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Temat numeru: 

Stop-klatka, 
czyli jak łapać dystans 

Mentoring – mistrzostwo osobiste 
O znaczeniu spotkania mentoringowego zarówno w życiu zawodo-
wym jak i prywatnym pisze Marta Bara. 

Kalendarium TROP 
Co? Gdzie? Kiedy? 

 

Do biegu, gotowi, stop! 
O stop-klatce w praktyce opowiada Dorota Szczepan-Jakubowska. 

Zatrzymanie się, odpoczynek, refleksja,  

czyli stop-klatka menedżera.  

 

Lustro rozwoju, czyli mój trening interpersonalny 
Opowieść o osobistym doświadczeniu treningu interpersonalne-
go. 
j 
 
TROPowieści  
Zwierzenia chronicznego naprawiacza świata, czyli Dorota Szcze-
pan-Jakubowska – blogerką. 
 

toolTROP   
Dział z praktycznymi narzędziami trenerskimi i coachingowymi. 
 

Co słychać w SWAT? 

Dołącz do nas: 
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Spotkania, które nas odmieniają. Czasem zdarza-

ją się przypadkowo, dając możliwość zobaczenia 

własnego życia w zupełnie inny, inspirujący do 

rozwoju sposób. Jednak na pewnym etapie pra-

cy nad sobą możemy świadomie je aranżować, 

budując siłę zarówno osobistą, jak i zawodową. 

 

Jak mentoring wiąże się z mistrzostwem osobi-

stym? 

W ciągu całego naszego życia spotykamy niezli-

czone ilości osób. Z większością w ogóle nie 

wchodzimy w kontakt. Z pewną grupą nawiązu-

jemy relacje. Z jeszcze mniejszą wiążemy swoje 

losy. Ale w życiu każdego z nas pojawiają się też 

osoby, których spotkanie znacząco odmienia na-

sze postrzeganie świata. Niektóre takie spotkania 

przeradzają się w relacje – przyjacielskie, zawo-

dowe, partnerskie, a być może wrogie. Inne stają 

się dla nas na tyle odkrywcze, że decydujemy się 

świadomie z nich uczyć. Zarówno z powodu poru-

szanych podczas rozmów tematów jak i spotkania 

właśnie z tym, a nie innym, człowiekiem. 

Kto to był w Twoim dotychczasowym życiu? Kon-

sekwentny i troskliwy nauczyciel w podstawów-

ce? Ciotka, która stawała zawsze po Twojej stro-

nie w konfliktach z rodzicami? Szef, który pomógł 

Ci wejść w nowy zespół? Odważna współpracow-

niczka, która głośno mówi o niewygodnych, ale 

też ważnych dla wszystkich sprawach? 

Wiele uczymy się od ludzi, którzy stają się dla nas 

wzorami do naśladowania. Niektórzy z nich to 

nasi mistrzowie – mentorzy.  

 

 

Kim jest mistrz? Autorytetem, ekspertem, kimś 

kto w swojej dziedzinie osiągnął biegłość tak zna-

czącą, że kiedy go obserwujesz, to wydaje się, że 

jego działania są pozbawione wysiłku. Ale mistrz 

jest nie tylko sprawny i doświadczony. Mistrz jest 

kimś wiarygodnym, uznanym ze względu na swo-

ją kompetencję. Mistrzem może być dla Ciebie 

ktoś, kogo nawet bezpośrednio nie znasz, ale kto 

inspiruje cię ideałami, do których zaczynasz dą-

żyć. 

Czy mentor jest mistrzem?  

I tak, i nie. Mistrzem może być ktoś, kogo nigdy 

nie spotkaliśmy – autor książki, twórca idei, osoba 

Ludzie, którzy stają się wzorem – uczenie się 

poprzez dążenie do pewnego ideału 

Ludzie, którzy otwierają nam oczy – uczenie się 

poprzez relacje 

MENTORING - MISTRZOSTWO OSOBISTE 
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publiczna, sportowiec. Natomiast mentor, choć 

także jest doświadczonym w swojej dziedzinie 

specjalistą,  oferuje nam bezpośredni kontakt – 

relację mentoringową. I to właśnie bezpośrednia 

relacja i uczenie się dzięki niej odróżnia mentora 

od mistrza.  

 

Relacja z mentorem oferuje ci unikalną możliwość 

zobaczenia różnorodności doświadczeń osoby, 

która osiągnęła poziom, do którego dążysz. Mo-

żesz uczyć się z jego sukcesów i porażek, czerpać 

z jego doświadczeń i wiedzy. Uogólniając mentor 

to mistrz, z którym jesteś w relacji – taki poziom 

„mistrzostwa operacyjnego” – mistrz na wycią-

gnięcie dłoni. 

Co robi mentor? Mentor rozmawia – tylko i aż. 

Konwersacje mentoringowe balansują pomiędzy 

doświadczeniem mentora a potencjałem mentee 

(uczestnika mentoringu) – pomiędzy nowym zro-

zumieniem sytuacji i zasobów przez mentee, 

a udzielaniem wskazówek i instruowaniem przez 

mentora. Mentoring jest wsparciem w uczeniu się 

i rozwoju.  

Mentoring to dialog, który służy wyjątkowej 

refleksji z perspektywy możliwości uczestnika 

mentoringu (mentee, ucznia, podopiecznego) 

oraz doświadczeń i mądrości mentora. Tworzy to 

przestrzeń do poszerzania świadomości zarówno 

mentee, mentora jak i kontekstu zawodowego 

w którym się znajdują. Ten moment refleksji nad 

rozwojem przekłada się na bezpośrednie korzyści 

biznesowe. 

Przegląd ponad 100 projektów naukowych ze 

Stanów Zjednoczonych i Europy (Garvey i Garret-

Harris, 2005; Mentoring and Coaching Reserch 

Unit przy Sheffield Hallam University) wskazał, że: 

 ok. 40% korzyści z mentoringu dotyczy mentee 

i odnosi się do zwiększenia efektywności, 

wzrostu wiedzy i umiejętności, zwiększenia 
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pewności siebie i bezpośrednio przekłada się 

na możliwości rozwoju i awansu; 

 nieco ponad 30% korzyści dotyczy biznesu – 

znajomości branży, zwiększeniu motywacji 

obu stron, zacieśnieniu innych relacji zawo-

dowych w otoczeniu mentora i mentee oraz 

ogólnej poprawie komunikacji; 

 ponad 20% wyjątkowych korzyści odnosi także 

mentor – zwiększa on swoją satysfakcję i po-

czucie sensu w pracy zawodowej, kontaktuje 

się z nową wiedzą i umiejętnościami, które 

wnosi mentee, rozwija kompetencje i cechy 

przywódcze. 

Jednym z największych wyzwań w mentoringu 

jest wyważenie wpływu mentora, tak aby służył 

rozwojowi odpowiedzialności mentee, a nie od-

bierał jej. 

Ludzie, którzy uczą nas samodzielności – ucze-

nie się poprzez poszukiwanie autorytetu w sa-

mym sobie. 

 

Wracając do głównego pytania – jak mentoring 

wiąże się z mistrzostwem osobistym?  

Mentoring to pomoc i wsparcie udzielane lu-

dziom w zarządzaniu ich własną nauką w celu 

maksymalnego wykorzystania ich potencjału, 

rozwoju ich umiejętności, polepszania uzyskiwa-

nych przez nich wyników oraz wsparcia ich 

w dążeniu do stawania się osobą, jaką pragną być 

(E. Parsloe, The Manager as Coach and Mentor). 

W taki oto sposób relacja z odpowiedzialnym 

i doświadczonym specjalistą prowadzi do poszu-

kiwanie mistrza w samym sobie.  

Autor: Marta Bara 

 

Podziel się swoją opinią w dziale „Listy od czytelników”. Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl. 

 

Wszystkie propozycje naszych programów na najbliższe miesiące znajdziesz w Kalendarium Grupy TROP.  

Wróć do spisu treści  

 

Program mentoringowo-superwizyjny 

Dołącz w każdej chwili 

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem programu – Martą 

Bara oraz do konsultacji wstępnych z Jacem Jakubowski. 

marta.bara@grupatrop.pl / +48 507 058 760 

WWW: Program mentoringowo-superwizyjny 

 
 

 

Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia 

– start 12 kwietnia 2014 

 

Zapraszamy do kontaktu:  

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91  

oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia 

mailto:tropletter@grupatrop.pl
mailto:marta.bara@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/strony-specjalne/aktualnosc?akt=302
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-pierwszego-stopnia
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Działaj efektywnie, sprawnie, szybko, nie zasta-

nawiaj się, tylko podejmuj dobre decyzje. Ale czy 

można działać bez refleksji? Czy czas poświęcony 

na analizowanie swoich działań, stylu pracy czy 

też budowania relacji z pracownikami to czas 

stracony? O roli i znaczeniu stop-klatki opowia-

da Alicji Kulawik Dorota Szczepan-Jakubowska.  

 

Jak definiujesz pojęcie stop-klatki? 

Jest to metafora wywodząca się ze świata filmo-

wego, polegająca na tym, że zatrzymuje się uję-

cie, aby przyjrzeć się jednemu kadrowi, czy se-

kwencji dotychczasowych wydarzeń, krok po kro-

ku. W praktyce biznesowej oznacza to przyjrzenie 

się temu, co do tej pory wydarzyło się w danym 

projekcie, w ciągu pewnych wydarzeń, czy w ja-

kimś procesie. Takie „przyjrzenie się” jest możli-

we po wcześniejszym podjęciu decyzji, że się tego 

chce. Na szczęście jest coraz więcej organizacji, 

które decydują się na taki sposób pracy. 

 

Kiedy, według Ciebie, dobrze jest się zatrzymać 

i poświęcić czas na stop-klatkę? 

Bardzo dobrym momentem jest zarówno osią-

gnięcie kamieni milowych, jak też niemoc w ich 

zrealizowaniu. Pierwszy powód odnosi się do 

sytuacji kiedy zamykamy konkretny etap projek-

tu. Wyznaczone kamienie milowe określają stan 

prac oraz kierunek dalszych działań. Wskazane 

jest, aby przed przystąpieniem do kolejnego eta-

pu zatrzymać się i przeanalizować dotychczasowy 

styl pracy. Drugim powodem, dla którego warto 

zrobić stop-klatkę, jest kryzys, trudności i konflikt. 

W takich sytuacjach stop-klatka służy poszukaniu 

rozwiązań. Jest też trzeci powód, który wynika 

z formy pracy jaką jest Action Learning. Wprowa-

dzając systematyczną edukację w działaniu jed-

nocześnie uznajemy, że co pewien czas spotyka-

my się i rozmawiamy o współpracy w ramach 

realizacji danego projektu albo zadania. Co pe-

wien czas systematycznie spoglądamy na to, co 

dzieje się w tej chwili, jak przebiegał ostatni okres 

prac.   

Jak może wyglądać stop-klatka w praktyce? 

Stop-klatka może dotyczyć zarówno współpracy 

zespołowej, jak i działania jednego człowieka, np. 

lidera. Ważne, aby nie poświęcać całego swojego 

czasu na samotne przemyślenia, tylko budować 

dialog z innymi osobami. Może to być dialog 

swobodny lub strukturalizowany. Jedna osoba 

może skorzystać z pomocy coacha, zaufanego 

współpracownika, swojego mentora, szefa. Klu-

DO BIEGU, GOTOWI, STOP! 
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czem jest rozmowa z osobą, której ufa i która 

pozwoli jej samodzielnie wyciągać wnioski, a nie 

narzuca własne.  

Natomiast grupową stopklatkę prowadzi modera-

tor, najlepiej niezaangażowany w realizację dane-

go projektu. Niestety jest to luksus, na który wiele 

organizacji nie może sobie pozwolić. W takiej 

sytuacji moderator jest zarówno członkiem zespo-

łu projektowego jak i prowadzącym „stop-klatkę”. 

Istotne, aby na czas realizacji stop-klatki wspo-

mniana osoba zidentyfikowała się z rolą modera-

tora dialogu a nie osoby, która jest zaangażowana 

w proces realizacji. Taki neutralny moderator jest 

bardzo ważny, aby wszyscy mogli wypowiedzieć 

swoje zdanie, czuć się bezpiecznie. Drugą bardzo 

ważną kwestią jest kontrakt, czyli umowa. Kon-

trakt obejmuje na przykład konsekwencje, zasady 

komunikacji, bezpieczeństwa i poufności oraz 

sposoby radzenia sobie z różnicą zdań. Ważne, 

aby uczestnicy umówili się na konkretny sposób 

rozmawiania. Jest to tak istotne, ponieważ w na-

szej metodologii stop-klatka obejmuje nie tylko 

analizę działania. Nie jest ona tylko procesem 

intelektualnym, ale obejmuje również rozmowę 

o relacjach, w których to działanie się odbywało, 

o emocjach, które temu towarzyszyły. To właśnie 

obejmuje model MUD©. Dobrą stop-klatkę po-

znamy po tym, gdy uda nam się połączyć sferę 

emocji, wiedzy i działania. Kiedy ludzie mogą ko-

rzystać z intuicji związanej z odczuciami w trakcie 

realizacji projektu, zwrócić uwagę na to, że aspekt 

zadaniowy jest ściśle powiązany z tym, w jakiej 

atmosferze ta współpraca się odbywa, gdy mogą 

to nazwać i dopiero wtedy szukać lepszych me-

tod. Dzięki temu mogą docenić swoje dotychcza-

sowe osiągnięcia. Aby rozmawiać o emocjach 

i relacjach, trzeba włożyć dużo pracy w zbudowa-

nie atmosfery otwartości i bezpieczeństwa w ze-

spole.  

 

Co zrobić by czas poświęcony na stop-klatkę, 

refleksję, skutkował rozwojem i doskonaleniem 

swojego działania? 

To pytanie ma duże znaczenie, bo w gruncie rze-

czy chodzi o to, żeby po dokonaniu refleksji, spoj-

rzeć na całą sytuację z lotu ptaka. Zainspirować 

się różnymi rozwiązaniami zaproponowanymi 

przez uczestników. Można też poszukać tej inspi-

racji „na zewnątrz”, na przykład skorzystać z opi-

sanych już dobrych praktyk. Chodzi o doprowa-

dzenie do pewnego uogólnienia, aby móc wycią-

gnąć  namacalne  wnioski, a następnie przystąpić 

do etapu planowania, co wobec tego robić. Nau-

ka w działaniu polega na przejściu pełnego cyklu. 

Jeżeli zatrzymamy się na etapie refleksji, to bę-

dzie to proces z jednej strony bardzo pracochłon-

ny, a z drugiej nie przekładający się na poprawę 

jakości działania. Jest to częsta przyczyna znie-

chęcenia się ludzi. Ważne, aby refleksje zostały 

zebrane w sposób umożliwiający wyciąganie kon-
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kretnych wniosków. Oczywiście cały proces nie 

musi odbyć się podczas jednego spotkaniu. Nale-

ży zwrócić uwagę na rolę moderatora w ustaleniu 

z ludźmi, jak chcą dalej taki proces prowadzić. 

Jego dokończenie jest ważne ze względu na po-

czucie sensu uczestników tej grupowej stop-

klatki.  

Czy to samo dotyczy lidera? 

Tak. Na przykład w pracy indywidualnej z coa-

chem. Dobrze, żeby lider, jeśli ma wsparcie 

w innej osobie, miał świadomość, że to on musi 

te wnioski nazwać i przełożyć na praktykę. Musi 

pomyśleć, w jaki sposób to zrobić.  

Na co dzień liderzy są bardzo zabiegani i mają 

wiele spraw na głowie – jak mogą zdiagnozować 

ten moment, kiedy stop-klatka jest niezbędna? 

Czy da się to wychwycić? 

Tak można to uchwycić. Jest to na przykład mo-

ment, gdy coraz więcej osób zgłasza, że traci po-

czucie sens tego działania lub że jakość współpra-

cy nie jest taka, jaką by chcieli. Może to być też 

moment, gdy spada zaangażowanie w zespole, 

czyli pojawiają się typowe problemy w realizacji 

projektu. Innym bardzo ważnym momentem, 

kiedy potrzebna jest stop-klatka jest osiągnięcie 

sukcesu. Czyli czas na świętowanie tego sukcesu, 

oddanie sprawiedliwości różnym osobom. To też 

jest bardzo ważne, bo stop-klatka nie musi być 

tylko interwencją. To może być także święto. 

 

Autor: Alicja Kulawik na podstawie rozmowy 

z Dorotą Szczepan-Jakubowską

 

Podziel się swoją opinią w dziale „Listy od czytelników”. Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl. 

 
Wszystkie propozycje naszych programów na najbliższe miesiące znajdziesz w Kalendarium Grupy TROP.  

Wróć do spisu treści  

 

Program U!Lider: Działanie – Relacje – Wiedza  

– start już 29 marca 2014 

 

Zapraszamy do kontaktu:  

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91  

oraz na stronę WWW: U!Lider: Działanie – Relacje – Wiedza 

mailto:tropletter@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-lider-i-moderator-zmiany/szkola-umiejetnosci-psychologicznych-lidera-organizacji-przyszlosci-upl
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Korzystanie z dobrego, pełnego wypoczynku nie 

każdemu przychodzi łatwo. Osobom bardzo za-

angażowanym w pracę i codzienność nierzadko 

spory kłopot sprawia zatrzymanie się i „oderwa-

nie kabli”. Jak mądrze (znaczy naprawdę) odpo-

czywać, gdy głowa i cała reszta jeszcze ciągle 

w biegu? O tym jak może wyglądać stop-klatka 

w życiu prywatnym pisze dla nas Patrycja Dzia-

łoszyńska, trener i coach, absolwentka Akademii 

TROP.  

 

Jestem osobą bardzo zajętą. Projekty, które pro-

wadzę, są często trudne i długie. Do tego docho-

dzi ogromna presja, która wiąże się z odpowie-

dzialnością za duży budżet. Jak większość moich 

znajomych pracuję kilkanaście godzin dziennie 

i rzadko mam okazję do prawdziwego relaksu. 

Wstyd się przyznać, ale dopiero kilka lat temu 

nauczyłam się prawdziwie odpoczywać. 

Może wydać się to komuś zabawne, ale długo 

wydawało mi się, ze po prostu nie potrzebuję 

wakacji. Pracowałam za długo i za dużo, a moje 

wolne dni były przez mnie skrupulatnie i dokład-

nie zaplanowane. Bardzo chciałam pożytecznie 

spędzać czas i nie marnować ani minuty, dlatego 

dużo zwiedzałam. W czasie wakacji zabierałam 

moje córki do najciekawszych i… najbardziej za-

tłoczonych miejsc w Polsce, gdzie godzinami sta-

łam w kolejkach po bilety. Wtedy, nie zwracając 

uwagi na pogodę, realizowałam wcześniej ułożo-

ny plan wycieczek by „zaliczyć” jak największą 

ilość odpowiednich miejsc. Plan był zwykle zreali-

zowany, ale ja oczywiście wracałam zmęczona. 

W końcu zdałam sobie sprawę, że to droga doni-

kąd. Zaczęłam eksperymentować. Kilka razy spę-

dzałam urlop nad rzeką Wdą w Borach Tuchol-

skich. Były to zwykle dwa tygodnie spędzone 

z dala od cywilizacji w drewnianym domu nad 

rzeką, który wynajęliśmy razem z przyjaciółmi. 

Spora grupa dorosłych osób i kilkoro dzieci. Nie 

było telewizji ani zasięgu, a do najbliższej wioski 

ponad 10 km piaszczystą drogą. Był spokój, cisza, 

piękne widoki i dużo czasu... Dni upływały nam na 

pływaniu i rozmowach. Jeździliśmy na wycieczki 

rowerowe, wypożyczaliśmy kajaki, wędziliśmy 

ryby, a w chłodne wieczory siedzieliśmy przy ko-

minku. Ten czas wspominam bardzo miło, ale 

któregoś roku uświadomiłam sobie, jak ważna 

jest dobrze dobrana grupa znajomych. Minusem 

takich wakacji może być dominująca jednostka, 

która będzie dążyć do narzucenia swoich pomy-

słów innym. Przestałam tam jeździć, gdy pewnego 

roku wszyscy obecni przez dwa tygodnie byli 

świadkami dramatycznego kryzysu w związku 

jednej z par. Chcąc, nie chcąc słuchaliśmy awan-

tur, oglądaliśmy łzy i próbowano na nas wymusić 

ZATRZYMANIE SIĘ, ODPOCZYNEK, REFLEKSJA, CZYLI STOP-KLATKA MENEDŻERA. 
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zajęcia stanowiska. Nie dałam się, ale przestałam 

tam jeździć. 

Kilka lat temu dokonałam niesamowitego odkry-

cia. Nie planuję każdego dnia wakacji, dlatego nic 

nie muszę. Odpoczywam z moją rodziną bez żad-

nego planu. Wybieramy miejsca zaciszne, a nawet 

odludne. Gdy mamy ochotę poprzebywać w tłu-

mie, wsiadamy do samochodu i jedziemy do mia-

sta. Jeśli nie mamy ochoty – nie zwiedzamy. Nie 

chcemy otaczać się ludźmi – spędzamy czas sami. 

Jeśli chodzi o Polskę to od zawsze uwielbiam Pół-

wysep Helski, zwłaszcza pod koniec sezonu. 

W sierpniu nad morzem właściwie nie ma ludzi. 

Kiedy spaceruję z psem rano na plaży, zwykle 

jestem tam sama. Prawdziwa stop-klatka. Mam 

czas na to, by poukładać sobie w głowie i przemy-

śleć wiele spraw. Wtedy naprawdę odpoczywam. 

Lubię wakacje bez zasięgu. Najbardziej bez tele-

fonu i Internetu, wtedy wszystkie sprawy zawo-

dowe zostawiam w domu. Uważam, że jeśli sytu-

acja tego wymaga, warto jest przed wyjazdem na 

urlop zostać w pracy dłużej, albo nawet wyjechać 

dzień później, jeśli możemy zapewnić tym sobie 

pełen spokój. Dla mnie zabieranie spraw na urlop 

zwykle kończyło się dużym stresem. Był czas, kie-

dy dzwoniłam do swoich współpracowników, żeby 

dowiedzieć się o wynik przetargu itd. Z czasem 

uświadomiłam sobie, że przecież i tak nic nie 

zmienię. Staram się zakończyć przed wyjazdem 

ważne kwestie, ewentualnie przekazać je współ-

pracownikom. Z doświadczenia wiem, że nie uda 

mi się „tylko na 5 minut” włączyć komputera – bo 

zaleje mnie milion ważnych spraw. 

 

Od kliku lat jeździmy do Chorwacji na małą wyspę 

w Dalmacji, gdzie dni upływają nam spokojnie 

i często leniwie. Piękne widoki, którymi nieustan-

nie się zachwycam, owoce i moje ukochane oliw-

ki. W tym roku spędziliśmy wiele godzin w gajach 

oliwnych, bo strasznie chciałam przywieść sobie 

małe drzewko do Polski. Gdy patrzę teraz na moje 

drzewko już nie mogę się doczekać lata. 

Autor: Patrycja Działoszyńska 
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Trening interpersonalny to mocne narzędzie 

rozwojowe. Jest intensywnym doświadczeniem 

wglądu w naturę swoich relacji z innymi, a dzięki 

informacjom zwrotnym uzyskiwanym od pozo-

stałych uczestników, może podziałać jak katali-

zator rozwojowej zmiany. Daje szansę na stop-

klatkę, przyjrzenie się temu, co wewnątrz nas 

i co się dzieje w przestrzeni interpersonalnej. 

 

Zobaczyć siebie jak w lustrze 

Trening interpersonalny był dla mnie cudowną 

okazją, aby lepiej poznać siebie, zajrzeć w zaka-

marki własnej osobowości. Miałam możliwość 

w innych osobach, jak w lustrze, zobaczyć swoje 

zachowania, emocje, reakcje. Spojrzałam na sie-

bie z innej perspektywy i tym samym zobaczyłam 

siebie jako całość. Będąc w interakcji z innymi 

osobami bez obawy słuchałam otrzymywanego 

feedbacku, a jednocześnie pozostawałam przy 

sobie, przyglądałam się swoim emocjom, myślom, 

reakcji mojego ciała. 

 

Wspólnie, ale z podkreśleniem indywidualności 

Umiejętność przyglądania się swoim emocjom i 

potrzebom okazała się szczególnie ważna, gdy w 

grupie doszło do sytuacji trudnej, gdy nastąpił 

konflikt interesów i różnica poglądów. Gdy inni 

zagorzale bronili swoich pomysłów na to, jak ma 

wyglądać pomnik naszej grupy, ja stałam z boku i 

zastanawiałam się, do której grupy przystąpić. 

Kotłowanina myśli przechodziła przez mój umysł, 

a emocje buzowały. Totalna dezorientacja, po-

czucie wykluczenia, wyobcowania, odtrącenia, 

napięcie w ciele... a przecież nie byłam po żadnej 

ze stron! Pojęcia nie miałam co zrobić ze sobą, 

kiedy dwa obozy w grupie przekonywały się do 

słuszności swoich racji. Obserwowałam tą sytua-

cję przez jakiś czas i nagle postanowiłam ujawnić 

swoje emocje. To pomogło grupie zrozumieć, że 

nie tędy droga, nie o taki pomnik grupy chodziło. 

Wtedy ktoś zaproponował, aby każdy po kolei 

ustawiał się względem poprzedniej osoby zgodnie 

ze swoim pomysłem/potrzebą na to, jak chce się 

wyrazić. Wszyscy na to przystaliśmy. W ten spo-

sób powstał oryginalny pomnik grupy, jedyny 

w swoim rodzaju – wspólny, ale jednocześnie 

podkreślający indywidualność każdego z nas. Ta 

sytuacja pokazała mi, jak sobie radzić w sytuacji 

trudnej: powiedzieć co się czuje, wnieść do grupy 

to, co się we mnie dzieje. 

 

 

LUSTRO ROZWOJU, CZYLI MÓJ TRENING INTERPERSONALNY 
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Samoświadomość i wymiana 

Dzięki tej sytuacji zrozumiałam jak ważne jest 

bycie „Tu i Teraz”, kontakt ze swoimi myślami, 

emocjami i dzielenie się nimi. Dzięki temu można 

przełamać impas i zbudować coś na prawdę ory-

ginalnego i służącego członkom grupy. Naukę 

wyniesioną z tej sytuacji staram się stosować dziś 

w pracy zawodowej. Jestem menadżerem z kilku-

letnim doświadczeniem i szefem kilkuosobowego 

zespołu, w którym mamy różne trudne sytuacje. 

Teraz jednak wiem, że każdą z nich da się dopro-

wadzić do szczęśliwego końca za pomocą samo-

świadomości i dzielenia się myślami i emocjami. A 

to wszystko dzięki treningowi interpersonalne-

mu! 

Autor: Kasia Kowalska 

 

 

Podziel się swoją opinią w dziale „Listy od czytelników”. Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl. 

 

Wszystkie propozycje naszych programów na najbliższe miesiące znajdziesz w Kalendarium Grupy TROP.  

Wróć do spisu treści  

 

 

Trening Interpersolnalny: Zrozumieć siebie i innych 

5-9 marca 2014 

 

Zapraszamy do kontaktu:  

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91  

oraz na stronę WWW: Trening Interpersonalny 

mailto:tropletter@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/trening-interpesonalny
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Koniec roku 2013 nieoczekiwanie zaowocował  

nowym źródłem inspiracji. Jest nim blog „Zwie-

rzenia, fascynacje i lamenty superwizora, trene-

ra i chronicznego naprawiacza świata – Doroty 

Szczepan-Jakubowskiej”. Informacja o nim roze-

szła się szybko, a Dorota z lekkim niedowierza-

niem patrzyła na rosnące słupki obrazujące kolej-

nych czytelników jej tekstów. 

Z wielką przyjemnością zapraszamy do lektury 

i refleksji w odniesieniu do zamieszczanych wpi-

sów. Zachęcamy też do bieżącego obserwowania 

poczynań literackich Doroty, dołączając do grona 

stałych obserwatorów. Adres bloga: 

http://dorotajakubowska.blogspot.com/ 

 

 

Nowy rok rozpoczęliśmy z dużą energią, a to za 

sprawą zorganizowanego przez nas Dnia Otwar-

tego. Gościliśmy zarówno absolwentów i uczest-

ników naszych szkół, jak i osoby, które przyszły 

nas dopiero poznać. W ramach tego wydarzenia 

stworzyliśmy przestrzeń do wymiany meryto-

rycznej oraz nawiązywania nowych kontaktów. 

Dzień Otwarty rozpoczęło spotkanie z Dorotą 

Szczepan-Jakubowską. Dorota opowiadała o tym, 

jakich liderów potrzebują organizacje w erze cią-

głych zmian oraz o odpowiedzi Grupy TROP na to 

zapotrzebowanie – koncepcji U!Lidera©. Kolejnym 

prelegentem był Jac Jakubowski. Jego semina-

rium dotyczyło dojrzałości empatycznej i błędu 

empatycznego (dla tych co już to znają: były mi-

sie!). Na koniec Maciek Baryłka dialogował 

z uczestnikami o metodach pracy z konfliktem 

w organizacji.  

 

Do późnego wieczora TROP był pełny dobrej za-

bawy, humoru, ale też refleksji i oczywiście nowo-

rocznych postanowień dotyczących rozwoju sie-

bie i innych. 

 

Wszystkim, którzy do nas dotarli, jeszcze raz bar-

dzo dziękujemy za pozytywną energię. 

TROPOWIEŚCI 

http://dorotajakubowska.blogspot.com/
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Cztery kroki U!Lidera. 

„Jak zarządzać sobą? Zarządzanie samorozwo-

jem jako ważna kompetencja menadżerska” 

(FAOO) Fundacji Akademii Organizacji Obywa-

telskich – spotkanie liderów NGO.  

Tematem przewodnim tego spotkania była waż-

na, ale notorycznie zaniedbywana przez menad-

żerów organizacji pozarządowych kwestia – za-

rządzanie samorozwojem. Uczestnicy mogli do-

wiedzieć się więcej o rozwoju duchowym i fizycz-

nym, o szkołach, metodach i narzędziach służą-

cych samorozwojowi.  Jednym z prelegentów był 

Jac Jakubowski, doświadczony praktyk w kształ-

ceniu liderów NGO i biznesu, który po przedsta-

wieniu głównych filarów i wartości Metody TROP  

zaprezentował naszą nową koncepcję U!Lider©: 

Działanie – Relacje – Wiedza. 

 

 „U!Lider rozwija się po to, aby osiągnąć jakiś cel 

i efekt. U!Lider, czyli You-Lider, buduje relacje 

z Tobą, jest uważny na Ciebie. Działa samodziel-

nie, ale nie samotnie. Tworzy przestrzeń, w której 

wzrastają nowi liderzy. Doskonali „sztukę dostra-

jania się”, czyli świadomego dostosowywania się, 

zrozumienia procesu, kiedy jest w kontakcie 

z Tobą. Bo U!Lider jest w kontakcie, on słucha 

swoich współpracowników”.  

 

Po wykładzie publiczność zadawała pytania. 

Uważni słuchacze chcieli dowiedzieć się przede 

wszystkim: „Jaki jest pierwszy krok w tworzeniu 

organizacji przyszłości? Jak to zrobić w praktyce, 

żeby zaczęło działać?” W odpowiedzi Jac przed-

stawił cztery kroki, jakie powinien wykonać 

U!Lider: 

1. Porozmawiaj ze swoimi współpracownikami, 

oni mogą myśleć podobnie, ale nie mówią 

o tym głośno z różnych powodów. Szukaj 

sprzymierzeńców. 

2. Dowiedz się, komu wcześniej udało się zrobić 

to, co ty chcesz przeprowadzić. Skontaktuj 

się z nim/nią i zapytaj jak to zrobił/a. Łatwiej 

bazować na realnym przykładzie. 

3. Inicjuj zmiany w organizacji i dostrzegaj te 

zmiany, które już się „zadziały”. Mów o tym, 

co robisz i dlaczego to robisz. 

4. Nie rób tego samotnie, stwórz system 

„wsparcia społecznego” – zadbaj o siebie, je-

śli chcesz dbać o innych. 
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Nawiązując do główne-

go tematu TROPlettera 

– refleksji, chcemy za-

proponować Wam na-

rzędzie, które może 

ułatwić codzienną stop-

klatkę. Nie wymaga wiele czasu, ani specjalnie 

przygotowanej przestrzeni, a pozwala na dotarcie 

do odpowiedzi na niejednokrotnie kluczowe py-

tanie: Co się aktualnie ze mną dzieje? Czego 

w związku z tym potrzebuję?  

 

Ćwiczenie można wykonywać indywidualnie, ale 

także zaproponować je grupie lub coachee. Jego 

celem jest uświadomienie sobie, co się „Tu i Te-

raz” dzieje we mnie i w moim otoczeniu. Opiera 

się ono na modelu MUD©, który mówi o połą-

czeniu ze sobą trzech aspektów funkcjonowania: 

Myśli, Uczuć i Doświadczenia.  Takie ćwiczenie na 

autorefleksję z początku może zajmować całą 

naszą uwagę, ale im częściej będziemy je wyko-

nywać, tym będzie ono wymagało od nas mniej 

pracy.  

 

Polecenie dla ciebie lub grupy: 

Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Daj sobie chwilę 

na złapanie kontaktu z samym sobą. Postaraj się 

o niczym nie myśleć. Odbieraj wszystkimi zmy-

słami (poza wzrokiem) to, co się z Tobą dzieje, 

doświadczaj dźwięków wokół siebie, wsłuchaj się 

w bicie swojego serca. Nie analizuj. Nie próbuj 

tworzyć obrazów do tego co słyszysz. Po prostu 

doświadczaj. Daj sobie na to chwilę.  

Następnie skup się na tym co czujesz. Jakie są 

teraz w tobie emocje? Co towarzyszy ci w tej 

chwili? W jakim jesteś nastroju? Skup się na tym, 

spróbuj odnaleźć w sobie uczucia, zrozum je 

i nazwij. 

Gdy poczujesz, że jesteś gotowy/a skup się na 

tym, co pojawia się w sferze myśli. Co teraz jest 

dla ciebie ważne? Nad czym się zastanawiasz?  

Gdy otworzysz oczy, spróbuj podsumować to 

doświadczenie tak, aby było to dla Ciebie jak naj-

bardziej adekwatne. Jeśli ćwiczenie to proponu-

jesz podczas warsztatu, zaproś uczestników do 

rozmowy o nim. O tym co im towarzyszyło na 

trzech poziomach (myśli – uczuć – doświadcze-

nia). 

TOOLTROP 
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SWAT jest na etapie formalizowania się. Nabie-

ramy wiatru w żagle i ruszamy w nieznane – 

nowy kierunek SWATa może budzić rozmaite 

myśli, emocje, przemyślenia. Jak to przy zmia-

nach, zadajemy sobie pytania: Po co? Co mogę 

z tego mieć? Warto zatrzymać się (stop-klatka!) 

nad nimi i przyjrzeć pojawiającym się odpowie-

dziom. Oto garść refleksji jednego z naszych 

SWATowiczów: 

 

Co udało mi się osiągnąć ze SWAT-em. 

Zaangażowałem się w budowę SWAT-a prawie od 

samego początku. Uczestniczyłem w spotkaniach 

Dobre TROP-y, byłem w Klubie TROP, znalazłem 

się w Szkole Liderów i Animatorów sieci SWAT. 

I cały czas uczestniczę, mniej lub bardziej aktyw-

nie, w budowaniu środowiska trenerskiego wokół 

TROPu, m.in. stworzyłem małą grupę SWAT-

owiczów w Bydgoszczy. 

Cały czas zadaję sobie pytanie: po co? Rozmawia-

jąc z trenerami słyszałem nie raz: co mogę mieć 

dzięki SWAT? 

Samo spotykanie się, inspirowanie i wymiana 

wiedzy w końcu się nudzi. Masz wrażenie, że 

stoisz w miejscu i nic się nie zmienia. A ja jestem 

człowiekiem czynu. Cały czas coś buduję, modyfi-

kuję, zmieniam, próbuję, eksperymentuję, łączę 

i wymyślam. Bardzo często mnie coś inspiruje 

i... działam. Dzięki tym wszystkim działaniom 

poszła lawina moich działań.  

Moja droga do projektu była następująca: 

Od 19 lat prowadzę własną firmę, a zacząłem 

mając 21 lat. Mój ojciec także ma swoją, pradzia-

dek do czasów nacjonalizacji również pracował 

sam na siebie, a jego ojciec był rzemieślnikiem. 

Firma w rodzinie to w naszym przypadku… gene-

tyczne skrzywienie. W tym wszystkim jest też cie-

kawa prawidłowość. Od kilku pokoleń każdy 

wchodzi w nową branżę i zaczyna od zera. Nie 

przejmuje interesu w spadku. Czy chęć bycia nie-

zależnym jest tak silna, że pracujemy oddzielnie? 

O co tu chodzi? Synowie dorastają i…? 

Gdy trafiłem do TROP-u trwał właśnie projekt 

Firmy Rodzinne. Bardzo mnie to zainteresowało. 

Pomyślałem, że tam mógłbym odnaleźć odpowie-

dzi. Lecz była to końcówka projektu. Cóż, przepa-

dło.   

W tym czasie powoli SWAT rodził się i dorastał. 

Poznałem trenerów, którzy brali udział w tym 

projekcie. Trafiłem nawet na spotkanie przezna-

czone wyłącznie dla nich. Strata jaką wtedy czu-

łem była wielka i nie dawała mi spokoju. A Jac 

zadawał wówczas pytania „co z taką wiedzą 

i doświadczeniem można zrobić”? Wydać książkę 

i odłożyć na półkę? Marnotrawstwo!!! 

Myślałem sobie: Karol działaj! Ale jak? 

CO SŁYCHAĆ W SWAT? 
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Okazja pojawiła się dość niespodziewanie. LGD 

(Lokalna Grupa Działania) ogłosiła nabór na tak 

zwane „małe projekty". 

No i wtedy zaczęło się moje „zaplątanie”. Miałem 

bazę doświadczonych trenerów, źródło finanso-

wania, dużą bazę potencjalnych odbiorców i miej-

sce oraz uskrzydlającą firmę cateringową  „Aniel-

skie Smaki".  Mam wszystkie nitki – mogę coś 

z tego utkać. 

Porozmawiałem z Agnieszką Szwejkowską, zapro-

ponowałem jej współpracę i napisałem mój mały 

projekt „Zarządzanie w Firmie Rodzinnej".  

Projekt zakończył się w grudniu 2013 r. Razem 

z  Agnieszką przeszkoliliśmy 30 osób, poprowadzi-

liśmy 12 dni szkoleniowych. Poruszaliśmy zagad-

nienia: komunikacji, konfliktu, nieustannej zmia-

ny, asertywności, a także sztuki stawiania sobie 

celów, budowania wizji, nazywania ważnych dla 

uczestników wartości. Działo się wiele – dla 

uczestników, dla mnie, dla Agnieszki. Ja zdobyłem 

ogromne doświadczenie, Agnieszka podobnie, 

uczestnicy wyszli z nowymi kompetencjami. Nie-

którzy nich, mając ponad 20-letnie doświadczenie 

w biznesie, nigdy wcześniej nie byli na szkoleniu. 

A teraz chcą więcej i dopytują się, kiedy znów coś 

zorganizuję. Coś wymyślę, jak mnie tak motywują.  

Dzięki temu doświadczeniu częściowo odpowie-

działem sobie na pytania, jakie mnie nurtowały. 

Zapytasz: Po co kupować piekarnię, jeśli chce się 

zjeść bułkę? 

Nie kupiłem, tylko wybudowałem własną piekar-

nię. Nakarmiłem siebie i przy okazji innych. 

Mam teraz doświadczenie w budowaniu, projek-

towaniu piekarni i promowaniu sprzedaży wła-

snych bułek. 

Karol Rakoniewski 

 

Dołącz do SWATa na Facebooku 

Wróć do spisu treści 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/SWAT-Sie%C4%87-Wsparcia-Aktywno%C5%9Bci-Trenerskiej/254338197980376
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 W pierwszej połowie 2014: 

 

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

Wróć do spisu treści  

 

 

  

Trening  

Interpersonalny 

  

05-09.03.2014 

 

„U!Lider:  

Działanie – Relacje 

– Wiedza”  

od 29.03.2014 

Szkoła Trenerów 

i Coachów 

 

od 12.04.2014 

Specjalizacja 

Trener Pierwszego 

Stopnia 

od 10.05.2014 

 

 

Specjalizacja 

Coach Pierwszego 

Stopnia 

od 24.05.2014 

     

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

REKRUTACJE DO SZKÓŁ I PROGRAMÓW AKADEMII TROP 

http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/trening-interpesonalny
http://www.grupatrop.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=201
http://www.grupatrop.pl/index.php/strony-specjalne/aktualnosc?akt=200
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/szkola-trenerow-pierwszego-stopnia
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-pierwszego-stopnia
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*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa  

Wróć do spisu treści 

  

 Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt 

LU
TY

 

Seminarium U!Lider: 
Działanie-Relacje-Wiedza 

Siedziba Grupy TROP* 
12.02.2014 
17:30-20:30 

akademia@grupatrop.pl 

Profesjonalista w zgodzie ze 
sobą: spotkanie informacyj-

ne Akademii TROP 
Siedziba Grupy TROP* 

20.02.2014 
17:30-20:30 

akademia@grupatrop.pl 

M
A

R
ZE

C
 

Program superwizyjno-
mentoringowy 

Siedziba Grupy TROP* 
Dołącz w każdej 

chwili 
marta.bara 

@grupatrop.pl 

Trening Interpersonalny Siedziba Grupy TROP* 05-09.03.2014 akademia@grupatrop.pl 

Profesjonalista w zgodzie ze 
sobą: spotkanie informacyj-

ne Akademii TROP 
Siedziba Grupy TROP* 

06.03.2014 
17:30-20:30 

akademia@grupatrop.pl 

Profesjonalista w zgodzie ze 
sobą: spotkanie informacyj-

ne Akademii TROP 
Siedziba Grupy TROP* 

20.03.2014 
17:30-20:30 

akademia@grupatrop.pl 

Rozpoczęcie kursu U!Lider: 
Działanie–Relacje–Wiedza 

Siedziba Grupy TROP* od 29.03.2014  

K
W

IE
C

IE
Ń

 

Cykl Inspiracje Siedziba Grupy TROP* 
Dołącz w każdej 

chwili 
anna.swietochowska 

@grupatrop.com 

Otwarte Seminarium Doroty 
Szczepan-Jakubowskiej dla 
Stowarzyszenia Coachów 

Polskich 

PaństwoMiasto 
ul. Andersa 29, I piętro 

02.04.2014 
18:00-21:00 

akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Trenerów  
Pierwszego Stopnia 

Siedziba Grupy TROP* od 12.04.2014 akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Coachów 
Pierwszego Stopnia 

Siedziba Grupy TROP* od 12.04.2014 akademia@grupatrop.pl 

KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY? 

mailto:akademia@grupatrop.pl
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mailto:marta.bara@grupatrop.pl
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Sonia Jakubowska 

Trener, konsultant 

w dziale Zmiana i Rozwój: 

TROP dla Firm, koordyna-

tor Centrum Certyfikacji 

Paulina Wójcik 

Koordynator ds. rozwoju 

projektów IT 

Maciek Trawka 

Specjalista ds. IT, 

programista strony 

internetowej, redaktor 

i edytor materiałów TROP 

 

Napisz do nas lub zadzwoń: 

tropletter@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

Wróć do spisu treści 

    

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
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/kursy-tematyczne-dla-trenerow-praktykow-dotowane-z-efs
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http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-warsztaty-i-trening-grupowy/kursy-tematyczne-dla-trenerow-praktykow-dotowane-z-efs

