
Geniusz zamknięty 
w schematach
Jeśli chcemy, żeby dziecko 
rzeczywiście się rozwijało i do-
skonaliło, trzeba je motywować 
zachętą, starać się, by inaczej 
odbierało znaczenie pomyłek. 
Mówi psycholog Stanisława 
Trembowska. 4

Z dziecięcą ciekawością

O mentoringu naturalnym i historycznym 
– o relacjach pomiędzy członkami rodzi-
ny, dorosłymi i dziećmi. O przekazywaniu 
wiedzy, pokazywaniu pasji i dzieleniu się 
doświadczeniem. W naturalny sposób, 
bez specjalistycznego słownictwa, pod-
czas pracy nad makietą historyczną.  28

Mentoring jest uniwersalny

Niemieckie agencje od wielu lat z powo-
dzeniem stosują u siebie to narzędzie – jako 
przede wszystkim motywujące, zachęcające 
do podejmowania zmian w życiu. Łączą 
je oczywiście z innymi formami pomocy, 
ale doceniają rolę mentoringu w procesie 
wychodzenia z bezrobocia. 15
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Szanowni 
Czytelnicy,

Pytanie jak na kiepskiej rozmo-
wie kwalifi kacyjnej: czym jest 
dla Pana/Pani sukces? Ale... Za-
częliśmy je zadawać sobie sami. 
Skończył się najważniejszy etap, 
związany z naszym projektem: 10 
uczestniczek zakończyło udział 
w  pilotażowym programie men-
toringowym. 7 z  nich znalazło 
pracę. Sukces? Na pewno zado-
wolenie. Że mimo przeciwności, 
udało się zrobić coś nowego, cze-
go do tej pory nikt w Polsce nie 
próbował. Bo choć mentoring był 
i  jest stosowany w  fi rmach, nikt 
nie objął nim młodych, bezrobot-
nych osób wchodzących dopiero 
na rynek pracy. A okazało się, że ta 
forma wsparcia bardzo im odpo-
wiada. Jeśli to nie aż wielki suk-
ces, to satysfakcja z pewnością. 
Ale to nie koniec. Chcielibyśmy, 
żeby inni również spróbowali. 
Ci, których zadaniem jest poma-
gać młodym osobom odnaleźć 
własną, zawodową drogę. Nie 
jest łatwo zaczynać, odpowiednia 
pomoc w kluczowym momencie 
może spełnić bardzo znaczącą 
rolę. Tego nie trzeba mocno uza-
sadniać. Ten z nas, kto miał szczę-
ście spotkać w swoim życiu men-
tora, na pewno docenia jego rolę. 
Wie, co mu zawdzięcza. Pewnie, 
że lepiej jest trafi ć na taką osobę 

w swoim otoczeniu. Ale nie każ-
demu się to udaje. Dlatego warto 
„pomóc szczęściu.”
Co jeszcze jest dla nas źródłem sa-
tysfakcji? To, że o narzędziu men-
toringu wie coraz więcej osób. 
I że rozumie, na czym on polega. 
Że nie jest to forma nakazowo-
-pouczająca, a raczej jej celem jest 
wspieranie, motywowanie, zachę-
canie. Bo wielu młodym ludziom 
brakuje wiary we własne siły, po-
mysłu na siebie, celu i wytrwało-
ści, żeby do niego dążyć. W  tym 
właśnie pomaga mentor – poka-
zując też na swoim przykładzie, 
że choć w  życiu nieraz spotyka-
ją nas trudności, mierzymy się 
z nimi i przechodzimy przez ten 
ciężki czas. Najczęściej mądrzejsi, 
silniejsi. Mentor to ktoś, kto sam 
niejednego doświadczył. I  umie 
podzielić się swoimi refl eksjami 
z podopiecznym. Mentorzy posta-
nowili nie spoczywać na laurach. 
Dlatego jeszcze jednym efektem 
jest Klub Mentora. Ci, którzy 
chcą bezinteresownie dzielić się 
swoim doświadczeniem, nadal 
się spotykają. I mają nadzieję, że 
znowu ktoś będzie chciał włączyć 
ich w proces mentoringu. To, że 
są ludzie, którzy nie boją się po-
magać, dzielić się swoimi myśla-
mi i refl eksjami, to na pewno jest 

sukces. Choć już niekoniecznie 
projektu, raczej ich samych. 
Wdrożenie mentoringu to począ-
tek… Każda innowacja rozpala 
wyobraźnię. Co jeszcze można by 
zrobić, żeby pomoc dla młodych, 
bezrobotnych osób była lepsza? 
Poznaliśmy ich problemy. Wie-
my, co jest dla nich trudne. Czego 
się obawiają. A  oni mówili nam, 
czego im potrzeba. Mentoring na 
pewno jest istotnym narzędziem. 
Sprawia, że każdy z nich czuje się 
ważny, doceniony. Bo każdy jest 
inny. A ich indywidualność to ten 
potencjał, na którym będą bu-
dować swoją przyszłość. Minęły 
przecież już te czasy, kiedy wszy-
scy musieli wyglądać tak samo, 
mówić to samo, zachowywać się 
tak samo, a  przede wszystkim 
„nie wychylać się”. To już nie są 
składowe słowa „sukces”. 
Jak mentoring mógłby rozwijać 
się dalej? Zawędrować „pod strze-
chy” urzędów pracy, uczelni wyż-
szych, a może i  szkół średnich… 
Nie wymaga on wielu nakładów, 

prace mają charakter głównie or-
ganizacyjny. Ale coraz więcej jest 
organizacji pozarządowych, które 
są w  stanie realizować tego ro-
dzaju działania – na zlecenie np. 
urzędów pracy. To, że różne pod-
mioty przecierają szlaki we współ-
pracy to również sukces. Tę drogę 
z  jednej strony wymuszają (lub 
może lepiej – umożliwiają) zmia-
ny w przepisach, ale z drugiej jest 
to kolejny, naturalny etap rozwo-
ju społeczeństwa obywatelskiego. 
Nazywa się on: współpraca, part-
nerstwo, wymiana doświadczeń. 
Szanowni Państwo, niedługo 
Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok. Nawiązując do myśli prze-
wodniej tego tekstu, w  imieniu 
zespołu Fundacji na rzecz Colle-
gium Polonicum życzę po prostu 
wielu sukcesów. Niech będą to te 
sukcesy, których Państwo najbar-
dziej pragną. Oraz satysfakcji. Za-
wodowej  - i  tej zupełnie prywat-
nej. Niech rok 2015 będzie rokiem 
nowych możliwości. 

Katarzyna Kochańska

Najserdeczniejsze yczenia szcz liwych 
i radosnych wi t Bo ego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomy lno ci i sukcesów 
w nadchodz cym roku wraz z podzi kowaniami 

za dotychczasow  wspó prac  sk ada
Zespó  Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

3 Szanowni Czytelnicy,
Czym jest dla Was sukces? Zadajemy to pytanie na przełomie 
roku, pod koniec projektu, sobie samym. We wstępie.

4 Geniusz zamknięty w schematach
O kreatywności, o tym, co ją niszczy, a co daje nam siłę 
i wolność tworzenia, o systemie nauczania i wychowania, 
o schematach i o tym, jak uwolnić od nich dzieci, Renata Wcisło 
rozmawia z psychologiem Stanisławą Trembowską. 

14 Plany na szkołę demokratyczną w Zielonej Górze
Czy to w ogóle możliwe? Brzmi ja utopia, na pierwszy, a może 
i na drugi rzut oka. Zaczynamy temat. 

15 Jak wdrożyć mentoring
Pokazujemy, co udało nam się zrobić: podręcznik, dzięki 
któremu również inni mogą wprowadzić w życie program 
mentoringu. Warto próbować nowych narzędzi. 

20 To jest taki mały „przewrót kopernikański”
O tym dlaczego warto wdrożyć mentoring opowiada Robert 
Piotrowicz, który badał to narzędzie pod kątem skuteczności 
i efektywności. Wyniki zaskoczyły nawet jego samego. 

24 Sukces nie jedno ma imię
Jego wiele oblicz analizuje Marzena Słodownik. 

25 Portfolio nie tylko dla artystów
Ewa Przybyła – Mężyńska, dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Cigacicach opowiada, jak pokazywać uczniom związek między 
nauką w szkole a przyszłą pracą już od najmłodszych lat. 

28 Z dziecięcą ciekawością
Historia może być ciekawa, inspirująca, a jeśli do tego polega na 
wyklejaniu i projektowaniu i można to robić wspólnie, całą rodzi-
ną, to już naprawdę super… Tak właśnie w Collegium Polonicum 
w Słubicach powstawała makieta bitwy pod Kunowicami. 
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Co to znaczy być kreatywnym?
Kreatywność jest w zasadzie na-
turalną właściwością człowieka, 
a widoczną zwłaszcza u małego 
dziecka. To twórcze podejście 
do rzeczywistości, budowanie 
jej w  oparciu o  doświadczenia 
i  wyobraźnię, zdolność posłu-
giwania się fantazją, tworzenie 
czegoś z  niczego. Wystarczy 

przyjrzeć się zabawom małych 
dzieci, aby zobaczyć, jak bardzo 
są kreatywne i jak potrafi ą użyć 
do zabawy dosłownie wszyst-
kiego, co znajduje się w ich oto-
czeniu. Mają wielką ciekawość 
świata. Widać, jak naturalnie 
rozwijają swoje umiejętno-
ści – nie musimy ich uczyć ani 
motywować do twórczego my-

ślenia na tym wczesnym etapie 
rozwoju. Później tracą tę zdol-
ność – poddawane treningowi 
społecznemu, w wyniku zbyt in-
tensywnej ingerencji dorosłych 
w ich działania.

Jest wiele poradników dotyczą-
cych kreatywności – dla dzieci, 
rodziców, nauczycieli, doro-

słych, menedżerów… Czy twór-
czego myślenia możemy się na-
uczyć? 
Jedni twierdzą, że to umiejęt-
ność, której się uczymy. Inni, 
że to cecha wrodzona określana 
jako zdolność nieszablonowe-
go rozwiązywania problemów. 
Jako psycholog z  wieloletnim 
doświadczeniem przychylam się 

do tego, że jest to jednak cecha 
wrodzona. 

Ale można ją – jak Pani powie-
działa – zatracić, zniszczyć, zaha-
mować lub rozwijać, rozbudzać.
Tak, hamować możemy, popeł-
niając błędy.

A jakie błędy najczęściej popeł-
niamy? 
Te typowe, popełniane w szkole 
i  w  domu, które niszczą świe-
żość, pomysłowość i  potrzebę 
indywidualnego rozwoju to 
niezrozumienie świata dziec-
ka przez dorosłych, wdrażanie 
zasad, które zostały przyjęte za 
efektywne w  procesie uczenia 
dzieci, czyli określanie ram cza-
sowych, narzucanie własnych 
pomysłów i  wyobrażeń, kon-
trolowanie, krytykowanie, oce-
nianie, porównywanie... Cały 
system oceniania szkolnego, jak 
również oceny wyrażane przez najbliższych, w  domu, często 

mają działanie demotywują-
ce. W  proces spontanicznego 
uczenia się, którego źródłem 
jest ciekawość poznawcza, przy-
jemność tworzenia, wkrada się 
wówczas niepokój, a  nawet lęk 
przed zdaniem, krytyką doro-
słych, potrzeba rywalizacji, chęć 
zadowolenia innych. 

To znaczy, że w  miarę dora-
stania uczymy się schematów, 
a wraz z nimi lęku przed prze-
kraczaniem ich, wychodzeniem 
poza ramy?
Raczej odwrotnie – uczymy się 
schematów i  tracimy kreatyw-
ność z  powodu lęku przed karą 
za błędy, które są nieodzowne 

w procesie odkrywczego, niekon-
wencjonalnego myślenia i  dzia-
łania. Uczymy się strachu przed 
pomyłkami i  dlatego staramy 
się powielać sprawdzone sposo-
by i  rozwiązania (trening szkol-
ny). Maluchy są bardziej twórcze 
i  plastyczne, wszystkimi zmysła-
mi wchodzą w interakcję ze świa-
tem, liżą, dotykają, wąchają. Nie 
mają zahamowań, nie obawiają 
się niczego. Czerpią radość z każ-
dego upadku i  szybko dźwigają 
pupy, by znowu stanąć na słabych 
jeszcze, ale jakże chętnych do dal-
szych wysiłków, nogach.

Więc jak rozwijać, czy na nowo 
wzniecać tę radość tworzenia 
i pomysłowość u dziecka? 

Jeżeli dziecko podejmuje ja-
kieś działanie w  ramach kursu, 
warsztatów, dodatkowych zajęć 
w  szkole czy poza nią, musi-
my wziąć pod uwagę, czy jest 
to zgodne z  jego potrzebą. Czy 
to lubi i  czy czasem nie jest to 
tylko nasz pomysł na jego roz-
wój? Czy ma gotowość, żeby to 
robić, czy dostrzegamy, że spra-
wia mu to radość, przyjemność, 
czy dąży do tego również bez 
zachęty i  kontroli dorosłych? 
Jeśli tak, to kolejnym krokiem 
jest odpowiednie postępowa-
nie z  dzieckiem – by, oceniając 
sprawę z  punktu widzenia do-
rosłego, nie zniechęcić go do 
tej aktywności. To, co je naj-
bardziej motywuje, to wolność 

Geniusz 
zamknięty w schematach 

STANISŁAWA 
TREMBOWSKA
Mieszka w Zielonej Górze, 
tu również prowadzi gabinet 
psychologiczny (psycholog-
-psychoterapia.zgora.pl). Jest 
psychologiem klinicznym, 
biegłym psychologiem sądo-
wym, orzecznikiem do spraw 
niepełnosprawności i stop-
nia niepełnosprawności, 
specjalistą z wieloletnim 
doświadczeniem zawodo-
wym w poradniach psycho-
logiczno-pedagogicznych dla 
dzieci i młodzieży, w pla-
cówkach sądowych i służby 
zdrowia dla dorosłych.
Fot. z arch. 
Stanisławy Trembowskiej

Dotychczas� y system nauczania był adekwatny do rynk� ych po
 zeb 
– w gospodarce przemysł� ej przydatni byli wyeduk� ani odp� iednio 

 ac� nicy, którzy w sposób odtwórczy wyk� ywali swoją  acę. Teraz jest inaczej. 

„Tworzenie jest przyjemne, 
pozwala na spontaniczność, 
zabawę, pobudza wyobraźnię.” 
Poniżej jeden z tekstów Mai, 
która prowadzi również blo-
ga dla zwierząt, lubi tworzyć 
gazety, grafi ki, opowieści, 
zadania… 

„Ty ja
 Ja ty
My razem mamy klub 
Stanowimy 1 zespół
1 z nas to 1 mały
a razem to 2 Duże osoby
Razem mamy siłę jak lew
jak tygrys, jak krokodyl 
ja to ja 
a ty to ty 
ale razem stanowimy
1 zgrany zespół”

O kreatywności, o tym, co ją niszczy, a co daje nam siłę i wolność tworzenia, o systemie nauczania i wychowania, o schematach i o tym, 
jak uwolnić od nich dzieci z psychologiem STANISŁAWĄ TREMBOWSKĄ rozmawia RENATA WCISŁO
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działania. To poczucie, że jest 
to wewnętrzna potrzeba dziec-
ka, że ono wybiera to działanie 
i je realizuje, a dorosły jest tylko 
towarzyszem, wsparciem, a  nie 
osobą, która coś narzuca. Żeby 
taką zdrową, rozwojową sytu-
ację stworzyć, zapewnić dziecku 
możliwość bycia kreatywnym, 
musimy unikać wspomnianych 
błędów. To one zabijają chęć 
działania, otwartość dziecka, 
jego poczucie swobody, wolno-
ści, kreatywności, tworzenia, 
posługiwania się wyobraźnią. 
Jeśli to nam się uda, jest szansa, 
że dziecko samo będzie chcia-
ło się rozwijać i  doskonalić 
w podjętej czynności – aktywnie 
i z poczuciem wewnętrznej mo-
tywacji oraz radości. 

Jak uniknąć oceniania, porów-
nywania, narzucania pewnych 
rozwiązań, kiedy właściwie na 
tym oparty jest system eduka-
cyjny? 
Generalnie system nauczania 
jest, niestety, nadmiernie na-
stawiony na ocenianie i  zbyt 
koncentruje się na błędach jako 

Kreatywność w literaturze

„To, co najbardziej motywuje dzieci, to wolność działania”. 
Na zdjęciu: Basia i Marysia na placu zabaw. (Fot. Marta Nadrzycka-Soczek) „Dzieci mają wielką ciekawość świata”. Na zdjęciu: 

Basia w muzeum. (Fot. Marta Nadrzycka-Soczek)

czymś niepożądanym, nega-
tywnym. Takie traktowanie po-
tknięć w trakcie nauki szkolnej 
kształtuje w dzieciach – o czym 
już mówiłam – nastawienia 
obronne, lękowe, powodując, 
że całą swoją energię kierują 
z  biegiem czasu na ich unika-
nie. A to znaczy, że wolą postę-
pować schematycznie – bez-
piecznie, a nie kreatywnie, gdyż 
z tym łączy się ryzyko pomyłki. 
Tymczasem błąd powinien być 
informacją dla dziecka, że ko-

nieczne są jeszcze dalsze próby, 
że są jakieś inne rozwiązania. 
Nie powinien wzbudzać stra-
chu. Jeśli chcemy, żeby dziecko 
rzeczywiście się rozwijało i do-
skonaliło, trzeba je motywować 
zachętą, starać się, by inaczej 
odbierało znaczenie pomyłek. 

Błędy w działaniu powinny być 
akceptowane, bo są czymś na-
turalnym w  dążeniu do celu, 
uczymy się na nich. To również 
powinna być istota twórczego 
podejścia do działania i  reali-
zowania marzeń oraz celów 
wyznaczonych przez proces 
edukacji.
Kiedy dziecko nie czuje lęku 
przed pomyłką, jeśli wie, że to 
naturalna rzecz – może podej-
mować kolejne próby, jest to dla 
niego wówczas bardziej rozwija-

jące i budujące niż nagana z po-
wodu popełnionych błędów.

Jednak łatwiej przychodzi nam 
krytyka niż pochwała. Częściej 
zauważamy błędy niż sukcesy. 
Bo my, dorośli, wychowywa-
liśmy się również w  modelu 

Sytuację można por� nać do dwójki dzieci: 
jedno bawi się got� ą zabawką ze sklepu, 

drugie samo ją sobie buduje, wykorzystując wszystko, 
co mu wpadnie w ręce i do gł� y, czym dysp� uje.
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karania za błędy, uczono nas 
poprawności za wszelką cenę, 
wpajano bezpieczny schemat 
minimalizujący ryzyko pomył-
ki, a więc i kary za nią w postaci 
negatywnej oceny. Tymczasem 
pochwalenie dziecka za do-
brze wykonaną, nawet drobną 
czynność, zauważanie jej, jest 
bardziej wychowawcze i  moty-
wujące. Takie wzmocnienia po-
zytywne są istotne, gdy dziecko 
nie ma wiary w  siebie, kiedy 
obawia się, że to, co zrobi nie 
spodoba się dorosłym. Gdy do-
staje od nas sygnał pozytywny, 
wie, co dobrze zrobiło, wzmac-
nia to jego samoocenę. Czuje 
wówczas, że jest ważne, dostrze-
gane i chętniej będzie powtarzać 
takie zachowania w przyszłości.
 
Proszę podać przykłady, jak mą-
drze chwalić dziecko. 
Chwalenie dziecka, czyli po-
zytywne wzmacnianie, jest po-
trzebne przede wszystkim wte-
dy, gdy wcześniej narobiliśmy 
już bałaganu w jego głowie, zbu-
rzyliśmy poczucie własnej war-
tości, motywacji, poprzez zbyt 
częste krytykowanie, poprawia-
nie, porównywanie do innych 
itp. Pochwała jest sposobem 
korekty tego, co zostało popsute 
– w  tym zdolności do kreatyw-
nego, twórczego działania. Musi 
być jasna, natychmiastowa, pro-
sta, rzeczowa. Zamiast uogól-
nień typu „wspaniale, świetnie, 
żebyś zawsze tak robił”, lepiej 
powiedzieć: „ podoba mi się to”, 
„ to ciekawe, co mówisz”, „lubię, 
jak się do mnie tak zwracasz”, 
„to się nazywa punktualność”. 

z nim, najpierw musimy popra-
cować też nad sobą. 
Oczywiście zmiana postaw 
dziecka to proces długofalo-
wy, ale otrzymując regularnie 
wzmocnienia pozytywne, chęt-
niej wykonuje ono pożądane 
działania niż wtedy, gdy na krót-
ko tylko przymusimy je krytyką 
i karą. Ponadto przyjemnie do-

stawać pochwały, więc takie za-
chowania będą miały tendencję 
do powtarzania się.
Zaznaczyć trzeba, że chwaląc 
za kreatywność, wzmacniamy 
działania o  takim właśnie cha-
rakterze, a  nie działania sche-
matyczne, oparte na lęku przed 
negatywną oceną dorosłych, 
przed błędem.

Kara i krytyka są demotywujące. 
Trudno, by dziecko rozwijało 
swoje zainteresowania, pasje, 
talenty w  dziedzinie, w  której 
dostaje negatywne sygnały i  ta-
kie też wzmocnienia: krytykę, 
kontrolę, zachętę do rywalizacji, 
a nie do współdziałania.

A co wtedy, kiedy faktycznie nie 
za bardzo jest za co pochwalić?
Zawsze jest za co! Tylko nie musi 
to dotyczyć tego, na czym akurat 
nam najbardziej zależy. Ale każ-
de dobre słowo skierowane do 
dziecka odbudowuje jego wiarę 

w  siebie i  chęć współpracy. Po-
tem możemy już stworzyć taką 
sytuację, w  której będzie ono 
mogło zachować się zgodnie 
z  naszymi oczekiwaniami – np. 
podjąć kolejną próbę popraw-
nego czytania, grania, itp. Może 
to być prosta sytuacja, zadanie – 
tak, by dziecko mogło osiągnąć 
sukces, za który dostanie po-
chwałę. To może być na przykład 
czytanie krótkiego wiersza i jako 
nagroda nasze słowa „miło było 
posłuchać tego wierszyka, który 
przeczytałaś”. Takie postawy za-
chęcają i  wzmacniają zaufanie 

dziecka do samego siebie i  do 
dorosłych. 

Chodzi o  to, żeby dziecko zo-
baczyło, że mu się udaje, że jest 
dostrzegane, żeby uwierzyło 
w siebie?
Tak. Człowiek kreatywny musi 
mieć pozytywną samoocenę, 
czuć własną wartość i moc. Bez 
tego nie będzie twórczy, otwarty, 
a przede wszystkim odważny, by 
podejmować niestandardowe, 
inne niż wyuczone, rozwiązania. 

Całkiem niedawno przeczytałam 
bardzo ciekawy tekst w „Dużym 

Formacie”, dodatku do „Gazety 
Wyborczej”. „Niszczarka ma-
rzeń” to rozmowa Aleksandry 
Szyłło z  doradczynią minister 
edukacji, Marzeną Żylińską po 
wspólnym obejrzeniu fi lmu 
„Alfabet” Erwina Wagenhofera, 
w  którym jednym z  bohaterów 
jest neurobiolog, prof. Gerald 
Hüther. Marzena Żylińska mówi 
o  wynikach badań profesora: 
„wśród dzieci poniżej piątego 
roku życia 98 proc. jest kre-
atywnych na poziomie geniu-
szu. Znajduje wiele niestandar-
dowych rozwiązań dla jednego 
problemu. Wśród dzieci w wieku 

„Wystarczy przyjrzeć się zabawom małych dzieci, aby zobaczyć, jak bardzo są kreatywne i jak potrafi ą 
użyć do zabawy dosłownie wszystkiego, co znajduje się w ich otoczeniu.” Na zdjęciu: pomysły małego 
Tymka. (Fot. Katarzyna Kochańska)

Czł� iek kreatywny musi mieć pozytywną 
samoocenę, czuć własną wartość i moc.

Zaproszenie na warsztaty ozdób choinkowych dla dzieci, które od-
były się w grudniu, w Żaganiu. Projekt wykonała Maja. 
(Rys. Maja Furtak)

Kara i krytyka są demotywujące. Trudno, by dziecko 
rozwijało zainteres� ania, pasje, talenty w dziedzinie, 

w której dostaje negatywne s� nały i (…) krytykę, k� -

 olę, zachętę do rywalizacji, a nie do współdziałania.

„Kiedy dziecko nie czuje lęku przed pomyłką, jeśli wie, że to natu-
ralna rzecz - może podejmować kolejne próby. Jest to dla niego 
wówczas bardziej rozwijające i budujące niż nagana z powodu po-
pełnionych błędów.” (Fot. Marta Nadrzycka-Soczek)

Dzieci potrzebują, byśmy je do-
strzegali we wszystkich momen-
tach i tych, w których zdarza się 
im błąd, i  w  tych pozytywnych, 
w których odnoszą sukcesy. Mu-
szą wiedzieć, że je szanujemy, 
wspieramy, akceptujemy, gdy 
podejmują działanie i starają się 
przezwyciężyć trudności. Mu-
simy je przekonać, że im towa-
rzyszymy, a  nie kontrolujemy, 
krytykujemy. 

Ale te zmiany w  dziecku nie 
zachodzą z dnia na dzień. Żeby 
pracować nad dzieckiem i wraz 
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8-10 lat już tylko 32 proc. Wśród 
15-latków – 10 proc. W  grupie 
powyżej 25. roku życia – 2 proc.”.
W ogóle fi lm i badania profeso-
ra wzbudziły szeroką dyskusję 
o systemie edukacji. 
Z  wiekiem dzieci kreatywnych 
jest coraz mniej właśnie przez 
trening edukacyjny i społeczny. 
Umiejętności twórcze powin-
no się rozwijać równocześnie 
z  przyswajaniem wiedzy szkol-
nej. Bez tego, bez plastyczności, 
odwagi, tworzenia nowych roz-
wiązań, wychowujemy przecięt-
nego człowieka, który ma trud-
ności we współczesnym świecie 
nastawionym na innowacje 
i  samodzielne, przedsiębior-
cze myślenie. Człowieka, który 
nie radzi sobie ze znalezieniem 
zajęcia, a  tym bardziej z wykre-
owaniem stanowiska pracy. Do-
tychczasowy system nauczania 
był adekwatny do rynkowych 
potrzeb – w  gospodarce prze-
mysłowej przydatni byli wyedu-
kowani odpowiednio pracow-
nicy, którzy masowo i w sposób 
odtwórczy wykonywali pracę. 
Teraz jest inaczej – musimy być 
otwarci, pomysłowi, szukać no-
wych rozwiązań, gdyż zmieniają 
się realia i przyszłość należy do 
jednostek kreatywnych, a  nie 
odtwórczych. 
Tę sytuację można porównać 
do dwójki dzieci: jedno bawi 
się gotową zabawką ze sklepu, 
drugie samo ją sobie tworzy, 
wykorzystując wszystko, co mu 
wpadnie w ręce i do głowy, czym 
dysponuje. Dziecko przyzwycza-
jone do tzw. gotowych zabawek, 
nudzi się i  jest bezradne, gdy 

ich nie ma. To, w  którym nie 
zabito wrodzonej kreatywności, 
poradzi sobie w  każdej sytuacji 
– z  pudełka na buty zrobi sa-
mochód lub wózek i będzie nie 
tylko cieszyło się z  zabawki, ale 
i  wzrastało w  poczuciu własnej 
mocy.

Coraz więcej jest w Polsce szkół 
tzw. demokratycznych, w  któ-

rych jest duże nastawienie na 
kreatywność. To dzieci decydu-
ją, czego w  danym momencie 
będą się uczyły, daje się im wol-
ność wyboru, choć oczywiście, 
w  dłuższej perspektywie mają 
opanować cały program. 
Sądzę, że jeżeli te placówki są 
prowadzone przez profesjo-
nalistów, jest szansa, że będą 
bardziej motywować dzieci do 

samodzielnego myślenia i dzia-
łania niż te tradycyjne. Jednak 
prowadzący zajęcia muszą wie-
dzieć, że w pewnym momencie 
trzeba będzie w  jakiś sposób 
przekonać dzieci do tych czyn-
ności, tych partii materiału, 
których zwykle nie chcą wybie-
rać lub wybierają w  ostatniej 
kolejności. Trzeba przekonać 
uczniów, że jest jakiś plan ogól-

ny i choć dany fragment nie wy-
gląda zbyt atrakcyjnie, jest nam 
do czegoś potrzebny – do osią-
gnięcia atrakcyjnego dla dziecka 
celu, z  którym się ono identy-
fi kuje, uznaje za swój. Ale nie 
można tego narzucić, konieczne 
jest wyjaśnienie i  przekonanie, 
a więc wewnętrzne zmotywowa-
nie podopiecznych. 

Jak połączyć przyjemność z na-
uki i tworzenia z koniecznością 
regularnych treningów, ćwi-
czeń, które mają doskonalić 
w  danym temacie, na przykład 
w  szkole muzycznej? Przyjem-
ność i obowiązek – czy to idzie 
w parze? 
Może iść, pod warunkiem, że 
górę bierze przyjemność, a  nie 
obowiązek, czyli narzucone, 
kontrolowane i  sztywno oce-
niane systematyczne ćwiczenia, 
treningi… Trzeba pamiętać, że 
kreatywność a  mistrzostwo to 
nie zawsze jest to samo, choć 
mogą oczywiście czasem iść 
w  parze. Tworzenie jest przy-
jemne, pozwala na spontanicz-
ność, zabawę, pobudza wyobraź-
nię. Kreatywny muzyk to ktoś, 
kto potrafi  się również bawić 
dźwiękiem, lecz to nie musi 
być mistrz. Mistrzostwo to bar-
dziej nastawienie na doskona-
lenie umiejętności, szlifowanie. 
W edukacji artystycznej dziecko 
powinno mieć swój niczym nie-
ograniczony czas, żeby w  mu-
zyce wyrazić siebie, a  nie tylko 
ćwiczyć i  uczyć się kolejnych 
utworów według ściśle określo-
nego kanonu gry mistrza, czy 
schematu pracy nauczyciela. 

Dzieci wrażliwe, z dużą wyo� aźnią, które nie poddają się schematom, zdolne, 
twórcze, często bywają po"  zegane jako niezbyt do� ze przystos� ane społecznie.

„Rozwijanie kreatywności i wyobraźni to pokazanie dziecku, że traktujemy jego świat serio, że się nim 
interesujemy, że nam się podoba.” Na zdjęciu: Marysia na placu zabaw. (Fot. Marta Nadrzycka-Soczek)
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Jak jeszcze mogę rozbudzać wy-
obraźnię dziecka?
U  dzieci granica między świa-
tem rzeczywistym a  wyobrażo-
nym łatwo się zaciera i  to jest 
bardzo cenna cecha, gdyż moż-
na wykorzystywać wyobraźnię 
w  twórczej aktywności dziec-
ka, rozwijać zdolności poprzez 
przenoszenie jej do działań np. 
artystycznych. Dlatego warto 
zachęcać dziecko, by rysowało 
swoje fantazje, wykonało jakąś 
pracę artystyczną z  przeróż-

nych materiałów, aby swoje 
wizje przeniosło na konkretne 
zabawy albo czynności. Rozwi-
janie kreatywności i wyobraźni 
to pokazanie dziecku, że trak-
tujemy jego świat serio, że się 
nim interesujemy, że nam się 
podoba. 
Warto wspierać też dziecko w ta-
kim rozwoju poprzez zadawanie 
mu otwartych pytań np. dlacze-
go tak sądzisz, jak sobie wyobra-
żasz tę sytuację, wyjazd, prezent 
itp. To również zachęcanie, by 

wyobraziło sobie coś, co dotyczy 
przyszłości.

Czyli wizualizacja? Czy dzia-
ła to na tej samej zasadzie, jak 
u  dorosłych – jako sposób na 
radzenie sobie z pewnymi sytu-
acjami, oswajanie się z  lękiem, 
kreowanie przyszłości? 
Dzieci zazwyczaj nie trzeba 
uczyć ani zachęcać do wizuali-
zacji, bo one w sposób natural-
ny to robią – dużo marzą i wy-
obrażają sobie. Kiedy jednak 

Świąteczne życzenia dla czytelników górskiego czasopisma „Taternik” wykonane przez Maję, czyli 
córka pomaga mamie w dziennikarskiej pracy… (Rys. Maja Furtak)

ujawniają jakieś lęki, problemy 
emocjonalne, wówczas w  ra-
mach terapii możemy posłużyć 
się tymi technikami dla przeła-
mania negatywnych nastawień, 
np. lęku przed oceną szkolną 
– wizualizujemy sytuację suk-
cesu, radości, spontanicznego 
działania.

Kiedyś oglądałam taki ekspery-
ment – zamykano dzieci i doro-
słych w  pomieszczeniu, w  któ-
rym był jeden przedmiot. Rzecz 
polegała na tym, bo coś z  nim 
zrobić, znaleźć sposób na jego 
wykorzystanie. 
Wyobraźnia dziecka jest znacz-
nie bogatsza niż dorosłych. Na 
przykład, kto wymyśli więcej za-
stosowań dla kubka? Jeśli doro-
sły będzie miał kilka pomysłów, 
można go uznać za twórczego, 
a dziecko może nadać kubkowi 
niezliczoną liczbę zastosowań. 
Dziecko jest w  swojej naturze 
odkrywcze i  nieskrępowane, 
a  my, dorośli, jesteśmy bardzo 
schematycznie przetrenowani 
w  racjonalnych, pewnych roz-
wiązaniach. Powinniśmy się 
uczyć kreatywności od dzieci.
 
Co jeszcze możemy zrobić? 
Obserwować, nie za szybko in-
gerować, wspierać niestandar-
dowe rozwiązania. Nie obawiać 
się przede wszystkim fantazji 
dziecięcej, bo dorośli boją się, że 
gdy dzieci mają zbyt bogatą wy-
obraźnię, to mogą pójść za dale-
ko… Że nie wiadomo, co im do 
głowy przyjdzie. 
Należy tu wspomnieć, że dzieci 
wrażliwe, z dużą wyobraźnią, któ-

re nie poddają się schematom, 
zdolne, twórcze, często bywają 
postrzegane jako niezbyt dobrze 
przystosowane społecznie.

Bo nie wpisują się w  pewne 
ustalone społecznie ramy, wy-
różniają się swoją odrębno-
ścią?

Tak. I  przez to często są nara-
żone na niezrozumienie, a  na-
wet odrzucenie. Na przykład te 
nadpobudliwe są postrzegane 
jako problem w  środowisku 
szkolnym. Kreatywne podejście 
do takich dzieci ze strony doro-
słych może jednak spowodować, 
że ta cecha zostanie twórczo 

wykorzystana i  rozwój dziecka 
pójdzie w  pozytywnym kierun-
ku. Warto podać przykład świa-
towej sławy baletnicy, która jako 
bardzo nadpobudliwa ruchowo 
dziewczynka trafi ała od specja-
listy do specjalisty, aż wreszcie 
jeden z  terapeutów uznał, że 
jej dynamiczność trzeba jakoś 
wykorzystać. Stwierdził, że ma 
talent w ciele i że powinna tań-
czyć. Dzięki temu wyrosła z niej 
wspaniała artystka.

Czy temu ma służyć zdobywa-
jąca coraz większą popularność 
również w  Polsce, arteterapia, 
czyli terapia przez sztukę, two-
rzenie?
Terapia przez sztukę jest czymś 
odmiennym od tej pierwotnej, 
twórczej i  kreatywnej postawy 
– to znowu naprawianie cze-
goś, co w  procesie wychowania 
i  edukacji popsuliśmy. To for-
ma terapii, która rzeczywiście 
pozwala sięgnąć do stłumio-
nych potrzeb człowieka, jakie 
posiadał w  okresie wczesnego 
dzieciństwa. Radość, jaką czują 
uczestnicy takiej formy terapii 
i  poczucie swobody działania 
jest doświadczeniem koniecz-
nym dla odzyskania i  poczucia 
własnej wartości i wolności we-
wnętrznej. 

Co wtedy, kiedy dziecko wyła-
muje się z systemu, nie chce się 
podporządkować? Na przykład 
ma narysować i  napisać, kim 
zostanie w przyszłości. W domu 
buntuje się i odpowiada, że nie 
zrobi tego zadania, bo „jest bez 
sensu”, kiedy ono jeszcze nie 

wie, kim będzie. Jak wtedy mą-
drze zareagować? 
Forma „kim zostaniesz w  przy-
szłości” jest sztywna, zamknię-
ta. Dziecko może się przeciwko 
takiej odpowiedzi buntować, bo 
przecież nie wie ostatecznie, kim 
zostanie. Poprawnie postawione 
pytanie powinno być otwarte 
i brzmieć np. „jak ci się wydaje, 
kim mógłbyś zostać w przyszło-
ści?”. Wtedy nawet jeśli dziecko 
nie wie, może spróbować sobie 
to wyobrazić, pofantazjować na 
ten temat… 
Dlatego w takiej sytuacji może-
my podsunąć mu rozwiązanie, 
które pozwoli pogodzić interesy 
obu stron – jego i  nauczyciela/
szkoły. Powiedzieć: „jeszcze nie 
wiesz, kim chcesz zostać w przy-
szłości, ale możesz powiedzieć, 
jak ci się wydaje teraz, kim 
mógłbyś być?”. Dziecko może 
udzielić odpowiedzi: „wyda-
je, mi się, że mógłbym być…” 
– wtedy poczuje, że nikt go nie 
zmusza do tak trudnej decyzji.
Przez całe życie nasza pociecha 
będzie się spotykała z  różnymi 
wyzwaniami. Dlatego pamiętać 
należy, że kreatywność polega na 
tym, by w świecie pełnym sche-
matów znaleźć najlepsze, inno-
wacyjne rozwiązania, gdyż tylko 
takie mogą zapewnić dziecku 
prawdziwy sukces, a  przy tym 
radość z rozwoju i wolność oso-
bistą. 
Kreatywność to właśnie umie-
jętność poszukiwania takich 
rozwiązań oraz twórczej realiza-
cji zamierzeń i celów. 

Dziękuję za rozmowę. 

„U dzieci granica między światem rzeczywistym a wyobrażonym 
łatwo się zaciera i to jest bardzo cenna cecha, gdyż można wyko-
rzystywać wyobraźnię w twórczej aktywności dziecka.” Rysunek: 
pierwsza strona książki Tymka. 

Zawsze jest za co pochwalić! Tylko nie musi to dotyczyć tego, na czym akurat 
nam najbardziej zależy. Ale każde dobre sł� o ski&  �ane do dziecka 

odbud� uje jego wiarę w siebie i chęć współ acy.
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Plany na szkołę demokratyczną w Zielonej Górze
„Wyobraź sobie szkołę...
Gdzie dzieci mogą naprawdę być sobą ...
Gdzie sukces nie jest zdefi niowany nauką i ocenami, lecz każde dziecko ma własną defi nicję sukcesu 
i często go tu doświadcza...
Gdzie wspólnie decyduje się o prawach panujących w szkole, a każdy ma taki sam głos i prawo do 
równego traktowania...
Gdzie możesz bawić się cały dzień, jeśli chcesz...
I gdzie jest dużo czasu i miejsca, aby usiąść i marzyć, myśleć, tworzyć...”
Powyższy cytat pochodzi z bloga 
o szkole demokratycznej w Zie-
lonej Górze: zielonaszkolade-
mokratyczna.blogspot.com/. 
Rodzice, którzy stworzyli grupę 
inicjatywną, prowadzą też stro-
nę na Facebooku pt. „Czy szkoła 
może być inna?”.
A  tak przedstawiają się na blo-
gu: „Jesteśmy grupą rodziców, 
którzy zgadzają się z podejściem 
pedagogicznym zakładającym, 
że dziecko jest z  natury dobre 
i dąży do samorozwoju. Uważa-
my, że człowiek najlepiej roz-
wija się w atmosferze wolności, 
szacunku i  wsparcia. Naszym 
celem jest stworzenie dzieciom 
miejsca i warunków do rozwoju 
własnych zainteresowań i pasji, 
które pozwolą im wieść speł-
nione i  szczęśliwe życie teraz 
i w przyszłości. 
Tworzymy szkołę demokratycz-
ną w Zielonej Górze.
Edukacja w naszym rozumieniu 
to czas, w  którym dziecko de-
cyduje o procesie poznawczym, 
dzięki czemu jest on bardziej 
efektywny i  długotrwały. Bada-
nia z  dziedzin psychologii czy 

neurodydaktyki potwierdzają, 
iż wolność, pozytywne emocje 
i  silna wewnętrzna motywacja 
to elementy potrzebne mózgowi 
człowieka do efektywnego ucze-
nia się. To naukowe potwierdze-
nie intuicyjnych działań założy-
cieli szkół demokratycznych.
Szacunek dla drugiego człowie-
ka, prawo do podejmowania de-
cyzji i odpowiedzialność za nie, 
budowanie więzi społecznych 
to wartości, w  oparciu o  które 
już od prawie 100 lat funkcjo-
nują szkoły demokratyczne na 
świecie. Najstarsza od 1921 roku. 
Zewsząd docierają głosy o  ko-
lejnych inicjatywach zwolenni-
ków edukacji w wolności, którzy 
tworzą szkoły demokratyczne 
w Polsce i na świecie. 
Wzorem najstarszej szkoły Sum-
merhill w  Anglii czy Sudbury 
Valley School w  USA chcemy 
stworzyć dla dzieci z naszej oko-
licy szkołę wolną od przymusu, 
pełną szacunku dla drugiego 
człowieka i jego osobistego roz-
woju.
Doświadczenia założycieli 
pierwszych szkół demokra-

tycznych w  Polsce dowodzą, że 
warto podejmować wysiłki, aby 
umożliwić dzieciom swobodny 
i świadomy rozwój. 
Podjęliśmy już prace nad kon-
cepcją szkoły, która najlepiej 
będzie wpisywać się w  lokalne 
realia, a  jednocześnie będzie 
kierować się wartościami uni-
wersalnymi jak szacunek, wol-
ność, odpowiedzialność. 
Jesteśmy otwarci na możliwość 
współpracy z  różnorodnymi 
środowiskami szanującymi 
idee szkół demokratycznych 
i  wspierającymi nowatorskie 
działania w  obrębie edukacji. 
Jesteśmy zainteresowani rów-
nież każdym rodzajem wsparcia 
ze strony osób, które sprzyja-
ją idei powstania takiej szkoły. 
Pasjonatów z  różnych dziedzin, 
ludzi pozytywnie zakręconych, 
psychologów i  terapeutów kie-
rujących się założeniami Po-
rozumienia bez przemocy, pe-
dagogów, artystów, rodziców. 
Cenny jest dla nas każdy rodzaj 
pomocy - udział w pracach ini-
cjatorów, wsparcie fi nansowe, 
udział w  organizacji samego 

miejsca dla szkoły, wsparcie dy-
daktyczne, czy po prostu kon-
takt do innych zwolenników 
wolnej edukacji.
Jeśli chcesz z nami tworzyć taką 
szkołę w Zielonej Górze, odezwij 
się. Spotykamy się w poniedział-
ki o 17:30 w Family Cafe w Zielo-
nej Górze. Zapraszamy! Kontakt: 
Justyna Dermont-Owsińska, 
tel.: 783 983 363.

***

A my już zapraszamy do czyta-
nia kolejnego numeru „Lubu-
skiego mentoringu”, w  którym 
będziemy kontynuować temat 
systemu nauczania, wychowa-
nia dzieci, ich rozwoju i  kre-
atywności. Przeczytacie m.in. 
wywiady z  Justyną Dermont-
-Owsińską, jedną z  inicjatorek 
powstania szkoły demokratycz-
nej w  Zielonej Górze i  Huber-
tem Dziedzicem, dyrektorem 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Żaganiu, dorad-
cą metodycznym Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 

Oprac. Renata Wcisło

- Celem podręcznika jest po 
pierwsze, przybliżenie mento-
ringu tym, którzy w  przyszło-
ści chcieliby wdrożyć u  siebie 
podobny program. Generalnie 
mogą to być wszystkie instytu-
cje rynku pracy, przede wszyst-
kim powiatowe urzędy pracy, 
ale także np. ochotnicze hufce 
pracy – wyjaśnia Magdalena To-
karska, koordynatorka projektu. 
Po drugie, podręcznik zawiera 
praktyczne wskazówki doty-
czące tego, jak zorganizować 
i przeprowadzić program men-
toringu. Jeden z  rozdziałów, 
prowadzących krok po kroku 
przez procedury, jest przezna-
czony dla zleceniodawców pro-
gramu, drugi dla organizatorów, 
np. organizacji pozarządowych 
- ponieważ, jak pokazała prak-
tyka, najlepiej zorganizować 
podobny program właśnie we 
współpracy urzędów z  odpo-
wiednimi organizacjami. Czyli 
takimi, które dysponują odpo-
wiednią wiedzą i  możliwościa-
mi do zrealizowania tego zada-
nia. Urzędy pracy podobnie jak 
urzędy miast, starostwa mają 
możliwość zlecania realizacji 
zadań – a  potem ich rozlicze-
nia. To pozwala na skorzystanie 
właśnie z  innych, nietypowych 
form pomocy, które są bardziej 

Jak wdrożyć mentoring?
Na bazie doświadczeń z realizacji projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” powstaje specjalistyczny podręcz-
nik. To pierwsza publikacja, która opisuje, w jaki sposób w urzędach pracy można stosować narzędzie aktywizacji oparte na 
mentoringu, skierowane do młodych osób pozostających bez zatrudnienia. 

Kilka słów ze wstępu
„Mentoring jako narzędzie wspierania rozwoju osobistego, nieznane szerzej w Polsce, ale popularne w Niemczech, 
był przedmiotem zainteresowań zespołu Fundacji od kilku lat. W latach 2009-2010 Fundacja realizowała projekt 
pt. „Mentoring dla kobiet” (przy wsparciu udzielonym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze 
środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Programu Partnerstwa Trans-
granicznego). Jego celem było jednak jedynie rozpowszechnienie wiedzy na temat mentoringu, bez próby jego 
wdrożenia. Taka możliwość pojawiła się dopiero przy ogłoszeniu konkursu na realizację projektów innowacyjnych 
z komponentem ponadnarodowym. Kontakty ze stroną niemiecką nawiązane w ramach „Mentoringu dla kobiet” 
zaowocowały złożeniem wspólnego wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt innowacyjny, który po-
zwoliłby opracować procedury i zasady umożliwiające zaadaptowanie narzędzia mentoringu do polskich realiów. 
Po dość burzliwej dyskusji w gronie przyszłych partnerów projektu (w tym również przy udziale przedstawicieli 
Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim i OPZL), zdecydowano o wyborze grupy docelowej projektu. 
Za skierowaniem działań do osób młodych przemawiało głównie to, iż obecnie systematycznie pogarsza się ich 
sytuacja na rynku pracy, a jednocześnie coraz wyraźniej okazuje się, że młodzi ludzie nie są wystarczająco dobrze 
przygotowani do dorosłego, w tym również zawodowego życia. Jednocześnie osoby młode mają, czy powinny 
mieć, silną motywację, aby dążyć do zmian w swoim życiu, rozwijać się, podejmować wyzwania, walczyć o siebie. 
Pomoc mentora ma być dla nich wsparciem, inspiracją w poszukiwaniu swojej drogi. Ma zapobiec frustracjom 
i zniechęceniu, wynikającym z różnych, często indywidualnych doświadczeń. Zdaniem realizatorów projektu, bar-
dzo ważne jest podanie ręki na początku budowania kariery zawodowej, ponieważ wsparcie okazane w kluczowym 
momencie będzie owocowało przez kolejne lata życia.”

Podczas warsztatów uczestniczki dowiadywały się więcej o sobie, a także dzięki różnym ćwiczeniom 
zwiększały swoje kompetencje, takie jak dobra komunikacja, współpraca w grupie.
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rynku pracy (rekomendowane 
są staże), następnie część zadań 
zostaje zlecona organizacjom 
pozarządowym, które przy 
minimalnych zasobach kadro-
wych (2 osoby) oraz technicz-
nych (pomieszczenia) mogą 
rozpocząć realizację progra-
mu. Istotny koszt programu 
dotyczy warsztatów i  wspar-
cia mentorów oraz grupy od-
biorców.  Szacunkowy czas 
wdrożenia całego programu 
mentoringu to ok. 12 miesię-
cy. Podmiot decydujący się na 
wdrożenie innowacji, np. mar-
szałek, starosta lub urząd pracy 

może podjąć decyzję o zleceniu 
zadania w  oparciu o  art. 24.1 
lub art. 61b lub art. 66d Ustawy 
o  promocji zatrudnienia i  in-
stytucjach rynku pracy. Reko-
mendujemy, aby ze względów 
organizacyjnych przeprowa-
dzenie programu mentoringu 
zlecone zostało np. organiza-
cjom pozarządowym w ramach 
konkursu ofert lub agencjom 
zatrudnienia w  ramach prawa 
zamówień publiczych. Zada-
niem PUP będzie więc ogło-
szenie konkursu lub przetar-
gu, wybór oferty oraz nadzór 
nad realizacją. Natomiast do 

zadań organizatora programu 
będzie należała: rekrutacja 
mentorów i  podopiecznych, 
dobór par, przygotowanie 
i przeprowadzenie warsztatów, 
nadzór i  wspieranie relacji 
mentoringowej par, realiza-
cja wsparcia uzupełniającego, 
ewaluacja i  sprawozdawczość 
do PUP (zaangażowanie 2 pra-
cowników merytorycznych, 
księgowa, biuro, koszty najmu 
i  usług telekomunikacyjnych). 
Więcej informacji w instrukcji 
stosowania produktu fi nalne-
go oraz podręczniku.

Dlaczego warto 
skorzystać 
z mentoringu?
Zastosowanie mentoringu 
jako narzędzia uzupełniają-
cego ofertę urzędów pracy 
może w sposób pozytywny 
wpływać na sytuację mło-
dych osób (likwidacja bez-
robocia, dowartościowanie 
osoby mentorowanej, lepsze 
odnalezienie się na rynku 
pracy), a także pracodawców 
(znalezienie odpowiadają-
cych im kompetencyjnie 
pracowników, zatrudnianie 
osób, które czerpały wiedzę 
i umiejętności od doświad-
czonych pracowników - 
mentorów), zwiększy także 
efektywność już istniejących 
form wsparcia. Dzięki zasto-
sowaniu innowacji, młode 
osoby bezrobotne wzmocnią 
samodecydowanie o sobie 
i swoich planach zawo-
dowych, a także zwiększą 
szansę na zatrudnienie 
i świadome kształtowanie 
swojej kariery zawodowej. 
Pracodawcy otrzymają pra-
cowników, którzy spełniają 
ich oczekiwania, a PUP-y 
nowe narzędzie aktywizacji, 
które pozwoli na długotrwałą 
aktywizację młodych bezro-
botnych (odbiorcy nie będą 
wracali do statystyk, ale sa-
modzielnie poradzą sobie na 
rynku pracy). Narzędzie men-
toringu sprzyja budowaniu 
partnerstw trójsektorowych 
oraz włączaniu się organizacji 
pozarządowych w działania 
rynku pracy. Zainicjowa-
ny dialog służyć będzie 
rozwiązywaniu lokalnych 
problemów poprzez udział 
wielu partnerów i będzie 
zmniejszać negatywne skutki 
narastającego bezrobocia.

dopasowane pod indywidualne 
potrzeby osób bezrobotnych. 
Podobne rozwiązania funkcjo-
nują z  powodzeniem w  wielu 
krajach Europy Zachodniej, jak 
choćby w  Wielkiej Brytanii czy 
Niemczech - skąd pochodził 
partner projektu, czyli Deutsche 
Angestellte Akademie. 

Oprócz teorii, 
również 
doświadczenie
Właśnie to, że mentoring odpo-
wiada na indywidualne potrze-

by młodych ludzi, zdecydowało 
o  sukcesie pierwszej „próby”, 
która trwała 11 miesięcy i objęła 
10 dziewczyn z  gminy Krosno 
Odrzańskie. Relacja podopiecz-
nych z  mentorami była żywa, 
opierała się na rozmowach, dys-
kusjach. Każda z nich odkrywa-
ła swój potencjał: to kim jest, co 
tak naprawdę chciałaby robić, 
jakie cele obrać w  życiu. I  wy-
bierała staż. Kilka dziewczyn 
zmieniło miejsce odbywania 
stażu w  trakcie trwania relacji 
z mentorem. Zrozumiały, że tak 
naprawdę chcą robić coś inne-
go, wyznaczyły sobie priorytety, 

postanowiły walczyć o  siebie. 
I 7 z nich po zakończeniu stażu 
otrzymało pracę. To pierwsza 
edycja programu mentoringu 
w  wielkim, naprawdę wielkim 
skrócie. 
Należy również zaznaczyć, iż 
mentoring, jako wsparcie wy-
soce zindywidualizowane, 
wpisuje się w  planowany kie-
runek zmian funkcjonowania 
powiatowych urzędów pracy 
w  związku z  wprowadzoną re-
formą polityki i  rynku pracy. 
Dostrzeżono już niską skutecz-
ność form pomocy, które nie są 
dobierane pod indywidualne 

potrzeby osób bezrobotnych. 
Jednocześnie, zgodnie z  zamie-
rzeniami Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, planowane 
jest zwiększenie udziału pod-
miotów niepublicznych w  re-
alizacji usług aktywizacyjnych. 
Szansą jest właśnie mentoring, 
który pomoże młodym ludziom 
w pełni wykorzystać możliwości 
np. stażu. Tak aby faktycznie po 
jego odbyciu znaleźli pracę i nie 
wrócili do urzędu po kolejną 
pomoc. 

Mechanizm, 
czyli jak to działa
Produkt fi nalny jest stosun-
kowo łatwy do zastosowania. 
Sam model współpracy Insty-
tucji Runku Pracy oparto na 
zlecaniu zadań publicznych 
– mechanizm przedstawiono 
w  podręczniku. Model może 
być stosowany przez użytkow-
ników bez konieczności wpro-
wadzania zmian prawnych 
i  organizacyjnych, a  jedynie 
zaangażowania techniczno-or-
ganizacyjnego. Benefi cjent nie 
dostrzega ograniczeń w samo-
dzielnym stosowaniu produk-
tu fi nalnego przez użytkowni-
ków, którzy nie uczestniczyli 
w  jego opracowywaniu i/lub 
testowaniu. Nie wymaga to 
żadnych zmian prawnych, Po-
wiatowe Urzędy Pracy przy mi-
nimalnych nakładach kadro-
wych mogą pozyskać środki 
np. z  programów specjalnych 
na realizację programu men-
toringowego, połączonego ze 
standardowymi narzędziami 

Jedno ze spotkań z niemieckim partnerem, podczas którego analizowano niemiecki system wspierania 
osób bezrobotnych, a zwłaszcza miejsce, jakie zajmuje w nim mentoring.

Konferencja rozpoczynająca projekt, która miała za zadanie przybliżyć uczestnikom przede wszystkim 
to czym jest, a czym nie jest sam mentoring. Mimo że jest to indywidualna, osobista relacja, ma swoje 
uwarunkowania, cele, jasne zasady.
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Podpowiedzi 
i wskazówki
– Treść podręcznika zosta-
ła w  znacznej mierze oparta 
o  informacje przekazane przez 
osoby, które brały udział w pro-
gramie mentoringowym, czyli 
mentorów, podopieczne, ale 
również przez tych, którzy ob-
serwowali ten proces – mówi A. 
Serba. Swoje wskazówki przeka-
zywali również obecni na szko-
leniach przedstawiciele powia-
towych urzędów pracy, doradcy 
zawodowi. Zgodnie z  ich su-
gestiami, dodano część opisu-
jącą to, co działo się podczas 
testowania programu mento-
ringu, doświadczenia uczest-
ników projektu – Opisujemy 
trzy relacje mentoringowe, 
z  punktu widzenia mentorów 
i  podopiecznych. Pokazujemy, 
o czym rozmawiali, jaki charak-
ter miała ich relacja, jakie „za-
dania” i cele sobie stawiali, oraz 
jakie były ich efekty i problemy 
– mówi A. Serba.

Opisy i formularze
Podręcznik zawiera praktycz-
ne porady, jak krok po kroku 
zorganizować biuro mentorin-
gu. Jak rekrutować mentorów 
i  podopiecznych? Jakie cechy 
powinien mieć mentor, jakie 
podopieczny? Jak przeprowa-
dzić warsztaty dla mentorów? 
Jakie są zasady dobierania par, 
jak powinien wyglądać począt-
kowy, wspólny warsztat tande-
mów? To wszystko jest szcze-
gółowo opisane w podręczniku, 

zaś jako załączniki dołączono 
opracowane już i  gotowe for-
mularze zgłoszeniowe, ankie-
ty ewaluacyjne - generalnie 
wszystkie dokumenty potrzeb-
ne do tego, żeby poprowadzić 
program mentoringu. 
Opisano również, jak prze-
biega relacja mentoringowa. 
Załączony został przykładowy 
kontrakt, jaki zawierają ze sobą 
mentor i  podopieczny. Duży 
nacisk położono na etyczne 
standardy współpracy. A  także 
wskazano zasady superwizji, 
czyli pomocy, z  jakiej sko-
rzystać mogą w  każdej chwili 
mentorzy. 
– Skorzystanie z  gotowych, 
sprawdzonych wzorów sprawia, 
że zorganizowanie programu 
mentoringu jest o  wiele prost-
sze. Oczywiście, zawsze mogą 
pojawić się nieprzewidziane 
trudności – mówi A. Serba. 

Czy mentoring sta-
nie się popularny 
również w Polsce?
Niemieckie agencje od wie-
lu lat z  powodzeniem stosu-
ją u  siebie to narzędzie – jako 
przede wszystkim motywujące, 
zachęcające do podejmowania 
zmian w życiu. Łączą je oczywi-
ście z  innymi formami pomo-
cy, ale doceniają rolę mento-
ringu w  procesie wychodzenia 
z bezrobocia. Adresatami wielu 
programów mentoringowych 
realizowanych za naszą zachod-
nią granicą są młodzi ludzie. 
Przykłady tego typu progra-

mów również zostały opisane 
w  podręczniku. Oby niedługo 
w  Polsce można było stworzyć 

równie bogate „portfolio” men-
toringu!

Katarzyna Kochańska

Zrozumieć, czym jest mentoring
Pewną trudność sprawia zrozumienie, czym mentoring jest, a może 
bardziej – czym nie jest. Nie jest to dawanie dobrych rad, nie polega na 
dawaniu gotowych rozwiązań, nie jest wymianą wiedzy z konkretnej 
dziedziny. Mentor rozmawia, zadaje pytania, inspiruje, zachęca i moty-
wuje podopiecznego. Aż tyle, czy tylko tyle? Wielu młodych ludzi jest 
zniechęconych, zdezorientowanych, mają poczucie, że trudno im znaleźć 
swoje miejsce. Nie wiedzą, co chcieliby robić, jak się do tego zabrać. 
Tu wsparciem może być doświadczony mentor, który pomaga upo-
rządkować, poukładać cele i priorytety. Wskazuje słabe, mocne strony. 
Pomaga stawić czoła trudnym sytuacjom, nieraz porażkom. Omówić je, 
wyciągnąć wnioski, zachęca, żeby próbować dalej. A jednocześnie wciąż 
motywuje podopiecznego – do rozwoju, uczenia się, realizowania swoich 
pasji. Mentor – jako człowiek spełniony – swoją postawą pokazuje, że 
warto starać się, szukać, walczyć o siebie i swoją przyszłość – dlatego jest 
tak potrzebny młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają wspólną drogę. 

Korzyści dla podopiecznych wynikające 
z zastosowania mentoringu: 
1. Zwiększenie pewności siebie i motywacji. 
2. Zwiększenie pozytywnej samooceny. 
3. Poznanie siebie i poprawa osiągnięć. 
4. Możliwość kontaktu z osobą spoza rodziny, grona przyjaciół i znajo-

mych, dzięki czemu można uzyskać nowe spojrzenie na problemy, 
poszerzyć punkt widzenia, zdystansować się emocjonalnie do 
pewnych problemów. 

5. Możliwość uzyskania pozytywnej zachęty, wsparcia, zainteresowania. 
6. Polepszenie umiejętności komunikowania się oraz autoprezentacji. 
7. Rozwój umiejętności osobistych, społecznych. 
8. Możliwość kontaktu z pozytywnym wzorcem, autorytetem. 
9. Poznanie realiów świata zawodowego, społecznego, procesów 

i procedur administracyjnych. 
10. Pomoc w nauce. 
11. Możliwość ciekawego spędzenia czasu, poznania innych miejsc, lub 

po prostu rozerwania się, nabycie nowych umiejętności, na przykład 
gotowania, poruszania się po mieście, itp. 

12. Obniżenie poziomu agresji i przemocy. 
13. Poprawa umiejętności organizacyjnych. 
14. Obniżenie spożywania substancji szkodliwych w postaci papierosów, 

alkoholu, narkotyków.

(Za: Anna Sołtys, Małgorzata Tarkowska, „Mentoring w praktyce, 
ścieżka kształcenia mentorów i peer-mentorów dla grup defaworyzowa-
nych”, Łódź 2008).

Na początku proszę powiedzieć, 
na czym polegała Pana rola 
w projekcie?
Moja rola polegała na przepro-
wadzeniu ewaluacji zewnętrz-
nej, czyli ocenie projektu pod 
kątem jego skuteczności, uży-
teczności, efektywności, ade-
kwatności oraz przygotowaniu 
raportu ewaluacyjnego z  tego 
badania.

W  jaki sposób badał Pan pro-
jekt?
Badanie odbyło się wieloetapo-
wo i wielowymiarowo. Schemat 
obejmował trzy zasadnicze czę-
ści. Pierwszą z  nich było przy-
gotowanie, które polegało głów-
nie na spotkaniu z personelem 
projektu, zebraniem informacji 
z  ewaluacji wewnętrznej oraz 
przygotowaniu narzędzi badaw-
czych. Drugi etap to realizacja 
terenowa badań, a trzeci – opra-
cowanie i  analiza wyników. To 
są moje działania w  wielkim 
skrócie. 

Na czym polegały te badania?
Powiem tak: na fi zycznym 
przemieszczaniu się do miejsc, 
w  których przebywali moi re-

spondenci, informatorzy. Było 
to na pewno dla mnie, myślę, 
że dla nich również, miłe spę-
dzenie czasu na rozmowie, któ-
ra służyła zebraniu informacji. 
Spotkałem się indywidualnie 
z  każdą z  podopiecznych pro-

gramu. Oraz ze wszystkimi 
mentorami – w  formie zogni-
skowanego wywiadu grupo-
wego. Odbyłem indywidualne 
wywiady z  przedstawicielami 
instytucji rynku pracy w  miej-
scu ich pracy, czyli w urzędach: 

PUP w Sulęcinie, Międzyrzeczu, 
Żarach, a  także poza granicami 
województwa lubuskiego, w woj. 
mazowieckim – w  Starostwie 
Powiatowym w  Pułtusku oraz 
w PUP w Iławie w woj. warmiń-
sko-mazurskim. Ich celem było 

To jest taki mały
„przewrót kopernikański’
Z Robertem Piotrowiczem, ewaluatorem projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” rozmawia Katarzyna Kochańska
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to, aby sięgnąć do doświadczeń 
wykraczających poza woj. lubu-
skie, a  także pozyskać informa-
cje co do możliwości realizacji 
podobnego projektu na pozio-
mie ogólnopolskim. 

Dochodzimy do najważniejsze-
go – jakie są głównie wnioski 
płynące z badania?
Są entuzjastyczne. Nie będę 
omawiał raportu, ale powiem 
o  tym, co mnie zaskoczyło. Bo 
to, że wnioski są pozytywne, to 
bardzo cieszy. Ale naprawdę za-
skoczyły mnie: bardzo wysoka 
efektywność zatrudnienia pro-
jektu mentoringowego i  jego 
bardzo wysoka efektywność 
kosztowa. Ta pierwsza jest bar-
dzo mocno związana z satysfak-
cją uczestników, odbiorców tego 
projektu, czyli podopiecznych 
i mentorów. Zarówno jedna, jak 
i  druga strona wyrażała swoje 
zadowolenie z udziału w projek-
cie. I  mentorzy, i  podopieczni 
deklarowali, że wynieśli z  tego 
projektu nowe wartości. Pod-
opieczne mówiły, że dostały 
„nowe życie”, dużo siły, podnie-
sienie samooceny. 

A co mówili mentorzy?
Mentorzy podkreślali, że było to 
dla nich ciekawe doświadczenie, 
wzbogacenie swoich umiejętno-
ści, które mogą wykorzystać, jak 
deklarowali, w  kolejnych tego 
typu zadaniach, ale również 
w bieżącej pracy. A zadowolenie 
musi się przekładać na sukcesy – 
tu wracam do wskaźnika zatrud-
nieniowego. 7 dziewcząt z  10 
znalazło pracę i  to relatywnie 

szybko. Wiele wskazuje na to, że 
jest to trwała praca, zgodna z ich 
oczekiwaniami, w  miejscach, 
w których chciały pracować. 

A  efektywność kosztowa? Czy 
naprawdę tak długi proces 
wsparcia, szkolenia, warsztaty 
nie jest drogi w porównaniu do 
innych form pomocy? 
Mi również wydawało się, że ten 
projekt okaże się drogi w  po-
równaniu do innych narzędzi, 
które są na bieżąco wykorzy-
stywane przez instytucje rynku 
pracy, a tutaj… „kuku”, czyli nie-
spodzianka. Okazało się, że gdy-
by założyć podobną efektywność 
zatrudnienia dla wszystkich 
innych narzędzi, to mentoring 
w porównaniu z nimi jest… naj-
tańszą formą wsparcia. Ma więc 
same zalety: jest tani, skuteczny, 
odbiorcy są bardzo z  niego za-
dowoleni. A  użytkownicy, czyli 
powiatowe urzędy pracy mó-
wią: „Tak, to jest projekt, który 
dobrze działa, może on bardzo 
dobrze uzupełnić naszą dotych-
czasową ofertę”. 

Właśnie podkreśliliśmy główne 
zalety programu mentoringo-
wego. 
Tak, takie są zalety mentorin-
gu w  formie zaproponowanej 
w projekcie. 

Czy wszystkie? Czy jest coś jesz-
cze, skoro tak dobrze się zaczęło?
Pozostała jego największa zaleta, 
nie określona we wskaźnikach. 
A  jest nią moim zdaniem od-
wrócenie myślenia o  przywró-
ceniu czy też wprowadzeniu 

osób młodych na rynek pracy. 
Dotychczas dominowało stano-
wisko, reprezentowane przede 
wszystkim przez przedstawicieli 
urzędów pracy, że należy dopa-
sowywać człowieka do miejsca 
pracy wskazanego przez urzęd-
nika. A zatem wyglądało to tak: 
zgłasza się pracodawca mający 
wakat, bądź też podpisywana 
jest umowa między urzędem 
pracy a  pracodawcą w  zakresie 
stworzenia stanowiska pracy do 
odbywania stażu zawodowego. 
Do tego miejsca pracy czy od-
bywania stażu kierowany jest 
bezrobotny. Albo pasuje, albo 
nie pasuje, jeśli nie – to na jego 
miejsce kierowany jest inny 
człowiek. Natomiast w projekcie 
mentoringu zostało to odwró-
cone o  180 stopni, to iście ko-
pernikański przewrót. 

To znaczy?
Stanowisko pracy, czy też stażu 
jest dostosowywane do konkret-
nych potrzeb i potencjału osoby 
bezrobotnej. Do tego nie jest 
to jedyny sposób jego wspie-

rania, a  raczej jeden z  elemen-
tów. Mamy proces szkoleniowy, 
integrację społeczną, proces 
mentoringu oraz właśnie staż, 
w miejscu, które bezrobotny sam 
sobie wybiera. To jest znakomita 
różnica w  porównaniu do tego, 
z czym bezrobotni mogli spotkać 
się dotychczas w urzędach pracy. 
Jest to również zmiana jakościo-
wa, która na pewno ma wpływ na 
to, o  czym wspominałem wcze-
śniej, czyli wysoką efektywność 
zatrudnienia, ale również bar-
dzo wysoki poziom zadowolenia 
wszystkich uczestników. 

Czyli Pana zdaniem na tej zmia-
nie w podejściu polega prawdzi-
wa innowacyjność tego projektu?
Tak. Okazuje się, że ta zmia-
na naprawdę jest rewolucyjna 
i  w  znakomity sposób sprzyja 
zarówno osiągnięciu wskaźni-
ków, które założył i  uzgodnił 
z  instytucją wdrażającą projek-
todawca, o których mówiliśmy 
wcześniej, czyli efektywności 
zatrudnieniowej i efektywności 
kosztowej.

Mentoring po lupą
Każdy projekt innowacyjny, czyli taki, którego celem jest wypracowanie 
i przetestowanie nowych rozwiązań, podlega ocenie przez zewnętrz-
nych ekspertów. Badają oni nowe rozwiązanie i sprawdzają, na ile 
jest ono skuteczne w rozwiązywaniu problemów, które miało pomóc 
rozwiązywać. Wszystko po to, aby sprawdzić, czy nowe rozwiązania 
mogą być wdrażane szerzej – przez inne instytucje. Ocena mentoringu 
w raporcie końcowym jest bardzo wysoka. Nic dziwnego, przecież tego 
rodzaju narzędzia stosują niemal wszystkie kraje Zachodniej Europy, 
zwłaszcza do walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym osób 
młodych. Po dostosowaniu go do polskich warunków, sprawdza się 
również u nas. 
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W  swoim założeniu program 
mentoringu nie jest prowadzo-
ny samodzielnie przez urzędy 
pracy, ale zlecany organizacjom 
pozarządowym lub niepublicz-
nym instytucjom rynku pracy. 
Czy taki model wdrażania to 
jego zaleta, czy wada?
Raczej zaleta. Trzeci sektor, czyli 
organizacje pozarządowe, albo 
niepubliczne instytucje rynku 
pracy są bardzo dobrym uzupeł-
nieniem dla publicznych służb 
zatrudnienia. 

Dlaczego?
Przede wszystkim wsparcie 
Państowych Służb Zatrudnienia 
przez organizację czy instytu-
cję niepubliczną pomaga zdjąć 
pewien „sztywny gorset” z urzę-
dów pracy. Same komponenty 
projektu mogą być dzięki temu 
znacznie bardziej elastyczne. 
I  przez to jest lepiej adapto-
walny do lokalnych warunków 
– szczególnie zwracam uwagę 
na tę lokalność. To także moż-
liwość sięgnięcia do większego 
doświadczenia. Partnerstwa lo-
kalne przynoszą korzyści obu 
stronom. Jeśli chodzi o  ich wy-
miar praktyczny, w  kontekście 
osiągania założeń projektu, to 
sugerowałbym, aby urzędy pracy 
zlecały realizację takich kompo-
nentów jak rekrutacja mento-
rów, podopiecznych, zestawienie 
ich w pary, organizacja warszta-
tów. Bardzo ważnym elementem 
jest superwizja, czyli nadzór nad 
relacją mentoringową i  ewalu-
acja procesu. To są takie dzia-
łania, w  których urzędy pracy 
po pierwsze, mają mniejsze do-

świadczenie, a po drugie, nieko-
niecznie wszystkie muszą dyspo-
nować specjalistami, którzy będą 
potrafi li je zrealizować. Trzecia 
grupa powodów dotyczy wzglę-
dów organizacyjnych, struktu-
ralnych, kosztowych, oraz wize-
runkowych, czyli postrzegania 
urzędów przez klientów. Dlatego 
zlecenie tego rodzaju zadań jest 
drogą łatwiejszą, efektywniejszą 
kosztowo, a także efektywniejszą 
w  sensie osiągania pożądanych 
skutków. Wdrażanie tego pro-
jektu pokazało to jasno.

Czyli optymalnym rozwiąza-
niem byłoby wdrożenie pro-
jektu mentoringowego przez 
kooperacje publicznych służb 
zatrudnienia z niepublicznymi?
Zdecydowanie tak. Ta droga 
pozwala na stosowanie innych 
form wsparcia niż do tej pory, 
jednym z  nich jest na pewno 
mentoring. 

Czyli, mówiąc praktycznie, in-
dywidualna relacja osoby mło-
dej, niedoświadczonej z  men-
torem, który poświęca jej czas, 
uwagę…
To właśnie relacja mentoringo-
wa jest tym szczególnym bene-
fi tem, który daje udział w  tym 
programie. Dla młodych ludzi 
jest to, powiedziałbym, takie 
szybsze dorastanie. Lepsze od-
nalezienie się w sytuacji społecz-
nej. Oni widzą, że nie są sami ze 
swoimi problemami, pytaniami. 
I  jeśli będą szukali, pytali, roz-
mawiali, czyli – będą aktywni, to 
inni im pomogą. Podpowiedzą, 
przez analogię, podobieństwo, 

to czego się sami dowiedzieli, 
wskażą niepowodzenia, których 
doświadczyli, żeby pomóc im 
ich uniknąć. Relacja mentorin-
gowa jest istotna dla nabycia 
odwagi w  wyrażaniu swojego 
zdania i  jego obrony, nabycia 
pewności siebie, obycia i to wła-

śnie uzyskały te młode kobiety, 
które wzięły udział w projekcie. 

Przejdźmy do słabych stron 
mentoringu, na pewno również 
kilka posiada.
Nie ma narzędzia, które było-
by uniwersalne i  odpowiada-
ło wszystkim. Projekt ma dwie 
słabości. Pierwszą jest to, że co 
prawda jest łatwy w  realizacji, 
ale wymaga bardzo dużej staran-
ności na etapie przygotowania. 
Szczególnie jeśli chodzi o  re-
krutację mentorów i podopiecz-
nych. Natomiast druga słabość 
to jednocześnie jego i  wada, 
i  zaleta – a  jest nią czas trwania 
programu. To wielomiesięczna 

opieka i wsparcie bezrobotnego. 
Podejrzewam, że właśnie długi 
okres realizacji jest tą przyczyną, 
z powodu której w projekcie nie 
wzięli udziału młodzi mężczyźni. 
Są niecierpliwi, chcieliby mieć 
pracę zaraz, na już. A tu się oka-
zuje, że ileś miesięcy mają spę-

dzić na szkoleniach, rozmowach. 
To są dwa elementy, które mogą 
być odczytywane jako słabości. 

Czy Pana zdaniem ten projekt 
ma szanse na szersze wdrożenie, 
na terenie województwa, kraju, 
przez inne urzędy pracy?
Wyjście poza powiat krośnień-
ski jest jednocześnie i  szansą, 
i  zagrożeniem mentoringu. 
Jest on atrakcyjny przez swoją 
innowacyjność, świeżość, ma 
walor nowości. Szansą jest to, 
że przy odpowiedniej adapta-
cji może służyć rozwiązywaniu 
również innych problemów 
społecznych, na przykład poma-
gać przeciwdziałać wykluczeniu 

społecznemu. Moi responden-
ci wskazywali jako potencjalne 
grupy odbiorców tego typu pro-
jektów na przykład osoby dłu-
gotrwale bezrobotne, które bar-
dzo chcą wrócić na rynek pracy. 
Elementy mentorigu, tutoringu 
są wykorzystywane w  różnych 
miejscach, np. w biznesie, choć 
tam mentoring ma nieco inny 
charakter, jest nakierowany na 
odmienny cel. 

Przed personelem projektu oce-
na produktu, czyli programu 
mentoringowego, a  następnie 
upowszechnianie tego rozwią-
zania. Może na koniec kilka do-
brych rad od oceniającego? 
Po pierwsze, położyłbym nacisk 
na kooperację międzysektorową, 
współpracę PSZ z  niepublicz-
nymi instytucjami rynku pracy 
– mówiliśmy o  tym wcześniej. 
Pomysłem na pewne proble-
my z  rekrutacją, z  zauważonym 
oporem mężczyzn z jednej stro-
ny, a  z  drugiej, poszerzeniem 
wiedzy na temat mentoringu 
i możliwości wykorzystania tego 
wsparcia jest zachęcenie osób, 
które wzięły udział w programie, 
żeby stały się jego ambasadora-
mi. Aby przekazywały w  swoich 
środowiskach informacje, da-
wały świadectwo czym ten pro-
gram jest. Najlepszym źródłem 
informacji dla młodych ludzi 
nie będzie urzędnik ani ulotka, 
tylko kolega czy koleżanka, któ-
rzy dzięki udziałowi w projekcie 
znaleźli pracę. I mówią, że to jest 
coś dobrego.

Dziękuję za rozmowę. 
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Wikipedia podaje, że sukces to 
działanie na najwyższym po-
ziomie możliwości  jednostki, 
w  kierunku spełnienia jej  ma-
rzeń  i  pragnień  przy jednocze-
snym zachowaniu równowagi 
pomiędzy wszystkimi płaszczy-
znami życia.
Innymi słowy sukces jest to 
stan zamierzony, zrealizowany 
w przeciągu pewnego czasu. Do 
zdefi niowania sukcesu określa 
się wartości, które są jego wy-
znacznikiem. W odniesieniu do 
każdego człowieka sukces może 
być postrzegany w inny sposób. 
Ważną rolę odgrywa tutaj  hie-
rarchia wartości  i  doświadcze-
nia poszczególnych osób. Miarą 
sukcesu mogą być: zrealizowane 
plany,  szczęście,  zdrowie, wła-
sność materialna itp. Bo sukces 
niejedno ma imię i  dla każdej 
osoby może oznaczać coś zupeł-
nie innego.

Być jak Doda
Może być widocznym, nawet 
bardzo, można uczestniczyć 
w  głośnych akcjach, zawsze na 
pierwszych stronach gazet, za-
wsze na świeczniku, bez różnicy 
o  czym piszą, ważne żeby pisa-
li. Czy tak wygląda sukces? Dla 
niektórych pewnie tak. Bo suk-
ces kojarzy się z  popularnością 
i byciem widocznym. Ja jestem, 

ja błyszczę, o mnie piszą i mó-
wią. Jestem szczęśliwa/szczęśli-
wy, to mój sukces.

Być jak Adelle
Można też inaczej. Nie bywać na 
salonach, nie nakładać rażących 
kolorów na siebie i na twarz, nie 
dorabiać sobie „urody”. Być tu 
i  teraz, robić to, co się kocha, 
i wtedy kiedy mamy na to ocho-
tę. A kiedy pojawia się potrzeba 
wyciszenia, po prostu zniknąć. 
Żyć po swojemu, normalnie. 
Bo życie to w większości zwykła 
normalność, jak każdego z nas.

Nie chcę porówny-
wać, ale….
Dlaczego opisałam takie dwa 
przykłady? Bo obydwa pokazu-
ją osoby, które odniosły sukces. 
Każda inaczej, każda na swój 
sposób. Są w podobnym wieku, 

ale wiele je dzieli. Nie tylko wie-
le tysięcy kilometrów. 
Wołałabym jak Adelle. Na swo-
ich zasadach, bez oglądania się 
na innych i bez zadęcia, że mu-
szę, bo inni tak chcą. Ważne jest 
czym sukces jest dla nas, jak nas 
kształtuje. Nie krytykuję Dody, 
bo każdy z nas ma inny pomysł 
na siebie. Ale na czyją płytę cze-
kamy bardziej?

Lepszy świat 
Głupio tak napisać, ale priory-
tety zmieniają się z  wiekiem. 
Dojrzewamy, wyrastamy z  po-
wierzchownego postrzegania 
sukcesu, doceniamy siebie, 

umiemy pokazać swoją wartość.
W  końcu przestajemy się spie-
szyć, przestajemy musieć. Bo 
każdy z nas to inny rodzaj suk-
cesu. 
Z  mojego doświadczenia wyni-
ka, że trzeba się cieszyć z małych 
rzeczy, bo właśnie z  nich rodzi 
się sukces. A  sukcesem może 
być praca, którą kochamy, dzie-
ci, które rosną i  dojrzewają na 
naszych oczach. Sukcesem może 
być dom, który jest azylem, albo 
ogród, w którym wypoczywamy. 
Dla społecznika sukcesem jest 
każdy projekt, na który udaje się 
pozyskać środki, bo dzięki nie-
mu świat stanie się lepszy.

Marzena Słodownik

Sukces niejedno ma imię
Dzisiaj porozmawiamy o sukcesie. Spróbuję zastanowić się, czym on jest i w jaki sposób trzeba do niego dojść.

Przeczytałam gdzieś, że 
człowiek osiąga sukces 
wtedy, gdy spełniają się 
wszystkie jego oczekiwania. 
Ale czy rzeczywiście tak 
jest? Dla mnie sukcesem jest 
dążenie, droga, i to że muszę 
ją przemierzać codziennie. 
Cieszy mnie, kiedy widzę 
postęp. Nie wiem, czy można 
osiągnąć wszystko? Bo gdyby 
tak się stało, to co dalej?? 

Mieć marzenia, wciąż iść dalej i dalej…

Dowiedziałam się, że w  szkole 
w Cigacicach chcą Państwo uży-
wać w pracy z uczniami tzw. e-
-portfolio. Co to jest?
Zacznijmy tak – wiemy, czym 
jest portfolio. To teczka (także 
w sensie dosłownym lub np. se-
gregator) z przykładowymi pra-
cami artysty, a w szerszym zna-
czeniu – prezentacja dokonań 
danego człowieka lub fi rmy. To 
na przykład  plik  zawierający 
próbki, przykłady wykonanych 
prac, mogących być podstawą 
do oceny umiejętności osoby, 
zdolności do pracy na danym 
stanowisku lub do wykonania 
danego zadania.
Na podobnej zasadzie działa e-
-potrfolio. Jest elektronicznym 
narzędziem ułatwiającym stwo-
rzenie własnej teczki. 

Ale tradycyjne portfolio przy-
gotowują dorośli, którzy chcą 
zaprezentować siebie czy fi rmę. 
A  tymczasem tu mówimy rów-
nież o  uczniach szkoły podsta-
wowej, gimnazjalnej, średniej, 
wyższej…
Tak, to prosta i uniwersalna me-
toda, która może być stosowana 

na różnych etapach edukacji 
i  pracy, służąca do prezentacji 
własnych dokonań od wieku 
szkolnego, aż po dojrzałość za-
wodową.

Skąd pani zainteresowanie ideą 
e-portfolio? 
Tematem zainteresowałam się 
już bardzo dawno temu. Od kil-
ku lat funkcjonuje i działa Fo-
rum Poradnictwa Zawodowego 
Województwa Lubuskiego. Do 
partnerstwa przystąpiło wiele 
organizacji, przedsiębiorstw, 
placówek oświatowych, in-
stytucji publicznych i  osób 
prywatnych, których wspólną 
ideą jest między innymi pro-
pagowanie wiedzy z  zakresu 
poradnictwa zawodowego, bu-
dowanie świadomości na temat 
roli, jaką spełnia ono w  życiu 
człowieka. Rynek pracy jest 
niezwykle wymagający. Młodzi 
ludzie rozpoczynający karierę 
zawodową uświadamiają sobie, 
że nie są profesjonalnie przygo-
towani do zmierzenia się z sil-
ną konkurencją. Co więcej, na 
etapie szkolnictwa podstawo-
wego, średniego czy wyższego 

Portfolio nie tylko 
dla artystów 
Z EWĄ PRZYBYŁĄ-MĘŻYŃSKĄ, dyrektorką Szkoły Podstawowej w Cigacicach (gm. Sulechów, woj. lubuskie) 
rozmawia RENATA WCISŁO

E-portofi o to coś w rodzaju profesjonalnego autoportretu
Wystarczy wejść na stronę internetową:
http://doradcazawodowy.zgora.pl/moje-portfolio.html, obsługiwaną 
przez Wojewódzki Urząd Pracy. Są tu pliki do pobrania. Do wyboru 
mamy portfolia: dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponad-
gimnazjalnej, szkoły średniej i dla osób poszukujących zatrudnienia.
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dostrzega się brak zależności 
pomiędzy zapotrzebowaniem 
rynku pracy, a przygotowaniem 
młodych ludzi. 
Partnerzy Forum Poradnictwa 
Zawodowego pragną wspierać 
i  inicjować działania ułatwiają-
ce młodym ludziom poznanie 
swoich predyspozycji, doskona-
lenie umiejętności zawodowych. 

I  e-portfolio ma im w  tym po-
móc? 
Tak. Ideą przyświecającą na-
szym działaniom jest to, aby 
jak najwięcej Polaków mogło 
wykonywać pracę, która nie 
tylko pozwoli uzyskać określo-
ny dochód, ale da możliwość 
rozwijania się, a  najlepiej – 
stanie się pasją. Wtedy i  dana 
osoba, i  całe społeczeństwo, 
mają szansę na szybki rozwój. 
Ale najpierw każdy z  nas musi 
odkryć w  sobie pewne predys-
pozycje, talenty, rozpoznać pre-
ferencje. W  związku z  tym, że 
jestem nauczycielem i  pełnię 
jednocześnie funkcję dyrektora 
przedszkola oraz szkoły pod-
stawowej, temat poradnictwa 
zawodowego na pierwszym eta-
pie edukacyjnym bardzo mnie 
interesuje. Stąd udział naszej 
szkoły w  działaniach związa-
nych między innymi z  opra-
cowaniem e-portfolio jako 
narzędzia wspomagającego na-
uczycieli i  – przede wszystkim 
– uczniów w stworzeniu teczki, 
która byłaby uporządkowanym 
zbiorem ich osiągnięć, sukce-
sów, przebytych szkoleń, prak-
tyk itp., czymś w rodzaju profe-
sjonalnego autoportretu.

Jak mogę skorzystać z  tego na-
rzędzia, skąd pobrać wzór? 
Wystarczy wejść na stronę in-
ternetową: http://doradcazawo-
dowy.zgora.pl/moje-portfolio.
html, obsługiwaną przez Woje-
wódzki Urząd Pracy. Są tu pliki 
do pobrania. Do wyboru mamy 
portfolia: dla uczniów szkoły 

podstawowej, gimnazjalnej, po-
nadgimnazjalnej, szkoły śred-
niej i  dla osób poszukujących 
zatrudnienia. 
Jest to praktyczne i proste w ob-
słudze narzędzie. 

Kto je przygotował? 
Zespół ds. promocji Forum Po-
radnictwa Zawodowego Woje-
wództwa Lubuskiego. To ludzie 
posiadający bogate doświadcze-
nie w  pracy na rzecz poradnic-
twa zawodowego. 

Otworzyłam pliki i bardzo mnie 
zainteresowało to, co w  nich 
znalazłam. Myślałam, że chodzi 
o  samo umieszczanie tu osią-
gnięć i  umiejętności oraz do-
świadczeń, a tu są również ćwi-
czenia i testy, które zmuszają do 
zastanowienia się, jakie mamy 
cechy, umiejętności, co lubi-
my, jacy jesteśmy, jakie są nasze 
słabe i mocne strony, jak siebie 
widzimy, kim chcielibyśmy być 
– w zależności od tego, do kogo 
kierowane jest e-portfolio. 

Tak, bo oprócz tego, że można 
stworzyć własne portfolio, moż-
na skorzystać z innych narzędzi 
pomagających rozpoznać pre-
dyspozycje, talenty i  opanowa-
nie już pewnych umiejętności. 
Dokumenty stanowią uporząd-
kowany szablon, wzorzec bardzo 
ułatwiający stworzenie profe-

sjonalnej teczki. Są też źródłem 
wiedzy z  zakresu poradnictwa 
zawodowego, zawierają materia-
ły do samoanalizy.

Czyli od najmłodszych lat po-
winniśmy pokazywać dzieciom, 
że droga do wyboru zawodu 
i tego, co będziemy robili w ży-
ciu zaczyna się nie u progu do-
rosłości, ale znacznie wcześniej.
To prawda. Jednak niewiele osób 
widzi potrzebę tworzenia e-port-
folio od najmłodszych lat, co 
potem utrudnia przygotowanie 
prezentacji własnej osoby, czy też 
analizę podstaw wyboru takiej, 
a  nie innej kariery zawodowej. 
Ze smutkiem muszę stwierdzić, 
że wielu uczniów nie rozumie 
związku pomiędzy nauką a przy-
szłą pracą. Wybór zawodu nie-
jednokrotnie jest przypadkiem, 
co w późniejszej pracy powoduje 
frustrację i  niepowodzenia. Co 
więcej, młodzi ludzie nie potra-
fi ą określić, jakie umiejętności 
powinni opanować, aby być go-
towym do wykonywania okre-

ślonego zawodu, nie potrafi ą do-
strzec w sobie potencjału, swoich 
słabych i  mocnych stron. Mam 
wrażenie, że dzisiejsze szkolnic-
two podstawowe nie zajmuje się 
w  wystarczającym stopniu fun-
damentalnym zagadnieniem, tj. 
uzmysłowieniem młodym lu-
dziom, gdzie, kiedy i  do czego 

wykorzystają w przyszłości prze-
kazywaną im wiedzę, i  dlacze-
go niezbędne jest opanowanie 
poszczególnych umiejętności. 
Uczą się, nie widząc celu nauki. 
Wierzę, że portfolio może sta-
nowić pewien wkład w  zmianę 
szkolnictwa ukierunkowanego 
na celowość nauczania.
Coraz więcej nauczycieli i  do-
radców zawodowych wyko-
rzystuje portfolio do pracy 
z  dziećmi i  młodzieżą. Dzięki 
współpracy ze szkołą partner-
ską w  Niemczech wiem, że po-
radnictwo zawodowe u naszych 
sąsiadów jest dużo lepiej zorga-
nizowane, choć i oni poszukują 
nowych form pracy w  tym za-
kresie. Przygotowane przez nas 
e-portfolio zostało pozytywnie 
ocenione między innymi przez 
kadrę pedagogiczną zaprzy-
jaźnionej szkoły, jak i  szersze 
środowisko osób zajmujących 
się szkolnictwem zawodowym 
w Niemczech.

Dziękuję za rozmowę. 

Ze smutkiem muszę stwierdzić, że wi* u uczni�  
nie rozumie związku pomiędzy nauką a przyszłą  acą. Dzisiaj mowa będzie o  wspól-

nej pracy manualnej podczas 
tworzenia makiety bitwy pod 
Kunowicami. Makieta powstała 
podczas warsztatów modelar-
skich, które przeznaczone były 
dla młodzieży w wieku 15-18 lat. 
Ale młodzież nie garnęła się do 
projektu, dlatego postanowili-
śmy objąć wsparciem młodsze 
dzieci. A one na zajęcia przyszły 
razem z  rodzicami. Zanim jed-
nak dzieciaki wzięły nożyczki 
i  dowiedziały się, jak posługi-
wać się wycinarką, dr hab. Grze-
gorz Podruczny, pasjonat bitwy 
pod Kunowicami, opowiedział 
uczestnikom kawałek historii. 
– Dzieci są niesamowitymi od-
biorcami, widać po ich buziach 
jak chłoną słowa – mówi G. Pod-
ruczny. – Trzeba tylko pamię-
tać, żeby nie wymagać od nich 
wytężonej, mozolnej i  żmudnej 
pracy.

Mentoring przy 
makiecie!
Wspólna praca pozwoliła 
uczestnikom czuć się twórcami 
makiety. W  szkole dzieci mają 

Z dziecięcą ciekawością
Dzisiaj napiszę o  mentoringu naturalnym i  historycznym – o  relacjach pomiędzy członkami rodziny, dorosłymi i  dziećmi. 
O przekazywaniu wiedzy, pokazywaniu pasji i dzieleniu się doświadczeniem. W taki naturalny sposób, bez specjalistycznego 
słownictwa, podczas pracy nad makietą historyczną. – Odeszliśmy jako rodzice od uczenia dzieci prostych, życiowych czyn-
ności – mówi dr hab. Grzegorz Podruczny. – Przyznam się, że sam o tym zapominam, ale podczas jednej z rekonstrukcji bitew 
historycznych, nauczyłem mojego syna rąbać drzewo – dodaje. 

Powrót do przeszłości
12 sierpnia 1759 roku na polach pod Kunowicami, na granicy obecnego miasta Słubice, stanęły przed sobą armie 
trzech ówczesnych potęg europejskich – Austrii, Prus i Rosji. Bitwa stoczona między nimi jest zaliczana do naj-
większych starć wojny 7-letniej, pierwszego konfl iktu o zasięgu światowym. Wśród jej ofi ar byli nie tylko Niemcy, 
Rosjanie czy Austriacy, ale również przedstawiciele innych nacji – bałkańscy Słowianie, Kozacy, Węgrzy. Bitwa 
kunowicka to prawdziwie europejski fragment naszej lokalnej historii.
Makieta przedstawia jedna fazę bitwy – atak na Młyńskie Wzgórze. – Zaprezentowane zostały poszczególne etapy 
ataku, zrekonstruowano teren, na którym walczono oraz rosyjskie fortyfi kacje. Wygląd wału głównego (ziemny, 
poprzedzony fosą) przedstawiono bazując na informacjach zaczerpniętych z archiwalnych map bitwy znalezionych 
w berlińskiej Bibliotece Państwowej (Staatsbibliothek zu Berlin), przebieg ciągów zasieków został dodatkowo 
potwierdzony za pomocą badań archeologicznych przeprowadzonych w 2009 roku – opowiada dr hab. Grze-
gorz Podruczny z Collegium Polonicum, opiekun naukowy przedsięwzięcia. – W przyszłości planujemy stworzyć 
jeszcze jedną makietę, która obrazować będzie walki w obrębie tzw. Krowiego Jaru, które zdecydowały o pruskiej 
klęsce poniesionej w tej bitwie – dodaje dr hab. G. Podruczny.
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Wycinanie pod czujnym okiem dorosłych

Jest duża, ciężka i zie-
lona. Jej przygotowa-
nie zajęło kilka dni. 
Teraz z  radością mo-
żemy poinformować, 
że zasieki i  fortyfi -
kacje są już gotowe, 
żołnierzyki i  armaty 
pomalowane, wszyst-
kie deski porządnie 
skręcone! Makietę 
budowali wszyscy – 
dziewczyny, chłopcy, 
ich rodzice, rodzeń-
stwo. – Cieszy mnie, 
że dziewczyny były 
tak samo zaanga-
żowane. Bo na ogół 
jest tak, że to głównie 
płeć męską fascynuje 
historia wojskowości 
– opowiada G. Pod-
ruczny.

Makieta bitwy pod Kunowicami powstała w  ramach projektu „Kierunek-Kunowice!”, który realizowany był przez nieformalną grupę 
Żywioły oraz Fundację Dobro Kultury, a fi nansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W przedsięwzięcie za-
angażowało się mnóstwo instytucji i osób prywatnych. Partnerami w projekcie byli: Collegium Polonicum, Polsko-Niemiecki Instytut 
Badawczy, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach. Uczestnikami były dzieci i młodzież z gminy Słubice, a pomagali im rodzice, 
którzy ochoczo wzięli się za zbijanie makiety, szlifowanie, przyklejanie podłoża.  I malowanie fi gurek. 

okazję poznawać głównie teo-
rię, tutaj była przede wszystkim 
praktyka. – To było niesamowite 
przeżycie, bo byliśmy równo-
rzędnymi uczestnikami zajęć. 
Stworzyliśmy zespół pokole-
niowy, a każdy miał frajdę przy 
klejeniu, wycinaniu, ugniataniu 
podłoża – wyjaśnia G. Podrucz-
ny. – Takich zajęć się już nie robi 
w szkołach, w ogóle jest mało za-
jęć manualnych, a  musimy pa-
miętać, że ci młodzi ludzie już 
niedługo dorosną i  potrzebne 
są im praktyczne umiejętności. 
A  z  moich obserwacji wynika, 
że w życiu zawodowym, sukcesy 
odnoszą ludzie, którzy potrafi ą 
połączyć teorię z praktyką i pra-
cować w zespole – tłumaczy Pod-
ruczny. 

Sam przyznaje, że podczas 
warsztatów nauczył się wie-
lu rzeczy, bo na co dzień jego 
praca ma czysto akademicki 
charakter, a  zajęcia odbywają 
się głównie w  sali wykładowej. 
– Modelowanie było dla mnie 
nowością. Tym razem, na równi 
z  dzieciakami byłem uczniem. 
To sprawiło, że jesteśmy rów-
norzędnymi współtwórcami 
makiety – wyjaśnia z radością G. 
Podruczny. 

To była ciekawa 
lekcja historii 
Wykonana podczas warsztatów 
makieta stanie się częścią wy-
stawy poświęconej bitwie pod 
Kunowicami. – Budowanie 

makiety było dla młodych cie-
kawą lekcją historii połączoną 
z  praktycznymi zajęciami ma-
nualnymi. Wspólnie kleiliśmy, 
wycinaliśmy, szlifowaliśmy, 
rzeźbiliśmy, malowaliśmy fi -
gurki do legendy – mówi Jo-
anna Kopczyńska, prezeska 
Fundacji Dobro Kultury, orga-
nizatorka warsztatów. 
Makieta wykonana została 
w skali 1:500, techniką mieszaną. 
Uczestnicy używali drewna, sty-
roduru, plexi, plastiku, posypki, 
mat, roślin modelarskich. Ma-
kieta o wymiarach 200 cm x 150 
cm x 30 cm znajduje się w Col-
legium Polonicum. W  styczniu 
zasili zbiory działu regionalne-
go Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy w Słubicach.
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Najważniejsze było to, że ma-
kietę przygotowywały dzieci. 
Pod czujnym okiem rodziców, 
używały narzędzi. Furorę robiła 
wycinarka. – W czasie warsztatów 
miałem okazje przekazywać swo-
ją wiedzę i przyznam, że chciał-
bym mieć takich studentów. 

Dzieci są zafascynowane takimi 
sprawami, na które już ja nie 
zwracam uwagi. Biorą wszystko 
z  taką dziecięcą ciekawością. Po 
półtoragodzinnym wykładzie, 
zadawały mnóstwo pytań, co na 
studiach jest rzadkością – mówi 
G. Podruczny. – Dzieci lubią ob-

Ostatnim etapem przedsięwzięcia była uroczysta prezentacja makiety, podczas której uczestnicy przedstawili przebieg warsztatów, 
podzielili się z zaproszonymi gośćmi swoimi wrażeniami i na podstawie wykonanego dzieła opowiedzieli o przebiegu bitwy pod Kunowi-
cami. Wykonana przez młodych ludzi makieta obrazuje fragment bitwy, do której doszło ponad 255 lat temu. Makietę zaprezentowano 
10 grudnia, o godz. 18.00 w Collegium Polonicum. Fot. Portal Słubice24.pl (Adam Czerneńko)

serwować dorosłych i patrzeć, co 
robią. Ja zajmuję się dość skom-
plikowanymi sprawami, ale dzie-
ci to interesuje, nie tylko moje 
własne, ale też dzieci znajomych.
Budowanie makiety było in-
spiracją dla historyka, który ty-
dzień po warsztatach wspólnie 

z  synem sklejał kolejny model. 
– Kiedyś modelowania uczył 
mnie ojciec, teraz ja robię to 
wspólnie z  moim synem. Bu-
dowanie makiety było dla nas 
impulsem, aby zrobić cos razem 
– dodaje G. Podruczny. 

Marzena Słodownik


