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Wyzwania na przyszłość
Widzę mentoring jako narzędzie dla tych, którzy
chcą udzielać się społecznie, coś robić dla innych,
niekoniecznie działając w organizacjach pozarządowych. Mają życiowe doświadczenie, chętnie zaopiekowaliby się młodym, człowiekiem poszukującym
swojej drogi zawodowej i życiowej – Magdalena
Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum. 10
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Uwielbiam z dziećmi rozmawiać, co u nich w szkole.
Autorytet buduje się przecież przez rozmowę. Na początku nie mówią wszystkiego, potem się otwierają,
wiedzą, że można mi zaufać. Rozmowa z Hubertem
Dziedzicem, dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu, doradcą metodycznym
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 17
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Pokazujemy, co udało nam się zrobić: podręcznik,
dzięki któremu również inni mogą wprowadzić w życie
program mentoringu. Warto próbować nowych narzędzi.
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Wieść gminna niesie…
…o spotkaniach, rozmowach, konferencjach.
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Ja go inwestuję: dobrze, źle, czasami fatalnie.
O poniedziałkowym planowaniu opowiada redaktorka
naczelna. Wszystko przez zbyt mocną kawę.
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MOTYWACJA
Chciałam napisać, że młodzież
ma coraz częściej problem
z motywacją. Wątek ten przewija
się w rozmowach ze specjalistami, nauczycielami, rodzicami.
Albo inaczej – gdyby młodzi
mieli taką motywację do działania i aktywność na co dzień, jaką
mają, kiedy grają na komputerze, czy prowadzą intensywne
wirtualne życie…
Ale zaraz pomyślałam: hej, zaraz tam młodzi, a ty nigdy nie
miałaś problemów z motywacją?
Oczywiście, że tak! I zaczęłam się
zastanawiać, co mnie dopinguje.
Pieniądze. Nie. Sukces i kariera.
Nie. Chyba najbardziej – zarówno w pracy, jak i poza nią motywuje mnie twórcze działanie,
niezależność, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego oraz
współdziałanie z ludźmi, z którymi czuję, że płynę w tym samym
kierunku. Ten rodzaj wspólnej
fascynacji projektem, sobą wzajemnie, podkręcanie się, popychanie do przodu, zaangażowanie, które daje mi siłę i wiarę, że
to, co robię ma sens. A ponieważ
mam szczęście do ludzi, zwykle
tak właśnie jest.
Ale przypomniało mi się jedno ze zleceń sprzed dwóch lat,
z którego wycofałam się rakiem
i na którym dosyć szybko przestało mi zależeć. Propozycja
współpracy wyglądała bardzo
interesująco, w dodatku mia-

łam już doświadczenie w podobnym projekcie i przyniósł
mi, jak i tym, z którymi działałam, mnóstwo satysfakcji. Tymczasem, choć rzecz miała być
podobna, okazała się jednak
inna – bardziej sformalizowana, wręcz urzędnicza, sztywna,
narzucająca beneﬁcjentom zadania i terminy, którym z góry
byli niechętni. Nie budziło to
w nich większego zainteresowania. Choć zaczęłam pracę
z ochotą, szybko traciłam do
niej serce. Czułam, że to, co
mogę dać, nie jest tym ludziom
w tym momencie potrzebne,
a jedynie urzędnikom, którzy
napisali projekt i teraz koniecznie muszą „wyrobić wskaźniki”. Wstyd mi było, że i mnie
przestaje zależeć, że nie widzę
w tym sensu. Choć męczyłam
się, byłam zobowiązana umową
i poczuciem odpowiedzialności… Jednak wreszcie złożyłam
rezygnację i kamień spadł mi
z serca.
A jak zmotywować dzieci i młodzież do działania, kiedy nie
mają w sobie takiego poczucia
obowiązku, wręcz musu podyktowanego życiowymi zobowiązaniami, jaki mamy zwykle
my, dorośli? O tym też w poprzednim numerze opowiadała
psycholożka Stanisława Trembowska. W tym numerze temat
poruszamy w rozmowie z Hu-

Fot. Piotr Jakubowski

bertem Dziedzicem, dyrektorem żagańskiej szkoły muzycznej oraz doradcą metodycznym
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
A co Państwa motywuje najbardziej? Co jest największą
nagrodą za włożony wysiłek?

Jak aktywizujecie swoich współpracowników, podopiecznych,
dzieci? I jak robić to mądrze?
Ten temat dotyczy nas wszystkich - każdej naszej relacji i każdej roli, w jaką wchodzimy, także
tej związanej z mentoringiem.

Renata Wcisło
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Czy w Żaganiu można spełnić
swoje dziecięce marzenia?
Ta historia jest niesamowita. I choć sam Marek Łazarz temu zaprzecza, na pewno jest inspirująca i pokazuje, że nie należy lekceważyć dziecięcych marzeń.

Wieczorne zwiedzanie Muzeum Jeńców Wojennych w Żaganiu podczas Nocy Muzeów, oprowadza dyrektor Marek Łazarz, maj 2014 r.
(Fot. Jan Mazur)
A zaczyna się tak: mały chłopiec
z Lubawki na Dolnym Śląsku
uwielbiał serial „Czterej pancerni i pies”. I nigdy z tego nie
wyrósł. Wiele lat później fascynacja ﬁlmem przywiodła go do
Żagania, w którym kręcono sceny. Przyjeżdżał tu coraz częściej
i drążył temat serialu. Film uruchomił w nim również zainteresowania ciężkim sprzętem bojo-

wym, a także historią, zwłaszcza
II wojny światowej. Został wolontariuszem w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
a pracując równocześnie w turystyce, zwiedzał historyczne
muzea na całym świecie. I choć
życie i praca rzucały go w różne strony świata, wciąż wracał
do Żagania. W 2006 r., w wieku
35 lat, wydał książkę „Czterej

pancerni i pies. Przewodnik po
serialu i okolicach”. W 2009 r.
sześć miesięcy zajął mu remont
słynnego czołgu T-34/85 „Rudy”,
który służył serialowej załodze.
Chciał też stworzyć Muzeum
Czterech Pancernych. Nie udało się. Marek nie miał wtedy
pojęcia, że niebawem jeszcze
bardziej zwiąże się z Żaganiem
i z innym muzeum…

W roku 2011 r. został bowiem dyrektorem żagańskiego Muzeum
Obozów Jenieckich. Właściwie
w tym niewielkim mieście jest
wszystko, co go pochłania: praca, wojsko, sprzęt pancerny, kawał historii, zwłaszcza wojennej
i to, co wiąże się z jego ulubionym serialem… Myśli o wznowieniu i uzupełnieniu książki,
choć zaabsorbowany jest teraz
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poszukiwaniem kolejnych wątków dotyczących obozów. Wraz
z miejscowymi pasjonatami odkrywa historię Żagania, współpracuje ze Stowarzyszeniem Historycznym SAGAN, a sam jest
prezesem oﬁcjalnego fanklubu
serialu – Stowarzyszenia KLUB
PANCERNYCH...
Czy nie jest to niesamowita historia? - Niesamowita to jest
historia misji Apollo 13 – opowiada Marek Łazarz. - Ja tylko
realizuję swoje marzenia...

Marek Łazarz
opowiada tak:

W dzieciństwie obejrzałem serial
„Czterej pancerni i pies”. Zafascynowałem się ﬁlmem, zresztą
nie tylko ja. To szaleństwo ogarnęło setki tysięcy dzieciaków
i trwało przez lata, bo ﬁlm po
raz pierwszy został wyemitowany w 1966 r. i był pokazywany
w telewizji do późnych lat 70.
Kolejne pokolenia naprawdę wariowały na punkcie tego serialu.

Byłem jedną z takich „oﬁar”. To
dziecięce oczarowanie przerodziło się w profesjonalne działania, bo oglądanie serialu już
mi nie wystarczało. Zacząłem
drążyć temat: jak powstał ﬁlm,
interesowałem się jego historią,
kulisami, aspektami technicznymi. Szukałem opracowań na ten
temat, najlepiej, by było jedno,
ale konkretne. A ponieważ takiego nie znalazłem, stwierdziłem,
że sam muszę napisać książkę.
Myśl o tym pojawiła się już po

studiach, które w ogóle nie były
związane ze wspomnianymi pasjami. Wybrałem slawistykę na
Uniwersytecie
Wrocławskim,
miałem smykałkę do języków
obcych.
Był też krótki romans z radiem
RMF, w 1999 r. Szybko uznałem,
że nie nadaję się do pracy dziennikarza radiowego – to tempo
w dużej, nowoczesnej rozgłośni,
tematyka… Zrezygnowałem.
Znajomość języków wykorzystywałem w swojej dalszej pra-

Niektórzy nie wierzyli, że słynny Rudy 102 z ﬁlmu „Czterej pancerni i pies” zacznie jeździć, ale ja wiedziałem od początku, że to musi się
udać. T-34/85 był skorodowany, wnętrze miał zdewastowane, ale podstawowe elementy, takie jak silnik, skrzynia biegów i inne, były
w dobrym stanie. (Fot. Jan Mazur)
5
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Żagań, 70. rocznica Wielkiej Ucieczki. Z lewej jeniec Stalagu Luft 3, lotnik RAF Andy Wiseman z Markiem Łazarzem. (Fot. Jan Mazur)
cy zawodowej, czyli w turystyce,
jako przewodnik. Ponieważ to
było specyﬁczne zajęcie, np.
pracowałem tydzień, dwa, a potem miałem przerwę, podczas
niej angażowałem się w inne
działania. Był czas, by skupić
się na monograﬁi, w której czy-

telnik miał znaleźć wszystko,
co chciałby wiedzieć o serialu
„Czterej pancerni i pies”. Tak
zacząłem przyjeżdżać do Żagania, w roku 2002 r. Dwa lata później w „Zeszytach Żagańskich”
opublikowałem tekst na temat
żagańskich plenerów w serialu.

A moja książka „Czterej pancerni i pies. Przewodnik po serialu
i okolicach” ukazała się w 2006 r.
Podczas zbierania materiałów
spotykałem się przede wszystkim z ludźmi z wojska, oﬁcerami, emerytowanymi żołnierzami, ponieważ bardzo duży

udział w powstaniu ﬁlmu miała
żagańska dywizja, więc: statyści,
sprzęt, czołgi, poligony… Naprowadzano mnie na różne tropy, rozmawiałem z mieszkańcami Żagania, cywilami, którzy
uczestniczyli w realizacji serialu, a takich było wielu, również
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Nowe życie Rudego 102. Jeździ, nawet można by z niego strzelać. W marzeniach Marek Łazarz poszedł jeszcze dalej – chciałby stworzyć w Żaganiu Muzeum Czterech Pancernych. Wydał też książkę
„Czterej pancerni i pies. Przewodnik po serialu i okolicach”. (Fot. Stowarzyszenie KLUB Pancernych)
z okolicznych wiosek: Olszyńca,
Marszowa, Gorzupi, gdzie także
kręcono ﬁlm.
Przerwy w pracy przewodnickiej
wykorzystywałem też na rozwijanie zainteresowań związanych
z ciężkim sprzętem pancernym.
Nawiązałem współpracę z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracowałem tam jako wolontariusz,
remontując maszyny, budując
ekspozycje i ucząc się muzealnej pracy, bo uczestniczyłem
również w reorganizacji i przygotowywaniu oddziału muzeum
na terenie fortu Sadyba, przy ul.
Powsińskiej.
I dalej pogłębiałem kontakty
z żagańską dywizją. Często się

tutaj pojawiałem, nie tylko poszukując nowych wątków związanych z ﬁlmem, ale drążąc
pancerne tematy. Pamiętam,
że to była majówkowa impreza
w Żaganiu. Słynny czołg T-34/85,
identyczny jak ten, który zagrał
w serialu (dodać należy, że Rudego 102 zagrało kilka czołgów)
został przywieziony przez wojsko do parku, przed pałac, jako
element statyczny. Po raz pierwszy przyjrzałem się tej maszynie
bliżej i uznałem, że może jeszcze pojechać. Na co dzień stał na
terenie jednostki, jako pomnik.
Ponieważ ukończyłem liceum
mechaniczne i miałem już doświadczenie w naprawie takich pojazdów w warszawskim

muzeum,
zaproponowałem
remont, był rok 2009. Jeszcze
wtedy nie miałem pojęcia, że
kiedyś życie zawodowe zwiążę
z Żaganiem. Chociaż czułem, że
tu może być moje miejsce - ta
obecność sprzętu, wojska…
T-34/85 był skorodowany, wnętrze miał zdewastowane, ale
podstawowe elementy, takie jak
silnik, skrzynia biegów i inne,
były w dobrym stanie. Uznałem,
że jestem w stanie nim się zająć, nie sam, bo to jest ciężka
ﬁzyczna praca i wymaga specjalistycznych narzędzi, np. bez
dźwigu nie da rady… Zostałem
skierowany do 11. batalionu remontowego, dostałem do pomocy trzech pracowników woj-

ska i wspólnymi siłami, przez
ponad pół roku pracowaliśmy
nad ożywieniem pojazdu. Niektórzy nie wierzyli w powodzenie akcji, ale ja wiedziałem od
początku, że musi się udać.
W marzeniach poszedłem jeszcze dalej - chciałem stworzyć
w Żaganiu Muzeum Czterech
Pancernych, zabrakło pieniędzy.
Choć uważam, że w przyszłości
warto ten pomysł pociągnąć, bo
to miasto jest bardzo związane
z serialem. Na świecie często się
zdarza, że gdzieś kręcono jedną
scenkę do ﬁlmu i już miejscowość w ten sposób się promuje,
dorabia historię.
W 2011 roku ogłoszono konkurs
na dyrektora Muzeum Obozów
Jenieckich w Żaganiu. Historia obozów i słynnej Wielkiej
Ucieczki z 1944 r. nie była dla
mnie czymś nowym, bo serial
wygenerował u mnie pasję nie
tylko do czołgów i wojskowości,
ale w ogóle do badania dziejów, zwłaszcza okresu II wojny
światowej. Stwierdziłem: dlaczego nie? Okazało się, że moje
pomysły na rozwój placówki
spodobały się. A wyremontowany Rudy 102 wkrótce wystąpił
podczas rekonstrukcji Wielkiej
Ucieczki.
Całkiem niedawno udało się
– dzięki wielu ludziom dobrej
woli – reaktywować historyczny
periodyk pt. „Zeszyty Żagańskie”. Ostatni, dziesiąty numer,
poświęcony jest m.in. historii
katastrof lotniczych w Żaganiu,
które udało nam się wytropić
wraz z regionalistą Marianem
Świątkiem. To niezwykle cieka7
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wa sprawa. W miejscu, w którym dziś znajduje się budynek
muzeum, a gdzie wcześniej
znajdował się Stalag VIIIC,
przed wojną było lądowisko.
Organizowano tu pokazy lotnicze. Podczas nich, w 1925 r., zginął spadochroniarz. Rok później również doszło do tragedii,
w tym samym miejscu. W wyniku awarii samolotu zginął pilot,
i to sławny. Okazało się, że kilka
tygodni wcześniej wylądował
na jednym ze szczytów w Górach Harzu. Fritz Jaschinski
jest pochowany na cmentarzu
przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu, w części wojennej. Miał
polskie nazwisko, bo pochodził
z Allenstein, czyli z Olsztyna.
Dotarliśmy do starych gazet
żagańskich i Marian Świątek
opisał tę historię z detalami,
ilustracjami. Jeszcze musimy
zbadać wątek z 1928 r., bo wtedy
też były pokazy. Odnalazłem też
pomnik upamiętniający wydarzenia z 1925 r. i z pomocą wojska przetransportowałem na
teren muzeum. W wspomnianych „Zeszytach Żagańskich”
mamy też tekst Moniki Parker
o współpracy polsko-brytyjskiej, bo przecież jeńcami byli
w dużej mierze Brytyjczycy, czy
Amerykanie, z którymi również
zacieśniamy kontakty. Napisałem relację z pobytu na zlocie
jeńców wojennych w Stanach
Zjednoczonych, w Colorado
Springs, gdzie byłem z pracownikiem muzeum. Spędziliśmy
tydzień w Akademii Sił Powietrznych USA na spotkaniu
z amerykańskimi lotnikami,

byłymi jeńcami, to już osoby po
90-tce, żyje niewielu. Spotkaliśmy się z 17 z nich i nawiązaliśmy współpracę z akademią.
Tu właśnie znajduje się spora
kolekcja dokumentów, zdjęć,
pamiątek, związanych z naszym
Stalagiem Luft 3. Jeńcy, którzy
zostali ewakuowani z Żagania
wiele rzeczy zabrali ze sobą.
Jeden z nich został później komendantem akademii i to on
zaczął gromadzić zbiory z żagańskich obozów. Dostaliśmy,
jako muzeum, pełny dostęp
do kolekcji. To była już druga
nasza wizyta w Stanach. Z poprzedniej też przywieźliśmy
dokumenty.
Gdzie dostępna jest moja książka? Nakład wyczerpał się, może
jest na aukcjach, w jakichś księgarniach internetowych? Myślę
o jej wznowieniu i uzupełnieniu, bo od pierwszego wydania
pojawiło się wiele nowych wątków. Ale jeszcze nie teraz. Zbyt
dużo mam tematów związanych
z muzeum, z obozami. Bo kontakty brytyjsko-polskie, amerykańsko-polskie, uruchamiają
kolejne wątki…
Ostatnio ukazał się nowy ﬁlm
o obozach i wydarzeniach z nimi
związanych. Wszyscy znamy
amerykańską, nakręconą w hollywoodzkim stylu produkcję
pt. „Wielka Ucieczka” z 1963 r.
Tymczasem niedawno ukazał się
ﬁlm o podobnym tytule „Wielka Ucieczka na Północ”, którego
premiera miała miejsce w listopadzie 2014 r. To fabularyzowany
dokument, oparty na badaniach
historycznych. Fabuła ﬁlmu

Ożywia historię. Podróżuje w czasie. I to wszystko w niewielkim
mieście, do którego przybył kilka lat temu. Właściwie w Żaganiu
jest wszystko, co go pochłania: praca, wojsko, sprzęt pancerny, kawał historii, zwłaszcza wojennej i to, co wiąże się z jego ulubionym
serialem.... (Fot. Jan Mazur)
koncentruje się na losach dwóch
norweskich lotników, którym
ucieczka się udała. Przedzierali
się przez Szczecin, w kierunku
Szwecji, która była neutralnym
krajem. I reżyser ﬁlmu, Andrzej
Fader, jest właśnie zafascynowanym tą historią mieszkańcem
Szczecina. Patronat nad produkcją objęła TVP Historia. Żagań
jest koproducentem. Akcja ﬁlmu rozpoczyna się w Żaganiu,
ucieczką, scenami nakręconymi
w muzeum. Wykorzystaliśmy
makietę słynnego tunelu Harry,
dodatkowo wykopaliśmy odpowiedni dół, by sﬁlmować moment ucieczki. Mieliśmy przyjemność – wraz z kolegami ze
Stowarzyszenia Historycznego

SAGAN, z którym współpracuję
– zagrać w ﬁlmie. To było niesamowite, dotknąć historii, jak podróż w czasie…
Trzy lata wcześniej zagraliśmy
w ekranizacji pierwszego dokumentu o tej największej ucieczce II wojny światowej, pt. „Harry
– tunel do wolności” w reżyserii
Andrzeja Słodkowskiego.
Tak ożywiamy historię…

Przygotowała i opracowała
Renata Wcisło na podstawie
wywiadu radiowego udzielonego przez Marka Łazarza rozgłośni „Radio Żagań”, audycja nr 8,
grudzień 2014, rozmowa
z R. Wcisło w ramach cyklu
„Ludzie z pasją” (radiozagan.pl).
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Mentoring pozytywnie oceniony!
6 lutego 2015 r. podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej w Zielonej Górze nasz produkt
ﬁnalny „Mentoring, innowacyjna metoda aktywizacji” był oceniany przez eksperta i członków sieci.
– Możemy pochwalić się tym, że doceniono kompleksowość zaproponowanego przez nas narzędzia,
które charakteryzuje się zindywidualizowanym podejściem do młodych osób bezrobotnych – mówi
Magdalena Tokarska, koordynatorka projektu.

Podręcznik,
czyli mentoring
krok po kroku

Czekaliśmy długo na ten moment – całe 28 miesięcy. W tym
czasie opracowaliśmy model
mentoringu i wdrożyliśmy go
z powodzeniem w powiecie krośnieńskim. Pod koniec grudnia
2014 roku, dopracowany po rekomendacjach produkt, przekazaliśmy pod ocenę Regionalnej
Sieci Tematycznej.

Eksperci byli
pod wrażeniem

Była to okresowa walidacja,
którą przechodzi każdy z innowacyjnych projektów po zakończeniu etapu testowania. – Chodziło o to, żeby sprawdzić, na ile
zaproponowane przez nas rozwiązania okazały się skuteczne,
lepsze od narzędzi do tej pory
stosowanych – wyjaśnia M. Tokarska.
Jak zauważył ekspert, który oceniał nasz produkt, proponowany model przynosi wymierne
korzyści dla wszystkich grup
odbiorców (czyli osób bezrobotnych), użytkowników (instytucji
rynku pracy) oraz pracodawców.

Wypracowany i przetestowany mentoring to kolejny sukces zespołu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Przed nami kolejne
wyzwanie – szerokie upowszechnianie produktu!
Mentoring to narzędzie, które
daje możliwość wsparcia osób,
z którymi urzędy pracy do tej
pory sobie nie radziły. A jest to
możliwe dzięki delegowaniu realizacji części zadań do niepublicznych instytucji rynku pracy.

Mentoring to produkt kompleksowy, z pewnością przyda
się także pracodawcom, którzy
będą mogli znaleźć pracowników spełniających ich oczekiwania oraz skrócić okres ich adaptacji do warunków pracy.

Umiejętnie zaadoptowanie do naszych warunków narzędzia partnera
niemieckiego sprawiło, że wzbogacony o nowatorskie rozwiązania produkt ma szansę w sposób pozytywny wpłynąć na długotrwałą aktywizację
zawodową, nie tylko w grupie młodych bezrobotnych.

Za nami ocena, przed nami –
promowanie nowego rozwiązania. Będziemy organizować
spotkania i opowiadać o tym,
co udało nam się wypracować
i wdrożyć. Oraz zachęcać innych
do stosowania mentoringu.
Już dzisiaj można zapoznać
się z efektami naszej pracy. Na
stronie www.lubuskimentoring.
pl, w zakładce Mentoring – narzędzie, znajdziecie podręcznik
„Mentoring, innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób
bezrobotnych” wraz z niezbędnymi załącznikami. Dopełnieniem
wszystkiego będzie publikacja,
która obecnie powstaje, i którą
roześlemy do 1000 odbiorców
w całym kraju – instytucji rynku
pracy. Publikację będzie też można otrzymać podczas spotkań
upowszechniających i na konferencji podsumowującej. Wersja
elektroniczna publikacji będzie
dostępna na stronie projektu.

Marzena Słodownik
9
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Wyzwania na przyszłość
O przyszłości programu mentoringowego z Magdaleną Tokarską, prezes Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum rozmawia Katarzyna Kochańska
- Spotkania par mentoringowych zakończyły się już jakiś
czas temu. W lutym Regionalna
Sieć Tematyczna pozytywnie
oceniła działania projektowe.
Co będzie działo się dalej z programem mentoringowym?
- Najważniejsze dla nas jest, żeby
jak najszerzej rozpowszechnić
pomysł stosowania mentoringu
dla różnych grup docelowych.
My pokazujemy mentoring na
naszym przykładzie, jako działanie skierowane do ludzi młodych, bezrobotnych do 25. roku
życia, ale nadaje się on dla różnych grup, np. po 50. roku życia,
matek powracających na rynek
pracy itp. Modyﬁkacja samego
produktu nie jest trudna i nie
wymaga wiele pracy.
- Kogo i w jaki sposób chcecie
zachęcać do skorzystania z narzędzia mentoringu?
- Organizujemy cykl spotkań
upowszechniających, na których chcemy przede wszystkim
mówić o zaletach relacji mentoringowej, czyli bezpośredniego kontaktu jeden na jeden.
W mentoringu nie skupiamy się
na ilości, ale na jakości wsparcia.
- Dlaczego ta jakość jest taka
ważna?

- Może to śmiesznie brzmi, kiedy mówię, że w naszym programie wzięło udział 10 par. Ale
gdyby co roku udało się dać
tego rodzaju wsparcie choćby 10 osobom, które podjęłyby
pracę zgodną ze swoimi celami, nieprzypadkową, to mamy
zagwarantowanych 10 pewnych
miejsc pracy. Możemy również
przypuszczać, że te osoby za pół
roku nie wrócą na garnuszek
państwa, jeszcze bardziej sfru-

strowane. Pod tym względem
mentoring ma o wiele większą
wartość niż niejedno wsparcie
„masowe”, z którego korzysta
wiele osób, ale ich życie potem
niewiele się zmienia, dalej są
w tym samym punkcie.
- Kto będzie brał udział w tych
spotkaniach?
- Zapraszamy na nie różne
osoby, nie tylko pracowników
powiatowych urzędów pracy

– czyli tych instytucji, dla których przygotowaliśmy program
mentoringowy. Bardzo zależy
nam na tym, żeby wiedzę o nim
propagować również wśród potencjalnych mentorów. Chcemy, żeby do końca roku powstała duża baza mentorów, złożona
z około 30 osób, które naprawdę czują i rozumieją mentoring. Budujemy także zaplecze
związane z funkcjonowaniem
bazy, stronę internetową, ścież-
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kę zgłaszania się mentorów
i mentee. Nawiasem mówiąc,
wróciliśmy do nazwy mentee
na określenie podopiecznego
współpracującego z mentorem.
Nie jest to polskie słowo, ale nie
mamy dobrego odpowiednika
w naszym języku.
- Czy gdzieś jeszcze będzie
wdrażany mentoring?
- Tak. Współpracę z nami zadeklarowała gorzowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Uczestnikami programu będą
studenci. Bardzo się z tego cieszymy.
- Wydacie również specjalną publikację, przybliżającą czytelnikom mentoring.
- Jej celem będzie przede
wszystkim zachęcenie do zapoznania się z mentoringiem,
przybliżenie jego idei. Czyli
namawianie do zaangażowania
społecznego, tego, żeby dać coś
z siebie. Widzę mentoring jako
narzędzie dla tych, którzy chcą
udzielać się społecznie, coś
robić dla innych, niekoniecznie działając w organizacjach
pozarządowych. Mają życiowe
doświadczenie, chętnie zaopiekowaliby się młodym, człowiekiem poszukującym swojej
drogi zawodowej i życiowej.
- Czy uważasz, że idea mentoringu jest właściwie rozumiana?
- Boję się patrzenia na mentoring przez pryzmat projektów,
narzędzi… Gdy jednym tchem
wyrzuca się: szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, jako

możliwe formy wsparcia stosowane w projektach. Żeby użytkownicy nie zaczęli traktować
mentoringu jako typowego,
jednego z wielu narzędzi, mającego swoją cenę, opis, grupę
docelową itp. Dlatego tak bardzo skupiamy się na mówieniu
o tym, czym jest mentoring: to
towarzyszenie drugiemu człowiekowi, pomoc w trudnych
wyborach, indywidualna relacja.
- Okazją do pokazania mentoringu będzie również konferencja,
która odbędzie się we wrześniu.
- Na zakończenie całego projektu chcemy zaprosić tych, którzy
z nami zaczynali, z którymi spotkaliśmy się na pierwszej konferencji 14 marca 2013 r. po to,
żeby porównać nasze spostrzeżenia. Czy sprawdziło się to,
o czym wtedy mówiliśmy? Jak
teraz postrzegamy mentoring?
- Ale nie chciałabyś, żeby konferencja była końcem programu
mentoringowego… Żeby po
zakończeniu projektu traﬁł na
półki.
- Nie tylko w naszym, ale we
wszystkich projektach innowacyjnych kluczowe jest to, że
po przejściu etapu tworzenia
różnych pomysłów, ciekawych
i bardziej ciekawych, stajemy
przed pytaniem: co teraz będzie
się działo z naszym pomysłem?
Po wielu rozmowach i spotkaniach mamy obawy, czy nasze
projekty nie traﬁą gdzieś do archiwum… Każdy z nas, beneﬁcjentów, na swój sposób próbuje
zadbać o dalsze losy swojego

pomysłu. Na poziomie regionu
staramy się, żeby osoby bezpośrednio zainteresowane chciały
z niego korzystać. W Warszawie,
w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej zabiegamy o to, żeby
mentoring został rekomendowany do wykorzystania w projektach realizowanych w kolejnej perspektywie ﬁnansowej.
- W jaki sposób może to być
możliwe?
- Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej stworzyło listę rekomendacyjną, złożoną z projektów innowacyjnych, polecanych
do przyszłego okresu ﬁnansowania. Jednak powstała ona na
początku tego roku, przed oceną
naszego projektu, więc nie mogliśmy się tam znaleźć. Wystosowaliśmy wniosek o wpisanie
mentoringu na tę listę. Wnioskowaliśmy również o zapisanie
możliwości korzystania z rozwiązań wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych
do programu współpracy ministerstwa z organizacjami pozarządowymi. Rozmawiamy o tym
także z osobami, które mają
wpływ na naszą rzeczywistość.
Senator Helena Hatka podjęła ten temat i niedługo wystąpi
z oświadczeniem senatorskim
w sprawie innowacji społecznych. Chcemy, żeby po naszych
działaniach został trwały ślad.
- Trudno jest przebić się z zupełnie nowym rozwiązaniem…
- Dobrze byłoby, żeby osoby,
które decydują o wdrażaniu
kolejnej perspektywy, nie za-

pominały o tym, co już miało
miejsce. Żeby nie zmarnować
poprzednich lat. Najprościej
byłoby zamknąć „stary” okres,
otworzyć „nowy” i udawać, że
za nami nic nie ma. Ale przecież działy się ważne, potrzebne
rzeczy! Stworzono nowe rozwiązania. I dobrze byłoby dalej
z nich korzystać, obserwować,
jak sprawdzają się w praktyce.
Wtedy dopiero, po kilku latach ocenić, czy były bardziej,
czy mniej traﬁone. Nasuwa mi
się porównanie z rozwojem
technologii, w którą inwestuje
się olbrzymie środki, nie mając pewności, jakie dokładnie
osiągnie się efekty. Mówi się,
że technologia musi się rozwijać, że czas na oceny i wnioski
przyjdzie później. A w innowacjach społecznych, w których
dotyka się ważnych problemów, oczekuje się, że po 4-5
latach powstanie narzędzie na
takim poziomie, żeby możliwa była jego ocena pod kątem
skuteczności, jakości wsparcia,
efektywności… W ten sposób
się nie da. Cała sztuka polega
na tym, żeby umieć elastycznie
i w miarę szybko dostosowywać
się do zmian, korzystając z tego,
co już zostało stworzone. Mam
pewne obawy związane z tym,
że z perspektywy osób, które
za 5 lat będą musiały rozliczyć
się ze wskaźników, nasze innowacje są zupełnie nieistotne…
Ale tym bardziej musimy o tym
mówić.
- Tak więc mówimy, piszemy.
Dziękuję za rozmowę.
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Wieść gminna niesie…
Mentoring został dopracowany, przetestowany i pozytywnie oceniony. Teraz przed nami ostatni etap – szerokie upowszechnianie rozwiązań i włączanie ich do powszechnego stosowania.
– Chcemy, aby nasz produkt był szeroko stosowany. Jego formuła się sprawdziła, wiemy jak działa i jakie przynosi efekty. Teraz przyszedł czas na to, aby się tym chwalić – mówi Anna Serba,
asystentka merytoryczna w projekcie.
Upowszechnianie i włączanie
do głównego nurtu polityki jest
bardzo istotnym etapem projektu innowacyjnego testującego.
To taka trzecia odsłona cyklu
projektu. Jesteśmy po ocenie,
dlatego szeroko informujemy
o wypracowanym produkcie,
aby doprowadzić do szerszego
stosowania narzędzia w praktyce w skali lokalnej, regionalnej
lub krajowej. Opowiadamy o założeniach modelu mentoringu
i o wynikach jego testowania.

Upowszechnianie
To proces, w ramach którego
przekazujemy jak największej
liczbie osób informacje merytoryczne o nowym narzędziu, jakim
jest mentoring. To takie dzielenie się doświadczeniem i dobrą
praktyką stworzoną w czasie
trwania projektu. Dlatego wydajemy magazyn i wysyłamy go
w różne miejsca w województwie.
Nagrywamy audycje telewizyjne,
które przekazują najważniejsze
treści o projekcie i produkcie.
– To bardzo wdzięczne środki
promocyjne. Odbiór ze strony

O mentoringu było głośno od początku, czyli od konferencji 14 marca 2013 roku. Temat jest nośny,
wzbudza emocje i skłania do dyskusji.
instytucji zainteresowanych jest
bardzo pozytywny. Zrobiliśmy
kawał dobrej roboty – cieszy się
A. Serba.

Zaplanowaliśmy jeszcze kilka
spotkań upowszechniających,
aby szerzyć ideę mentoringu.
Chcemy spotykać się z poten-

cjalnymi mentorami, rozmawiać o tej formie wsparcia dla
młodych ludzi i zachęcać ich
do współpracy w tym obszarze.
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A na deser forum, które będzie
podsumowywało nasz projekt
i proces tworzenia oraz wdrażania narzędzia w powiecie krośnieńskim. – Podstawą dobrego
upowszechniania i włączania
są kontakty międzyludzkie. Bez
nich nie udałoby się tyle zrobić.
Od początku naszego projektu
rozmawiamy, pytamy, spotykamy się z ludźmi. To procentuje
– wyjaśnia asystentka.

tv

I co najważniejsze
– mainstreaming

Maintreaming to inaczej włączanie do głównego nurtu polityki.
Chodzi o to, aby wypracowany
produkt zaczęto stosować powszechniej. Działania włączające
będą adresowane do mniejszej
grupy użytkowników i odbiorców niż działania upowszechniające, ponieważ są nastawione na
współpracę i nawiązywanie innych relacji niż w przypadku upowszechniania. Będą to działania
intensywniejsze i mocniej angażujące poszczególnych interesariuszy, nacechowane interakcją i zaangażowaniem przez dłuższy czas.

Co, gdzie, kiedy?
Spotkania
upowszechniające
zorganizujemy w okresie od
maja do sierpnia. Wszystkie informacje znajdą się na naszej
stronie internetowej, będziemy
też publikować je w kolejnych
magazynach. We wrześniu czeka
nas forum podsumowujące. I już
dzisiaj wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Podczas spotkań oraz forum będziemy opowiadać o projekcie
i produkcie, a także o planach
związanych z mentoringiem na
przyszłość. Zapraszamy na naszą
stronę www.lubuskimentoring.
pl. Tam na bieżąco prezentowane będą efekty projektu oraz
wszystkie działania zaplanowane
do września 2015 roku.

UŻYTKOWNICY, czyli kto może stosować mentoring
- Powiatowe Urzędy Pracy w lubuskim
- Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
- organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy
- inne niepubliczne instytucje rynku pracy

ODBIORCY, czyli kto może skorzystać z nowego rozwiązania:
- osoby bezrobotne do 25. roku życia
- osoby, które wymagają wsparcia na rynku pracy

Marzena Słodownik
Celem działań włączających jest wzrost gotowości użytkowników do wdrożenia testowanego
produktu w swojej instytucji. Dlatego rozmawiamy z ludźmi, przekazujemy bieżące informacje
o produkcie. Pytamy ich, co sądzą o nowej
metodzie, pokazujemy jak przebiegał cały proces
i co udało się osiągnąć.

Celem działań upowszechniających jest to, aby
z naszym produktem zapoznało się jak najwięcej
potencjalnych odbiorców, użytkowników oraz innych
interesariuszy. Innowacyjne rozwiązania mogą być
przekazywane osobom lub instytucjom zajmującym
się problemami podobnymi do tych, które zidentyﬁkowane zostały w naszym projekcie.
13
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W doborowym towarzystwie
To miejsce dla ludzi przedsiębiorczych, ale niekoniecznie przedsiębiorców, dla tych, którzy chcą pomagać, czują taką potrzebę, mają trochę czasu, lubią słuchać i rozmawiać. Bo zawsze jest o czym.
Z inicjatywy jednego z działających w projekcie mentorów pod
koniec 2013 r. powstał KLUB
MENTORA. 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 i prezeska
Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum.

Porozmawiajmy
przy kawie
Spotkania mają nieformalny
charakter. Średnio raz w miesiącu, przez ostatni rok, osoby zaangażowane w realizację
projektu, mentorzy oraz sympatycy samej idei spotykali się
omawiając nie tylko bieżące

problemy w relacjach mentoringowych. – Dotykaliśmy wielu
tematów. Mentorzy wymieniali
się doświadczeniami związanymi z pracą mentora, dzielili się
problemami etycznymi, wskazywali sugestie i rekomendacje
pomocne w realizacji projektu
oraz w stworzeniu ostatecznej
wersji produktu – wyjaśnia Anna
Serba, asystentka merytoryczna.

Idealny mentor?
Czyli jaki?

Klub Mentora jest platformą wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk mentoringowych pomiędzy uczestnikami. Powstał jako inicjatywa samych mentorów, którzy uczestniczyli w projekcie „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”. Zapraszamy na spotkania wszystkich zainteresowanych!

Podczas spotkań poruszano np.
temat cech i umiejętności, jakie powinien posiadać idealny
mentor. Właściwie kompetencje mentora wynikają z samej
deﬁnicji mentoringu i pełnionej przez niego funkcji. Jego
zadaniem jest przekazywanie
swojej wiedzy i doświadczenia
oraz wspieranie podopiecznego w rozwoju. Można się więc
pokusić o stwierdzenie, że
mentor powinien: mieć większe doświadczenie i wiedzę niż
podopieczny, zdolności „nauczycielskie”, czyli umiejętność
doradzania, słuchania, uczenia,
planowania i monitorowania
postępów, a jednocześnie być
przyjacielski i otwarty, pasować do podopiecznego, mieć
15
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Zaloguj się i zostań mentorem, jeżeli:
- chcesz pomagać osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
- chcesz się podzielić wiedzą, którą posiadasz
- umiesz słuchać, uczyć, doradzać
- lubisz ludzi i prace z nimi!
Bazę mentorów można znaleźć na stronie Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum, w zakładce programy – Mentoring: www.fundacjacp.org/
pl/programy/edukacja-i-rynek-pracy/mentoring. Strona zawiera proﬁle
osobowościowe osób, które chcą zostać mentorami.

motywacje do pracy z nim oraz
możliwości do wykonania zadania. – Rozmawiając z mentorami dowiedziałam się, że o wiele
prościej jest opisać cechy, które
mentor powinien posiadać niż
znaleźć osoby, które takie cechy
posiadają – uśmiecha się A. Serba. – Bo tak naprawdę mentor
idealny nie istnieje. Uczestnicy
Klubu Mentora doszli do przekonania, że podczas rekrutacji

potencjalnych mentorów czasem lepiej ograniczyć oczekiwania co do zespołu pożądanych
cech i kompetencji mentora, na
rzecz motywacji z jaką potencjalni kandydaci mogą wejść do
programu – dodaje.

Projekt i co dalej?
Kolejnym, często poruszanym
wątkiem spotkań w Klubie

Mentora, stała się trwałość projektu, a konkretnie utworzenie struktury, która istniałby
po zakończeniu przedsięwzięcia, i która mogłaby zrzeszać
mentorów. – Wynikiem tych
rozmów jest utworzenie Bazy
Mentorów na stronie Fundacji
na rzecz Collegium Polonicum.
Założenia bazy to efekt wspólnej
pracy uczestników Klubu. Jej
ostateczny kształt jest efektem
wielu konsultacji i sprawdzenia
alternatywnych dróg – wyjaśnia
Anna Serba. – W rezultacie działań, Fundacja w ramach swoich
struktur utworzyła program
zajmujący się mentoringiem,
a wraz z nim stronę zrzeszającą
mentorów oraz umożliwiającą
kontakt osobom, które chciałby
nawiązać relacje – dodaje.

Chcą się nadal
spotykać

Spotkania Klubu Mentora, pomimo zakończenia fazy testowania narzędzia, są kontynuowane. – Aktualnie opracowujemy
rozszerzone standardy pracy
mentorów oraz program stałego podnoszenia kwaliﬁkacji

i umiejętności przez mentorów
– tłumaczy A. Serba. – Zastanawiamy się także nad inną ważną
kwestią, a mianowicie jak przeciwdziałać wypaleniu oraz spadkowi motywacji w trakcie trwania relacji mentoringowej.
Klub Mentora to grupa pasjonatów, którzy wolontarystycznie
chcą działać na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Ważne
jest także to, że każda mentorka
i każdy mentor w swoim środowisku propaguje informacje
o idei mentoringu, a także stara
się wyszukiwać i polecać kandydatów na mentorów.

Marzena Słodownik

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej
o idei mentoringu, podzielić
się swoim doświadczeniem
lub wziąć udział w ciekawej
dyskusji zapraszamy na spotkanie! Czekamy zarówno na
mentorów zaangażowanych
w projekt, jak i osoby, które
dotąd nie miały informacji na
temat metody rozwoju osobistego jakim jest mentoring.
Więcej informacji znajdziecie
na stronie:
www.lubuskimentoring.pl
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Nauczyciel powinien
być dla ucznia mistrzem
O relacji mistrz-uczeń, motywacji, związkach muzyki ze sportem,
reformie w kształceniu artystycznym i sztuce nauczania w małej
miejscowości z HUBERTEM DZIEDZICEM, dyrektorem Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu, doradcą metodycznym
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozmawia RENATA WCISŁO
- Widzi Pan kryzys motywacji
u młodych.
- Tak. Społeczeństwa w Europie
Zachodniej są zasobne, młodym
niczego nie brakuje i wydaje się,
że stąd problem z motywacją do
nauki, osiąganiem kolejnych
ambitnych celów. Dodatkowo
dużo czasu pochłaniają nowoczesne technologie, Internet,
media społecznościowe. Młodzież tym żyje, to jest dla nich
ważne.
- Ale chyba trochę generalizujemy?
- Oczywiście, to ogromne
uproszczenie. Młodzi intensywnie poszukują. Jeśli odnajdą pasję i sposób realizacji siebie, nie
dadzą się „uwieść mainstreamowi”, modzie, osiągają bardzo
wiele.
W marcu w Wilnie pracowałem
w Jury VI Międzynarodowego
Konkursu - Festiwalu Muzyki
Fortepianowej, poświęconego
Fryderykowi Chopinowi. Wzięło
w nim udział prawie 90 młodych muzyków - z Łotwy, Esto-

nii, Polski, Holandii, Białorusi,
z różnych zakątków Litwy. Był
tam również wyjątkowo zmotywowany nastolatek z Holandii,
który gry na fortepianie uczy się
zaledwie trzy lata. Niesamowity
chłopiec! Zdeterminowany, widzący sens ciężkiej pracy, uwielbiający ćwiczyć i grać. Wykonał
m. in. Fantasie Impromptu op.
66 Fryderyka Chopina. Utwór
trudny technicznie i wyrazowo.
Pewnie fakt, że jego rodzice są
muzykami tłumaczy to niezwykłe wykonanie, łatwiej mu pewne rzeczy przyswoić. Ale mimo
wszystko, robi to ogromne wrażenie.
- Może stąd takie zacięcie, bo
jest to już świadomy wybór dorastającego chłopaka?
- Pewnie tak. W Wilnie miałem
przyjemność wysłuchać też Recitalu Chopinowskiego Stanisława Drzewieckiego (28-letni
polski pianista, kompozytor
– przyp. red.). Wspaniały popis
dojrzałego muzyka. Stanisław
prowadzi też ﬁrmę, która zajmu-

je się budową profesjonalnych
symulatorów lotu - realizuje
się więc nie tylko na estradzie.
Pamiętam go sprzed kilku lat,
kiedy brał udział w Konkursie
Chopinowskim. Teraz to inny
człowiek, już ojciec, z pasjami.
Gra, bo chce. Ma „poukładaną”
głowę.

Fot. Jan Mazur

Wracając do konkursu, wyraźnie widać, że na przestrzeni
czasu zmienia się preferowany
repertuar. Dawniej dzieci grały
ambitne i trudne utwory. Podczas poprzednich edycji odkrywałem nowy repertuar, często
nieznanych mi kompozytorów.
Ostatnio uczestnicy wybierają

Muzyka uczy poszukiwań, poszerza horyzonty. Człowiek staje się
bardziej otwarty, kompletny. Na zdjęciu: Iwan Moroz – dyrygent
orkiestry szkolnej, nauczyciel klasy waltorni. (Fot. Agnieszka Wocal)
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bardziej rozrywkowe pozycje
– o niższym stopniu trudności technicznych, muzycznych
i wartości artystycznej.
- Podkreśla Pan, że sport i muzyka mają wiele wspólnego.
- I sportowcy, i muzycy w pełni
poświęcają się temu, co robią.
Mają podobną motywację do
wysiłku, treningu (u nas ćwiczenia), próbują przekraczać
granice swoich możliwości. Na
przykład młodemu człowiekowi
wydaje się, że nie jest w stanie
zagrać czegoś w szybszym
tempie. Jednak kiedy lepiej
zapanuje nad ciałem, palcami,
gra świadomie, otwarcie. I staje
się to możliwe.

Analogii do muzyki jest więcej:
nawet jeśli jest to sport zespołowy, to jednak każdy musi się indywidualnie przygotować. Młodzi
pasjonaci piłki wyjeżdżają wcześnie do renomowanych klubów
z profesjonalnym zapleczem, aby
pracować ze znanymi trenerami.
Tak jest i w muzyce - dzieci zdolne wyjeżdżają do ośrodków akademickich, gdzie mają większe
możliwości rozwoju.
- Co powinno więc motywować
dziecko kształcące się artystycznie?
- To przede wszystkim kwestia
wychowania. W domu musi
być odpowiedni przekaz, zaangażowanie i motywacja, roz-

różnienie dobra i zła, zachęta,
by dziecko się postarało. Ale
bez przesadnego zachwytu,
a także bez niewłaściwego motywowania („chorych” ambicji).
Podczas coachingu jeden z trenerów opowiadał nam o tym,
jak nie wolno dziecka kształtować na geniusza. Przykład:
maluch narysuje domek, a my
– dorośli często się zachwycamy: „jaki piękny, najpiękniejszy jaki widziałem”. A przecież
często taki nie jest. I co potem?
Choćby w szkole? Utrwalamy
w ten sposób w dziecku zgubne poczucie, że jest genialne.
Może to skutkować tym, że
jego aktywność na zajęciach się
zmniejszy, inaczej potoczy się

rozwój w grupie. A wystarczy
stwierdzić fakt: „namalowałeś
domek”.
I dalej, kluczowa sprawa – nie
pozwolić dziecku się nudzić,
zagospodarować czas, również
na zabawę twórczą, wspólne
czytanie.
- Ma Pan wśród uczniów perełkę, dziecko zdolne, ale ono
dopiero zaczyna i tę motywację
do systematycznej pracy, ćwiczeń trzeba zbudować - w nim
i w rodzicach. Jak wygląda taki
proces?
- Trudne pytanie, ciągle się tego
uczę. To bolesna sprawa, kiedy
ktoś jest niesamowicie utalentowany muzycznie, ale nie znaj-

Młodzi intensywnie poszukują. Jeśli odnajdą pasję i sposób realizacji siebie, nie dadzą się „uwieść mainstreamowi”, modzie, osiągają bardzo wiele. Na zdjęciu uczniowie: od prawej – Julia Babiszkiewicz, Tymoteusz Otto, Justyna Łoboda. (Fot. Agnieszka Wocal)
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HUBERT DZIEDZIC

Każdy uczeń jest inny, a nauczyciel jest przewodnikiem. Uwielbiam z dziećmi rozmawiać, co u nich
w szkole. Autorytet buduje się przecież przez rozmowę. Na zdjęciu: dyrektor szkoły i nauczyciel klasy
fortepianu Hubert Dziedzic z uczennicą Aleksandrą Deczkowską. (Fot. Agnieszka Wocal)

Nauka gry na inumencie odbywa się w oparciu
o osobistą r ację miz – uczeń. Są jak jeden organizm.
duje motywacji. Takie dzieci są
często jeszcze uzdolnione w innych dziedzinach. Staramy się je
kształcić „odsłaniając kotarę na
scenie do połowy”.
- Co to znaczy?
- Kotara sceniczna „odsłonięta
do połowy” symbolizuje tajemnicę rozwoju. Jeśli dziecko ma
zdolności muzyczne – rytm,
słuch wysokościowy i rozpoczyna naukę w naszej szkole, to

nie wiemy do końca, co tak naprawdę w uczniu tkwi, widzimy
pewien potencjał, ale reszta jest
zagadką i wiele rzeczy może nas
po drodze zaskoczyć. Nauczyciel
powinien zakładać postępy, jednak kształcenie artystyczne to
bardzo indywidualny proces.
- Pewne cechy dziecka wyjdą
w trakcie wieloletniej nauki…
- Oczywiście, bo wpływ na to,
co osiągnie, ma nie tylko jego

talent. Choć mamy tego świadomość, że jest wyjątkowe, obserwujemy je, pomagamy, próbujemy kształtować, staramy się
mądrze motywować, tego jednak, dokąd dojdziemy i co uda
się nam wspólnie z uczniem
osiągnąć, nie jesteśmy w stanie
określić.
Poza tym, każdy uczeń jest inny,
wyjątkowy. Czasami duży krok
naprzód widoczny jest już na
początku, ale zdarzają się przy-

Urodzony 5 lutego 1973
r. w Żaganiu. Naukę gry
na fortepianie rozpoczął
w ognisku muzycznym.
Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu
na wydziałach: wychowania muzycznego (dyplom
z wyróżnieniem) i instrumentalnym w klasie klawesynu
prof. Marii Banaszkiewicz-Bryły. Jego uczniowie są
laureatami ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów pianistycznych, często
kontynuują z powodzeniem
studia pianistyczne w akademiach muzycznych. Od
1 września 2007 r. dyrektor
PSM I i II stopnia w Zielonej
Górze, a od 2008 r. dyrektor
PSM I i II stopnia w Żaganiu,
również od tego samego
roku dyrektor organizacyjny
Ogólnopolskiego Turnieju
Pianistycznego im. Haliny
Czerny-Stefańskiej w Żaganiu. Od 2014 r. doradca
metodyczny Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
w zakresie nauczania gry
na fortepianie, prowadzenia zespołów muzycznych
z fortepianem lub klawesynem, zarządzania szkołą
i wdrażania zmian w zakresie
szkolnictwa artystycznego.

padki, kiedy trzeba na to cierpliwie czekać. Nauka gry na instrumencie odbywa się w oparciu
o osobistą relację mistrz – uczeń.
Są również zajęcia zbiorowe (zespoły muzyczne, chór, orkiestra).
Istotna jest także wiedza związana z szeroko rozumianymi teorią
muzyki i historią muzyki. Do19
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piero połączenie tego wszystkiego tworzy prawdziwego artystę.
W trakcie edukacji mogą ujawnić się też różne problemy.
Na przykład jeśli widzi pani
w uczniu silny lęk, to może to
być początek końca szkoły muzycznej. Oczywiście, w pewnej
dawce stres jest nieunikniony, ale zbyt mocny i długo się
utrzymujący wymaga ingerencji. Trzeba poznać mechanizm jego powstawania – czy
jest związany z jakąś sytuacją,
czy to relacja nauczyciel-uczeń
jest tak obciążająca, czy są inne
czynniki. Prosimy rodziców, by
uczestniczyli na początku w zajęciach, bo jest to bardziej komfortowa sytuacja dla dziecka
podczas indywidualnej pracy
z nauczycielem. Uczymy się po
to, aby występować na scenie.
A występ to stres: dla ucznia
i dla nauczyciela, który przeżywa sukcesy i porażki podopiecznego. W trakcie nauki są
przecież jak jeden organizm.

Sportowcy i muzycy mają podobną motywację do wysiłku, treningu (u nas ćwiczenia), próbują przekraczać granice swoich możliwości. Na zdjęciu: Filip Ślęzak, uczeń klasy perkusji (nauczyciel
– Stanisław Piniuta). (Fot. Agnieszka Wocal)

- Tu nic się nie ukryje, nie zatuszuje braków, problemów, to
zbyt osobista relacja…
- Nie wszystkie dzieci dają sobie
z tym radę, nawet u niektórych
powoduje to depresję. Ale ta
relacja też ma analogię do sportu. Kiedyś oglądałem wywiad
z piłkarzem Robertem Lewandowskim. Przechodząc z klubu
Borussia Dortmund do Bayern
Monachium, zmienił też trenera. I proszę sobie wyobrazić, że
tak znakomity sportowiec na
początku nie mógł odnaleźć się
w nowym klubie.

W przypadku nauki gry na instrumencie też czasami zmieniamy nauczyciela. W pewnych
sytuacjach jest to wskazane,
ponieważ szwankuje motywacja, brakuje autorytetu, dobrych
relacji, czasem zmienia się też
instrument. To wszystko są poszukiwania.
Ważnym ogniwem jest też rodzic.
Świadomy specyﬁki kształcenia
artystycznego to skarb, będzie
wspierał i motywował dziecko.
Bardzo cenię takie relacje, dzieci wtedy systematycznie się uczą,
mają pomoc w domu. One często dochodzą dalej niż geniusze,
którzy szybko się uczą, ale wiele
przychodzi im bez wysiłku.
- Mówi się: zdolny, ale leń…
- Właśnie.
Warto też jeździć na warsztaty,
konsultacje, bo kontakt z innymi pedagogami rozwija, może
nawet nieść przełom. Inny pedagog zauważa inne problemy u dziecka. Genialna w tym
była prof. Jadwiga Kaliszewska
(skrzypaczka i wybitny pedagog,
zmarła w 2012 r., wychowała kilkudziesięciu muzyków o międzynarodowych osiągnięciach
– przyp. red.). Potraﬁła „traﬁć
w punkt”, nazywając problem
ucznia „po imieniu”. To magiczne dotknięcie mistrza, które
wszystko zmienia, czasem wystarczy tylko parę słów: „zobacz,
masz sztywną lewą rękę, poćwicz
tak i tak”. Uczeń wychodzi, dziwi się, bo co to za pomoc… Ale
okazuje się, że to traﬁona uwaga,
która może mieć wielkie znaczenie w dalszym rozwoju. Poza
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Ministerstwo chce zmieniać proﬁl kształcenia w placówkach muzycznych. Idée ﬁxe zmian to duża liczba uczniów na poziomie pierwszego
stopnia szkoły, zabawa przez muzykę, działanie zespołowe, rozwijanie wrażliwości muzycznej. Nastawienie na „kompetencje miękkie”,
społeczne, osobiste, komunikację. Na zdjęciu: uczniowie podczas lekcji rytmiki. (Fot. Agnieszka Wocal)
tym bardzo ważne jest uczestniczenie w życiu muzycznym, porównywanie się, chodzenie na
koncerty…
- A co daje uczniowi największą
motywację, satysfakcję?
- Poszukiwanie, odkrywanie,
sukces sceniczny.
- A nauczycielowi?
- Obserwacja postępów uczniów.

- Kiedy uczniowie najczęściej
tracą motywację, z jakiego powodu i jakie to są okresy?
- Zauważyłem to po drugim,
trzecim roku nauczania. Pierwszy jest zawsze sympatyczny,
kompletny. Dwa kolejne to lata,
kiedy dziecko się zastanawia,
czy nie zrezygnować. I potem
szkoła średnia - jest matura,
trudno to wszystko pogodzić
z muzyką, zwłaszcza jeśli do tej

pory systematycznie się ćwiczyło. Jednocześnie dużo czasu
młodzi tracą na komputery,
gry, telefony, portale społecznościowe.
- Ale tu się nie wybiera, to dla
nich oczywiste.
- Dokładnie. Smartfon, tablet
to podstawowe gadżety wyznaczające status ucznia. Zawsze
jednak zachęcam ich do odnaj-

dywania sportowej motywacji,
wyznaczania i przekraczania
barier w sobie, ich przezwyciężania, a przede wszystkim do regularności, powtarzalności plus
zdrowego stylu życia, pracy nad
sobą. To przekłada się na efekty
w każdej dziedzinie.
- Z czym rodzice posyłający
ucznia do szkoły muzycznej
muszą się liczyć?
21
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- Z poświęcaniem swojego czasu, ale powinni także zauważać
ogromne korzyści jakie daje nauka w takiej szkole.
- Przychodzą do Pana rodzice
i mówią, że dziecko chce zrezygnować ze szkoły. Jak Pan wtedy
reaguje?
- Zbieram informacje, próbuję
zrozumieć, dlaczego pojawiła
się decyzja o rezygnacji. Następnie wspieram, motywuję i zachęcam do reﬂeksji: czy warto?
- Wiele dzieci nie pójdzie drogą
zawodowego muzyka, skończy

Ważnym ogniwem jest też rodzic. Świadomy specyfiki kształcenia
artystycznego to skarb, będzie wspierał i motywał dziecko.
po podstawówce, może przerwie
edukację w połowie. Z czym
pozostaną, co im dadzą te lata
kształcenia muzycznego?
- Muzyka uczy poszukiwań, poszerza horyzonty. Człowiek staje
się bardziej otwarty, kompletny.
Wielu lekarzy, prawników uczyło
się w dzieciństwie gry na instrumentach. Dzięki temu są otwarci,
wyróżniają się w swoich środowiskach, a do tego… żyją z pasją!

- A czego Pan poszukuje w muzyce?
- Muzyka nadaje sens mojemu
życiu.
- Czy szkoła muzyczna jest
twórcza czy odtwórcza?
- Na pewno twórcza. Dziecko
rozwija ekspresję, naturalne
umiejętności, ale nie na zasadzie prowadzenia cały czas „za
rączkę”. Oczywiście do pewne-

go momentu tak, bo musimy
pokazać podstawy, tak mu pomóc, ale później stawiamy na
samodzielny rozwój, interpretację…
Każdy uczeń jest inny, a nauczyciel jest przewodnikiem. Uwielbiam z dziećmi rozmawiać,
co u nich w szkole. Autorytet
buduje się przecież przez rozmowę. Na początku nie mówią
wszystkiego, potem się otwiera-

Warto też jeździć na warsztaty, konsultacje, bo kontakt z innymi pedagogami rozwija, może nawet nieść przełom. Inny pedagog zauważa inne problemy u dziecka. Na zdjęciu: nauczyciel klasy oboju Mariusz Nowak z uczennicą Weroniką Faszczowy. (Fot. Agnieszka Wocal)
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ją, wiedzą, że można mi zaufać.
To fantastyczne, że dzieci powierzają nam problemy. I wtedy,
kiedy dzieci czują się bezpieczne, pokazują swoją aktywność,
ekspresję. To najważniejsze, by
tego nie straciły. To ma znaczenie, by je inspirować, by były
kreatywne.
- Czyli to nie sama szkoła jest
ważna, ale…
- Osobowość nauczyciela.
- Przepis na dobrego pedagoga?
- Nie znam takiego przepisu.
Kiedy czytam życiorysy muzy-

ków - nauczycieli, jestem zdumiony, kto ich inspirował, był
dla nich autorytetem. Na pewno trzeba być otwartym. Wiele
zależy od pedagoga, który musi
być mistrzem, ale jednocześnie
musi dbać o ucznia, to trudna
relacja jeden na jeden.
- Interesuje się pan różnymi
metodami rozwoju osobistego
i zawodowego – coachingiem,
tutoringiem, mentoringiem…
- To ważne rozwojowo, warsztatowo, choć tak naprawdę najwięcej uczymy się poprzez własne dzieci i wychowanków.

Coaching z prawdziwego zdarzenia funkcjonował do tej pory
bardziej w biznesie. Praca nad
sobą, ze świetnymi trenerami,
psychologami bardzo otwiera
horyzonty i rozwija człowieka.
Ma się większą świadomość
tego, co się robi, jakim jest się
człowiekiem w pracy: czy jestem
w stanie zobaczyć siebie w tym
miejscu za kilka lat, czy obserwuję wypalenie zawodowe? Dyrektorem się bywa, a nauczycielem jest się przez całe życie.
Ale nie jestem ekspertem w tej
dziedzinie. Unikam mentorskiego wypowiadania się, mam wizję

szkoły i patrzę przede wszystkim,
co ona może dać uczniowi. Czy
nasz absolwent odnajdzie się na
rynku pracy? Czy kompetencje,
w które wyposaża uczniów szkoła
będą w cenie? Czy rodzice zrozumieją, że warto wysłać dziecko
do szkoły muzycznej?
- Jest Pan doradcą metodycznym ministra kultury. Proszę
powiedzieć, jak Pan widzi proces zmian w szkolnictwie?
- W Warszawie, jako doradcy,
pracujemy nad tym, by szkoła
artystyczna szła w kierunku rozwijania kreatywności.

Wiele zależy od pedagoga, który musi być mistrzem, ale jednocześnie dbać o ucznia. To trudna relacja jeden na jeden. Na zdjęciu: nauczyciel
klasy gitary Robert Horna z uczennicą Martyną Jaworską. (Fot. Agnieszka Wocal)
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W Żaganiu mamy ambitne plany przeprowadzki do dużego, zabytkowego kompleksu szpitala św. Doroty. To duża inwestycja.
„Chodzi mi” też po głowie przedszkole muzyczne i muzyczna szkoła podstawowa. (Fot. Jan Mazur)

radcy, mamy możliwość kontaktu z dyrektorami tych szkół,
obserwujemy ten proces.
Zmienia się proﬁl kształcenia,
czyli uczeń, który skończy szkołę muzyczną w świetle nowej
podstawy programowej, tak naprawdę zrealizuje okrojony repertuar, bo takie jest założenie
i sylwetka absolwenta będzie
inna - nie wirtuoz, solista, ale
muzyk nastawiony na współpracę zespołową. Choć oczywiście
uczniowi bardziej uzdolnionemu, wyróżniającemu się, zostawiamy możliwość rozwoju jako
solisty.

Moim zdaniem te zmiany mają
sens. Trzeba zachować to, co jest
dobre i wziąć z reformy to, co
najlepsze. W Żaganiu też dyskutujemy o tym z nauczycielami.
Szkolnictwo muzyczne jest bardzo drogie, natomiast liczba absolwentów akademii jest niska
i coś trzeba z tym zrobić.
- Ale z drugiej strony – szkoła
jest oceniana przez wyniki, poziom uczniów, liczbę laureatów
konkursów.
- Mam tego świadomość. Jednak
czymś innym jest szkoła w Żaganiu, która ma 150 uczniów,

Ministerstwo chce zmieniać
proﬁl kształcenia w placówkach muzycznych. Ścierają się
ważne głosy za i przeciw. Generalna zasada, idée fixe zmian - to
duża liczba uczniów na poziomie pierwszego stopnia szkoły,
zabawa przez muzykę, działanie
zespołowe, rozwijanie wrażliwości muzycznej. Nastawienie
na „kompetencje miękkie”,
społeczne, osobiste, komunikację. Szkoła ma być bardziej powszechna, nie tylko dla uzdolnionych, ale także dla tych,
którzy lubią muzykować, ale
niekoniecznie zostaną zawodowymi muzykami, solistami.
- Szkoła muzyczna ogólnorozwojowa? To brzmi trochę jak
warsztaty oparte na muzyce. Jak
Pan zapatruje się na reformę?
- W wielu placówkach już wprowadzono pilotaż. My, jako do-

Nie wiemy do końca, co tak naprawdę w uczniu tkwi. Widzimy pewien potencjał, ale reszta jest zagadką i wiele rzeczy może nas po drodze zaskoczyć. Na zdjęciu: nauczycielka klasy skrzypiec Barbara
Szałata z uczennicą Kamilą Czejgis. (Fot. Agnieszka Wocal)
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Fot. Agnieszka Wocal

W Warszawie, jako doradcy minia, acujemy nad tym,
by szkoła artystyczna szła w kierunku rozwijania kreatywności.
a szkoły w Poznaniu czy w Warszawie, które liczą ich po 600.
Będą więc miały np. 50 laureatów, a my jednego, dwóch.
Jestem przeciwnikiem takiej
matematyki. Poza tym dzieci
z dużych miast zawsze miały większe możliwości, lepszy
kontakt ze sztuką, ﬁlharmonią, akademiami, które próbują już wcześniej przechwytywać uczniów. W mniejszych

ośrodkach ta praca jest bardziej
skomplikowana, u podstaw,
z dziećmi, które niekoniecznie wiążą przyszłość z muzyką
i moim zdaniem to jest wielka
szansa dla nas. Sztuką jest stworzyć dobrą szkołę na prowincji.
- A jak to wygląda z kadrą
w mniejszych miejscowościach?
- To podstawowy problem. Jesteśmy obsługiwani w 90 pro-

centach przez dojeżdżających
nauczycieli i to się nie zmienia.
Ważne jest też zaplecze szkoły.
W Żaganiu mamy ambitne plany przeprowadzki do dużego,
zabytkowego kompleksu szpitala św. Doroty. To duża inwestycja. Obecnie mamy złe warunki
do nauki, koncertowania, pracy
i potrzebna jest nam dobra baza,
sale, instrumentarium. „Chodzi
mi” też po głowie przedszkole

muzyczne i muzyczna szkoła
podstawowa. Obecnie zajęcia
u nas odbywają się popołudniami, wieczorami, w soboty,
czasem w niedzielę jeszcze koncertujemy, i taka nauka w dwóch
szkołach, od rana do wieczora,
jest dla uczniów bardzo obciążająca. Dlatego uważam, że chętnych by nie brakowało.
- Dziękuję za rozmowę.
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Nie, nie marnuję czasu
Ja go inwestuję. Bardzo mądrze, średnio dobrze, a czasem zupełnie źle. W tym ostatnim przypadku
zwrot z inwestycji jest ujemny. Lekka klapa, byle nie za często.
Inwestowanie brzmi przyjemniej niż wykonywanie ponurych, nielubianych obowiązków
jak zmywanie naczyń czy prasowanie. Wtedy wkładam mój czas
w czysty dom. Nie poświęcam
– właśnie inwestuję. Zwrot z inwestycji – bardzo duży. Każdy
obowiązek domowy zwraca się
z nawiązką… Obiadem na stole,
pełną lodówką, czystą podłogą.
Czysta inwestycja.
Tak samo z odrabianiem lekcji,
nauką języków, tak tłumaczę
dziecku – uczysz się i będziesz
mądrzejszy. Będziesz więcej potraﬁł. Inwestycja w rozwój jak
nic. Spacer, ćwiczenia ﬁzyczne
to inwestycja w zdrowie. Wieczorne brzuszki też. Choć czasem tak się nie chce…
Lepiej mówić, że czas inwestuję
niż że poświęcam. Poświęcenie
to oﬁara, a może nawet czyn
pełen bohaterstwa. Chyba teraz
już nikt nie lubi się poświęcać.
To, że mamy jakąś korzyść, jest
ważne. Rozmawiamy językiem
korzyści. Niech będzie nią tylko
(lub aż) satysfakcja.
A co z głupotami? Również nie
marnuję czasu. Inwestuję w odpoczynek. Jem lody po kolacji,
bo… no, zawsze jakiś powód się
znajdzie. Mogę się usprawiedliwić, a nawet jeśli nie bardzo

mogę, to przyznam, że akurat
ta inwestycja nie jest za mądra.
Tylko pójdzie w biodra.
Rozmyślam o tym wszystkim
w poniedziałkowy poranek,
przy pierwszej kawie, planując
kolejny tydzień. Co muszę zrobić koniecznie, co bym chciała,
ile czasu mi zostanie… Sprawy służbowe, domowe, jakieś
małe przyjemności… Większe
i mniejsze inwestycje. Długofalowe – jak nauka języka,

i krótkoterminowe, jak zakupy
w warzywniaku. Cykliczne, np.
odrabianie lekcji z dzieckiem,
oraz jednorazowe, np. zebranie
w szkole. Mniej przyjemne, jak
mycie okien, żeby wpuścić do
domu wiosnę i te, które bardziej
lubię: wyjście do kina i wyjazd
na basen. I marzy mi się w tym
jakaś taka równowaga.
Ale, żeby nie narzekać, nie
marudzić i nie zepsuć swojej
porannej kawy, postanawiam

widzieć każdą czynność jak inwestycję. Nie poświęcam się, ani
nie marnuję czasu. Wybieram,
w co chcę go inwestować. Mam
tylko 24 h dziennie, 7 dni w tygodniu. Właśnie rusza poniedziałek. Czas start! Do dzieła!
Ps. Aha, właśnie przyszła wiosna.
Nie kalendarzowa, ale ta prawdziwa. Od razu lepiej, nawet
w biurze.

Katarzyna Kochańska
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Równowaga pomaga
Inaczej mówiąc, czym jest life and work balance, jak godzić wszystko, być szczęśliwym, zadowolonym
i nie dać się zwariować.
Najpierw chciałam napisać
o tym, jak mądrze i rozsądnie
gospodarować swoim czasem.
Żeby umieć pogodzić pracę
zawodową, to, co ona daje (lub
w założeniu dawać powinna):
rozwój, satysfakcję, wyzwania
z życiem domowym, osobistym.
Żeby satysfakcja była i w tej
drugiej dziedzinie. Do tego nieco czasu na odpoczynek i możliwość posiadania jakiegoś
hobby. Przecież to też jest potrzebne. Badania mówią jasno,
człowiek mający udane życie
osobiste i rodzinne jest znacznie efektywniejszym pracownikiem. Ludzie już teraz nie chcą
żyć tylko pracą, choćby najlepszą. „Pracuję po to, by żyć, a nie
żyję po to, by pracować”.
No i… po pierwsze, żeby można
było żyć w takiej zgodzie, wiele zależy od pracodawców. Jednak. To oni są odpowiedzialni
za tzw. kulturę organizacyjną
w ich ﬁrmie, która ma duży
wpływ na to, na ile możliwe jest
dla pracowników utrzymanie
life and work balance. Katalog
możliwych działań, jakie może
podjąć pracodawca jest duży.
Na pierwszym miejscu są elastyczne formy organizacji czasu
pracy. Jest ich mnóstwo, np.:
zadaniowy lub przerywany czas

pracy, indywidualny rozkład
czasu pracy, skrócony tydzień
pracy, system pracy weekendowej, telepraca i praca w domu…
Oczywiście, nie w każdej ﬁrmie,
bo i nie w każdej branży jest
możliwe wykorzystanie w pełni tych narzędzi. Ale to zależy
przede wszystkim od kultury
pracy w danym miejscu, zaufania do pracowników, dobrej
komunikacji,
przywództwie
opartym na szacunku, a nie na
kontroli. Wskazują na to eksperci, bo na razie nie są to popularne praktyki.

Do tego można wymienić bardziej instytucjonalne formy pomocy, jak żłobki czy przedszkola
lub miejsca w ﬁrmie, gdzie pracownik mógłby przyjść z dzieckiem, w wyjątkowych, ale zdarzających się wypadkach. To już
każdy pracownik wie, jak pracodawca podchodzi to tego rodzaju
„nowinek”. I jakie ma możliwości. Czy może wyjść z dzieckiem
na szczepienie w ciągu dnia,
czy nie? Czy możliwe jest wykonywanie części obowiązków
w domu? Indywidualne dopasowanie godzin pracy? Badania

wskazują, że sytuacja w polskich
ﬁrmach zmienia się, ale powoli.
Bardzo powoli. Raczej podejmowane są doraźne, indywidualne
rozwiązania niż próby dużych
zmian. To wciąż tylko jaskółki.
Nie bez znaczenia jest pewnie
również i to, że tego rodzaju
rozwiązania wspiera Unia Europejska. Pojawiają się choćby
szkolenia z work and life balance, choć podobno traktowane po
macoszemu. Ale jednak gonimy
tę Europę... Lub przynajmniej
udajemy, że i te założenia polityki UE potraﬁmy stosować.
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Druga strona
księżyca
Ale do nadgonienia mają również sami pracownicy. Choć
większy ciężar spoczywa na
barkach pracodawców, to i pracownicy swoje powinni dołożyć.
Przede wszystkim, jeśli chodzi
o efektywne wykorzystywanie
czasu spędzanego w biurze.
Krzywa szczęścia według Sheldona mówi, że optymalna ilość pracy to 5-8 godzin. Za mało – niedobrze. A za dużo, jeszcze gorzej.
Według Sheltona przekroczenie
optimum powoduje spadek zadowolenia z pracy wynikający z
przepracowania, które skutkuje
wystąpieniem wrzodów żołądka,
załamaniem nerwowym, a w dalszej kolejności – zawałem serca.
Do takiego stanu doprowadza
praca, której człowiek poświęca
się od 10 do 16 godzin dziennie.
Ale jak to zrobić, żeby nie siedzieć 10 godzin dziennie, a jednocześnie wypełnić wszystkie
obowiązki? Porady dla pracowników są najczęściej oczywiste:
lepiej się zorganizować, unikać
biurowych plotkarzy i innych
rozpraszaczy/pochłaniaczy czasu. A z drugiej strony wpisywać
w kalendarz również „zadania”
związane z życiem rodzinnym,
jak choćby zabawa z dzieckiem
czy wyprawa do kina (one też są
ważne, nie tylko służbowe telefony), skoncentrować się na jednej
rzeczy na raz, szukać dróg i sposobów poprawy swojej sytuacji.
Dlaczego tak mnie to zastanawia? Ponieważ widzę (znowu!)

wyższość
organizacji pozarządowych nad
firmami
i wieloma
instytucjami – w tej
konkretnej
dziedzinie
- zwanej life and work balance.
Tu tego rodzaju rozwiązania,
pozwalające dopasować pracę
do człowieka niejako „wychodzą” same, czym pokazują, że „da
się”. Można mieć elastyczny czy
zadaniowy czas pracy. Częściowo
pracować w domu. I nic nie zawalać. Szanując pracę, wychowując dziecko/dzieci, robiąc jeszcze
1500 różnych rzeczy… A jednocześnie, no właśnie, rozmawiam
z osobami, które tak dobrze nie
mają. Pewna praca, pewna pensja, ﬁrma się pięknie rozwija,
ale… latami zaległe urlopy, notoryczne nadgodziny, bo jakoś
nikt z szefostwa nie dostrzega, że
zwiększyli dwukrotnie ilość pracy, a ludzi do tego nie zatrudnili… Wszystko „dla dobra ﬁrmy”,
„bo wciąż jest na etapie rozwoju”,
czyli drapieżny kapitalizm na
dorobku. I mówi się, że tak musi
być, inaczej się nie da.
W niejednej głowie powstaną pewnie pomysły na kolejne
projekty, żeby to zmienić, które wciąż można będzie nazwać
innowacyjnymi… Czyli jak to
zrobić, żeby godzenie życia prywatnego z zawodowym było łatwiejsze.
A i mentoring tu się przyda. Dla

Człowiek i praca: „Bóg umieścił mnie na Ziemi, abym wykonał określoną
liczbę spraw. W obecnej chwili mam takie zaległości, że chyba nigdy nie
umrę” – tak wypowiadał się główny bohater jednej z kreskówek. Brrr.

szefów, którzy są wciąż nieufni
wobec jakichkolwiek zmian. Dla
pracowników, nie tylko kobiet,
żeby praca nie zabierała za wiele
życia prywatnego - i odwrotnie.

W poszukiwaniu zdrowej równowagi. I spokoju ducha. Na
wiosnę i nie tylko. Tego wszystkim życzę.

Katarzyna Kochańska
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