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Chaos daje im zysk,

ale nie byle jaki chaos

Kto jest za to odpowiedzialny?
W dżungli

budowania relacji
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Witamy Was bardzo serdecznie w jesienno-zimowym wydaniu naszego emagazynu. Pogoda wprawdzie robi się coraz bardziej chłodna i dżdżysta,
ale u nas w ośrodku zawsze panuje ciepła, rozgrzana emocjami atmosfera.
Powoli kończymy 20 rok istnienia naszej firmy, dlatego też, jak przystało
na poważnych, siwiejących miejscami seniorów rynku szkoleniowego,
zasiadamy z poważnymi minami i kubkami herbaty, zapraszając was do
lektury kolejnego już wydania naszego magazynu.
W tym numerze nie tylko przypomnimy sobie, jak obchodziliśmy nasz
jubileusz, ale także porozmawiamy o jednym z najczęściej podnoszonych
tematów dotyczących pracy coacha i trenera – o odpowiedzialności. Czym
jest, czego dotyczy, kto ją bierze i za co – oto pytania, z którymi postaramy
się zmierzyć w tym numerze.
Oczywiście nie zabraknie relacji z Festivalu, wywiadów i zawsze
popularnego toolTROP’a. Jako zespół mamy nadzieję, że spotkamy się
z Wami na kolejnych dniach otwartych i seminariach Grupy TROP. Nie
zapomnijcie, że zawsze staramy się przygotować dla Was coś nowego.
Czym tym razem zaskoczymy? O tym przekonacie się już sami…
Zespół e-magazynu TROP

SONIA JAKUBOWSKA
Trener, konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój: TROP dla Firm

MAGDALENA PRZYBOREK
Koordynator Akademii TROP

MACIEK TRAWKA
Specjalista ds. IT,
programista strony
internetowej, redaktor
i edytor materiałów TROP

JUSTYNA ZACHARUK
Trener, coach,
konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój:
TROP dla Firm

SZYMON NIEMIEC
Koordynator Ośrodka TROP

MACIEJ SANDOMIERSKI
Koordynator
ds marketingu i sprzedaży

PAULINA WÓJCIK
Koordynator
ds. marketingu i promocji

Zapraszamy do kontaktu i współpracy
przy tworzeniu TROPlettera.
Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl

Zdjęcia z Festivalu zostały wykonane przez Kropacz.pl
www.grupatrop.pl

Jeśli chcesz kupić książkę
Jaca Jakubowskiego
„Działać i Być”, zajrzyj tutaj.

Pełną galerię zdjęć
z Festivalu oraz
towarzyszących
warsztatów możesz
zobaczyć tutaj.

Nowe ścieżki rozwoju

Espresso - skuteczne warsztaty rozwojowe

Espresso - skuteczne warsztaty rozwojowe

Salut! Dobry stres

Trudne rozmowy

Dorota Jakubowska

Dorota Jakubowska

16-17 lutego*

Zapisz się

9-10 grudnia*

Zapisz się

Warsztat sprzedaży Metodą TROP

Cykl warsztatów z autoprezentacji

Sprzedaż dla trenerów i coachów

Rozwiń skrzydła, prezentuj się
skutecznie i bez lęku

Justyna Zacharuk
Zbieramy grupę*

Czytaj więcej

Maciej Robakiewicz
Warsztat bazowy

Warsztat zaawansowany

Czytaj więcej
Czytaj więcej

Pogłębiony trening interpersonalny

Certyfikacja TROP

Warsztat intensywnego
rozwoju osobistego

Certyfikacja TROP

Dorota Jakubowska

Superwizje grupowe
Indywidualne sesje mentoringowe

Zbieramy grupę*

Czytaj więcej

Superwizorzy Grupy TROP

*Prowadzimy zapisy na podane terminy kursów i zbieramy grupę osób
zainteresowanych konkretnym kursem, dla których dostosowujemy termin.

Czytaj więcej

Rozwój jest dla mnie jak...

Metoda TROP jest dla mnie jak: kameleon,
ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Z jednej
strony bardzo konkretna, z drugiej strony przy
każdym spotkaniu widzę nowe kolory.
Jan Wyrwiński

Metoda TROP jest dla mnie jak: uważność, ciągłe
rozumienie tego co czuję, poszerzanie widzenia i samorozwój.
Rozwój jest dla mnie jak: droga, którą idę.
Gdy się rozwijam to czuję, że idę do przodu, czuję
przyjemność, satysfakcję i zadowolenie.
Elżbieta Nałęcz

Rozwój jest dla mnie jak: odkrycie drugiej młodości.
Gdy się rozwijam czuję radość.
Metoda TROP jest dla mnie jak odkrycie drugiej młodości.
Sławomir Łais
Rozwój jest dla mnie jak: podnoszenie
się, wstawanie po okresie uśpienia, to też
refleksja, że robię coś po coś.
Monika Karwat

Metoda TROP jest dla mnie jak: Bardzo mi się podoba to, że ludzie
słuchają Cię w odpowiedni sposób, nie słuchają z intencją, aby narzucić
swoją wolę, słuchają “czysto”, nie wiem jak to dokładnie opisać, słuchają
i rozumieją. To jest specyficzny rodzaj słuchania.
Piotrek

CHAOS DAJE IM ZYSK
ALE NIE BYLE JAKI CHAOS

Ryszard Praszkier

Chaos daje im zysk, ale nie byle jaki chaos. Jak
stworzyć warunki, żeby z chaosu tworzyć przestrzeń
do powstawania nowych nieoczekiwanych pomysłów?
Rozmowa o szczęśliwym trafie, długoletniej przyjaźni
z Jackiem i Dorotą Jakubowskimi – założycielami Grupy
TROP z badaczem zmiany społecznej, kreatywności
i tajemniczego zjawiska Serendipity, dr Ryszardem
Praszkierem.

Paulina Wójcik: Chciałabym porozmawiać
o tym jak to wszystko się zaczęło – współpraca z Jackiem i Dorotą Jakubowskim, z TROPem? A później przyjrzałabym się bliżej tematowi
SERENDIPITY, o którym
opowiadał pan podczas
Festivalu TROP – Smakuj
Rozwój.

od narkotyków, a jednocześnie promują twórcze działania. Na przykład niezależny teatr
albo działania poetyckie.
Jednocześnie
prowadziliśmy
alternatywny
styl życia, staraliśmy się być
otwarci (więcej
informacji
o czasach hipisowskich można znaleźć
w książce Kamila Sipowicza „Hipisi PRL”)
i traktować tak samo przyjaźnie ludzi, których
dobrze znamy i nieznajomych. Mieszkaliśmy

Ryszard Praszkier: Jeżeli chodzi o Jaca Jakubowskiego to znamy się
od początku lat 70. I byliśmy obaj w alternatywnym ruchu, nazywaliśmy się hipisamitwórcami, czyli takimi, którzy dystansują się
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razem, dyskutowaliśmy o filozofii i tak dalej…
Ma to też odniesienie do Serendipity, o którym zaraz będzie mowa, czyli po tych sześćdziesięciu latach temat jest ciągle aktualny.

P.: To tak i ek speryment jeszcze przed SOSem (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny)?
R.P.: Tak. W tym
ośrodku stosowali
kary fizyczne np. zastrzyk podskórny,
który był bardzo bolesny. W ogóle torturowali tych chłopców. A my próbowaliśmy to
zmienić: przyjaźniliśmy się z nimi, chodziliśmy
na wyprawy. I właśnie za taką postawę
wszystkich wychowawców, włącznie z docentem Jankowskim, zwolnili z pracy.

Kiedyś byliśmy wychowawcami
w alternatywnym
programie Kazimierza Jankowskiego w Garwolinie, w którym prowadzono oddziały dla
młodych chłopców, tak zwanych dyssocjalnych. Wyrzucili nas stamtąd za sprzeciwianie
się procedurom – stosowaniu kar i organizowaniu wolnego czasu chłopcom.

Po tym wydarzeniu zaczęliśmy szukać alternatywnych form działania, często działania
moje i Jacka splatały się. Jacek szedł troszkę
inną ścieżką niż ja, ale zwykle współpracowaliśmy, wymienialiśmy myśli, inspirowaliśmy się.
Ponownie nasze drogi zbiegły się, kiedy zacząłem pracować dla Ashoki, czyli międzynarodowego stowarzyszenia promującego
przedsiębiorców społecznych (jako założyciel
Polskiej Ashoki, a potem dyrektor szkoleń
międzynarodowego personelu tej organizacji). Jacek był jednym z najlepszych możliwych
kandydatów na Ashoka Fellow – twórcza osoba z wizją, która realizuje projekty społeczne z
młodzieżą i dla młodzieży w ramach Stowa-

TROPletter 12/2015 (25)

rzyszenia Powszechna Akademia Młodzieży.
Zbliżyło nas to kolejny raz.
P.: Skąd u pana zainteresowanie Serendipity? Jak zetknął się pan z tym tematem?
R.P.: To jest tak – w tej chwili jako pracownik
Uniwersytetu Warszawskiego, badam teoretycznie różne zjawiska, które praktycznie eksplorowałem pracując w Ashoce. Mówię chociażby o przyglądaniu się temu, czym jest kreatywność. W Ashoce rozmawiałem i rozmawiam z takimi ludźmi, jak Jacek Jakubowski,
spotykając się z nimi jeżdżąc po całym świecie.
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Właśnie wróciłem z Senegalu, za chwilę lecę
do Meksyku, byłem ostatnio w Nepalu, Stanach, Kanadzie, w zasadzie trudno powiedzieć gdzie nie byłem. Wszędzie tam, gdzie
jestem rozmawiam z tak zwanymi innowatorami społecznymi.

stawie badań, jestem teraz w takim momencie życia, że nie mówię nic jeśli nie mam do
tego solidnych podstaw . Nie mówię o ideologiach, tylko o badaniach.
P.: Czy gdzieś możemy znaleźć taką listę
badań na temat kreatywności, którą Pan poleca?

Na przykład – łatwo powiedzieć, że chcemy,
aby ludzie byli kreatywni. Ale co to znaczy?
Przyglądam się czym jest to zjawisko od strony badawczej, na czym polega jego psychoneurologia? Czy i jak można zwiększać kreatywność? Czy można zwiększać kreatywność
jednostek czy zespołów?

R.P.: Na razie nie. Natomiast w nurcie kreatywności zetknąłem się z takim mało znanym, kiełkującym w Stanach Zjednoczonych,
a w Polsce w ogóle nieznanym, zjawiskiem
Serendipity. I ono według mnie jest niesłychanie nośne.

Na podstawie rozmów i badań powstał mój
autorski program warsztatów zwiększania
kreatywności. Jest na nich dużo zabawy – jednym z podstawowych czynników zwiększających kreatywność jest radość, a drugim taniec. To jest dość frapujące, ale trzeba wiedzieć, że jak zespoły zmagają się z jakimś
trudnym problemem, to właśnie im bardziej
się zmagają, tym problem jest trudniejszy,
tym mniej ludzie są kreatywni. Jeżeli są w zwarciu z tym problemem,
siedzą, gadają, dyskutują, męczą się, gryzą paznokcie, natomiast, jeżeli odstąpią krok w bok,
zatańczą, zabawią się
(różne tu techniki można stosować), to wtedy
rozwiązanie przychodzi znacznie szybciej, często samo, niejako „znikąd”. Mówię to na pod-
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To zaczęło się kilkaset lat temu, od perskiej
baśni o braciach książętach, wygnanych z Persji, za to, że za bardzo brykali. Baśń opowiada
o ich wędrówkach i głupich czy dziwacznych
pomysłach, które przychodziły im do głowy.
Trzeba dodać, że ta bajka nazywała się
„Książęta z Serendip”.
Dużo później, w 1754 roku, pisarz Horace
Wallpole napisał do znajomego w liście, że
proces, w którym różne niechciane pomysły przychodzą do głowy można nazwać
inspirując się tą bajką Serendipity. W taki to sposób
Horace Wallpole zapoczątkował używanie słowa Serendipity na określenie procesu generowania
innowacyjnych pomysłów w sposób niezamierzony, niejako przypadkowo. Mamy tu
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kilka przykładów ze świata nauki: Fleming wymyślił penicylinę zupełnie przypadkowo, Percy Spencer niechcący wynalazł mikrofalówkę;
te żółte papierki post-it wymyślił niejaki Spencer Silver, badając właściwości klejów.

W tym samy okresie identyczna firma, w Paryżu, nazywająca się Paris Jussieu zanotowała
gwałtowny wzrost produktywności i kreatywności, 50 tysięcy nowych artykułów, lawinowy
wzrost współpracy między pracownikami.

Czyli mówimy nie o zjawisku takim, że wszyscy się sprężamy „Boże, żeby być teraz kreatywnym!” tylko o sytuacji, gdy zajmujemy się
czymś zupełni innym i nie wiadomo skąd powstaje „bąbel zmiany” w naszej głowie, bąbel,
który jest nowym pomysłem.

Naukowcy zaczęli się przyglądać, jaka jest różnica – przecież ta amerykańska firma była tak
świetnie zarządzana! A w tej francuskiej, okazało się, że panował kompletny chaos, bo właśnie remontowali budynek, ze ścian ściągali
azbest. W związku z tym rozlokowali zespoły
w zupełnie przypadkowych
miejscach. I ci ludzie kontaktując się w przypadkowych grupach ze sobą, nabrali niezwykłej motywacji
do współpracy i tworzenia,
podczas gdy amerykańska
firma działa według dokładnie ustrukturalizowanej sieci.

Czy chcemy, żeby tak się
działo? Chcemy po
pierwsze, żeby te bąble
przychodziły; po drugie,
żeby one niekoniecznie
pojawiły się w strasznym
zwarciu i zmaganiu się
z sobą, bo to zwarcie raczej niszczy kreatywność niż ją wzmaga, tylko przychodziły tak
niechcący.
Jeżeli chcemy tego, to zastanówmy się co
sprzyja zjawisku Serendipity? I to jest dość
ciekawe, bo sprzyjają temu sytuacje, w których relacje międzyludzkie są niestrukturalizowane, a nie takie, w których wszystko jest
hierarchiczne, gdy pudełka są połączone
strzałeczkami na wykresach i każdy ma swoja
określoną rolę i hierarchię służbową.
Pomoże to zilustrować kolejny przykład –
w latach 1974-2005 w Stanach Zjednoczonych
spadła produktywność wielkiej firmy Pharma
American. Pomimo tego, że zatrudniali coraz
więcej specjalistów i mieli coraz lepsze systemy zarządzania, to produktywność spadła.

Dzięki tym badaniom naukowcy wysunęli hipotezę, że być może tworzenie bąbli zmiany
w firmach, czy w działaniach społecznych
w postaci nieustruktualizowanych przestrzeni
do kontaktowania się ludzi z różnych pionów
i szczebli hierarchii jest najlepszym wyjściem. I okazało się, że jest.
Wiele innych firm miało podobny problem,
chociażby Yahoo. Podczas fali oszczędzania
Yahoo przeszło na współpracę zdalną, rozesłano pracowników po domach i okazało się,
że akcje firmy zaczęły gwałtownie pikować
w dół.
Wtedy przyszła nowa pani CEO Marissa Mayer i stwierdziła, że z tą pracą zdalną to wszyst-

ko bzdura. Najważniejsze jest, żeby ludzie byli
ze sobą, nie w pokojach i gabinetach zamknięci jak w klatkach, tylko odwrotnie. Żeby
w centrum firmy były otwarte przestrzenie
umożliwiające wspólne spędzanie czasu i żeby czas spędzony przy kawie wliczał się do
godzin pracy. Stworzyli w organizacji przestrzeń „przy kawie” do zupełnie przypadkowych rozmów z ludźmi z innych działów.

Ale co to znaczy? To znaczy, że oni tworzą warunki, nie wpływają na indywidualną tendencję do generowania pomysłów, tylko tworzą
takie środowisko, które sprzyja zwiększaniu
tego Serendipity.
P.: Czy można jakoś przewidzieć albo wpłynąć na kierunek w jakim zwiększa się Serendipity?
R.P.: Można, bo to nie jest tylk o kwestia
architektury, ale wzmacniania ludzi, inspiracji,
stworzenia atmosfery do wychodzenia z inicjatywami czy dawania współodpowiedzialności. Nie wiem czy słyszała pani o sytuacji
w firmie Goretex, znanej na całym świecie
firmie odzieżowej. W 2014 roku miała obrót
2,3 mld USD, zatrudnia 9 tys. osób w 30 krajach, jeden oddział ma około 150 osób i ta
firma też doświadczyła kryzysu.

I wtedy Yahoo zaczęło znów piąć się w górę,
gwałtownie przyspieszać. Więc jeżeli na przykład robimy kawiarkę w biurach, to robimy ją
z boku gdzieś tam, gdzie ludzie przemykają,
robią kawę i z powrotem zamykają się w swoich pudełkach, natomiast powinno być odwrotnie, powinni spotykać się w najczęściej
uczęszczany miejscu i być wręcz zachęcani do
wspólnych rozmów, a nie do uciekania z kawą
z powrotem do „prawdziwej pracy” w swojej
klatce.

Po załamaniu
kompletnie
zmieniła styl zarządzania, zainicjowała oddolne
inicjatywy pracownicze, teraz ludzie spotykają się swobodnie w różnych grupach i współdecydują o kierunku rozwoju firmy, o wszystkim: celach,
metodach i strategii. Biorą odpowiedzialność
spajającą i to daje im strasznego kopa. Nie
ma tam pracowników, są associates, czyli
współwłaściciele.

Za tą falą poszły inne organizacje, Facebook wręcz zatrudnił
Franka Gehry’ego, znanego
architekta, żeby zaprojektował
wnętrze, w którym wszyscy ze
wszystkimi mogli się kontaktować, bez względu na miejsce w hierarchii. W tej chwili w Dolinie Krzemowej nazywają ten trend
„zarządzanie Serendipity” i to jest oksymoron,
dlatego że nie można zarządzać zjawiskiem,
które z definicji jest przypadkowe. Więc mówią: „My tworzymy oksymoron – zarządzamy
Serendipity”.
TROPletter 12/2015 (25)
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P.: Czy tendencja do spłaszczania hierarchii opłaca się firmom?
R.P.: Tak, te organizacje zanotowały niesłychany skok efektywności i produktywności.
Mierzą to w dolarach – chaos daje im zysk.
Tylko nie chaos byle jaki. Pytanie – jak stworzyć warunki, żeby chaos był produktywny?
Teorię chaosu w firmach zapoczątkował twórca karty Visa International i jednocześnie CEO
organizacji – Dee Ward Hock. Jest to chyba
jeden z największych sukcesów rynkowych
ostatnich stuleci. Dee Ward Hock napisał
książkę „Birth of the Chaordic Age”, według
niego wchodzimy w erę chaordyczną – chaordic – chaos i order (porządek).
Sukces Visa International właśnie wziął się
z tego, że CEO dopuścił do swobodnych interakcji, pozwolił ludziom działać i przyglądać
się temu, co z tego się urodzi. Jest to ryzykowne, może urodzić się coś wartościowego. Era
chaordyczna według mnie jest przyszłością
świata, biznesu i sfery społecznej.
Dlaczego łączę Serendipity z działalnością Jacka
i Doroty Jakubowskich?
Mianowicie, według
mnie oni tworzą właśnie
taki kontekst, takie środowisko, dają ludziom
przestrzeń, nie tworzą struktur z góry na dół
zaprogramowanych, nie przychodzą do firm,
społeczności czy grup, z którymi pracują z
jakimiś gotowcami. Nie są ekspertami, których kiedyś nazywaliśmy „Brygada Mariotta”:
gdy po 1989 jak przechodziliśmy zmiany sys-
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temowe, to z Ameryki i Europy Zachodniej
przyjechali do nas eksperci, którzy siedzieli
w Mariocie i grali w kasynie, mieli teczki pełne
gotowych rozwiązań, przychodzili do nas maluczkich mądrzyć się i przekazywać te gotowce, które nigdy nie skutkowały, bo nie oni byli
świadomi kontekstu i nie mieli w sobie ogóle
empatii…
Więc to co robią Jakubowscy jest zaprzeczeniem działań „Brygady Mariotta”. Gdy prowadzą zajęcia w organizacjach, to zdarza się, że
klienci pytają ich: „Co mamy zrobić?” – a oni
odpowiadają „My mamy to wiedzieć? Wy to
wiecie”. I ten komunikat „wy to wiecie” oznacza, że delegują moc ludziom. Zresztą były też
badania, według których im firma ma więcej
ekspertów, tym ludzie są mniej twórczy, przejawiają mniejszą inicjatywę.
Im lepszy menadżer – taki paradoks – im lepiej zarządza, wprowadza struktury i recepty,
tym gorsze może mieć wyniki, ponieważ obcina motywację do własnej inicjatywy, do
współodpowiedzialności, rządzenia i myślenia. Niszczy to oddolny proces, sieci horyzontalne. Za
to według badań na temat
analizy sieciowej, sieci horyzontalne są znacznie bardziej skuteczne niż sieci
wertykalne. Zbadanie procesu przebiegu komunikacji między pracownikami w organizacji może pokazać, że na
przykład facet bardzo nisko w hierarchii skupia najwięcej komunikatów od ludzi, więcej
niż niejeden menadżer.

P.: Jest takim liderem społecznościowym?

Klasycznym przykładem tego jak Jakubowscy
tworzą środowisko, które sprzyja własnej
twórczości, była Powszechna Akademia Młodzieży. Jacek wręcz wzbraniał się jak lew
przed tworzeniem dopiętych struktur, bo czuł
intuicyjnie, że ludziom potrzebna jest przestrzeń i wymyślanie własnych pomysłów.
I dlatego właśnie PAM był takim olbrzymim
sukcesem. A patrząc na firmę TROP, warto ją
w według mnie w ten sposób opisać. Nie zdążyłem tego powiedzieć Jacowi, ani nikomu
innemu, ale teraz, jak o tym rozmawiamy, to
myślę, że można zupełnie inaczej ująć filozofię firmy i mówić o niej.

R.P.: Jest najbardziej połączony, jest tak
zwanym densely connected hubem, najgęściej połączonym. I on tak naprawdę trzyma
tę firmę. W negatywny lub pozytywny sposób.
Można go wzmocnić lub wywalić, ale to jest ta
właściwa analiza sieci, obserwacja sieci nieformalnych: kto ile z kim gada przed budynkiem paląc papierosa czy umawiając się na
piwo.
To są niezmiernie ważne sprawy i rozrysowanie tych połączeń daje obraz firmy, tworzy jej
paradygmat. Dlatego im lepsze jest zarządzanie z góry na dół, tym albo bardziej dusi się to
na dole, albo to na dole zaczyna żyć własnym
życiem nieprzebijającym się do efektywności
firmy.

P.: To z innej strony – chciałabym usłyszeć
o pana doświadczeniu trenerskim – pracował
pan w Ashoce, międzynarodowej organizacji,

która skupia różnych ludzi, reprezentujących
odmienne obszary działalności biznesowej
i społecznej i zapewne jak oni się spotykają to
zachodzi zjawisko Serendipity. Czego nauczył
się pan pracując przy szkoleniach w Ashoce?
Czy podzieli się pan tym?

szy jest problem – wyzwanie, to mniej trzeba
się z nim zmagać, a bardziej znaleźć sposób,
żeby go obejść dookoła. I tak obejść dookoła,
zupełnie inną drogą, a nie zmagać się z tym
problemem; raczej stworzyć jakiś obszar do
współpracy i rozwoju kapitału społecznego. Jak
widzimy kogoś kto się
męczy, jego body language pokazuje, że „Boże
kochany”, to zaraz uciekamy, bo wiadomo, że nic z tego nie będzie.

R.P.: To jest znów temat na kolejny wywiad.
Wczoraj miałem godzinny wykład na ten temat
dla top-menadżerów
jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych.
Nie jest to temat na krótką rozmowę, ale jak
pani chce wycisnąć samą esencję, to im więk-
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Natomiast, praca z kreatywnością polega na
znalezieniu alternatywnych obszarów, w któ-
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rych można zapoczątkować proces, który staje się później autokatalityczny. Proces, w którym ludzie cieszą się ze współpracy, uczą się
tego, że zaufanie popłaca, że praca popłaca,
są tego efekty i korzyści, zarażają się tym zaufaniem i współpracą, to rośnie, i w końcu ten
problem zaczyna się rozwiązywać niejako automatycznie.

Dyskusja wokół strategii edukacji umacniała
społeczność, zanim w ogóle zabrała się do
rozwiązywania problemów; powstał kapitał
społeczny, a kapitał społeczny później pozwala brać odpowiedzialność we własne ręce
i rozwijać to co ważne, bez popychania. Znów
nawiązujemy do Serendipity, takich przykładów ze świata mam około stu, z Pakistanu,
z Nigerii, z Senegalu, z Egiptu, nawet wśród
emigrantów syryjskich powstały takie inicjatywy…

I tak jest w każdym jednym przykładzie. Kiedy
słyszę, jak ludzie próbują na początku tak
wprost przekonać „a może zmieńcie tę edukację, bo zobaczcie – ludzie nie są potem wcale tacy gotowi do pracy, są bezrobotni”. Takie
działanie nie daje żadnego rezultatu.

P.: Czas na rozmowę się kończy, niestety
nie będziemy mogli kontynuować teraz tego
wątku, czy opisał może już pan te przykłady
gdzieś?

Niektórzy próbują, jak Jacek Strzemieczny
(założyciel Centrów Aktywności Lokalnej), który był kiedyś dyrektorem w Ministerstwie
Edukacji, zmienić edukację odgórnie, ale to
nic nie daje. Szukają dalej i znajdują zupełnie
nowe obszary, w których można to zrobić
łatwiej, gdzie ludzie uczą
się współpracy. Jacek
Strzemieczny, zajmuje
się zarówno szkolnictwem, jak i środowiskiem lokalnym; cała wspólnota mieszkańców
dyskutowała nad strategią rozwoju edukacji,
zbudowało to między nimi więź i dało moc do
działania.
TROPletter 12/2015 (25)

R.P.: Może pani poszukać w książce
„Przedsiębiorczość społeczna – teoria i praktyka” autorstwa mojego i Andrzeja Nowaka,
tłumaczenie z angielskiego i wydanie drugie
Walters Kluwer SA, opisaliśmy tam część przykładów
Serendipity i wspomniane
kreatywne obchodzenie
problemu dookoła.
P.: Dziękuję za rozmowę.
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Notka Biograficzna
Ryszard Praszkier założył Ashokę w Poslce,
a potem przez wiele lat był szefem szkolenia
międzynarodowego personelu organizacji
Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego.
Specjalizuje się zarówno w teorii jak i w praktycznym wprowadzaniu zmiany społecznej;
pracował z innowatorami
społecznymi w Kanadzie,
Ugandzie, Nepalu, USA,
Pakistanie, Bangladeszu,
Indiach, Nigerii, Niemczech, Burkina Faso, Senegalu, Tajlandii, Indiach,
Europie Centralnej i w Indonezji.
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Pracuje w Ośrodku Badania Układów Złożonych ISS UW. Doktor Wydziału Psychologii
UW w dziedzinie zmian społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Specjalista psychologii klinicznej, licencjonowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskich Towarzystw Psychologicznego i Psychiatrycznego.
Licencjonowany trener i superwizor treningów grupowych Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego. Autor pierwszej
w Polsce książki o ekologicznej terapii rodzin pt.
„Zmieniać nie zmieniając”.
Autor i współautor licznych międzynarodowych publikacji naukowych.

GPS: Kierunek i działanie
Program
Mentoringowo-Superwizyjny
dla praktykujących trenerów
i coachów, absolwentów szkół
trenerów i coachów.
Roczny system wsparcia rozwoju
w trzech obszarach:






rozwój osobisty – ciąg dalszy
pracy nad sobą jako osoba
efektywnie wspierająca
innych w działaniu,
pogłębienie wiedzy
i doskonalenie umiejętności
związanych ze skuteczną
współpracą z innymi,
rozwój biznesu – budowanie
marki własnej i rozwijanie
przedsiębiorczości
(zarabianie).

Prowadzący:
Jac Jakubowski
Wsparcie:
Dorota Jakubowska
Kontakt
jac.jakubowski@grupatrop.pl

Trening uważności
praca nad sobą, superwizja
trenerska i coachingowa. Rozwijanie
sztuki wprowadzania zmiany
organizacyjnej i społecznej.
Sesje mentoringowe i superwizyjne.

Trening intelektualny
poszerzanie wiedzy z zakresu
psychologii, sztuki zarządzania,
nowych trendów w gospodarce
i wiedzy o mózgu.
Lektury i seminaria.

Trening zadaniowy
realizacja wspólnie prowadzonych
projektów. Rozwijanie
przedsiębiorczości, profesjonalizacja
– biznes oparty na własnej pasji,
budowanie sieci kontaktów
pomocnych w działaniu,
pogłębianie sprawności
organizacyjnej i umiejętności
współpracy.
Sesje robocze.

KTO JEST
ZA TO ODPOWIEDZIALNY?

Szymon Niemiec

Pracując jako coach i trener regularnie korzystam
z superwizji. Nie tylko dlatego, że po prostu lubię
spotykać się ze swoim superwizorem, ale także
uważam to za jedną z najlepszych metod
sprawdzania samego siebie.

Superwizja jest procesem, w którym profesjonalnie pomagający współpracuje z bardziej
doświadczonym zawodowo kolegą. Wspólnie
poszukują źródeł trudności, możliwości ich
przezwyciężania oraz pracują w oparciu
o mocne strony. To również szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy, prowadzący do
uświadomienia sobie rozwiązania problemów
emocjonalnych i merytorycznych związanych
z pracą z drugim człowiekiem. Superwizja to proces pomagający
i umożliwiający poszerzanie świadomości oraz poznawanie własnych granic i możliwości.

dzialności.
Zarówno będąc początkującym coachem, jak
i stawiając pierwsze kroki na ścieżce rozwoju
trenerskiego, co krok wpadałem w starą pułapkę chęci naprawiania świata i ułatwiania
życia klienta, nawet wbrew jego woli lub bez
jego wiedzy. Chciałem „wiedzieć lepiej”, ba…
byłem przekonany, że tak właśnie jest. W konsekwencji czasami próbowałem ustawiać
klienta pod swoje wyobrażenia albo kierować
grupą tak by robiła to,
co wydawało się mi
słuszne i prawidłowe.

Pamiętam doskonale, że większość z moich
superwizji na początku pracy jako coacha czy
trenera, w mniejszym lub większym stopniu
oscylowały wokół jednego tematu – odpowie-
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Tego typu działania bardzo często kończyły
się pytaniem od mojego superwizora „Czyja
to odpowiedzialność?”. Inaczej rzecz ujmując zderzałem się z pytaniem, kto za co odpowia-
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da zarówno w procesie coachingowym, jak
i trenerskim. Czy jako coach mogę brać odpowiedzialność za wybory klienta? Czy jako trener mogę odpowiadać za to, co zrobi grupa?
Po kliku latach doszedłem do wniosku, że
w obydwu procesach
mogę być odpowiedzialny za dostarczenie dobrych, użytecznych danych i modeli oraz jak
najefektywniejsze wprowadzenie ich w praktykę
przez klienta. Nie mogę
jednak stawiać się w roli odpowiedzialnego za
motywację do wcielania ich w czyn, ani za
drogę, na jakiej się to odbędzie.
W coachingu relacja przypomina relację trener/sportowiec, gdzie obaj walczą o wymierny sukces i obaj są współzależni w tym obszarze (termin coach pochodzi zresztą z terminologii sportowej). Jednak różnica w stosunku
do sportu polega na tym, że tu podopieczny
podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie propozycji coacha. Aspekt świadomej decyzji jest
kluczowy ze względu na to, że często podopieczny jest bardziej zorientowany w realiach
swojej pracy (jeśli coach pochodzi z zewnątrz
organizacji) oraz ze względu na realizację metacelów.
W procesie grupowym, jako trener mogę brać
odpowiedzialność za jego przebieg, za dostarczenie grupie najbardziej efektywnych ćwiczeń, modeli i obserwacji, za informację
zwrotną i poczucie bezpieczeństwa. Nie mogę
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jednak, a co więcej nie chcę, brać odpowiedzialności za to, co grupa wyniesie z warsztatu lub treningu. Wielokrotnie miałem poczucie, że warsztat nie poszedł tak, jakbym tego
chciał. Że uczestnicy nie wzięli z niego tyle, ile
moim zdaniem mogli. I zawsze wtedy pojawiało się pytanie superwizora „Czy to twoja odpowiedzialność?”.
Łatwo popaść w pułapkę odpowiedzi „Tak”.
Z czasem jednak udało
mi się dostrzec i zrozumieć dużo ważniejszą odpowiedź, która
brzmi: „Moją odpowiedzialnością jest zadbanie o bezpieczeństwo i dobre przeprowadzenie procesu grupowego. Natomiast odpowiedzialność za to, kto co weźmie z warsztatu dla
siebie leży zawsze po stronie klienta.”.
Jako trener świadomy celu i procesów grupowych mogę pomóc uczestnikom w stworzeniu przyjaznej atmosfery, wprowadzeniu
norm grupowych sprzyjających współpracy,
uruchomieniu energii i motywacji do działania. Mogę umożliwić głębokie spotkanie “JATY” albo stworzyć nastawiony na współpracę
zespół zadaniowy. Tworzyć zawsze niepowtarzalną, choć opartą na pewnych prawidłowościach kulturę tej konkretnej grupy.
Rozmawiając o odpowiedzialności często stykam się z dość typowym podejściem, w którym klient zarówno indywidualny, jak i instytucjonalny, oczekuje, że coach lub trener będą swoistego rodzaju „lekarzem” na wszystkie

problemy. Że występując w tej roli, przejmę
odpowiedzialność nie tylko za proces zmiany,
ale także za jej efekty.

powiedzialność za to, za co możemy być odpowiedzialni, możemy skupić się na najważniejszym aspekcie naszej pracy, czyli jak mówił nieodżałowanej pamięci ks. Tichner, na
spotkaniu:
„Uwaga nasza nadal ogniskuje się wokół tajemnicy spotkania. Spotkać to przede wszystkim spotkać innego człowieka. Mówimy
wprawdzie także o spotkaniu z Bogiem, czy
z dziełem sztuki, ale raczej w sensie metaforycznym niż dosłownym. Doświadczenie spotkania, ściślej – przeżycie spotkania, wprowadza tego, kto spotyka,
w jakąś jedyną w swoim
rodzaju, osobistą prawdę spotkanego człowieka. Siła perswazji, jaką
niesie ze sobą to przeżycie, nie da się porównać
z siłą perswazji żadnego
innego doświadczenia. Spotykając wiem, że
inny człowiek jest i że jest wobec mnie taki,
jaki naprawdę jest, bez masek i bez zasłon.
Zazwyczaj nie potrafię opisać tego, co widzę
i czuję, mimo to wiem, iż od momentu spotkania życie moje nabrało nowego znaczenia,
a otaczający mnie świat uzyskał nową zasadę
organizacji. Przeżycie spotkania jest nie tylko
szczytowym rodzajem doświadczenia innego
człowieka, ale również szczytem doświadczeń
w ogóle.”

Tymczasem Richard Nawrat pisał w swoim
artykule „Psychologia społeczna w zastosowaniach”: „Teorią, która zajmuje się explicite
utratą psychologicznej kontroli i wynikającymi
z tego konsekwencjami dla zachowania człowieka, jest model wyuczonej bezradności
Martina Seligmana (1975). Model ten przedstawia zmiany w zachowaniu w sytuacji permanentnego doświadczania braku kontroli
nad biegiem zdarzeń,
mówiąc dokładniej – nad
zdarzeniami ważnymi
dla podmiotu. Owo doświadczenie braku kontroli polega na stwierdzeniu, że wystąpienie
ważnych dla podmiotu
konsekwencji (zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych) nie zależy od jego zachowania. Innymi słowy podmiot uczy się, że prawdopodobieństwo ważnego wydarzenia (np.
uzyskania nagrody lub zostania ukaranym)
jest takie samo, bez względu na to, jak on się
zachowa.”.
Moim zdaniem to jeden z najczęściej popełnianych błędów, który zresztą powoduje, że
wielu początkujących coachów i trenerów rezygnuje z zawodu, bojąc się tego typu oczekiwań. Tymczasem warto pamiętać, że pozostając sobą, dbając o własne granice i biorąc od-
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Szymon Niemiec
Coach I stopnia Metody TROP, trener
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Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia
Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia

Start już 9 kwietnia 2016
Bezpłatne seminarium: „Na TROPie własnej drogi”

19 stycznia

22 615 52 40 akademia@grupatrop.pl

W DŻUNGLI
BUDOWANIA RELACJI
Czy chcesz przeżyć wspaniałą podróż?

Maciej Sandomierski

Jeśli tak, to polecam Ci Trening Budowania Relacji! Można go
porównać do podróży, którą będziesz wspominać przez długi
czas. Co więcej - może okazać się nawet intensywniejszym
przeżyciem niż, dajmy na to, podróż do egzotycznej dżungli!

Trening Budowania Relacji w wielu aspektach
przypomina taką przygodę, ponieważ zyskujesz możliwość zwiedzania zupełnie nowych
dla Ciebie obszarów – obszarów własnej osoby.

trening prowadzony bez zaangażowania
i wiedzy trenera, że się wynudzili i nie widzieli
sensu uczestnictwa w tego typu spotkaniach.
Jedna z osób podzieliła się ze mną refleksją,
że jej trening polegał jedynie na leżeniu na
materacach przez pięć dni.

Każda podróż wymaga przewodnika. Raz może to być sprytny i bardzo energiczny pilot
wycieczki, innym razem książka opisująca najciekawsze zwyczaje, zabytki danego kraju. Podczas Treningu
Budowania Relacji nie jest inaczej. Podstawa to zaufane miejsce i dobrze przygotowany trener.

Trener bez odpowiedniego przygotowania nie
będzie w stanie dobrze oprowadzić Cię po
wcześniej wspomnianej
dżungli, w której razem
możecie zabłądzić. Prowadzący powinien być
sprawdzonym kapitanem, który poprowadzi
swoją załogę do konkretnego celu. Głównym
aspektem treningu jest rozwój kompetencji
interpersonalnych, czyli takich sfer, jak uważne słuchanie, jasne komunikowanie się z in-

Źle poprowadzony trening może skutkować
tym, że przez kilka dni będziesz znudzony
i nic z niego nie wyniesiesz. Wielokrotnie słyszałem od moich znajomych, którzy przeszli
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nymi, otwarte mówienie o sobie i przyjmowanie tego, co inni do Ciebie mówią. Bazowym
celem jest wyniesienie przez uczestników korzyści z udziału w treningu. Dla każdego mogą
być one zupełnie inne - upragnione, z którymi
się przychodzi albo takie, które ujawniają się
dopiero w trakcie treningu.
Trening Budowania Relacji, czyli co?
Zacznijmy od tego, czym jest Trening Budowania Relacji. Jest połączeniem treningu interpersonalnego z warsztatem planowania
rozwoju, który umożliwia analizę zmian jakie
zaszły w życiu uczestników od momentu zakończenia treningu.
Jest okazją do świadomego i uważnego dzielenia się doświadczeniami i zaprojektowania swojej ścieżki rozwoju.
Wokół tej formy pracy narosło wiele mitów i
legend. Uczestnicy treningów wielokrotnie
zgłaszają obawy związane z tym, czy przypadkiem nie jest to jakaś grupowa terapia, zaklęty krąg czy spotkanie sekty. Pierwsze godziny
bardzo często upływają uczestnikom na rozmowie o tym, co będzie się działo i dlaczego
tak długo będą wspólnie pracować (5 dni). Za
każdym razem przypomina mi to początek
podróży, której uczestnicy próbują się poznać, rozeznać z kim będą spędzać swój czas.
Trening interpersonalny nie jest spotkaniem
wyznawców czy osób potrzebujących wspar-
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cia terapeutycznego. Jedyne co łączy trening
z powyższymi formami tworzenia wspólnoty
to chęć pracy nad sobą, korzystanie z potencjału grupy i jej mądrości, odkrywanie tego,
jakie są moje mocne strony w budowaniu
kontaktu z innymi osobami. Mówiąc w prostszy sposób, uczestnictwo w treningu interpersonalnym pozwoli Ci przyjrzeć się sobie oczyma innych uczestników. W wielu przypadkach
taka zmiana sposobu patrzenia na siebie rodzi ciekawe obserwacje i przemyślenia, które
później można przekuwać w swój sukces.
Udział w podróży jaką
jest Trening Budowania
Relacji, mogą wziąć praktycznie wszyscy: osoby,
które pracują w korporacjach, organizacjach pozarządowych czy administracji publicznej. Z możliwości jakie daje trening, świetnie korzystają
zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które
zajmują się domem. To również forma rozwoju dla ludzi, którzy przeszli już wiele różnych
szkoleń czy warsztatów.
Rozwój to proces, który nabiera rumieńców
wraz z nowymi doświadczeniami życiowymi.
Dlatego praktycznie zawsze jest dobry moment, abyś przyjrzał się sobie w kontekście
grupy i dostał informacje zwrotne, które będą
Cię budować, dodawać skrzydeł; ale też takich, które skonfrontują Cię z trudnościami.
Osobiście gorąco polecam Ci udział w takiej
podróży!

Autor: Jacek Kleyff

Jedyny w Polsce Trening Budowania Relacji
trening interpersonalny + warsztat planowania rozwoju - 7 dni

Naucz się budować satysfakcjonujące relacje
w życiu zawodowym i osobistym w sposób
empatyczny i zgodny z samym sobą.

I grupa: 9-14 marca oraz 23-24 kwietnia 2016
II grupa: 1-5 czerwca oraz 9-10 lipca 2016

Zapisz się

TOOLTROP
NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY

Uniwersalne rady
dla znękanego procesem grupowym trenera
(który akurat boi się własnej odpowiedzialności)
1)

Pamiętaj, że to wszystko się dobrze skończy.

2)

Pytaj osoby z grupy szkoleniowej, o co ich zdaniem chodzi.

3)

Nie bierz sobie wszystkich ataków do serca – niektóre mają charakter przeniesieniowy.

4)

Nie traktuj wszystkiego jako przeniesienia – ostatecznie ty też mogłeś coś zawalić.

5)

W konfliktach bądź mediatorem, nie stroną.

6)

Pracuj „na pozytywach”, staraj się znaleźć korzystny aspekt każdej
trudnej sytuacji i zachowania danej osoby.

7)

Nie pozwalaj na plotki z pracy, wylewanie ogólnych żalów, aby nie
znaleźć się w kłopotliwej sytuacji wobec zleceniodawcy.

8)

Nie dopuszczaj do nadużywania wieczorem alkoholu, gdy w grupie
panuje kryzys – ze skacowanymi go nie przejdziesz.

9)

Często przypominaj o celu szkolenia.

10) Gdy przyjdzie odpowiedni moment, możesz powiedzieć uczestnikom to, co wiesz o procesie grupowym.
11) Nie bój się konfliktów – w nich jest zarzewie zmiany na lepsze.
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W nadchodzącym 2016 roku życzymy Wam wszystkim:
- trenerom, wielu owocnych godzin warsztatowych
wypełnionych wspaniałą atmosferą Tu i Teraz,
- coachom, wielu sesji coachingowych zakończonych
poczuciem spełnienia i dobrej, wnoszącej zmiany,

- liderom, zrealizowanych projektów zmiany i wielu
doświadczeń współpracy opartej na empatii,
Wszystkim zaś naszym sympatykom, absolwentom,
uczestnikom, przyjaciołom i współpracownikom, życzymy
dużo ciepła, szczęścia i dobrego samopoczucia z okazji
nadchodzących Świąt i Nowego Roku.

KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?

GRUDZIEŃ

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

Espresso - Trudne Rozmowy

Siedziba Grupy
TROP*

9-10.12

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

12-13.12

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

19-20.12

akademia@grupatrop.pl

Centrum Sztuki
Forty Sokolnickiego

19.01

akademia@grupatrop.pl

Salut! Dobry stres

Siedziba Grupy
TROP*

16-17.02

akademia@grupatrop.pl

Dzień Otwarty Grupy TROP

Siedziba Grupy
TROP*

26.02

akademia@grupatrop.pl

Specjalizacja Coachingowa
W ramach Akademii TROP
Specjalizacja Trenerska
W ramach Akademii TROP

STYCZEŃ

Otwarte Seminarium Akademii TROP
„Na TROPie własnej drogi”

LUTY
TROPletter 12/2015 (25)
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KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?

MARZEC

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

Konferencja Tropem Jakości

Miejsce podamy
wkrótce

9-10.03

kontakt@tropemjakosci.pl

Trening Budowania Relacji

Siedziba Grupy
TROP*

Otwarte Seminarium Akademii TROP

9-13.03
23-24.04

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

15.03

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia

Siedziba Grupy
TROP*

9-10.04

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia

Siedziba Grupy
TROP*

9-10.04

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

16-17.04

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

16-17.04

akademia@grupatrop.pl

„Na TROPie własnej drogi”

KWIECIEŃ

Specjalizacja Coachingowa
W ramach Akademii TROP
Specjalizacja Trenerska
W ramach Akademii TROP

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa
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