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W ostatnich numerach TROPlettera pisaliśmy o doświadczeniach, refleksji i wycią-
ganiu z nich wniosków, poszukiwaniu inspiracji oraz pogłębianiu wglądu w siebie. 
Dziś proponujemy zintegrować wszystkie te działania w jedną całość, którą nazwa-
liśmy „Cykl rozwoju wg TROP”. Co to takiego? O tym opowie nam: 

1. Dorota Szczepan-Jakubowska w artykule „W rytmie nauki w działaniu”. 

Co jeszcze znajdziecie w tym wydaniu TROPlettera? Ostatni krok w procesie ucze-
nia się jakim jest  - Marzenie i Planowanie. Przybliżą go nam: 

2. Jacek Jakubowski w tekście „Chcesz rozśmieszyć Boga? To sobie coś zaplanuj!”, 
pisze o mózgu, planowaniu naturalnym i tym „na siłę”, 

3. Szymon Niemiec w artykule  „Na szlaku ciągłego rozwoju” podzieli się swoimi 
spostrzeżeniami dotyczącymi planów i konfrontowania ich z rzeczywistością, 

4. Patrycja Działoszyńska opowie o etapach zmiany, dlaczego bywa trudna i jak 
ona sobie z nią radzi - „Jak wytresować zmianę?” 

5. Sonia Jakubowska, podzieli się refleksjami swoimi i zasłyszanymi od osób cer-
tyfikujących się w tekście „Czy planowanie to czas bezpowrotnie stracony?” 

Ponadto: 

6. Przeczytacie o spostrzeżeniach Maćka Baryłki o naturze konfliktu „DNA konflik-
tu”. 

7. Dowiecie się co działo się w TROPie w trakcie wakacji i co planujemy na najbliż-
sze miesiące. Znajdziecie zaproszenie na II edycję Dnia Otwartego Grupy TROP 

mailto:tropletter@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl
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Jednak, niestety, nie każda szansa jest wyko-

rzystywana. Przechodzimy obojętnie wobec 

wielu z nich. Często szukamy raczej potwier-

dzania znanych już prawd i własnych przeko-

nań. Najbardziej lubimy takie piosenki, które 

już znamy… Dobrze byłoby jednak, aby więcej 

z tych okazji zostało wychwy-

conych i „skonsumowanych”. 

Uczenie się w oparciu o do-

świadczanie, działanie, świa-

dome zatrzymywanie się, by 

zastanowić się nad tym, co 

się wydarzyło, podejmowanie ryzyka związa-

nego z wchodzeniem w nowe obszary, jest 

smakowaniem rozwoju, docenianiem 

„soczystości” życia. Cykl Rozwoju wg TROP© 

opisuje taki sposób traktowania tych inspira-

cji, aby mogły stać się czymś istotnym. Od 

czterech numerów TROPlettera (poza wyda-

niem wakacyjnym) przedstawialiśmy poszcze-

gólne elementy Cyklu Rozwoju wg TROP©. 

Dziś zapraszamy do spojrzenia na ostatni 

krok – planowanie oraz roz-

wój z perspektywy całego, 

kompletnego procesu. 

Od praktyki do wdrożenia 

Nasz model dotyczy efek-

tywnego uczenia się i wsparcia innych w typ 

procesie. Odnosi się do sytuacji, gdy stajemy 

przed wyzwaniem wchodzenia na nowe tery-

toria, wykorzystywania nowych możliwości 

» «

Dorota  

Szczepan-Jakubowska 

W RYTMIE  
NAUKI W DZIAŁANIU 

Pożywką dla uczenia się i rozwoju może być prawie 
wszystko: działania, współpraca, wydarzenia, opinie 
innych, cudze koncepcje. Wszelkie, zarówno 
zaskakujące, zastanawiające, jak też powtarzalne 
sytuacje, jeśli dotyczą interesującego nas aspektu 
i mówią coś o nas, o naszym działaniu, o świecie, 
określamy mianem szans edukacyjnych.  

http://www.grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/tropletter
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Po pierwsze: Działaj! 

Działanie, doświadczanie, akt. Zwykle zaczy-

namy od działania. Działanie nie musi być 

związane tylko z aktywnością fizyczną. Może 

być to czytanie, rozmowa, planowanie, obser-

wowanie. Jest to po prostu akt, który wiąże 

się z jakimiś efektami, oraz który wywołał 

określone przeżycia intelektualne i emocjo-

nalne. Działanie zwykle prowadzi do namacal-

nych efektów 

takich jak stwo-

rzenie jakiegoś 

dzieła, ale mo-

że zostawiać 

jedynie ślad 

wewnętrzny – 

pamięć o nim. 

Oba typy doświadczeń są równie ważne dla 

dalszego rozwoju. Oczywiście doświadcze-

niem stanowiącym szansę edukacyjną jest też 

każda aktywność w „realu”, w domu lub w 

pracy. Każde działanie skierowane „na ze-

wnątrz” wywołuje większy lub mniejszy rezo-

nans w doświadczeniu wewnętrznym. Należy 

się na nim skupić, bo to właśnie on jest po-

żywką dla dalszego uczenia się, czyli prze-

kształcania szansy edukacyjnej na sytuację 

edukacyjną. 

Odzwierciedlanie, Refleksja, Samoświado-

mość. Jest to najczęściej pomijany etap cyklu 

uczenia się, co „owocuje” po-

wtarzaniem w kółko tych sa-

mych błędów lub niemożno-

ścią wejścia na nowe drogi. 

Refleksja zaniedbywana jest 

w wielu firmach, w szkołach, 

w życiu codziennym. Jest po 

prostu trudna, a czym mniej ją ćwiczymy, 

tym gorzej nam idzie.  

Dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na rów-

nowagę w koncentrowaniu się na błędach 

i na osiągnięciach. Na tym etapie osoby 

i bronienia się przed dotychczas nieznanymi 

zagrożeniami, wchodzenia w nowe paradyg-

maty myślenia i odkrywania wzorów postępo-

wania.  Model ten powinien wyglądać jak spi-

rala, w której, przy kolejnych cyklach pozornie 

wracamy do punktu wyjścia, a w rzeczywisto-

ści pniemy się w górę. Cykl Rozwoju wg 

TROP© bazuje na inspiracji K. Lewina, 

A. Revansa oraz D. Kolba, którzy zauważyli, 

że aby zaszedł proces uczenia się lub rozwo-

ju, muszą pojawić się określone elementy, 

takie jak: 

1. praktyka, doświadczanie, 

2. opracowanie poznawcze, 

3. wdrażanie wniosków w praktykę, czyli 

nowa praktyka, nowe doświadczanie. 

Cykl Rozwoju wg TROP© 

http://www.grupatrop.pl
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uczestniczące w sytuacji rozwojowej 

(edukacyjnej) mają okazję do uświadomienia 

sobie przebiegu działania ze szczegółami, któ-

re poprzednio umknęły ich uwadze. Ważnym 

aspektem podlegającym refleksji jest reakcja 

otoczenia na efekt działania, czyli ocena 

(samoocena) wyników oraz styl przyjmowania 

sukcesów i porażek. Gdy działanie ma charak-

ter zespołowy, to przedmiotem rozmowy jest 

też sposób budowania współpracy, relacje 

pomiędzy ludźmi, sposób rozstrzygania spo-

rów, konwencja komunikacyjna panująca 

w zespole, jego wartości i nawyki. 

Jeśli doświadczenie wykracza-

ło poza dotychczasową prak-

tykę, to dotąd poznane kate-

gorie i modele mogą być nie-

wystarczające. Bardzo trudno 

jest bowiem opisać coś no-

wego w sensowny sposób, posługując się tyl-

ko znanymi do tej pory sposobami wiązania 

faktów w całość. Szczególnie, gdy rezultatów 

doświadczenia nie da się wyjaśnić w ramach 

„oswojonego” paradygmatu, czyli ogólnego 

sposobu myślenia reprezentowanego przez 

określone kategorie pojęć, uzupełnionego 

o propozycje dróg postępowania. 

Po czwarte:  Nie staraj się zrozumieć na siłę. 

Głębsze zrozumienie doświadczenia. Jest to, 

wbrew pozorom, proces zarówno emocjonal-

ny, jak też intelektualny. Gdy osoba ucząca się 

znajdzie właściwe, jej zdaniem, modele i poję-

cia oraz gdy okażą się one użyteczne dla wyja-

śnienia rzeczywistości, to obrazek stanie się 

wyraźniejszy, a ona poczuje efekt AHA! Jednak 

problem polega na tym, że zrozumienie nie 

jest wcale tak częstym doświadczeniem.  

Dlaczego tak trudno o poczucie wglądu? 

Prawdopodobnie proces asymilacji nowych 

sposobów myślenia wymaga więcej prób, 

w ramach których nabierzemy odwagi i pew-

ności. A ponadto są dowody na to, że zbyt 

szybkie nazywanie pewnych spraw po imieniu 

przeszkadza w nauce. Odrywa nas to od do-

świadczenia i „przerzuca” w świat abstrakcyj-

nych pojęć zanim zasymilujemy doświadcze-

nie. To z kolei zmusza do uczenia się w czysto 

intelektualny sposób.  

Dobrym przykładem 

dwóch krańców tego 

wymiaru jest natural-

ne uczenie się języka, 

pełne konkretnego 

społecznego do-

świadczania i ekspe-

rymentowania vs uczenie się gramatyki języ-

ka i słownictwa, aby potem zacząć w nim mó-

wić, jak postępują Japończycy uczący się an-

gielskiego. W wyniku takiej „japońskiej” prak-

tyki ludzie świetnie wychwytują cudze błędy, 

ale sami nie mówią w obcym języku! Zrozu-

mienie nie jest stanem permanentnym, ale 

przecież zdarza się i wówczas działanie nabie-

ra nowej energii. 

Po piąte: Oddaj się marzeniom! 

Jest to etap marzeń, planowania, zastanawia-

nia się, co można zmienić, co należy zrobić. 

Charakteryzuje go aktywizacja, ożywienie. 

Nasilają się emocje niezbędne do zebrania sił 

i porwania do działania innych. Jak sprawić, 

» «

http://www.grupatrop.pl
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aby w tym etapie zdecydować się na nowe, 

pod pewnymi względami, rozwiązania oraz 

jak znaleźć zapał i odwagę do wcielania ich 

w życie? Wielką rolę w tym procesie może 

odegrać odwołanie się do wartości, zarówno 

osobistych jak i grupowych. 

Wielką siłę odnowicielską ma 

też przyłożenie „większej wa-

gi do uwagi”.  Zauważmy, że 

starą, znaną nam już aktyw-

ność podejmujemy w zasa-

dzie siłą nawyku, niejako od-

ruchowo. Tymczasem zaangażowanie świa-

domej uwagi w planowanie, nawet jeśli doty-

czy ono dobrze znanego działania, samo 

z siebie jest dużą zmianą. Trzecią metodą na 

„wejście w nowe” jest przekształcenie moty-

wacji ucieczkowej na rozwojową. Jak to okre-

ślił Erich Fromm – zwykle coś zmieniamy, gdy 

chodzi nam o to, by od czegoś uciec, albo by 

coś osiągnąć. Nazwał to sprzecznością między 

motywacją DO i motywacją OD. Jeśli idzie 

o budowanie motywacji DO, to ważna w tym 

kontekście jest odpowiedź na pytanie: Czego 

chcesz? Na czym Ci zależy? Jaki proces chcesz 

uruchomić poprzez swoje działanie? Kto na 

nim skorzysta, co 

z niego wyniknie dla 

Ciebie i innych? To 

zwiększa elastycz-

ność i nadaje sens 

nowemu działaniu. 

Po szóste: Nauka 

kołem się toczy, czyli znów potrzebujemy 

przekuć naszą pracę z pierwszych 5 kroków 

w działanie i doświadczenie… 

Zapraszamy do przyjrzenia się ostatnim nu-

merom TROPlettera pod kątem tych 5 ele-

mentów uczenia się. Czy teraz układa się 

to w całość…?  

    

http://www.grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/pobierz/pobierz.php?plik=tl2014-1&zrodlo=tl-09-2014
http://www.grupatrop.pl/pobierz/pobierz.php?plik=tl2014-2&zrodlo=tl-09-2014
http://www.grupatrop.pl/pobierz/pobierz.php?plik=tl2014-3&zrodlo=tl-09-2014
http://www.grupatrop.pl/pobierz/pobierz.php?plik=tl2014-5&zrodlo=tl-09-2014


PRACUJ Z SENSEM 

KONFERENCJA WARSZTATOWA 

20-21 PAŹDZIERNIKA 2014 

www.tropemjakosci.pl | kontakt@tropemjakosci.pl | 22 615 52 40 | 507 058 760  

Organizatorzy: 

 Jesteś otwarty na doświadczenie nowego podejścia do 

budowania zespołu?  

 Zastanawiasz się co można zrobić, aby wszyscy pracownicy 

zaangażowali się w proces doskonalenia firmy, pracy 

i relacji w organizacji?  

 Chcesz się dowiedzieć jak zarządzać, aby wszyscy mogli 

czuć się współautorami sukcesu?  

Zapisz się już dziś 

Zaprasza prof. Andrzej Jacek Blikle oraz Dorota i Jacek Jakubowscy 

http://www.tropemjakosci.pl/


PRACUJ Z SENSEM 

KONFERENCJA WARSZTATOWA 

20-21 PAŹDZIERNIKA 2014 

Organizatorzy: 

PROGRAM KONFERENCJI 
1. Poznajmy się – Krótka praca w podgrupach lub inna forma interaktywna, 

„O nas czyli Tropem Jakości” oraz  wprowadzenie do tematu. 

Moduł 1: Organizacja z sensem 

2. Najważniejsze pytanie psychologii biznesu – Dlaczego organizacje, w których 
ludzie mają poczucie sensu, mogą rozwijać się szybciej? 

3. Można inaczej – Jak będzie wyglądała firma XXI wieku? 

Moduł 2: Przywództwo z sensem 

4. Lider źródłem poczucia sensu – wprowadzenie dla bloku liderskiego. 

5. Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo – o eliminacji toksycznych 
zachowań i co w zamian. 

6. U!Lider – lider na nasze czasy 

Moduł 3: Aby zmiana była rozwojem (część 1) 

7. Klub dyskusyjny: Aby zmiana była rozwojem  

Moduł 4: Aby zmiana była rozwojem (część 2) 

8. Procesowy model firmy – zarządzanie wiedzą i jakością oraz jak robiłem to 
w firmie A. Blikle 

Moduł 5: Coachingowo-konsultacyjny 

9. Warsztatowa praca oparta o studia przypadków, konsultacje dla 
uczestników 

10. Panel podsumowujący 

 

Pomiędzy wykładami odbędą się przerwy kawowe, obiad 1 i 2 dnia natomiast 
ok. godziny 14.00, kolacja 1 dnia przewidziana jest na godzinę 19.00, 
a śniadanie następnego będzie serwowane od 8.00 do 9.00. 

www.tropemjakosci.pl | kontakt@tropemjakosci.pl | 22 615 52 40 | 507 058 760  
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Na co dzień mamy tyle możliwości, wyzwań, 

problemów, że bez priorytetowania i nieu-

stannego dokonywania 

różnych wyborów, szyb-

ko przestalibyśmy pra-

cować, budować rodzi-

nę, rozwijać pasje. A po-

za tym nic nie mogliby-

śmy zarobić. 

„Podstawową funkcją ludzkiego mózgu jest 

zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymywanie 

dobrostanu człowieka”, o tym pisałem 

w ostatnim TROPleterze. Z przekory, czy też 

z innych, często nieświadomych powodów 

angażujemy się w działania dla nas destruk-

cyjne – snujemy negatywne myślenie o sobie, 

wchodzimy w tok-

syczne relacje; dłu-

go można by wy-

mieniać, z pewno-

ścią wiecie, o czym 

mówię. Pomimo 

tego nasz mózg 

wciąż – naśladuje, 

odkrywa, przeżywa, analizuje… Ma wbudowa-

ną umiejętność wyobrażania sobie tego, co 

ma nastąpić i budowania na tej podstawie 

planów i wizji. 

CHCESZ ROZŚMIESZYĆ BOGA? 

TO SOBIE COŚ ZAPLANUJ! 

W świecie zmiany, w którym przyszło nam żyć 
planowanie kojarzy się z próbą okiełznania żywiołu. 
Z absurdem syzyfowej pracy. Z drugiej strony 
planowanie wydaje się być jedyną szansą na uzyskanie 
jakiegokolwiek efektu. Jest tak mało stałych punktów, 
że na wszystko musimy się umawiać.  

Jac Jakubowski 

http://www.grupatrop.pl
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Jak z tego wynika, planowanie można robić na 

dwa sposoby. Jeden to precyzyjne ustalanie 

celów, narzucanie ich sobie i innym, twarde 

ich egzekwowanie, naginanie rzeczywistości 

do tego, co sobie w pocie czoła wymyśliliśmy. 

Drugi to zakorzenianie się w wartościach, od-

krycie kierunku 

i uważne podej-

mowanie sen-

sownych wybo-

rów. To czasem 

jest radosne 

i przyjemne, ale 

także może być trudne, wymagać dużego wy-

siłku, poświęcenia. 

Niestety wyrastamy z kultury, której istotą nie 

jest próba zrozumienia siebie, tylko uformo-

wania, narzucenia, ukształtowania. Zaczyna 

się to już w szkole. 6 czerwca w Gazecie Wy-

borczej pojawił się genialny wywiad z dr Ma-

rzeną Żylińską specjalizującą się w tzw. neu-

rodydaktyce. Jedna z jej wypowiedzi zapadła 

mi w serce najbardziej: 

„Kiedy dzieci przychodzą do szkoły w wieku 

sześciu-siedmiu lat, mają w płacie czołowym – 

a to część mózgu odpowiedzialna za plano-

wanie, świadomość, uczucia wyższe, czyli 

wszystko to, co czyni nas ludźmi – największą 

ilość połączeń nerwowych, jakie kiedykolwiek 

mózg może mieć. Nikt inny, nawet największy 

mędrzec, nigdy nie będzie miał tylu połączeń 

w tym miejscu mózgu, ile ma sześciolatek. 

Dzieci przychodzą do szkoły z kwitnącymi mó-

zgami i od środowiska, które im stworzymy 

zależy ile tych połączeń się zachowa. Pozosta-

ną bowiem tylko te, które są używane. Reszta 

zniknie” 

I dalej: 

„…dzieci na samym wstępie zo-

stają »ukrzesłowione«. Pani nau-

czycielka mówi: »Jasiu, tu nikogo 

nie interesuje, co ciebie intere-

suje, kochany. Tu jest szkoła. Będziemy reali-

zować program«. Tym samym wyłącza Jasiowi 

te wszystkie mechanizmy uczenia się, w jakie 

wyposażyła go natura.” 

Wszyscy kończyliśmy taką właśnie szkołę, 

większość z nas podobny model miała też 

w rodzinie. Jesteśmy „ukrzesłowieni”. Jedyna 

szansa to odblokować naturalną tendencje 

mózgu – ciekawość, pasję, wyobraźnię i natu-

ralne planowanie.  

Planowanie z jednej strony może ograniczać, 

z drugiej daje szanse, nowe możliwości. 

Wszystko zależy on tego czy jesteśmy gotowi 

eksperymentować i poszukiwać własnej dro-

gi, zgodnej z naszą chęcią do poznawania, 

uczenia się. 

http://www.grupatrop.pl
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NA SZLAKU 
 CIĄGŁEGO ROZWOJU 

Mija drugi rok od momentu, w którym wzru-

szony i szczęśliwy odbierałem dyplom ukoń-

czenia Szkoły Coachów I Stopnia w Akademii 

TROP. Od tamtej pory miałem wiele okazji by 

przemyśleć sobie swoją ścieżkę zawodową. 

Zaproszony do podzielenia się z Wami swoimi 

spostrzeżeniami na temat 

rozwoju zawodowego coa-

cha i trenera, cofnąłem się 

myślami do dnia, w którym 

rozpoczynałem szkołę. Nie 

spodziewałem się wtedy, że 

kolejny rok będzie przeło-

mowym doświadczeniem 

w moim życiu. Przychodząc do szkoły miałem 

głowę pełną przekonań, z którymi w większo-

ści pożegnałem się w toku nauki. Okazało się 

bowiem, że to co zawsze myślałem o zawo-

dzie coacha i trenera nie wytrzymało próby 

czasu i doświadczenia, jakim była szkoła. 

Podstawową rzeczą, jaka zmieniła się w moim 

podejściu do zawodu było przekonanie, że 

coachem lub trenerem się zostaje. Szkoła, 

superwizje, a przede 

wszystkim kolejne 

cykle coachingowe 

uświadomiły mi, że 

zamiast „być” coa-

chem, prawdziwy 

profesjonalista „staje 

się” nim przez cały 

czas. Rozwój ścieżki trenerskiej czy coachin-

gowej jest dla mnie bardzo zbliżony do po-

dróżowania przez świat. Stawiając sobie kolej-

Dla coacha i trenera jedną z najważniejszych cech jest 
chęć ciągłego rozwoju. Chęć, by permanentna zmiana 
stała się dla niego/niej stanem, który sprzyja 
odkrywaniu wciąż na nowo samego siebie.  Szymon Niemiec 

http://www.grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-pierwszego-stopnia
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ne cele na drodze rozwoju dokonujemy wy-

borów, podobnie jak podczas planowania 

podróży. To, którą górę postanowimy zdobyć, 

które miasto odwiedzić lub który las pokonać, 

będzie miało ogromny wkład na to, kim bę-

dziemy kiedy już tego dokonamy. 

Dokładnie na tej samej zasadzie możemy 

traktować kolejne wybory, których dokonuje-

my decydując się na pracę jako coach lub tre-

ner. Warto tutaj zwrócić uwagę, że tak, jak 

trener wybiera swoją ścieżkę rozwoju i spe-

cjalizację, tak i coach dokonuje podobnych 

wyborów. To, z jakimi klientami będziemy 

pracować, jaką dziedzi-

ną życia będziemy się 

zajmować oraz jakimi 

metodami będziemy 

pracować, ma ogrom-

ne znaczenie dla tego, 

jakim trenerem lub 

coachem będziemy. 

W mojej ścieżce rozwoju coacha postawiłem 

na pracę z klientami, którzy mają potrzebę 

wprowadzenia dużej zmiany w swoim życiu. 

Skupiłem się na klientach w procesie tranzy-

cji, a także klientach stających przed wyzwa-

niem wyjścia z zastanej sytuacji życiowej. 

W ten sposób towarzysząc im w procesie 

zmiany sam zdobywam coraz większe do-

świadczenie. 

Jednocześnie zaobserwowałem w sobie chęć 

dalszego rozwoju, nie tylko jako coach, ale 

także jako trener. Doszedłem do wniosku, że 

rozwijając swoje kompetencje trenerskie bę-

dę w stanie jeszcze lepiej pracować jako co-

ach. Jest we mnie silne przekonanie, że tylko 

stały rozwój może mi zapewnić satysfakcję 

z wykonywanego zawodu.  

W tym przekonaniu utwierdzają mnie kolejne 

cykle coachingowe, a także projekty warszta-

towe, w których biorę udział. Obserwując roz-

wój i zmianę u klienta, sam czuję rosnącą po-

trzebę dalszego rozwoju. Mówiąc metaforycz-

nie, jeżeli cykl coachingowy jest dla mnie ko-

lejnym odwiedzonym miastem, to wychodząc 

z niego (kończąc ostatnią 

sesję) jest we mnie 

ogromna ciekawość te-

go, co będzie za następ-

nym zakrętem i czego 

będę mógł się nauczyć. 

Podsumowując, jestem 

przekonany, że dla coacha i trenera jedną 

z najważniejszych cech jest chęć ciągłego roz-

woju. Chęć, by permanentna zmiana stała się 

dla niego/niej stanem, który sprzyja odkrywa-

niu wciąż na nowo samego siebie. Ogromnym 

wsparciem w tym procesie jest superwizja 

i mentoring, który z całego serca polecam 

każdemu, kto wszedł na ścieżkę trenera lub 

coacha. 

Dziękuję, że zdecydowaliście się przeczytać 

moje przemyślenia i do zobaczenia, na któ-

rymś z zakrętów ścieżki rozwoju.  

Autor: Jacek Kleyff 

 

SZKOŁA COACHÓW PIERWSZEGO STOPNIA 

- start 11 października 2014 

Zapraszamy do kontaktu:  

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia 

http://www.grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-coaching/szkola-coachow-pierwszego-stopnia
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 JAK WYTRESOWAĆ   
ZMIANĘ? 

Kiedy myślę o sobie, to odkąd pamiętam, aby 

podjąć ważną decyzję potrzebowałam dużo 

czasu na analizę sytuacji. 

Wydawało mi się, że aby 

działać muszę sobie po 

prostu wszystko dobrze 

zaplanować. W wielu mo-

mentach, najpierw długo 

rozważałam wszystkie „za” 

i „przeciw”, potem dokład-

nie, nieraz wręcz drobiazgowo, analizowałam 

ryzyko, i powoli, powoli zbliżałam się do decy-

zji. Oczywiście cały ten proces zajmował zwy-

kle dużo czasu. Powtarzałam sobie, ze muszę 

mieć dokładny plan i zupełnie nie uświada-

miałam sobie, że to moja „metoda” na oswo-

jenie lęku i obaw przed 

nową sytuacją. 

Jedną z najważniejszych 

zmian w moim życiu była 

decyzja o przeprowadzce 

do Warszawy. Mieszkałam 

wtedy w małym mieście 

pod Poznaniem. Miałam ładny dom, wokół 

drzewa, które własnoręcznie posadziłam, bli-

sko rodzinę i przyjaciół. Czułam się dobrze 

i bezpiecznie. Kiedy miałam podjąć decyzję 

o przeprowadzce byłam przerażona. Z jednej 

Patrycja Działoszyńska 

Gdyby kilka lat temu ktoś zapytał mnie czy boję się 
zmian, z pewnością odpowiedziałabym, że nie. Tak 
o sobie myślałam. Ostatnie lata uświadomiły mi, że 
bardzo się myliłam. Zapytana o to samo dzisiaj, 
musiałabym uczciwie przyznać, że zdecydowanie 
należę do ludzi, którzy nie lubią zmian. Nie lubią ich, 
bo bardzo cenią stabilizację i poczucie 
bezpieczeństwa, zmiana budzi w nich lęk. 

http://www.grupatrop.pl


strony chciałam zamieszkać w Warszawie 

i bardzo na to czekałam. Z drugiej strony 

przeprowadzka oznaczała dla mnie zmianę 

wszystkiego, co do tej pory znałam – otocze-

nia, pracy, formy moich kontaktów z rodziną 

i przyjaciółmi. Czas decyzji był dla mnie trud-

ny i towarzyszyło mu wiele sprzecznych emo-

cji. 

Miałam wrażenie, ze cały czas przygotowuję 

dokładny plan działania spisując krok po kro-

ku, a w rzeczywistości toczyłam wewnętrzną 

walkę, zmagałam się z lękiem i frustracją, 

zwlekałam z podjęciem ostatecznej decyzji. 

Dzisiaj, jako osoba bardziej świadoma rozu-

miem to, że opierałam się zmianie i miałam 

trudność w podjęciu decyzji. Rozumiem też, 

że to naturalne. Zgodnie z krzywą obrazującą 

emocje w procesie zmiany byłam w fazie 

pierwszej. Złościłam się ponieważ wiedziałam, 

że sytuacja się zmieni i wtedy ja też będę mu-

siała się zmienić. Ten pierwszy krok związany 

z podjęciem decyzji był zdecydowanie naj-

trudniejszy. 

Ze względu na moje córki przeprowadzka zo-

stała zaplanowana na moment zmiany ich 

szkoły. Dziewczyny kończyły właśnie szkołę 

podstawową, gimnazjum miały zacząć już 

w Warszawie. Przenosiny zaplanowałam na 

czas wakacji. Rzazem z córkami przyjrzałam 

się mapie okolicy, w której miałyśmy miesz-

kać. Wybrałyśmy kilka szkół. Po wstępnej se-

lekcji wybrałyśmy dwie szkoły. To był drugi 

krok. 

Równolegle planowałam swoje zmiany zawo-

dowe. W poprzedniej pracy było mi bardzo 

dobrze. W firmie pracowałam kilka lat i mia-

łam dobre wyniki. Czułam się związana z ludź-

mi i nie było mi łatwo się rozstać. A jednak 

dość szybko zrobiłam to. Zgodnie z planem 

zaczęłam spotykać się z head hunterami i roz-

ważać różne oferty. Finalnie z kartką w ręce 

przeprowadziłam analizę wad i zalet każdej 

z nich i dokonałam wyboru.To był trzeci krok. 

W następnym etapie udało nam się szybko 

znaleźć mieszkanie i przeprowadziłyśmy się. 

W całej tej zmianie najtrudniejszy i najbar-
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dziej męczący był pierwszy etap. Długi czas 

wahania się, analizowania i planowania. Kiedy 

go przeszłam w krótkim czasie po podjęciu 

decyzji miałam wybraną szkołę dla dzieci, 

podpisaną umowę z nową firmą i znalezione 

mieszkanie. 

Dlaczego ten etap był taki trudny i tak długo 

trwał? Gdy wspominam 

go, jasno widzę, że doko-

nanie tej zmiany było dla 

mnie trudne ze względu 

na emocje, które mi to-

warzyszyły. 

Obawiałam się tego, co 

przyniesie nowa sytua-

cja. Zwlekałam, bo nie chciałam popełnić żad-

nego błędu, nie chciałam poczuć się zraniona 

czy oszukana, nie chciałam stracić swojej za-

wodowej pozycji. 

Dzisiaj wiem i bardziej rozumiem, że emocje 

towarzyszące pierwszemu etapowi w proce-

sie zmiany nie są miłe i to zupełnie normalne. 

U wielu osób pojawia się zaprzeczenie, złość, 

frustracja i opór. Jeszcze mocniejsze pojawia-

ją się w przypadku, gdy zmiana jest niespo-

dziewana i związana z poczuciem straty (np. 

utratą pracy, kogoś bliskiego czy niepowodze-

niem finansowym). Wtedy należy przygoto-

wać się na szok, strach, dezorientacje, unika-

nie czy nawet stany depresyjne. Towarzyszą 

one ludziom do czasu zaakceptowania nowej 

rzeczywistości i doświadczonej straty, czyli do 

momentu, w którym przestają oni patrzeć 

w przeszłość i myśleć tylko o przeszłości. 

Zmiana następuje w chwili, kiedy zaczyna się 

patrzeć w przyszłość i wtedy ludzie zaczynają 

działać. 

Podobnie było ze mną. 

Gdy minął pierwszy 

moment zaczęłam 

działać planowo i kon-

sekwentnie. Kiedy pa-

trzę na siebie z per-

spektywy czasu, wyda-

je mi się to nawet zabawne. Zwlekałam, bo 

bałam się odpowiedzialnego podjęcia decyzji 

związanych ze zmianą. A kto jak nie ja powi-

nien mieć wpływ na kształt mojego życia? To 

przecież ode mnie zależy jak potoczy się wiele 

spraw, wiec powinnam z tego korzystać. 

Mój przypadek dowodzi, że choć z trudem 

zdecydowałam się na zmianę, jestem z niej 

dzisiaj bardzo zadowolona. Wiem, że mimo 

licznych emocji była dobra dla mnie i dla mo-

ich dzieci. Zrobiłam to i jestem dzisiaj szczęśli-

wa. 

Warto zatem zmierzyć się ze swoim strachem 

i wziąć odpowiedzialność za własne życie. 

 

SZKOŁA TRENERÓW PIERWSZEGO STOPNIA 

‒ start 11 października 2014 

Zapraszamy do kontaktu:  

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

oraz na stronę WWW: Szkoła Trenerów I stopnia 

http://www.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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Z jednej strony tworzenie planów opartych na 

aktualnych założeniach, a co gorsza przywią-

zywanie się do nich, może narazić nas na bo-

lesne zderzenie się z rzeczywistością. Z dru-

giej jednak strony, wyznaczając sobie cele 

nadajemy sens naszym działaniom, przyjmu-

jemy kierunek rozwoju 

i minimalizujemy ryzy-

ko, że stracimy czas na 

coś, czego tak na praw-

dę nie potrzebujemy. 

W moim przypadku pla-

nowanie i korzyści z nim 

związane wzięły górę. Dlaczego? 

Pracując w Centrum Certyfiacji TROP poznaję 

wiele Indywidualnych ścieżk rozwoju, wypra-

cowanych przez osoby ubiegające się o certy-

fikat TROP. Są to plany dotyczące przyszłości 

w roli trenera lub coacha. Prowadząc procesy 

certyfikacyjne niejednokrotnie zastanawiałam 

się, nad tym dlaczego taką trudność mają lu-

dzie ze spisaniem treści rozmów z mentorem. 

Mam hipotezę (popartą własną drogą do cer-

tyfikatu) – powiedzenie o swoich planach to 

jedno, a ich spisanie… 

to zupełnie co innego. 

Papier nie zapomina. 

Gdy rozmawiam 

z osobami odnawiają-

cymi certyfikat zawsze 

pytam, czy udało się 

im zrealizować te plany, często słyszę: 

„Niestety nie”. Gdy natomiast pytam: „Czy 

proces planowania to »czas bezpowrotnie 

stracony«”? Odpowiadają: „Absolutnie nie!”. 

 

 PLANOWAĆ CZY NIE?    
OTO JEST PYTANIE 

Sonia Jakubowska 

Pewien człowiek, którego bardzo ceniłam, zwykł 
mawiać, że „planowanie to czas bezpowrotnie 
stracony”. Długo się zastanawiałam nad tym, czy 
zgadzam się z tym stwierdzeniem czy nie.  

http://www.grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/centrum-certyfikacji-trop
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O co w tym wszystkim chodzi? 

W Indywidualnych Ścieżkach Rozwoju ludzie 

piszą o planach małych i dużych: od tego jakie 

książki chcą przeczy-

tać, czy kursy ukoń-

czyć, po plany związa-

ne ze zmianą pracy 

i zdobywaniu nowych, 

ekscytujących do-

świadczeń. Później 

okazuje się, że prze-

stają te plany realizować, coś ich tak wciąga, 

że reszta przestaje mieć znaczenie, bo znaj-

dują to co jest dla nich naprawdę ważne. 

I prawdopodobnie nie odkryliby tego, gdyby 

w pewnym momencie nie zaczęli się gorącz-

kowo zastanawiać: „Jak będzie wyglądał mój 

rozwój przez najbliższe 3 lata? O czym będę 

rozmawiać z mentorem?” Planowanie to czas, 

który mamy na przyjrzenie się sobie, naszym 

zasobom, ale i możliwościom. Musimy rozej-

rzeć się wokół siebie i zoba-

czyć do czego mamy do-

stęp, co nas ciekawi, a co 

nas fascynuje.  

Podczas certyfikacji mamy 

możliwość zweryfikowania 

naszych planów z życzliwą 

i empatyczną osobą, która pomaga zobaczyć 

je z lotu ptaka. Różnie może się ta nasz ścież-

ka rozowoju potoczyć, ale jedno jest pewne: 

jeżeli nie ruszymy, to nie zobaczymy co jest za 

zakrętem. Do zobaczenia :)  

 

CENTRUM CERTYFIKACJI TROP 

 Indywidualna Ścieżka Rozwoju 

 Mentoringi 

 Lista osób certyfikowanych na stronie 

 Indywidualne profile osób certyfikowanych 

Zapraszamy do kontaktu:  

certyfikacja@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

oraz na stronę WWW: Centrum Certyfikacji TROP 

http://www.grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/centrum-certyfikacji-trop/lista-osob-certyfikowanych
mailto:certyfikacja@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/centrum-certyfikacji-trop
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Aby z konfliktu powstało „życie”, czyli coś no-

wego i budującego, ważne są umiejętności 

konstruktywnego odnajdowania się w nim, 

ale przede wszystkim akceptowania jego wy-

stąpienia. Akceptowa-

nia, które unika oceny. 

Niedawno, podczas roz-

mowy z jednym z moich 

klientów miałem okazję 

tego doświadczyć. W 

trakcie dialogu zaobserwowałem, że napięcie 

po obu stronach coraz bardziej narasta. Sytu-

acja stała się dość nieprzyjemna. Powodem 

były różnice w podejściu do pracy w danym 

projekcie oraz brak porozumienia po prawie 

dwóch godzinach rozmowy. Dalsza część spo-

tkania prawdopodobnie skończyłaby się fia-

skiem i rozeszlibyśmy się z „chłodnym sza-

cunkiem” dla swej odmienności, gdybym nie 

zaryzykował nazwania i zaakceptowania roz-

bieżności naszych poglądów. Od tego mo-

mentu udało nam się zobaczyć coś więcej niż 

tylko różnice. To trzecie 

spojrzenie, perspektywa 

z „lotu ptaka” na całą 

sytuację, pozwoliło od-

naleźć sens w naszej 

dyskusji i skupić się na 

tym co łączy, a nie na 

tym, co dzieli. 

Taka zmiana perspektywy nie jest wcale ła-

twa. Już bowiem samo nastawienie w pracy 

z sytuacjami konfliktowymi może przesądzić 

o tym, czy osiągniemy zamierzone efekty. 

Prowadząc zajęcia dla studentów psychologii 

w obszarze doskonalenia kompetencji nego-

 KONFLIKT TO    

DNA ŻYCIA 

Maciej Baryłka 

Najprostsze rozumienie słowa konflikt oznacza zderzenie. 
Nie jest zatem dziwne, że większość osób, z którymi 
rozmawiam o konflikcie utożsamia go z czymś bardzo 
nieprzyjemnym, wyniszczającym i niepotrzebnym. Czy 
można jednak spojrzeć na konflikt inaczej?  

http://www.grupatrop.pl
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cjacyjnych zaobserwowałem, że dobrych ne-

gocjatorów charakteryzowała umiejętność 

akceptacji różnic.  

Otóż proponowa-

łem na początku 

spotkania proste 

ćwiczenie, którego 

celem było dosko-

nalenie umiejętno-

ści przyjmowania różnych punktów widzenia. 

Cześć grupy, losowo dobrana, miała za zada-

nie wypracować argumenty do tezy: Konflikty 

są złe. Druga część grupy miała za zadanie 

wypracować argumenty do tezy: Konflikty są 

dobre. W kolejnym punkcie tego ćwiczenia 

obie grupy zamieniały się tezami i miały wy-

pracować argumenty do pierwotnie przeciw-

stawnego założenia.  

Zresztą do tego ćwiczenia zapraszam również 

Ciebie, drogi czytelniku. Zapraszam abyś po-

myślał/ła, co złego może nieść ze sobą kon-

flikt. Najlepiej, jeśli spiszesz to na kartce. W 

kolejnym punkcie napisz proszę, co dobrego 

może nieść ze sobą konflikt. W następnym 

kroku sprawdź, czy udało Ci się w równym 

stopniu zaangażować w wypracowanie prze-

ciwstawnych sobie tez, czy też faworyzowa-

łeś/łaś któreś z podejść. Odpowiedź na to py-

tanie pozwala zastanowić się nad tym, czy 

masz umiejętność angażowania się w prze-

ciwstawne podejścia nawet wtedy, gdy raz już 

utożsamiłeś się z jedną ze stron.  

Nie oznacza to, że pochwalam oportunizm. 

Jeśli jednak potrafisz zaangażować się w wy-

pracowanie argumentów do obu tez (z nasta-

wieniem nieoceniania ich) to dajesz tym sa-

mym dowód umiejętności zwiększających 

szanse na konstruktywne porozumienie się 

w konflikcie. Niezależnie od tego, czy jesteś 

jedną ze stron, czy też twoim celem jest po-

moc w doprowadzeniu do konsen-

susu, dzięki tej umiejętności skon-

fliktowane osoby mogą poczuć się 

wysłuchane, a jest to fundament, 

na którym można budować dalszą 

relację. 

Moje wnioski po przeprowadzeniu 

szeregu takich ćwiczeń dla studentów, są na-

stępujące: osoby, które miały trudność z za-

angażowaniem się wypracowanie argumen-

tów do przeciwstawnej tezy, miały również 

mniejsze sukcesy w negocjacjach typu wygra-

ny-wygrany; osoby, które miały większą ła-

twość w generowaniu argumentów dla obu 

stron osiągały lepsze wyniki w tego typu ne-

gocjacjach. 

Wracając do metafory „konfliktu, jako zderze-

nia” warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden 

istotny aspekt. Energia, która powstaje w wy-

niku takiego zderzenia. Emocje. Nawet posia-

dając opisane wcześniej umiejętności może-

my mieć problem z odnajdywaniem się 

w trudnych sytuacjach, gdyż nie będziemy 

radzili sobie z własnymi emocjami. Jeśli zatem 

przeszkodą w porozumieniu staje się brak 

umiejętności konstruktywnego wyrażania 

emocji, to rozwiązanie jest dość proste – roz-

poczęcie nauki.  

Dla niektórych może się to okazać jednak 

trudnym procesem. Można go porównać do 

posiadania wspaniałego, super szybkiego sa-

mochodu, który staje się niebezpieczny przy 

niewielkich umiejętnościach kierowcy. Podob-

nie jest ze sztuką konfliktowania się, kiedy 

doświadczamy ekstremalnych stanów. I tak, 

jak można nauczyć się prowadzić samochód, 

http://www.grupatrop.pl
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tak można nauczyć się konstruktywnego ra-

dzenia z własnymi emocjami – korzystając 

z treningów interpersonalnych, coachingu, 

warsztatów itp.  

Jest to bowiem umiejęt-

ność, a nie cecha oso-

bowości i od nas zależy, 

jak będziemy z niej ko-

rzystać i ją doskonalić. 

Warto przy tym pamię-

tać, że nawet silne i nieprzyjemne w odczuwa-

niu emocje czemuś służą. Jeśli ktoś z Was po-

dróżował w górach, jadąc samochodem po 

serpentynach to wie, co mam na myśli. Nawet 

jadąc stromym zboczem da się jechać płynnie 

i bezpiecznie poprzez adekwatne dostosowa-

nie prędkości, a kontakt ze strachem może w 

tym tylko pomagać. Jeśli jednak ktoś niekon-

struktywnie radzi sobie z emocjami, może 

przyspieszać (uciekając lub ignorując strach) 

lub stanąć w miejscu (pozwalając, by emocje 

go „zalały”).  

W obu przypadkach zachowanie obarczone 

jest dużym ryzykiem wypadku. Słuchanie 

swoich emocji i korzystanie z nich zwiększa 

szanse na efektywne pokonanie drogi. Rów-

nież w konflikcie. Jeśli trafnie odczytujemy 

i umiejętnie korzystamy ze strachu, smutku, 

radości czy złości – przyspieszamy proces wy-

pracowania rozwiązań. Zaryzykuję nawet 

stwierdzenie, że nie da się rzetelnie zająć kon-

fliktem bez uważnego wglądu w samego sie-

bie i czytelnego śledzenia tego, co się z nami 

dzieje. 

Podsumowując, na kompetencje pracy z kon-

fliktem składają się: nasze nastawienie, wie-

dza o procesach, które mu towarzyszą oraz 

umiejętności, jakie wytrenowaliśmy. Moim 

zdaniem jest to bardzo optymistyczne spoj-

rzenie, ponieważ oznacza, że umiejętności 

radzenia sobie w konflikcie 

możemy rozwijać. Nawet, 

jeśli teraz nasze kompeten-

cje w tym zakresie są zniko-

me, to możemy je w sobie 

wypracować poprzez ćwi-

czenia, refleksyjność, sa-

moświadomość tego, co w nas i otaczającej 

nas rzeczywistości zachodzi. 

Poniżej przedstawiam sześć kluczowych 

umiejętności w pracy z konfliktem: 

1. Umiejętność akceptowania zaistniałej 

sytuacji (widzenia jej takiej, jaka jest). 

2. Umiejętność przyjmowania różnych po-

staw oraz akceptacji dla różnorodności. 

3. Umiejętność skupiania się na tym, co łą-

czy zamiast na tym, co dzieli (praca na 

pozytywach). 

4. Umiejętność konstruktywnego wyrażania 

emocji (szczególnie tych silnych). 

5. Umiejętność słuchania. 

6. Umiejętności facylitacyjne. 

Dzięki tym umiejętnością istnieje duża szan-

sa, że efekty konfliktu będą twórcze niczym 

DNA. 

* Dziękuję Dorocie Szczepan-Jakubowskiej za 

nazwanie mojego rozumienia konfliktu słowa-

mi: „Konflikt to DNA życia”. Skojarzenie to wy-

daje mi się nadzwyczaj trafne, dlatego też po-

zwoliłem sobie użyć go, jako tytułu powyższe-

 

SZKOŁA PRACY Z KONFLIKTEM  

W ORGANIZACJACH 

‒ start 18 października 2014 

Zapraszamy do kontaktu:  

akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 

oraz na stronę WWW 

http://www.grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/index.php/akademia/kierunek-mediatorzy-w-organizacji
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Wizja ścieżki, którą chcemy podążać jest pierw-

szym krokiem. Gdy już wymyślimy gdzie chce-

my iść, trzeba się zastanowić jak i którędy 

można tam dotrzeć. Wtedy zdajemy sobie 

sprawę z ogromnej liczby kroków, które bę-

dziemy musieli wykonać.  

Tutaj z pomocą przychodzi nam technologia. 

W tym numerze TROPlettera, po raz pierwszy, 

chcemy zaprezentować Wam narzędzie on-

line, którego warto używać do planowania pra-

cy zarówno swojej własnej jak i w ramach ze-

społu. 

Mowa o aplikacji Asana, dostępnej na stronie 

www.asana.com. Jest to darmowa aplikacja 

(do 15 użytkowników), posiada wsparcie dla 

smartfonów i z jednej strony mnogość funkcji, 

z drugiej zaś dość intuicyjny i prosty interfejs. 

Przede wszystkim służy do budowania projek-

tów i przydzielania zadań. Zadania można opi-

sywać, przypisywać im deadline, dodawać za-

łączniki, a w przypadku pracy w zespołach, ob-

serwować i komentować zadania innych osób. 

Zasadniczo interfejs pozwala niemal całkowi-

cie odejść od e-maili w pracy w zespole. 

Oprócz tego, aplikacja posiada wiele innych, 

przydatnych rozwiązań: 

 „Przypominacze” o zadaniach na najbliższe 

dni codziennie rano (jeden zbiorczy mail). 

 Raz w tygodniu podsumowanie pracy ze-

społu. 

 Możliwość wysłania maila na adres 

(x@mail.asana.com), który od razu stanie 

się zadaniem do wykonania. Tytuł stanie się 

zadaniem, treść opisem zadania, a załączni-

ki – załącznikami zadania ;) 

 W przypadku pracy na adresie maila firmo-

wym, pozwala na tworzenie zespołów 

(osoby rejestrujące się na adres automa-

tycznie są przydzielane do firmy według 

domeny). 

 Tworzenie podzadań, każde z pełnymi funk-

cjami zadania. 

 Organizacja pracy z przydzielaniem zadań 

na 3 kategorie (dziś, wkrótce, później). 

 Rozbudowana wyszukiwarka, pozwalająca 

tworzyć i zapisywać raporty zadań – szcze-

gólnie przydatne dla PM. 

 Kalendarz, pokazujący projekt, zadania da-

nej osoby, lub całą pracę zespołu. 

 Tagi, kolory – pozwalają na organizację 

większych projektów. 

 Wiele innych funkcji. 

Aplikacja jest niestety tylko w języku angiel-

skim (dostępna jest wtyczka do Chroma, która 

tłumaczy translatorem), ale nawet bez znajo-

mości języka można się w niej łatwo zoriento-

wać. 

Można używać jej również jako agregatora 

wiedzy, CRMa oraz na wiele innych sposobów. 

Jeśli jesteście zainteresowani jej wdrożeniem 

w swojej pracy, polecam spędzić trochę czasu 

z manualem (w rzeczywistości jest to dużo 

przyjemniejsze niż brzmi). Filmy wideo pokazu-

ją różne zastosowania i funkcje, które na co 

dzień bardzo usprawniają pracę. 

Są dostępne również różne wtyczki do Asany, 

pozwalające np. na używanie jej jako Gantta, 

pozwalające tworzyć mapę myśli czy dające 

możliwość synchronizacji z kalendarzem. 

Tutaj możecie pobrać prezentację pokazującą 

główne obszary pracy w Asanie. 

TOOLTROP 
NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY 

http://www.grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl/pobierz/pobierz.php?plik=tl2014-9asana&zrodlo=tl-09-2014
http://www.grupatrop.pl/pobierz/pobierz.php?plik=tl2014-9asana&zrodlo=tl-09-2014
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TROPOWIEŚCI 
CO U NAS SŁYCHAĆ? 

Jac w TOK FM u Piotra Sito   

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy dzien-

nikarza radio TOK FM Pawła Sito z Jacem Jaku-

bowskim pt.: „Wojna i niepokój”. Słuchaj.  

 

 

Dorota Szczepan-Jakubowska została zapro-

szona jako ekspert na wydarzenie organizo-

wane 7 sierpnia przez Akademickie Inkubato-

ry Przedsiębiorczości – StartUp Mixer.  

Podczas spotkania Dorota przedstawiła star-

tupowcom koncepcję lidera-przedsiębiorcy 

nastawionego na współpracującę z innymi, 

integrującego ludzi, dającego wsparcie, ale 

także umiejącego je przyjąć. Dorota wraz 

z Anną Hejką z Hejka Capital Marketers Gro-

up i Szymonem Kurzycą z Lewiatan Business 

Angels  wybrali najlepszy StartUp i odpowia-

dali na pytania uczestników w trakcie networ-

kingowej części spotkania. 

 

 

W piątek, 12 września odbędzie się w Krako-

wie Coachingoffnia. Zainteresowanych zapra-

szamy na stronę. 

 

 

26 sierpnia odbyła się wewnętrzna konferen-

cja na temat Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu w Grupie Kopex.  

Prof. Andrzej Jacek Blikle i Jac Jakubowski wy-

głosili podczas niej wykład na temat Zarzą-

dzania godnościowego. Podkreślali z jednej 

strony jak ważna jest potrzeba godności i wy-

jaśnili jaką rolę pełni w motywowaniu ludzi do 

działania, a z drugiej przedstawili psycholo-

giczne aspekty dojrzewania człowieka po-

przez proces dawania i brania. Pomysłodaw-

cą konferencji był właściciel i inwestor Grupy 

Kopex, udziałowiec Mostostalu - Krzysztof 

Jędrzejewski, znany i ceniony filantrop.  

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji 

„Financial Controlling Summit 2014” podczas 

której poprowadzimy 2 warsztaty z kompe-

tencji miękkich:  

- „Jak połączyć wodę z ogniem czyli o współ-

pracy działu kontrollingu z resztą firmy?”  

Trener: Patrycja Działoszyńska 

„Jak ugotować żabę? Czyli o sztuce zarządza-

nia zmianą” 

Trener: Justyna Zacharuk 

Na hasło „TROP” uczestnicy otrzymują 10 % 

zniżki.  

Więcej informacji na stronie. 

http://www.grupatrop.pl
http://audycje.tokfm.pl/audycja/30
http://www.kolczingoffnia.pl
http://grupatrop.pl/index.php/strony-specjalne/aktualnosc?akt=363


 

Zapraszamy na dzień inspiracji, wymiany wiedzy,  

doświadczeń, ciekawych spotkań oraz rozmów.  
 

 

W programie między innymi: 

 warsztaty i seminaria; 

 specjalne stoiska informujące 

o naszych szkoleniach otwartych, 

programach dedykowanych 

firmom i biznesowi, systemie 

certyfikacji. 

Szczegóły dnia otwartego oraz 

formularz zgłoszeniowy na naszej 

stronie WWW. 

 

12 września 2014 

10:00-19:00 

Siedziba Grupy TROP 

ul. Pożaryskiego 69,  

Warszawa-Anin.  

 

www.grupatrop.pl 

http://www.grupatrop.pl/index.php/strony-specjalne/aktualnosc?akt=257
http://www.grupatrop.pl/index.php/strony-specjalne/aktualnosc?akt=257
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.grupatrop.pl
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KALENDARIUM 
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY? 

 Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt 

S
T

A
Ł

E
 

Program superwizyjno-mentoringowy  
Siedziba Grupy 

TROP*  

Dołącz w każdej 

chwili  
jac.jakubowski@grupatrop.pl 

Cykl Inspiracje On-line 
Dołącz w każdej 

chwili  
jac.jakubowski@grupatrop.pl 

W
R

Z
E

S
IE

Ń
   

DZIEŃ OTWARTY 

Zobacz jak działamy, czyli Grupa TROP  

od zaplecza oraz cały dzień  

seminariów, spotkań i rozwoju 

Siedziba Grupy 

TROP*  

12.09.2014 

10:00-19:00 
akademia@grupatrop.pl 

Kołczingoffnia 

Spotkanie gdzie „coach coachowi coachem“.  
Kraków 12.09.2014 

www.kolczingoffnia.pl   

kontakt@kolczingoffnia.pl  

Konferencja popularyzująca Program “TROPEM 

Jakości” organizowana przez Fundację 

“Iskierka” 

Wyzwania lidera w biznesie i organizacjach 

pozarządowych 

prof. Andrzej Jacek Blikle, Jac Jakubowski 

Park Hotel 

Diament Zabrze 

ul. 3go Maja 122a 

Zabrze 

23.09.2014 kontakt@tropemjakosci.pl 

Profesjonalista w zgodzie ze sobą  

Od czeladnika do mistrza,  

czyli jak korzystać ze swoich mocnych stron  

w pracy trenera i coacha  

Siedziba Grupy 

TROP*  
23.09.2014 akademia@grupatrop.pl 

Trening Interpersonalny 

Zrozumieć siebie i innych 

Siedziba Grupy 

TROP* 
24-28.09.2014 akademia@grupatrop.pl 

 

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa  

http://www.grupatrop.pl
mailto:jac.jakubowski@grupatrop.pl
mailto:jac.jakubowski@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
http://www.kolczingoffnia.pl
mailto:kontakt@kolczingoffnia.pl
mailto:kontakt@tropemjakosci.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl


26 
TROPletter 9/2014 (19) www.grupatrop.pl 

KALENDARIUM 
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY? 

 Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt 

P
A

Ź
D

Z
IE

R
N

IK
  

Szkoła Trenerów I stopnia 

Rozpoczęcie kursu 

Siedziba Grupy 

TROP*  
od 11.10.2014 akademia@grupatrop.pl 

Szkoła Coachów I stopnia 

Rozpoczęcie kursu 

Siedziba Grupy 

TROP*  
od 11.10.2014 akademia@grupatrop.pl 

Lider, który łączy 

Otwarte seminarium 

Siedziba Grupy 

TROP*  
14.10.2014 akademia@grupatrop.pl 

Szkoła „Praca z Konfliktem 

w Organizacjach” 

Rozpoczęcie kursu 

Siedziba Grupy 

TROP*  
od 18.10.2014 akademia@grupatrop.pl 

Ogólnopolska konferencja warsztatowa 

„Pracuj z Sensem” 

Stara Przędzalnia 

ul. 1 go Maja 41D  

Żyrardów  

20-21.10.2014 kontakt@tropemjakosci.pl 

Festiwal Progressteron 

Pracuj z sensem - Jac Jakubowski 

Aby zmiana była rozwojem! Jak przygotować 

się i przejść przez zmianę? - Justyna Zacharuk, 

Patrycja Działoszyńska 

Warszawa  
 

25-26.10.2014 
paulina.wojcik@grupatrop.pl 

Financial Controlling Summit 2014 

Jak połączyć wodę z ogniem, czyli o współpracy 

działu kontrollingu z resztą firmy. - Patrycja 

Działoszyńska 

Jak ugotować żabę, czyli o sztuce zarządzania 

zmianą. - Justyna Zacharuk  

Warszawa  5.11.2014 paulina.wojcik@grupatrop.pl 

L
IS

T
O

P
A

D
  

Program U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza 

Rozpoczęcie kursu 

Siedziba Grupy 

TROP*  
od 22.11.2014 akademia@grupatrop.pl 

 

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa  

http://www.grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl
mailto:kontakt@tropemjakosci.pl
mailto:paulina.wojcik@grupatrop.pl
mailto:paulina.wojcik@grupatrop.pl
mailto:akademia@grupatrop.pl

