, m.in.
w szkołach przez tyle lat.
Dużo zależy od samego dziecka,
ale jeszcze więcej od jego rodzi-

To nam się udało!
ny, szkoły, do której traﬁ oraz
środowiska w którym wyrasta.
Myślę, że jesteśmy narodem,
który chętnie się uczy. Mamy
nadzieję, że wiedza da nam dobrą pracę. Ale nie wiem, czy nie
gubimy czegoś po drodze. Zdarza się, że rodzic chcąc zapewnić
dziecku dostatnie życie, pracuje od rana do wieczora, widzi
dziecko kilka chwil w ciągu dnia
i nawet nie wie, kiedy dziecko
dorasta. Wówczas okazuje się, że
nagle nie ma z tym dzieckiem
już wspólnego tematu i trudno
o porozumienie. Wszyscy musimy pamiętać, że taki „stracony czas” później bardzo trudno
nadrobić. Nastolatek jest już zajęty swoimi sprawami…

Podczas Dnia Wolontariusza było wesoło

Jaką osobą chciałaby Pani, żeby
był Wasz absolwent?
Taką, która zna dobrze swoje
mocne i słabe strony, będzie
dążyć do samorozwoju, aby wy-

korzystać swój potencjał. Moim
pragnieniem jest, aby nasi absolwenci byli również wrażliwi
na drugiego człowieka, potraﬁli zauważyć jego potrzeby. Aby
osoba chora, starsza, była dla
nich ważna. Mówiąc wprost
– mieli kręgosłup moralny, starali się żyć zgodnie ze swoimi
przekonaniami i wartościami
oraz mieli odwagę realizować
swoje marzenia.
Ile to codziennej pracy potrzeba, żeby wychować takiego młodego człowieka…
Każdy z nas wie, że wychowanie to długotrwały proces, nic
nie dzieje się od razu. To, że
jako nauczyciele i pedagodzy
możemy mieć wpływ na młode
pokolenie, uczestnicząc w tym
procesie, jest dla nas ogromnym
przywilejem.
Dziękuję za rozmowę.
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Daj dziecku prawo do szukania
własnej drogi i rozmawiaj z nim
Z MAŁGORZATĄ MEJZĄ, pedagogiem szkolnym
Zarówno w szkole, jako pedagog, jak i w Towarzystwie Rozwoju Rodziny pracujesz z młodzieżą. Jakie trudności mają
wchodzący w dorosłe życie ludzie?
To są różne problemy. Część
młodzieży boryka się z kłopotami ﬁnansowymi swojej rodziny,
chorobami bliskich.
Myślę jednak, że wśród młodzieży widać dużą trudność w określeniu swoich mocnych stron,
zainteresowań,
umiejętności,
a co za tym idzie – określaniu
celów na przyszłość. Współczesny świat atakuje nas wszystkich
nadmiarem bodźców, pokus
konsumpcyjnych, co powoduje
czasem kompletne zamieszanie
w młodym człowieku. Dochodzą
do tego jeszcze różnego rodzaju
uzależnienia. Wydaje mi się też,
że młodzież jest obecnie dość
nieodporna na trudności, z jakimi się spotyka. Szybko się poddaje, ulega zniechęceniu, jakby
nie miała możliwości wypróbowania własnych sił w przezwyciężaniu niepowodzeń.
A z czym do Ciebie najczęściej
przychodzą młodzi?
Naprawdę z różnymi sprawami, od trudności w adaptacji

do nowego miejsca, wymagań,
poprzez trudności zdrowotne, doświadczanie przemocy/
krzywdzenia czy sytuacje uzależnienia jednego z członków
rodziny. Właściwie trudno wymienić wszystkie sprawy, które
komplikują nastolatkom życie
i funkcjonowanie.

rozmawia RENATA WCISŁO

Chcę też podkreślić, że rolą
pedagoga jest też wspieranie
uczniów utalentowanych, rozwój ich uzdolnień, a także praca z uczniem ze szczególnymi
trudnościami w nauce – np.
z osobami dyslektycznymi. Od
kiedy pracuję w szkolnictwie,
walczę ze stereotypem pedagoga

jako człowieka tylko od rozliczania za nieodpowiednie zachowania.
Uważam, że moja rola to wspieranie w kryzysie, pomoc w poznawaniu siebie, odkrywaniu
własnych talentów. Pedagog to
także osoba umożliwiająca odreagowanie stresującej sytuacji.
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Małgorzata Mejza
Ma 40 lat, mieszka w Zielonej Górze, mąż Adam.
Wykształcenie wyższe
– pedagogika pracy socjalnej, edukacja seksualna.
Umiejętność – multitasking
(wielozadaniowość). Pracuje
w oświacie, szkoli też różne
grupy zawodowe i wiekowe,
przewodnicząca Zarządu Oddziału Towarzystwa Rozwoju
Rodziny, działa w Zespole
Interdyscyplinarnym przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej
Górze. Zainteresowania:
podróżowanie, kajakarstwo,
spędzanie czasu nad wodą
i w górach.

kiem jasnego przekazywania
sobie oczekiwań, poglądów.
Nieumiejętność rozpoznawania
uczuć, nazywania ich i reakcji na
nie jest też obszarem powodującym powstawanie konﬂiktów
między pokoleniami.
To osoba, o której uczniowie
wiedzą, że stoi po ich stronie,
jak rzecznik praw człowieka.
Twoją rolą jest wspieranie młodych, a w jaki sposób szkoła
pomaga młodemu człowiekowi
w wyborze jego drogi życiowej,
zawodowej?
Obecnie szkoła ma obowiązek
prowadzenia działań zawodoznawczych dla uczniów. Uczniowie
mają w szkole zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, wiele działań z tego obszaru podejmują też
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy pracy, organizacje
pozarządowe. Szkoły ponadgim-

nazjalne prowadzą też spotkania
z gimnazjalistami i ich rodzicami
informujące o zmianach w systemie szkolnictwa czy o zawodach,
jakich można się uczyć w danej
szkole. Zespół Szkół Zawodowych
PBO w Zielonej Górze, w którym
pracuję, od kilku lat, prowadzi
cykl spotkań dla młodzieży gimnazjalnej pod hasłem „Zabawa na
Zimnej”. Podczas zajęć uczniowie
mogą zobaczyć, jak wygląda szkolenie w zawodach budowlanych,
a co najważniejsze, spróbować sił
w murowaniu, kładzeniu płytek,
naprawie kranu… Podczas takich
praktycznych działań młodzież
może określić swoje predyspo-

zycje, sprawdzić, czy oczekiwania
związane z dalszą nauką są realne.
W swojej pracy dotykasz relacji nie tylko szkoła-uczeń, ale
również rodzinnych. Z jakimi
problemami wiąże się wiek dorastania na linii dziecko-rodzic?
Dość często mam do czynienia
z sytuacją poczucia wielkiego
osamotnienia dziecka – młodego człowieka, który czuje się
pozostawiony sam sobie przez
dorosłych/rodziców. Oczekuje
zainteresowania, rozmowy, której czasami nie ma. Wiele trudności w relacji rodzic-dziecko
wiąże się z komunikacją, z bra-

Rodzice wspierają dzieci w wyborze swojej drogi zawodowej,
życiowej? Jak wynika z Twoich
obserwacji?
Myślę, że jest bardzo różnie.
To najczęściej zależy od relacji
w rodzinie, świadomości rodziców i wielu innych czynników.
Zdarza się, że młody człowiek
wybiera ścieżkę kariery zawodowej idąc śladem dziadka,
mamy, innego członka rodziny.
Są zawody, które „dziedziczą”
kolejni członkowie rodziny.
Część uczniów wybiera szkołę
sugerując się zdaniem kolegów, kuzynów. Idą do niej „dla
towarzystwa”, nie zastanawiając
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jest kochane i ma kogoś, kto mu
w życiu sprzyja. To może być
takim zakorzenieniem, które
pozwoli synowi czy córce przetrwać rożne życiowe burze.

się nad dalszymi losami, pracą,
jaką chcieliby wykonywać. Są też
bardziej zdecydowani młodzi
ludzie, nastawieni na konkretną ścieżkę zawodową. Szukają
określonych zawodów, szkół
i uczelni, by zrealizować swój
przemyślany plan.
Jakie młodzi mają podejście do
swojej przyszłości?
Trudno mi uogólniać, znów – co
człowiek, to inna historia. W naszym zespole szkół mam rożne
doświadczenia – od osób, które
jak Scarlett O’Hara, żyją w myśl
zasady „pomyślę o tym jutro”,
a jutro nigdy nie nadchodzi, do
ciekawych zwrotów akcji, jak
u chłopaka, który rozpoczął naukę w zawodówce handlowej,
później ukończył technikum,
a następnie studia na kierunku
ratownictwo medyczne. Jedna
z uczennic w połowie nauki zamarzyła o studiowaniu w Skandynawii. Właśnie realizuje ten
plan. Znam także przypadki
uczniów, którzy są pewni, że chcą
pracować na własny rachunek,
po ukończeniu zawodówki zakładają działalność gospodarczą
i radzą sobie bardzo dobrze na
rynku pracy.
Trudno młodym określić, co
chcą w życiu robić, jak ma ono
wyglądać?
Jedni do „czterdziestki” nie
mają pomysłu na siebie, inni już
jako dzieci wiedzą, że chcą zostać strażakiem i niektórzy rzeczywiście nim zostają. Nie ma
tu jednoznacznej odpowiedzi.
Myślę, że łatwiej jest tym, któ-

rzy z rodzicami, sprzyjającymi
im dorosłymi mogą porozmawiać o przyszłości, o wyborach
jakich dokonywali w życiu i powodach podjęcia tych decyzji.
Co jest najtrudniejsze dla rodziców dziecka wkraczającego
w dorosłość?
Trudne jest towarzyszenie
w zbieraniu własnych doświadczeń przez córkę czy syna.
I bezsilność w obliczu trudności, potknięcia się młodego

człowieka. Danie mu prawa do
szukania własnej drogi. I obawa, że może się tyle złych rzeczy
wydarzyć, a rodzic nie może już
ochronić dziecka przed światem. Taki moment zgrzytu jest
czasem na granicy – traktować
już jako dorosłego czy jeszcze
jak dziecko?
Co powiedziałabyś takim rodzicom, jaką wsparła radą?
Bądź przy nim, bądź przy niej.
Niech twoje dziecko czuje, że

Pamiętasz swoje dylematy, problemy, kiedy Ty miałaś naście
lat?
Pamiętam, że był to czas trudnych wyborów, które trzeba było
podejmować, wiele zmian, które
przynosiły nowe etapy w życiu –
np. rozpoczęcie nauki w liceum.
Rozterki związane z relacjami z ludźmi, przyjaźnie, które
przetrwały wiele lat… Pracując
z młodzieżą staram się pamiętać
o tym, co mnie spotykało, tak,
by dawać im prawo do własnych
rozterek, pomyłek i odczuwania
trudności. To pozwala mi nie
umniejszać ich kłopotów.
Miałaś wtedy wsparcie rodziców, nauczycieli?
Miałam spore wsparcie wielu osób – koleżanek, kolegów,
rodziców, ale też nauczycieli.
Pamiętam emerytowanego nauczyciela, którego wszyscy się
bali, bo był bardzo wymagający, a ﬁzyka była dla wielu osób
trudnym przedmiotem. Pan
Gołąbek zareagował, gdy zobaczył płaczącą dziewczynę z mojej
klasy, pomógł jej rozwiązać problem, nie przeszedł obojętnie,
choć pewnie nie wszyscy by się
wtedy tego po nim spodziewali.
Myślę, że nadal jest wielu takich
pedagogów. Jednak największym oparciem dla mnie byli
rodzice, mimo że wtedy pewnie
zupełnie inaczej to odbierałam.
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A Ty w tym wieku wiedziałaś, co
będziesz robiła w życiu? Miałaś
jakieś plany? Czym kierowałaś
się przy wyborze studiów, pracy?
Mniej więcej w trzeciej klasie
liceum wiedziałam, że chcę
pracować w zawodzie pomocowym. Szukałam kierunków studiów, które by mi odpowiadały.
W końcu wybrałam pracę socjalną i psychologię. I nadal są
to kierunki moich zawodowych
poszukiwań.

poczucie, że minął dobry dzień.
Takie momenty, gdy w którejś
z rodzin zmienia się sytuacja na
lepsze – osoba doświadczająca
krzywdzenia jest odizolowana od
sprawcy przemocy, jest bezpieczna, poprawiają się relacje między
ludźmi, ktoś podejmuje leczenie.
Działasz w Towarzystwie Rozwoju Rodziny.
Tak, to najstarsze w Polsce stowarzyszenie zajmujące się edukacją seksualną, wspieraniem

olog Michalina Wisłocka, lekarz,
poeta, pisarz, ale także społecznik Tadeusz Boy-Żeleński
czy prof. Mikołaj Kozakiewicz,
polityk, publicysta, socjolog
i działacz. Stowarzyszenie ma
oddziały w Opolu, Wrocławiu,
Warszawie, jest akredytowanym
członkiem International Planned Parenthood Federation.
– A czym zajmujecie się w Zielonej Górze, jakie akcje prowadzicie, jak pomagacie?

Twoja pierwsza praca?
Po studiach rozpoczęłam pracę
w Fundacji Przedsiębiorczości
Młodych, jako lider klubu pracy. Później pracowałam w szkole
podstawowej, miałam też zajęcia z gimnazjalistami. Od 10 lat
pracuję w Zespole Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze,
z młodzieżą w wieku od 16 lat do
około 22. roku życia. Uważam,
że osoby pracujące w oświacie
powinny przejść „szlak bojowy”
przez różne szkoły – od podstawowej do średniej, to daje ciekawe doświadczenia i dystans do
wielu spraw.
Czerpiesz satysfakcję z pracy
pedagoga?
To niewymierna praca, wiele
podjętych działań nie przynosi
widocznych efektów, namacalnych w krótkim czasie. Czasem
motywowanie młodego człowieka do podjęcia zmiany trwa dwa
lata, czasem podjęte działania nie
przynoszą oczekiwanych rezultatów. Pedagog jest też często „niewidoczny” w systemie szkolnym.
Satysfakcja z pracy? To po prostu

osób krzywdzonych oraz proﬁlaktyką zdrowotną, prawami
seksualnymi i reprodukcyjnymi
człowieka. Od 5 lat jestem przewodniczącą Zarządu Oddziału
w Zielonej Górze.
Jak powstało?
– Zostało utworzone w 1932 r.
jako Towarzystwo Świadomego
Macierzyństwa i Reformy Moralnej. W pracę stowarzyszenia
były zaangażowane wybitne osoby – m.in. znana lekarka i seksu-

Organizujemy szkolenia dla rożnych grup zawodowych (pracowników socjalnych, asystentów
rodzin, kuratorów sądowych,
policji, pedagogów, nauczycieli,
pielęgniarek i innych). Od 1998
roku prowadzimy terapię i diagnozę osób doświadczających
przemocy, w tym dzieci i młodzieży wykorzystywanych seksualnie. Od 2000 roku mamy Punkt
Konsultacyjno-Diagnostyczny,
w którym można wykonać anonimowe i bezpłatne testy w kie-

runku HIV/AIDS, coraz większą
grupą klientów są kobiety w ciąży
(można zminimalizować zakażenie dziecka do 1 procenta, jeśli
matka wie o swoim zakażeniu).
Od lutego tego roku punkt znajduje się w budynku Aldemedu, na
zielonogórskim deptaku i otwarty jest w czwartki, w godzinach
16.30-19.30. W ramach naszej działalności istnieje poradnia młodzieżowa, w której codziennie,
w godzinach popołudniowych
przyjmują terapeuci. Konsultacje
dla dzieci i młodzieży mają formę
indywidualną i grupową.
Bywacie też na Woodstocku.
Tak, od 13 lat pod hasłem „Miłość-młodość-odpowiedzialność” prowadzimy poradnictwo
dla młodzieży w zakresie chorób
przenoszonych drogą płciową,
edukacji seksualnej i problemów wieku dorastania. Więcej
o naszych działaniach można
przeczytać na stronie internetowej: www.trr.zgora.pl. Nasze
projekty edukacyjne, terapeutyczne i diagnostyczne są bezpłatne. Finansujemy je z grantów pozyskanych z różnych
źródeł.
Co jest ważne dla Ciebie w życiu?
Przeżywać każdą chwilę, jakby
miała być ostatnią. Zdrowie moich bliskich. Relacje z ludźmi.
Twoje motto życiowe?
Cuda zajmują mi trochę czasu, rzeczy niemożliwe wykonuję od razu.
Dziękuję za rozmowę.
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O dobrym porozumieniu
i szczerości

O skutecznej komunikacji, problemach z dogadaniem się, konﬂiktach, współpracy, prawdzie i manipulacji z trenerem biznesu
oraz coachem narzędziowym GRZEGORZEM KUKUROWSKIM rozmawia RENATA WCISŁO
- Podobno w dużej mierze nasz
sukces osobisty i zawodowy zależy od umiejętności interpersonalnych, w tym od dobrej komunikacji. Niby wszyscy potraﬁmy
rozmawiać, a jednak skutecznie
porozumiewać się potraﬁ już
niewielu. Nasze rozczarowania,
nieporozumienia, konﬂikty wynikają często właśnie z braku tej
umiejętności. W czym tkwi problem? Jakie błędy najczęściej popełniamy w rozmowie z drugim
człowiekiem?
- Nie jestem psychologiem z wykształcenia, ale trenerem biznesu, pracuję głównie z kadrą
zarządzającą i mogę powiedzieć,
co jest dla takich osób trudne
w ich komunikacji z podwładnymi. Bazując na tym doświadczeniu, wymienię dwa główne
powody, dlaczego ludzie nie
mogą się ze sobą dogadać.
Pierwsza pułapka komunikacyjna: nie artykułujemy w uczciwy, precyzyjny, jasny sposób
naszych prawdziwych intencji.
Choć często jest i tak, że sami
nie wiemy, jakie intencje nami
kierują. Dotarcie do nich wymaga od nas autoreﬂeksji, poznania własnych potrzeb.

Podam przykład. Przychodzi
pracownik do przełożonego
i mówi: „Szeﬁe, proszę o podwyżkę”. Szef na to: „Nie mam
pieniędzy, proszę przyjść za pół
roku”. I koniec rozmowy, pracownik wychodzi z gabinetu

rozczarowany, a przełożony zostaje z poczuciem, że mu odmówił, co jest też dla niego trudne
i niemiłe.
Problem tkwi w tym, że żaden
z nich nie podał prawdziwych
powodów, przez które przyjął

taką a nie inną postawę, stanowisko. Nie rozmawiali na poziomie potrzeb i intencji, a raczej
jeden drugiemu przypisał intencje nieprawdziwe. Pracownik
pewnie pomyślał, że szef jest
sknerą, że nie zauważa jego pra-
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cy, wysiłku, zaangażowania. Szef
pomyślał: „no, znowu do mnie
przychodzi z żądaniami, a ja
przecież nie mam pieniędzy”.
Przypisywanie nieświadomie
drugiej stronie nieprawdziwych intencji to psychologiczny mechanizm projekcji negatywnej – bardzo utrudniający
dobre dogadywanie się. Jest on
drugą pułapką komunikacyjną, w którą często wpadamy.
Obaj rozmówcy wyrażali swoje
stanowiska, a nie intencje. Dobrze byłoby, gdyby pracownik
powiedział, dlaczego tak mu
zależy na tej podwyżce, dlaczego jest dla niego taka ważna.
A szef – dlaczego odmawia, co
by ryzykował tą podwyżką, jakie
ma ważne powody, że odmawia. Zeszliby wtedy na poziom
interesów i potrzeb oraz przestaliby uruchamiać wzajemnie
różne czarne domysły na swój
temat. I mogłoby się okazać, że
pracownik nie tyle chce ﬁnansowej podwyżki, co po prostu

czuje się niedoceniony w pracy
i być może w inny sposób można byłoby mu to zrekompensować. A szef jednak docenia
pracownika, ale nie może mu
więcej płacić, bo naraziłby się
np. zarządowi, gdyż przekroczyłby budżet wynagrodzeń,
za który odpowiada. Niestety,
prawdziwe interesy i intencje
nie wybrzmiały w tej rozmowie.
Jeśliby jednak zostały wyrażone
przez szefa i pracownika, strony najprawdopodobniej zeszłyby na inny poziom dyskusji: co
możemy w takim razie zrobić,
żeby pan czuł się doceniony,
a ja żebym nie tłumaczył się zarządowi, dlaczego przekroczyłem budżet wynagrodzeń?
I otwiera się pole do rozmów…
Oczywiście takie rozmowy są
często bardziej skomplikowane.
Natomiast chciałem tym uproszczonym przykładem pokazać,
czego często nie robimy, a byłoby warto lub co, niestety, robimy,
a lepiej byłoby tego unikać.

Podsumowując: stanowiska rozmówców często są różne i się
wykluczają, natomiast jeśli rozmawiamy na poziomie intencji
i potrzeb, okazuje się, że nasze
interesy są często zbieżne.
Tę umiejętność komunikacyjną można trenować, uczyć się
rozmawiać o prawdziwych naszych interesach i nie skupiać
się na przyjętym stanowisku,
nie przypisywać drugiej osobie
nieprawdziwych intencji, minimalizować ryzyko mechanizmu
projekcji.
- Czym jest dobra komunikacja?
- Dla mnie - na najbardziej
ogólnym poziomie - dobra
komunikacja to taka, w której
strony starają się porozumieć,
a nie walczyć ze sobą. Mówię
oczywiście o sytuacjach konﬂiktowych. Dobra komunikacja jest moim zdaniem też
wtedy, gdy szukamy rozwiązań

dających prawdziwą satysfakcję obu stronom, a nie staramy
się postawić na swoim, wygrać,
za wszelką cenę przekonać do
swoich racji. Moja smutna konstatacja jest niestety taka, że
większość z nas ma na co dzień
w takich sytuacjach tendencję,
skłonność do rywalizowania,
a nie współpracy. Nie zastanawiamy się, jakie są potrzeby
drugiej strony, co nią powoduje
– patrzymy ze swojej perspektywy, łatwo oceniamy, interpretujemy, zamiast skupiać się na
faktach.
- Jak często spotykasz ludzi,
którzy posiadają taką naturalną, niewyuczoną zdolność do
dobrej komunikacji? Co ich cechuje?
- Rzadko spotykam takich ludzi.
W swojej pracy pokazuję różne
narzędzia komunikacyjne i uczę
skutecznego porozumiewania
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się, więc jestem wyczulony na te
sprawy i od razu wyłapuję, kto
ma wrodzony dar prowadzenia
trudnych rozmów. Takie osoby
np. używają komunikatu „ja”
w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
Zwłaszcza w konﬂiktach mamy
skłonność do atakowania, walki, manipulowania. W takiej
rozmowie dochodzi do eskalacji emocji, ludzie idą nie w kierunku współpracy, ale dążą do
wygrania, pokonania drugiej
strony, postawienia na swoim.
Natomiast od czasu do czasu
spotykam ludzi, którzy mimo
emocji, potraﬁą operować komunikatem „ja”. Nie atakują, nie
oskarżają, nie oceniają, nie mówią o tej drugiej stronie, tylko
mówią o sobie, o tym, co same
wtedy czują.
Można przecież powiedzieć: „Jesteś niepunktualny”, lub jeszcze
gorzej: „Jak zawsze jesteś niepunktualny”. To zdania atakujące, oceniające. Ale można to
inaczej wyrazić i nazwać swoje
emocje np. tak: „Wkurzam się,
kiedy się spóźniasz, tak jak dzisiaj”. Jako ludzie nie lubimy być
oceniani, od razu wtedy uruchamia nam się polemika, zaprzeczanie, „odbijanie piłeczki” i nie
idzie to w kierunku współpracy,
dogadania się. Natomiast kiedy
mówię: „jestem rozczarowany,
kiedy ty...”, to większa szansa,
że po drugiej stronie pojawi
się chęć wytłumaczenia, przeproszenia lub nawet deklaracja
zmiany swojego zachowania.
U niektórych osób spotykam też
drugą niewyuczoną cechę: po-

GRZEGORZ
KUKUROWSKI
Ma 37 lat, pochodzi z Gorzowa, obecnie mieszka
w Poznaniu. Wykształcenie
wyższe – politolog i germanista po Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza. Poza tym
ukończył Szkołę Trenerów
Biznesu „Moderator” i Polską
Szkołę Coachingu „Kontrakt”.
Doświadczenie zawodowe
– od sześciu lat trener
biznesu pracujący metodą
coachingu narzędziowego.
Najczęściej współpracuje
z menadżerami w obszarze
trudnych sytuacji w relacji
szef – pracownik.
Od 16 lat alpinista,
od 8 – maratończyk.

traﬁą w trudnej sytuacji, rozmowie wyjść z roli i nazwać swoje
emocje pokazując ich złożoność.
- Proszę, podaj przykład.
- Szef postanawia zwolnić pracownika. To dla niego trudna
decyzja i nieprzyjemna rozmowa… Jednocześnie większość
dyrektorów, menadżerów, szefów nie powie w takiej sytuacji,
że to dla nich nie jest łatwe
i przyjemne, że również się źle
z tym czuje. Nie powiedzą tego,

a człowiekowi o wiele łatwiej
byłoby przyjąć taką decyzję,
gdyby wiedział, że dla szefa też
była trudna i kosztowała długie
godziny przemyśleń, że przede
wszystkim kosztuje go wiele
emocji.
Bo jedno to zwolnienie pracownika, a drugie – w jaki sposób
to zakomunikuję. To jest ważne
i od tego też zależy, jaki obraz
ﬁrmy i szefa pozostanie pracownikowi, jak potem będzie się
zachowywał względem byłego

pracodawcy. Czy będzie obsmarowywał ﬁrmę na forach internetowych, czy porysuje szefowi
samochód, będzie chciał się
odegrać w sądzie… To wszystko
może być konsekwencją tego,
w jaki sposób zostanie zwolniony.
Staram się zachęcić szefów, by
w sposobie przekazywania informacji dawali innym odczuć,
że nie wypowiadają się jako
przełożony, ale jako człowiek…
A jedynym znanym mi sposobem wyjścia z roli szefa jest nazwanie swoich emocji. Dlatego
wielu menadżerów nie powie, że
coś jest dla nich trudne, że rozmowa nie jest dla nich przyjemna, bo boją się, że się odsłonią,
że zostanie to odczytane jako
ich słabość… A jednak pracownicy cenią to sobie bardzo i wolą
mieć „ludzkich” szefów.
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- Czy dobrej komunikacji naprawdę można się wyuczyć?
Kilkakrotnie uczestniczyłam
w szkoleniach z tego zakresu,
a jednak łapię się niejednokrotnie na tym, że znów nie
potraﬁę załatwić sprawy, jak
powinnam, że doszło znów do
nieporozumienia, że nie wiem,
jak rozwiązać konﬂikt, jak się
dogadać…
- Parę szkoleń nie wystarczy.
One mogą pokazać nam narzędzia, wzbudzić reﬂeksję nad
sobą, ale to nie znaczy, że się od
razu zmienimy, będziemy inni.
Tak, dobrej komunikacji można
się nauczyć, bo to umiejętność,
którą można rozwijać. Choć
niektórzy mają predyspozycje i wtedy jest łatwiej. Nauka
jednak wiąże się z wysiłkiem,
z zamianą starych nawyków na
nowe. Gdzieś przeczytałem, nie
wiem, na ile jest to prawdą, że –
by zmienić stary nawyk na nowy
– należy daną czynność powtórzyć 23 razy. Zatem trzeba mieć
dużo samodyscypliny i samozaparcia.
Jeśli na przykład do tej pory
często wchodziłem komuś
w zdanie, a podczas szkolenia
dowiedziałem się, że przerywanie, zaprzeczanie, wchodzenie
w słowo i przekonywanie na siłę
prowokuje polemikę, to muszę
włożyć naprawdę dużo wysiłku,
by tego nie robić – by nie przerywać jego wypowiedzi. Zwłaszcza
trudno opanować ten odruch
w emocjach, w sytuacji konﬂiktowej i pozwolić rozmówcy
na wygadanie się nawet wtedy,
kiedy wylewa żale, ma pretensje

i mówi rzeczy, z którymi się po
prostu nie zgadzam.
Dlatego szkolenie to jedno,
reszta to nasza praca. Polecam
książkę, w oparciu o którą prowadzę warsztaty z komunikacji
biznesowej. To „Docenić konﬂikt. Od walki i manipulacji do
współpracy” Wojciecha Hamana
i Jerzego Guta. Została napisana
przez psychologów, psychoterapeutów, coachów, trenerów.
Pokazuje, że konﬂikt to okazja,
by zmienić coś na lepsze. Jest
bardzo praktyczna, przybliża narzędzia, sposoby dogadywania
się, nawet na poziomie wyrażeń
i zwrotów.
- Łapię się na tym, że czasami
kiedy rozmawiam z kimś w celu
„załatwienia jakiejś sprawy”,
a ta osoba nie jest łatwa w komunikacji, zaczynam się dopasowywać, wchodzę w rolę, by
osiągnąć korzystny dla mnie
efekt rozmów. Jest w tym coś
z nieświadomej manipulacji.
I mam tu cały wachlarz zachowań w zależności od tematu
i osoby - od przemiłej Renaty,
do stanowczej i wymagającej
baby. Żadnej z tych ról nie lubię,
bo są sztuczne. Czuję, że przybieram pozę, by osiągnąć efekt.
Jak załatwiać sprawy tak, by być
w tym sobą, być naturalnym,
zadowolonym z efektu rozmów,
a z drugiej strony szanować zdanie drugiego człowieka i wczuć
się w jego sytuację?
- Odpowiedź pojawiła się w pytaniu. Być naturalnym to artykułować swoje prawdziwe
intencje, potrzeby, emocje, mó29
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wić o sobie, nie o kimś. I druga rzecz – być empatycznym,
spróbować na sprawę spojrzeć
oczyma drugiej strony. To jest
ogromnie trudne do wyuczenia. Kiedy jednak będziemy pamiętać, że druga osoba ma inną
perspektywę, inne doświadczenia, wtedy łatwiej będzie nam ją
zrozumieć. Mamy – zwłaszcza
w trudnych sytuacjach, skłonność do przypisywania innym
nieprawdziwych intencji. Kiedy ludzie nie wiedzą czegoś,
to się tego domyślają, działa
ich wyobraźnia. I żeby się nie
domyślali i nie dopowiadali
sobie czegoś, co nie jest naszą
intencją, warto wprost nazywać

powody swoich zachowań - dlaczego coś robimy lub mówimy.
- Czy człowiek pozbawiony
empatii, lub mało empatyczny
może skutecznie porozumiewać
się z ludźmi?
- Empatia jest na pewno czymś,
co nam ułatwia porozumiewanie się, ale jej brak nie wyklucza skutecznej komunikacji.
Jeśli nie zostaliśmy obdarzeni
empatią, myślę, że można nad
nią pracować, przynajmniej na
poziomie świadomości i pamiętać za każdym razem o drugim
człowieku, brać pod uwagę, co
on czuje i jak się z tym czuje.
Pomóc mogą nam w tym py-

tania: A jak wygląda to z twojej
perspektywy? Jak ty to widzisz?
Jak się czujesz z tym, co ci powiedziałem?
Tylko czy my chcemy tak prowadzić rozmowę, wsłuchać się
w drugą osobę, czy raczej nie
chcemy i wolimy zostać przy
swoich argumentach… Różnie
to bywa.
- Wracając jeszcze do rozmów
typu „załatwianie sprawy”. Czy
podejmując z kimś rozmowę,
w której chcielibyśmy osiągnąć konkretny dla nas efekt,
można być empatycznym, czy
więcej jest w tym kalkulacji
i manipulacji?

- To my decydujemy, czy manipulujemy, czy nie. Bo efekt
można w taki i w taki sposób
osiągnąć. Pytanie, czy chcemy
współpracować, czy wybierzemy drogę nacisku, wywierania
presji i manipulacji. Pytanie:
z czym zostanie ta druga osoba
po rozmowie z nami? Czy kiedyś w przyszłości będzie chciała
znów usiąść z nami do stołu, czy
jednak będzie chciała nas oszukać, odegrać się, bo sama poczuła się oszukana? To jest ryzyko,
kiedy manipulujemy ludźmi.
Dlatego prowadzenie rozmowy
na poziomie „wygrany-wygrany”, czyli szukanie współpracy,
w dłuższej perspektywie jest
bardziej opłacalne.
Gdy ktoś czuje się przegrany
w rozmowie, może mieć nieświadomą potrzebę odegrania
się, odpłacenia. To reguła wzajemności, jedna z najsilniejszych reguł społecznych obowiązujących wśród ludzi. Kiedy ktoś
wywarł na mnie presję, czuję się
przymuszony do jakiegoś rozwiązania, czuję, że przegrałem,
to będę chciał wyrównać rachunki, żeby doprowadzić do równowagi. To właśnie ta wzajemność,
do której nieświadomie dążymy
w relacjach z innymi.
Oto przykład: miasto ogłasza
przetarg na remont jakiegoś
obiektu. Przetarg wygrywa ﬁrma
budowlana, która jest w kiepskiej sytuacji i weźmie każde
zlecenie. Po podpisaniu umowy
właściciel ﬁrmy ma poczucie
wykorzystania, bo robi to za bardzo małe pieniądze i z bardzo
niekorzystnymi zapisami w tej
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umowie. Jakie jest ryzyko w takiej sytuacji? Może zdarzyć się
na przykład tak, że dzień przed
zakończeniem prac i odbiorem,
szef ﬁrmy widzi pewne niedoróbki, które trzeba szybko usunąć. Jak myślisz, co powie swoim pracownikom? Jest niestety
duże ryzyko, że powie: „Dobra
panowie, tu zaszpachlujcie, tu
zakryjcie, byleby tylko odebrali”.
Dlaczego tak zrobi? Bo czuje się
źle potraktowany przez miasto
i nieświadomie się odgrywa. Jeśli czułby, że urząd jest wobec
niego w porządku, płaci godne
pieniądze, nie wykorzystuje jego
sytuacji, to trudniej byłoby mu
się tak zachować, źle by się z tym
czuł. Nie musiałby wyrównywać
rachunków.
- Gdzie jest granica między skuteczną komunikacją a manipulacją rozmówcą?
- Jest cienka, ale precyzyjna –
leży w intencjach. Tylko my wiemy, czy w danej sprawie manipulujemy, czy jesteśmy uczciwi.
Taki przykład: otrzymujesz zaproszenie na spotkanie, gdzie
będą prezentowane jakieś kołdry, garnki itp. Tak jak inni
uczestnicy, na początku pokazu otrzymujesz jakiś prezent.
Z jaką intencją jest ci dawany?
Jak myślisz? Przecież nie dlatego, że ktoś cię lubi, więc obdaruje. Dostajesz go po to, byś czuła
się zobowiązana do kupienia
tego produktu. To negatywne
wykorzystanie reguły wzajemności, czyli manipulacja, bo intencje dającego prezent sprzedawcy nie są szczere.

- Jest mi przykro, czuję się
z czymś źle, jestem zła na kogoś, mam żal, ktoś mnie uraził,
potraktował niesprawiedliwie,
z brakiem szacunku… Nie chcę
w sobie tego nosić, bo czuję, jakbym miała kamień na sercu. Jak
mu to przekazać, by nie poczuł
się urażony i nas zrozumiał?
- Przede wszystkim warto się
do takiej rozmowy przygotować. Ułożyć sobie w głowie tych
kilka zdań, bo jedno niefortunne wyrażenie może sprawić, że
rozmowa pójdzie nie tak, jak
byśmy tego oczekiwali – słowa
mają znaczenie i warto zadbać
o ich dobór. Warto też na pewno zastanowić się, jak ta osoba
może zareagować na to, co jej
powiemy i tak dobrać słowa,
żeby zminimalizować ryzyko
porażki w takiej rozmowie.
A tak „technicznie”, to warto zacząć od nazwania swoich emocji, potem opisać precyzyjnie
zachowanie, które nas dotknęło i powiedzieć o negatywnych
konsekwencjach tego zachowania dla nas, czyli „co nam ono
zrobiło”. Warto też w takiej rozmowie unikać nadinterpretacji,
pouczania,
generalizowania
i przede wszystkim oceniania
drugiej osoby. Najbezpieczniejsze będzie mówienie o sobie.
Gdy w emocjach zaczniemy
mówić o drugiej stronie, to
gwarantuję, że zwrotnie otrzymamy polemikę, atak, niechęć
do wzięcia odpowiedzialności
za swoje zachowanie i przede
wszystkim niechęć do zmiany
tego zachowania w przyszłości.
Czyli rozmowa nie dość, że nie

przyniesie zamierzonych efektów, to jeszcze może pogorszyć
relacje z tą osobą.
- Nad czym więc powinniśmy
pracować, nad jakimi naszymi
cechami, umiejętnościami, by
potraﬁć dobrze i skutecznie dogadywać się z ludźmi?
- Tych umiejętności jest wiele
i niektóre z nich zostały już wymienione w tej rozmowie. Dlatego na to pytanie odpowiem
trochę obok – warto spróbować
uświadomić sobie jakie wywie-

ramy wrażenie na innych ludziach. Które nasze zachowania
nam sprzyjają, a które nasze zachowania ludzi od nas oddalają.
Jeśli mamy świadomość tych zachowań, to pozostaje już „tylko”
wzmacniać to, co jest naszym
atutem, a rozwijać, to co jest naszą rezerwą, naszym deﬁcytem.
I takiej świadomej pracy nad
sobą każdemu życzę. A skuteczniejsze dogadywanie się z ludźmi przyjdzie wtedy samo.
- Dziękuję za rozmowę.
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