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Temat numeru: 

Po moc,  
czyli o sztuce pracy  
na mocnych stronach.  

Październik 2013 

Dołącz do nas: 

          

  

     

  

Super… rozwój  

Superwizja, jako sposób na budowanie swojego mistrzostwa. 

 

4 

 

2 
Po moc do coacha 
O sztuce budowania relacji między coachem a coachee opowiada  
Dorota Szczepan-Jakubowska. 
 … 

toolTROP  
Dział z praktycznymi narzędziami trenerskimi i coachingowymi. 
 

6 

W poszukiwaniu siły i mocy  
Trener jako osoba wspierająca proces nazywania tego co w nas dobre 
i silne. 
 … 

3 

U! Lider: działanie – relacje – wiedza 
Bezpłatne seminaria dla Liderów.  7 

TROPowieści  
O coachingu w otoczeniu sztuki, czyli relacja z Coachowiska. 
Zaproszenie na konferencję Fundacji ISKIERKA. 

8 

Kalendarium TROP   
Co? Gdzie? Kiedy? 
 

9 

Co słychać w SWAT? 
Kalendarium SWAT 

 
10 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy   
Redakcja TROPlettera. 

 
11 

  

Praca na mocnych stronach czyni mistrza, walka z błędami 
kreuje czeladnika  
O sposobach pracy w oparciu o swój potencjał pisze Alicja Kulawik. 

1 

Trening Interpersonalny – praca nad samoakceptacją 

O swoich przeżyciach związanych z treningiem opowiada Agata Witczak. 5 

http://www.youtube.com/channel/UC9SBENDOPKDyGAfqcDE2Tvw?feature=watch
http://www.linkedin.com/company/grupa-trop/products?trk=top_nav_products
http://www.linkedin.com/company/grupa-trop/products?trk=top_nav_products
https://www.facebook.com/pages/Grupa-TROP/333722730040234
https://www.facebook.com/pages/Grupa-TROP/333722730040234
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Pracownicy często traktują coaching lub szkole-
nie jako zło konieczne, a nie jako formy wspiera-
jące ich rozwój. Korzystają z nich z obawy, a nie 
szansy na dalsze doskonalenie się. Gdzie leży 
problem? W pracowniku, pracodawcy, a może 
w samej naturze szkolenia? O sposobie wyjścia 
z tej trudnej sytuacji pisze Alicja Kulawik (inspi-
racja tekstami Doroty Szczepan-Jakubowskiej). 

Ostatnio bardzo nośnym i często deklarowanym 
postulatem w nowoczesnych nurtach zarządzania 
jest stwierdzenie, że należy „zarządzać, a nie rzą-
dzić” oraz że „prawdziwa wartość firmy to poten-
cjał jej pracowników”. Jest to zgodne z naszym 
TROPowym podejściem do pracy z organizacjami. 
Czy faktycznie firmy wiedzą jak ten postulat reali-
zować w praktyce?  

Wiemy, że wszyscy ludzie mają potrzebę rozwoju 
i dążą do samorealizacji. Pracując z organizacjami 
zauważyliśmy jednak, że kiedy pracownicy otrzy-
mują propozycje rozwoju, często odczytują je jako 
ukryty przekaz „jest nad czym pracować”. Szkole-
nia i rozmowy oceniające traktują jako sygnał 
ostrzegawczy, a coaching jako „ostatni moment, 
żeby wziąć się za siebie”. Pomimo, że to skutecz-
ne formy rozwoju, kojarzone są raczej z uzupeł-
nianiem braków niż z pracą na potencjale. „Bo po 
co komu pracować na nad tym, co mu dobrze 
idzie?”.  

Kluczem może być nie sam fakt zaproszenia na 
rozmowę, szkolenie czy coaching, ale to, w jaki 
sposób to robimy i jaki stosunek do tych form 
rozwoju zapisany jest w kulturze organizacyjnej. 
My proponujemy, aby bazą do takich rozmów 
i propozycji rozwoju była praca na mocnych stro-
nach. 

 

Zastępowanie cukru witaminą 

Czym jest praca na mocnych stronach?  

To gotowość do świadomego kierowania swojej 
uwagi na potencjał, zasoby i możliwości. Każdy 
potrzebuje docenienia, lecz niestety często jest to 
„towar deficytowy”. Praca na mocnych stronach 
rozwija umiejętności i chęć do otwartego dialogu. 
Umożliwia uczenie się zarówno w oparciu 
o sukcesy, jak i niepowodzenia. Buduje postawę 
ciekawości wyrażającą się w pytaniach: „Czego 

mogę się z tego nauczyć?”, „Jakie korzyści płyną 
z tej sytuacji?”. Nawet wtedy, gdy jest trudno.  

Praca na mocnych stronach często mylona jest ze 
„słodzeniem” oraz brakiem szczerości. Z niewyra-
żaniem trudnych emocji i krytyki oraz ukrywa-
niem swoich oczekiwań. Tymczasem jest to szcze-
re mówienie o istotnych kwestiach, także tych 
trudnych. Ważne, aby podstawą rozmowy był 
szacunek do drugiej osoby, uważność na możli-
wości tej osoby oraz otwarte odwoływanie się do 
jej potencjałów. Praca na mocnych stronach to 
zastępowanie cukru witaminą. 

 
Mistrz czy czeladnik? 
 

Zacznijmy od małego eksperymentu.   

Wymień, jakie trzy rzeczy chciałbyś wykonywać 
lepiej, w czym sobie nie do końca radzisz?  

A teraz trzy rzeczy, w których jesteś dobry, 
co jest twoim atutem? 

Która z tych części była dla ciebie prostsza?                               

 

Obserwujemy, że nadal wymienianie swoich sła-
bości jest dużo łatwiejsze, niż dostrzeżenie moc-
nych stron, a co za tym idzie znacznie częściej 
pracujemy nad uzupełnieniem deficytów, niż 
wzmacnianiem swoich atutów. A przecież to pra-
ca na potencjale prowadzi do zrozumienia, co 
może być fundamentem dalszego rozwoju. 

Nie pytaj swojego współpracownika „Co jeszcze 
możesz poprawić?”. Zapytaj „Dzięki czemu odno-
sisz sukces?”.  

PRACA NA MOCNYCH STRONACH CZYNI MISTRZA, WALKA Z BŁĘDAMI ‒ CZELADNIKA 
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Organizacja, której kultura opiera się na pracy na 
mocnych stronach koncentruje się na tym, od 
czego zacząć i na czym bazować. Metoda TROP na 
pytanie: „Co zrobić, aby zaktywizować swoich 
ludzi?” odpowiada: „Przywrócić im wiarę w sie-
bie!”. Buduj na tym, co masz, a nie na tym, czego 
Ci brakuje.  

 

„Wartość to jest to, co jest ważne” 

Praca w oparciu o mocne strony wiąże ludzi 
i stwarza poczucie bezpieczeństwa. Ludzie czują 
się znacznie lepiej w towarzystwie osób, które 
przypisują im dobre intencje oraz widzą ich zale-
ty. Dzięki przebywaniu w takim środowisku pra-
cownikom „chce się chcieć”. Z większą przyjem-
nością współpracują, dzielą się wiedzą i informa-
cjami. Zespoły nastawione na pracę na mocnych 
stronach są też bardziej elastyczne. Kiedy ludzie 
czują się bezpiecznie, chętnej podejmują się no-
wych zadań, szukają niestandardowych rozwią-
zań. 

Kiedy pracownik patrzy na siebie przez pryzmat 
mocnych stron, to w szczerym i partnerskim dia-
logu możemy mówić o tym, co jest nośne, aktywi-
zujące i żywe. Z takich rozmów często ludzie wy-
chodzą zainspirowani do dalszych działań. Jak 
zauważył lapidarnie ks. Tischner: „Wartość to jest 
to, co jest ważne”. Kiedy zaś robimy to, co uzna-
jemy za ważne, jesteśmy skuteczniejsi. Praca na 
mocnych stronach wiąże się z pogłębieniem re-
fleksji nad własnymi nawykami oraz przekona-
niami. Osoby świadome swego potencjału i war-

tości podejmują decyzje mniej automatycznie, 
nawykowo, bardziej adekwatnie do sytuacji. To 
otwiera drogę do kreatywności, a w rezultacie 
wzmacnia odwagę oraz przedsiębiorczość. 

 

Rozwój pracowników i organizacji 

Firmy, których kultura organizacyjna nastawiona 
jest na pracę na mocnych stronach, promują po-
stawę prorozwojową wśród swoich pracowników. 
Jeśli zadbamy o odpowiednie warunki pracy, 
a nasi pracownicy będą świadomi swoich talen-
tów, sami do nas przyjdą i powiedzą o tym, 
w jakim kierunku chcą się szkolić, z jakich form 
wsparcia chcą korzystać. 

 Praca na mocnych stronach nie jest synonimem 
sielanki. Nie chroni nas przed konfliktami i sytua-
cjami trudnymi. Jednak w Metodzie TROP traktu-
jemy je jako szansę na zmianę. Gdy coś się już 
wydarzyło, gdy mleko się rozlało, to koncentru-
jemy się na szukaniu w dialogu najlepszej drogi 
współpracy. Odwołując się do mocnych stron 
i dobrych intencji naszych współpracowników 
mamy szansę na to, że zajdziemy daleko.  Wspól-
na droga i umiejętność radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych wydaje się szczególnie 
ważna w ciągle zmieniającym się świecie. Pozwala 
konsekwentnie iść do przodu.  

 

Podziel się swoją opinią.  

Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl 

 

 

Jak zainicjować i rozwijać kulturę pracy na moc-
nych stronach w organizacji?  

Zapraszamy do współpracy w ramach naszych 
projektów Zmiana i Rozwój: TROP dla firm 

 

Kontakt: 

dlafirm@grupatrop.pl / 22 615 28 91  

Zmiana i Rozwój w Organizacji (strona WWW) 

Wróć do spisu treści  

  

mailto:tropletter@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/zmiana-i-rozwoj-w-organizacji
mailto:dlafirm@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/zmiana-i-rozwoj-w-organizacji
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Coaching to usługa dla dorosłych. Jest to relacja 
oparta na partnerstwie i szacunku. Istotą coa-
chingu jest prostota i bazowanie na zasobach 
oraz potencjale zarówno klienta, jak i coacha. 
O sztuce budowania takiego porozumienia opo-
wiadała Dorota Szczepan-Jakubowska podczas 
październikowego Coachowiska. 

 

„Coaching to umiejętność wspierania innych osób 
w rozwoju, poprzez prowadzenie uważnego, em-
patycznego a zarazem profesjonalnego dialogu 
z klientem.” Coach zatem to osoba, która stale 
doskonali umiejętność słuchania, empatycznego 
bycia i towarzyszenia drugiemu człowiekowi. To 
osoba, do której inni zgłaszają się po pomoc. 
A jeżeli po pomoc, to po co? Po moc! Moc do 
działania, do przekroczenia trudności, do przyglą-
dania się sobie. Wymaga to od klienta pewnego 
wysiłku, przekroczenia nawyków, wyjścia poza 
sferę komfortu.  

Jak zatem być „dobrym coachem” i jednocześnie 
pamiętać o trudnościach jakie niesie za sobą pro-
ces wsparcia? Być świadomym własnych zasobów 
i w pełni akceptować siebie. Nie tylko jako coa-
cha, ale przede wszystkim, jako człowieka. To jest 
baza, która umożliwi coachowi budowanie empa-
tycznego kontaktu, prowadzenie dialogu 
i dawanie swojej uważności klientowi. A przede 
wszystkim umożliwi to pracę na mocnych stro-
nach klienta. Jak? 

Jeśli Ty, jako człowiek, masz świadomość swoich 
mocnych stron i ufasz sobie, to jako coach jesteś 
naturalny i szczery. Swoją postawą zapraszasz do 
podobnego zachowania coachee. Możesz po-
świecić całą swoją uwagę klientowi, używać swo-
ich umiejętności nabytych zarówno w życiu pry-
watnym jak i zawodowym. Koncentrujesz się na 
tym, aby uważnie go słuchać i starasz dowiedzieć 
się czego on w danym momencie potrzebuje. Nie 
zastanawiasz się w trakcie sesji coachingowej 
„Czy powinieneś coś teraz powiedzieć, czy nie?”, 
nie nakładasz sobie ograniczeń i masek, nie pró-
bujesz „wyrobić się” w tej sytuacji. Po prostu 
jesteś z klientem w szczerej partnerskiej rozmo-
wie i z szacunkiem reagujesz na to, z czym on do 
Ciebie przychodzi. Aby to było możliwe, w Szkole 
Coachów TROP uczestnik przede wszystkim do-
świadcza i świadomie nazywa swoje myśli i uczu-

cia. Poszukuje i uczy się odwoływać do swoich 
zasobów i potencjałów, do swoich mocnych 
stron, poczucia pewności siebie i samoakceptacji.  

Jac Jakubowski ukuł kiedyś powiedzenie: „Poczu-
cie własnej wartości powinno być zawsze wyso-
kie, a samoocena adekwatna.” I to nie jest zaba-
wa językiem. Do tego właśnie zapraszamy zarów-
no przyszłych, jak i już praktykujących coachów. 

 

A jak w praktyce wygląda praca w oparciu 
o mocne strony klienta? 

Ważne, aby coach przez cały czas odwoływał się 
do wiedzy i doświadczenia klienta oraz do jego 
mądrości i chęci uczenia się. Dzielił się swoimi 
przemyśleniami na ten temat. Ale też swoim nie-
pokojem, gdy słyszy coś, co ten niepokój wywołu-
je, czy swoją złością. Trzeba wyraźnie rozróżnić 
bycie szczerym i udzielanie konstruktywnych in-
formacji zwrotnych od „bycia miłym”. Praca na 
mocnych nie polega na dbaniu o to, aby było mi-
ło. Ważne jednak, aby dzieląc się trudnościami, 
odwoływać się do poczucia pewności siebie klien-
ta, do jego mocnej podstawy, do jego wartości i 
prawdziwie wierzyć w jego możliwości.  

Coaching to usługa dla dorosłych. Jest to relacja 
oparta na partnerstwie i na szacunku. Istotą coa-
chingu jest prostota. Jest nią również dojrzałość. 
Podczas coachingu dorosły, wierzący w siebie 
człowiek spotyka się z drugim dorosłym człowie-
kiem i razem zastanawiają się nad sprawami tego 
drugiego. Praca na mocnych stronach to umiejęt-

PO MOC DO COACHA 
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ność konfrontacji z trudnościami, jednak w opar-
ciu o zasoby i potencjał zarówno klienta, jak 
i coacha. 

 

Podziel się swoją opinią.  

Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl 

 
 
 
 

 

 

 

Jeżeli chcesz wspierać ludzi jako coach zaprasza-
my do wzięcia udziału w półrocznej specjalizacji 
coachingowej w ramach Akademii TROP. 

Start modułu kierunkowego Coach Pierwszego 
Stopnia już 18.01.2014. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia (WWW) 

Wróć do spisu treści  

  

mailto:tropletter@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-pierwszego-stopnia
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Trenerzy w codziennej pracy mogą pomóc na-
zwać i wydobyć talenty uczestników swoich 
warsztatów. O pracy na mocnych stronach 
z perspektywy trenera opowie Anna Kazakow, 
absolwentka i trenerka Akademii TROP. 
 

Mój sposób na mocne strony. 

Na wstępnie mogłabym zakrzyknąć: „Uwielbiam!” 
i nie wyobrażam sobie, że można mocne strony 
pominąć w procesie edukacyjnym. A cóż to takie-
go jest? Krótko – jest to zbiór cech i umiejętności 
wyróżniających nas na tle innych osób. Każdy 
z nas jest ich posiadaczem, problem tylko tkwi 
w ich określeniu. Uczestnicy moich warsztatów 
pytani o swoje mocne strony najczęściej wymie-
niają: koleżeńskość i poczucie humoru. 

A gdzie, doskonała organizacja, kreatywność, 
umiejętność funkcjonowania w sytuacjach kryzy-
sowych czy w obliczu stresu, wnikliwość, anali-
tyczny umysł i gotowość do wyciągania nieoczy-
wistych wniosków, predyspozycje przywódcze czy 
umiejętność rozładowywania trudnych sytuacji? 
A empatia, ciepło i wrażliwość? 

Każdy z nas posiada mocne strony i musimy się 
z tym pogodzić. Jeżeli sami nie potrafimy ich do-
strzec (kiedy się wstydzimy przyznać sami przed 
sobą, że jesteśmy w czymś świetni, albo o tym 
nawet nie wiemy) wtedy zwróćmy się do naszych 
bliskich, przyjaciół czy po prostu do przychylnych 
nam osób. Tak też działam podczas pracy warsz-
tatowej.  

Ćwiczeniami, które na długo pozostają w pamięci 
uczestników, stanowiącymi niekiedy swoisty prze-
łom w relacjach i współpracy w danym zespole 
jest „Łańcuch feedbackowy” albo „Słowa w pre-
zencie”. Osoby mogą usiąść w wygodnym i ci-

chym miejscu i powiedzieć sobie nawzajem, co im 
pomaga w kon-
takcie z drugą 
osobą, za co ją 
cenią i lubią. Ja-
kie mają miłe 
refleksje albo 
wspomnienia z 
nią związane. 
Planuję ćwiczenie 
tak, aby wszyscy mieli okazję porozmawiania ze 
wszystkimi i uwierzcie mi – poziom energii 
i zaufania po takim „spotkaniu” wzrasta niewiary-
godnie! Jeżeli osoby w grupie nie pracują razem, 
ale już się trochę znają można zaprosić ich do 
tego, aby każdy napisał na kartce pozostałym 
uczestnikom szczery feedback. Często widzę 
zdumienie i niedowierzanie uczestników, że inni 
dostrzegli w nich tak wiele pozytywnych cech 
i tak dobrze ich postrzegają. 

W pracy coachingowej zachęcam coachee, aby 
opowiedział o sobie w superlatywach. Dla wielu 
osób to trudne ćwiczenie, ale i odświeżające. 
Odkrycie swoich mocnych stron sprawia, że zu-
pełnie inaczej zaczynamy na siebie patrzeć, do-
strzegamy możliwości do tej pory nieosiągalne 
i nagle okazuje się, że z wieloma trudnościami 
możemy sobie poradzić ponieważ mamy predys-
pozycje i umiejętności. A przecież o to właśnie 
chodzi.  

Prowadzonym przeze mnie warsztatom przyświe-
ca hasło: „Nie mów mi, czego mam nie robić, bo 
nie wiem od czego zacząć”. Zapraszam uczestni-
ków do próbowania i eksperymentowania, po-
szukania swojej siły i mocy. 

Podziel się swoją opinią.  

Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w półrocznej spe-
cjalizacji trenerskiej. 

Start modułu kierunkowego Trener Pierwszego 
Stopnia już 11.01.2014 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia (WWW) 

 

W POSZUKIWANIU SIŁY I MOCY 

mailto:tropletter@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/szkola-trenerow-pierwszego-stopnia
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Osoba zaangażowana we wspieranie rozwoju 
innych, sama również powinna stale się rozwijać. 
Nie ma wyboru – jej klienci są coraz lepsi, wciąż 
się doskonalą. 

Niezwykle ważną i potrzebną metodą rozwoju 
coacha i mediatora jest superwizja, która umożli-
wia uczenie się zarówno w oparciu o sukcesy, jak 
i niepowodzenia oraz wzmacnia chęć do otwarte-
go dialogu.  

 

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Jaca 

Jakubowskiego o superwizji grupowej 

 

Zapraszamy na superwizje grupowe.  
Wybierz odpowiedni dla siebie termin:  
28 listopada, 17 grudnia 2013.  

Koszt uczestnictwa w 4-godzinnej superwizji: 250 zł 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

Superwizje dla coachów i mediatorów (WWW) 

Wróć do spisu treści  

SUPER …ROZWÓJ  

http://www.youtube.com/watch?v=rHLNphZ2Wr0
http://www.youtube.com/watch?v=rHLNphZ2Wr0
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/aktualnosci/superwizje-dla-coachow-i-mediatorow
http://www.youtube.com/watch?v=rHLNphZ2Wr0
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Aby dobrze poznać siebie, odkryć swoje atuty, 

potrzebna jest przestrzeń na bycie z samym sobą 

i na niespieszną, uważną obserwację siebie 

w interakcjach z innymi ludźmi. Taką przestrzeń 

daje trening interpersonalny. Zapraszamy do 

przeczytania wywiadu z uczestniczką treningu 

interpersonalnego Agatą Witczak – Dyrektor 

Oddziału Thomson Reuters w Gdyni 

 

Jakie korzyści widzisz 
z uczestnictwa w tre-
ningu interpersonal-
nym? 

Trening interpersonal-
ny daje wgląd w siebie. 
Pozwala spojrzeć na 
swoje zachowania 
z innej strony. Otrzy-

manie informacji zwrotnej od innej osoby, której 
bliżej nie znasz daje Ci inną perspektywę. Bardziej 
poznajesz siebie. Dzięki treningowi masz czas 
pobyć ze sobą oraz innymi osobami, obserwować 
pracę grupy. Dla mnie osobiście była to okazja na 
spotkanie siebie. Odpowiedzenie sobie na klu-
czowe pytania, skonfrontowanie moich wartości 
z pracą, którą wykonuję. 

 

Jakie umiejętności mogłaś ćwiczyć podczas tre-
ningu? 

Udzielenie oraz otrzymanie informacji zwrotnej 
jest bardzo wartościowym elementem treningu. 
Nieocenione jest też doświadczanie całego proce-
su grupowego. Obserwacja dynamiki grupy i sie-
bie w grupie, konfrontacja z konfliktem, znalezie-
nie siły, by przezwyciężyć kryzys w zespole. 
Z pewnością wielką wartością jest aktywne słu-
chanie, bycie tu i teraz, w danym momencie. Dla 
mnie to był taki poligon doświadczalny. Mogłam 
bez obawy posłuchać o tym, jak odbierają mnie 
inni, obserwować siebie – swój umysł i ciało 
w trakcie przyjmowania informacji zwrotnych, 
przyjrzeć się swoim emocjom i myślom. 

Co trening interpersonalny wniósł do Twojej 
pracy jako lidera? Co mogłaś przenieść na grunt 
zawodowy? 

Trening dał mi większą samoświadomość. Spo-
wodował, że jeszcze bardziej zaufałam sobie, 
swoim decyzjom oraz intuicji. Pokazał mi moje 
ograniczenia jako lidera oraz to, w jaki sposób 
pracować nad swoimi słabymi stronami. Zdecy-
dowanie pomógł mi być bardziej efektywną 
w tym, co i jak komunikuję moim menagerom. 
Pozwolił mi spojrzeć na problem z innych stron 
i nauczył jasno mówić o sprawach niewygodnych 
i trudnych. Trening dał mi jeszcze większą siłę. 

Dziękuję za rozmowę. 

Z Agatą Witczak rozmawiał Maciek Trawka. 

   

 

Najbliższy Trening Interpersonalny: Zrozumieć siebie i innych odbędzie 

się w dniach 20-24 listopada 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

Trening Interpersonalny – Zrozumieć siebie i innych 

 

Nowa propozycja dla Liderów – bezpłatne seminaria. 

Czytaj więcej… 

 

TRENING INTERPERSONALNY – PRACA NAD SAMOAKCEPTACJĄ 

mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/trening-interpesonalny


Jak się okazuje praca w oparciu o mocne strony 
nie jest ani bardzo popularna ani prosta.  

Badania z 2001 roku pokazują, że zaledwie 20% 
osób twierdzi, że wie jak na co dzień wykorzysty-
wać swoje silne strony w pracy. Zapraszamy do 
przeprowadzenia wywiadu... z samym sobą, na 
temat: „Moja praca a moje mocne strony.”  

Kwestionariusz pochodzi z książki: Donald 
O. Clifton, Marcus Buckinghan, „Teraz odkryj swo-
je mocne strony”, Wydawnictwo MT Biznes, 2006 

Wsparciem w realizacji wywiadu niech będzie 
opracowany przez Marcusa Buckinghana’a kwe-
stionariusz. 

 

 

Kliknij, aby otworzyć 

kwestionariusz.

Wróć do spisu treści 

  

Korzystaj i twórz toolTROP razem z nami. Daj nam znać, co chciałbyś w przyszłości zobaczyć w tym dziale. 
Co szczególnie Cię interesuje? Dziel się swoimi pomysłami, narzędziami i technikami. 

Propozycje i sugestie wyślij do nas na adres e-mail: tropletter@grupatrop.pl. 

TOOLTROP  

http://www.grupatrop.pl/pliki/Kwestionariusz%20-%20Mocne%20strony.pdf
http://www.grupatrop.pl/pliki/Kwestionariusz%20-%20Mocne%20strony.pdf
mailto:tropletter@grupatrop.pl
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Do szerokiego wachlarza naszej oferty dołączamy 
cykl bezpłatnych seminariów „Lider: działanie – 
relacje – wiedza”.  

Lider zaangażowany w proces rozwijania innych 
i budowania organizacji uczącej się, sam również 
powinien się wciąż doskonalić. Mówiąc o rozwoju 
lidera, mamy na myśli rozwój wszechstronny, 
obejmujący zarówno sprawność zadaniową, jak 
też inteligencję emocjonalną. Umysł, uczucia, 
intuicję. Proponujemy rozwijanie stylu liderskiego 
opartego o naukę w działaniu. Nazywamy go li-
derstwem przez uczenie, czyli U! Lider. Takie 
podejście zakłada pracę w oparciu o dialog, part-
nerstwo, partycypację i współpracę zespołową. 

Zapraszamy menagerów, osoby pracujące na co 

dzień z zespołami, zarówno w biznesie jaki 

i w administracji oraz NGO, na cykl bezpłatnych 

seminariów przybliżających koncepcję pracy lide-

ra.

Wstęp na seminaria jest bezpłatny. Wszystkie spotkania odbywają się w naszej siedzibie na 
ul. Pożaryskiego 69 w Warszawie. Ilość miejsc jest ograniczona. 

W celu zgłoszenia udziału zapraszamy do kontaktu: 22 615 52 40, akademia@grupatrop.pl 

Spotkanie Pierwsze, 09.12.2013 17:30-20:30 

Lider w działaniu – być mistrzem, nie czeladnikiem: jak budować na tym co się ma, a nie na tym czego 
nam brakuje. 

Zasada pracy na mocnych stronach dotyczy zarówno relacji menedżer-podwładny, jak też stosunku mena-
gera do samego siebie. Polega na świadomym kierowaniu uwagi na te cechy i zachowania, które pozwalają 
odpowiedzieć na pytanie: „Dzięki czemu sobie radzę?”, a nie „Przez co sobie nie radzę”. Poprawianie błę-
dów prowadzi do „poprawności”, zaś koncentracja na mocnych stronach czyni mistrza.  

 Jak zobaczyć nawet dobrze znanych pracowników na nowo i zidentyfikować ich mocne strony? 

 Jak dotrzeć do własnych mocnych stron i potencjałów? 

 Jak wykorzystać metodę pracy na mocnych stronach w rozmowie o trudnościach? 
 

Spotkanie Drugie, 29.01.2014 17:30-20:30 

Do tanga trzeba dwojga, czyli lider i relacje w zespole.  

Porozmawiamy i wymienimy doświadczenia o korzyściach z coachingowej pracy z zespołem i wykorzysta-
niu nauki w działaniu jako sposobu na efektywną pracę zespołu. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób 
znaleźć płaszczyznę do skutecznej komunikacji z zespołem, wykorzystaniu w pełni jego potencjału, wspie-
raniu inicjatywy i poczucia współodpowiedzialności za wykonywane działania. 
 

Spotkanie Trzecie, 12.02.2014, 17:30-20:30 

Wiedza lidera w praktyce, czyli myślenie systemowe w organizacji. 

Podczas tego spotkania będziemy mówić o myśleniu systemowym w pracy lidera oraz budowaniu przez 
niego organizacji uczącej się, przystosowanej do zmian w otoczeniu. Zastanowimy się jak patrzeć na pracę 
z kontekstu systemu, którym jest firma oraz w jaki sposób radzić sobie i wykorzystać zmiany, by czerpać 
z nich doświadczenia na przyszłość.  

„U! LIDER: DZIAŁANIE – RELACJE – WIEDZA”. CYKL BEZPŁATNYCH SEMINARIÓW  

mailto:akademia@grupatrop.pl
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Jeszcze w tym roku:

 

 

 

W pierwszym kwartale 2014: 

 

Wszystkie propozycje naszych szkół, programów i superwizji znajdziesz w Kalendarium Grupy TROP. 

Wróć do spisu treści  

  

 

Seminaria 

„Lider: działanie – 

relacje – wiedza”. 

9.12.2013  

29.01.2014 

Czytaj więcej… 

 

 

Trening 

Interpersonalny: 

Zrozumieć siebie 

i innych 

20-24.11.2013 

Czytaj więcej… 

 

Superwizje 

dla coachów 

i mediatorów  

28.11.2013 

17.12.2013 

Czytaj więcej… 

 

 

 

Cykl  

Inspiracje 

 

Dołącz w każdej 

chwili 

Czytaj więcej… 

 

Specjalizacja  

Mediator  

Pierwszego Stopnia 

od 4.01.2014 

 

Specjalizacja 

Trener Pierwszego 

Stopnia 

od 11.01.2014 

Specjalizacja 

Coach Pierwszego 

Stopnia 

od 18.01.2014 

„Lider:  

działanie – relacje – 

wiedza”  

od 22.02.2014 

Superwizje 

dla coachów 

i mediatorów 

 

     

Czytaj więcej… Czytaj więcej… Czytaj więcej… Czytaj więcej… Czytaj więcej… 

http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/trening-interpesonalny
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/aktualnosci/superwizje-dla-coachow-i-mediatorow&zrodlo=mailing-tl-9-2013
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/strona-startowa/cykl-inspiracje&zrodlo=mailing-tl-9-2013,
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-mediatorzy-w-organizacji/szkola-mediatorow-pierwszego-stopnia
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/szkola-trenerow-pierwszego-stopnia&zrodlo=mailing-tl-9-2013,
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-pierwszego-stopnia&zrodlo=mailing-tl-9-2013
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-lider-i-moderator-zmiany/szkola-umiejetnosci-psychologicznych-lidera-organizacji-przyszlosci-upl
http://www.grupatrop.pl/linki/link.php?link=http://www.grupatrop.pl/index.php/aktualnosci/superwizje-dla-coachow-i-mediatorow&zrodlo=mailing-tl-9-2013
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O coachingu w otoczeniu sztuki. 

Galeria Porczyńskich w Warszawie to miejsce 
o niesamowitej energii, którą tworzą mury bu-
dynku projektu Antonio Corazziego z blisko dwu-
wiekową historią oraz kolekcja dzieł sztuki. Wła-
śnie tutaj odbywało się „Coachowisko”- targi 
coachingu organizowane przez Stowarzyszenie 
Coachów Polskich, w których uczestniczyliśmy 
17 października.  

Wielu z Was również tam było i te spotkania bar-
dzo nas cieszyły. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarze-
nia. 

 

 

Podczas wystąpienia pt: „Praca na mocnych stro-
nach w coachingu” Dorocie Szczepan-
Jakubowskiej udało się przeprowadzić mini-
warsztat. Co w tym szczególnego? Na sali było 
blisko 100 osób…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Na stoisku był czas na zabawę w dzieła sztuki ;) 
i czas intensywnych rozmów i spotkań. 
 

  
 
Dziękujemy za odwiedzenie stoiska Grupy TROP 
i owocne rozmowy! 

TROPOWIEŚCI 
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Zaproszenie na konferencje Fundacji ISKIERKA 
Dawno nie pisaliśmy o tym co słychać w Fundacji 

ISKIERKA, a tam się dzieje, oj dzieje się!  

Fundacja ISKIERKA to organizacja niezwykle pręż-

nie działająca na rzecz dzieci z chorobą nowotwo-

rową z trzech śląskich ośrodków: Kliniki Pediatrii, 

Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Gór-

nośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowi-

cach oraz Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr 

E. Hankego w Chorzowie.  

Jac Jakubowski był jedną z osób, które brały czyn-

ny udział w powstawaniu Fundacji i od tej pory 

wspiera jej działania w obszarze rozwoju „iskier-

kowych” pracowników oraz czynnie uczestniczy 

w niektórych wydarzeniach organizowanych 

przez fundację. Jest również członkiem rady nad-

zorczej. 

Fundacja ISKIERKA prowadzi wiele projektów 

mających na celu między innymi dostarczanie 

wsparcia psychologicznego i społecznego dla 

dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziców. 

Za pośrednictwem TROPlettera przekazujemy 

zaproszenie od Fundacji „ISKIERKA” na konferen-

cje podsumowujące dwa zakończone ostatnio 

projekty: 

 Konferencja „Rola grup wsparcia w spo-

łeczeństwie”. Wydarzenie jest podsu-

mowaniem projektu „Organizacja syste-

mu pomocy w stanach kryzysu  

psychicznego oraz edukacja w zakresie 

profilaktyki zdrowia psychicznego dla ro-

dzin dzieci z chorobą nowotworową na 

terenie województwa śląskiego.” 

Moderatorem podczas dyskusji eksperc-

kiej będzie Jac Jakubowski. (pobierz pdf) 

 Konferencja „Wpływ kompetencji inter-

personalnych na jakość usług medycz-

nych”. Spotkanie jest podsumowaniem 

cyklu szkoleń i superwizji dla personelu 

medycznego śląskich oddziałów onkologii 

dziecięcej. (pobierz pdf) 

 

Zajrzyj na strony WWW Fundacji ISKIERKA 

 
 
 
  

http://www.grupatrop.pl/pliki/konferencja%2028.11.13%20Rola%20grup%20wsparcia%20w%20spoleczenstwie.pdf
http://www.grupatrop.pl/pliki/konferencja%2027.11.13%20Wplyw%20kompetencji%20interpersonalnych%20na%20jakosc%20uslug%20medycznych.pdf
http://www.fundacjaiskierka.pl/index.php
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zawitał do 

TROPu 

 

Zapraszamy na bezpłatny warsztat pt. „Praca na 

mocnych stronach kluczem do budowania 

przedsiębiorczości”. Wydarzenie odbywa się 

w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczo-

ści (ang. Global Entrepreneurship Week). Spotka-

nie odbędzie się 20 listopada w godzinach 10.30-

14.30 w siedzibie Grupy TROP. 

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 

jest stworzenie środowiska społecznego, które 

aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i krea-

tywność. Jego pomysłodawcami są między inny-

mi: były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, 

prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl 

Schramm. W to przedsięwzięcie zaangażowanych 

jest aż 88 państw z całego świata. 

Filarem szkół TROP jest nauka w działaniu, która 

sprzyja rozwijaniu postawy przedsiębiorczości. 

Potwierdzają to nasi uczestnicy: Grzegorz Mucha 

i Maciej Robakiewicz, którzy poprowadzą podczas 

tego spotkania część warsztatową.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy 

o kontakt na adres paulina.wojcik@grupatrop.pl 

lub tel. 662 026 026, 22 615 28 91. O uczestnic-

twie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. 

 

Wróć do spisu treści 

 

 

  

mailto:paulina.wojcik@grupatrop.pl
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*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa 

Wróć do spisu treści 

  

 Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt 

LI
ST

O
P

A
D

 

Bezpłatny warsztat: „Pra-
ca na mocnych stronach 
kluczem do budowania 

przedsiębiorczości” 

Siedziba Grupy TROP* 20.11.2013 paulina.wojcik@grupatrop.pl 

Trening  
Interpersonalny 

Siedziba Grupy TROP* 20-24.11.2013 akademia@grupatrop.pl 

Superwizje grupowe dla 
Coachów i Mediatorów 

Siedziba Grupy TROP* 
28.11.2013 
17:30-21:30 

akademia@grupatrop.pl 

G
R

U
D

ZI
EŃ

 

Pierwsze Seminarium  
dla Liderów 

„Lider w działaniu” 
Siedziba Grupy TROP* 

 09.12.2013 
17:30-20:30 

akademia@grupatrop.pl 

Superwizje grupowe dla 
Coachów 

i Mediatorów 

 
Siedziba Grupy TROP* 

17.12.2013 
17:30-21:30 

akademia@grupatrop.pl 

ST
Y

C
ZE

Ń
  

Specjalizacja  
Mediator  

Pierwszego Stopnia 
Siedziba Grupy TROP* od 4.01.2014 akademia@grupatrop.pl 

Specjalizacja  
Trener 

Pierwszego Stopnia 
Siedziba Grupy TROP* od 11.01.2014 akademia@grupatrop.pl 

Dzień Otwarty  
Akademii TROP 

Siedziba Grupy TROP* 
17.01.2014 
10:00-17:00 

akademia@grupatrop.pl 

Specjalizacja  
Coach 

Pierwszego Stopnia 
Siedziba Grupy TROP* od 18.01.2014 akademia@grupatrop.pl 

Drugie Seminarium  
dla Liderów 

„… Lider i relacje 
w zespole” 

Siedziba Grupy TROP* 
 29.01.2013 
17:30-20:30 

akademia@grupatrop.pl 

LU
TY

 

Trzecie Seminarium dla 
Liderów „Wiedza Lidera 

w praktyce…” 
Siedziba Grupy TROP* 12.02.2014 akademia@grupatrop.pl 

Profesjonalista  
w zgodzie ze sobą:  

spotkanie informacyjne 
Siedziba Grupy TROP* 17.02.2014 akademia@grupatrop.pl 

Szkoła „U! Lider: działanie 
– relacje – wiedza” 

Siedziba Grupy TROP* od 22.02.2014 akademia@grupatrop.pl 

KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY? 

mailto:paulina.wojcik@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl


 

Listopad 2013 

 

W SWAT rzeczy dzieją się na kilku poziomach - 
sieciujemy, spotykamy się poznając swoje moc-
ne strony, pasje i obszary, w których działamy.  

Spotkania rodzą refleksje nad aktywnością 
i działaniem, które inspirują nas i dodają energii.  
 

Poniżej przedstawiamy całe bogactwo tego, co 
zrodziło się na Swatowym spotkaniu w Poznaniu:  

1. Aktywność jest nawet wtedy, gdy jej nie wi-
dać. 

2. Nie bójmy się w naszym życiu punktów 
zwrotnych – często doprowadzają nas do wielkich 
i dobrych zmian. 

3. Każdy czas jest po coś, nic nie dzieje się bez 
przyczyny. Są chwile, kiedy trzeba odpuścić i po-
zwolić sobie na swobodne płynięcie. Los nieraz 
wie lepiej… Dobrze jest również zadać sobie py-
tanie – czy to na pewno konieczne i warte zacho-
du? Nie dajmy zapędzić się w kozi róg, bo czas 
i tak nauczy nas pokory.  

4. Czy przerwa w pracy to przerwa w życiory-
sie? Na pewno nie – choć tak niewielu ma odwa-
gę się do niej przyznać. Miejmy odwagę!!! Mo-
menty zatrzymania – z jakiegokolwiek powodu – 
to niejednokrotnie najbardziej twórcze i decyzyj-
ne momenty naszego życia. 

5. Dobrze jest, gdy nasze codzienne decyzje, 
praca, działania są ukierunkowane na to, co ma 

dla nas prawdziwy sens – bądźmy czujni i swo-
bodni jednocześnie. 

6. Bądź tu i teraz – najlepiej zawsze. Jak naj-
częściej zapraszaj do życia swoje FLOW. 

 

Te refleksje inspirują do działanie w różnych kie-
runkach: na rzecz młodzieży, rozwoju osobistego 
(kobiecości), wymiany doświadczeń, czy też Sma-
kowania Rozwoju. 

Owocem tego, jak na jesień przystało, jest między 
innymi wysyp różnorakich warsztatów. Jakich? 
Dowiaduj się z Facebooka: 

 
Smakuj rozwój  
SWAT  
  
Przejdź do Kalendarium SWAT 

Wróć do spisu treści 

  

CO SŁYCHAĆ W SWAT?  

https://www.facebook.com/pages/SWAT-Sie%C4%87-Wsparcia-Aktywno%C5%9Bci-Trenerskiej/254338197980376?ref=hl
https://www.facebook.com/SmakujRozwoj?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/SWAT-Sie%C4%87-Wsparcia-Aktywno%C5%9Bci-Trenerskiej/254338197980376


 

 

 

 

Dołącz do SWATa na Facebooku (kliknij) 

Wróć do spisu treści 

  

Co? Gdzie? Kiedy? Temat Organizator 

Bezpłatny 

warsztat 

Białystok 

Wydział 

i Psychologii 

Świerkowa 20 s.112  

06.11 

17:30-19:30 

Wykorzystanie 

dramy  

w efektywnej  

edukacji 

Mariola Wojtkiewicz, 
Bartłomiej Jędrak 

bartlomiejjedrak@gmail.com 

Spotkanie 

SWAT 

Warszawa 

 Green Caffee Nero,  

ul. Boya Żeleńskiego 2 

07.11 

17:00 
Smakuj Rozwój 

Anna Świętochowska 

stowarzyszenie 

swat@gmail.com  

Spotkanie 

SWAT 

Bydgoszcz 

Willa Calvados 

Piotra Skargi 3 

12.11 

17:00 

Działania 

dla młodzieży 

i z młodzieżą 

Karol Rakoniewski 

karol@rakoniewski.pl 

Spotkanie 

SWAT 

Poznań 

Stary Młynek Cafe 

Żydowska 9 

 

27.11 

19:00 
Moje inspiracje 

Małgorzata Kruszewska 

gotinplus@gmail.com 

KALENDARIUM SWAT 

https://www.facebook.com/pages/SWAT-Sie%C4%87-Wsparcia-Aktywno%C5%9Bci-Trenerskiej/254338197980376
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Napisz do nas lub zadzwoń: 

tropletter@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

Wróć do spisu treści 

 

   

Sonia Jakubowska 

Trener, konsultant 

w dziale Zmiana i Rozwój: 

TROP dla Firm, koordyna-

tor Centrum Certyfikacji 

Paulina Wójcik 

Koordynator ds. komuni-

kacji i promocji  

Maciek Trawka 

Specjalista ds. IT, 

programista strony 

internetowej, redaktor 

i edytor materiałów TROP 

 

    

Marietta Banach-

Surawska 

Koordynator Kierunków: 

Trener, Coach, Mediator 

 

Alicja Kulawik 

 

Koordynator 

Kierunku Lider 

i Moderator zmiany 

oraz Cyklu „Inspiracje” 

Beata Borkowska-

Ślósarska 

Trener, coach, mediator, 

kierownik w programie 

trenerskim dotowanym 

z EFS 

Justyna Zacharuk 

 

Trener, coach, 

konsultant w dziale 

Zmiana i Rozwój: 

TROP dla Firm 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY 

mailto:tropletter@grupatrop.pl
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