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Witajcie!
Serdecznie zapraszamy Was do lektury specjalnego, festivalowego wydania
naszego e-magazynu TROP. Znajdziecie w nim nie tylko informacje
dotyczące naszego Festivalu, ale także niemało wspomnień dotyczących
20 lat istnienia naszej firmy. Przy okazji zrobiliśmy też małe zestawienie.
Czy wiecie, że gdyby całą kawą i herbatą wypitą do tej pory w TROPie
napełnić ogrodowe baseny, to zastawilibyśmy nimi cały ogród w naszym
ośrodku?
Zdradzimy wam również, że najmłodszy uczestnik naszego szkolenia (choć
nie do końca świadomy tego jeszcze) miał zaledwie 7 tygodni.
Innych ciekawostek szukajcie w numerze.
Pozdrawiamy
Ekipa e-magazynu TROP

SZYMON NIEMIEC

MACIEK TRAWKA

Redaktor i koordynator TROPlettera,
Koordynator Akademii TROP

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

SONIA JAKUBOWSKA

PAULINA WÓJCIK

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

Koordynator
ds. marketingu i promocji

RADEK ZALEWSKI
Specialista ds.
marketingu i sprzedaż

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

Zapraszamy do kontaktu i współpracy
przy tworzeniu TROPlettera.
Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl
Ikony z artykułu „TROP w liczbach” pochodzą z serwisu www.flaticon.com,
ich autorami są Freepik, Appzgear oraz OCHA

Zmiana i Rozwój
TROP dla Firm

Nasze działania doradczo-szkoleniowe dla firm
umożliwiają inicjowanie i wprowadzanie zmian
w organizacjach. Przyczyniają się do budowania
organizacji uczących się, opierających się na
wartościach, empatii i budowaniu partnerskich,
długotrwałych relacji z klientem.
NASZE PROGRAMY:
 Rozwoju Liderów
 Rozwoju Kadry Szkoleniowej
 Rozwoju Kultur Organizacyjnych
 Coaching Menadżerski
Czytaj więcej...
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CO MI DAŁ TROP?
Poniżej zamieszamy pięć historii naszych absolwentów, którzy
w różny sposób odpowiedzieli na pytanie „Co mi dał TROP?”
Z tą poruszającą ideą wróciłam z Warszawy
z marcowego TROP-owego Dnia Otwartego.
Ta myśl nie dawała mi spokoju, aż do czerwca… Podczas warsztatów na temat firm rodzinnych prowadzonych przez Jaca poznałam
Ewę Wojciszkę-Orską, założycielkę pierwszej
w Trójmieście świetlicy socjoterapeutycznej.
W doświadczeniu, sposobie pracy ale też
w osobowości Ewy znalazłam jakiś związek
ze swoją potrzebą pracy na rzecz innych. Poprosiłam Ewę o możliwość poterminowania
pod jej okiem. Zgodziła się. Od września zaczynam wolontariat z dziećmi świetlicy i nie
mogę się doczekać!

DANUSIA
ROCŁAWSKA
Inspiracje. Wartości intelektualne. Przyjaźnie.
Chwile zatrzymania. Mnóstwo emocji.
W tym miksie jest jakiś trop moich osobistych
i zawodowych poczynań.
Jakiś czas temu spisałam ważne dla mnie
TROP-owe zasady. Dziś, próbując odpowiedzieć na pytanie co dał mi TROP, ze stworzonej wówczas listy wybieram tylko jedną myśl:

Parę lat temu pracowałam w korporacji i często bywałam bezsilna. Dzisiaj jestem coachem, nadal bywam bezsilna, ale wewnątrz
czuję się bardziej spójna.

„Można osiągnąć sukces działając w pojedynkę, ale…
…dopiero przynależność do większego świata
jest najpiękniejszym dowodem, że nasze działanie ma sens” .
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Czy mam poczucie sensu? Eh, jakoś pięknie to
wszystko się układa w tym wszechświecie.
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Moje TROPowe zasady
Rozmowy krążyły wokół poczucia sensu
w działaniu, zmiany, emocji. Zebrałam je
w 20 przemyśleń na 20-lecie Grupy TROP:
1. Czasem sam fakt bycia wysłuchanym wystarcza, żeby zaczęła się zmiana.
2. Ludzie mają podobne potrzeby, prawdziwy
kontakt i autentyczne relacje są jedną z nich.
3. Docenianie innych jest bezcenne i wpływa
na wzrost zaangażowania.
4. W dyskusji, rozmowie, na spotkaniu sprawdza się zasada „najpierw zrozum, a potem
staraj się być zrozumianym”.
5. Trudno być uważnym na drugiego człowieka i innych, jeżeli nie jesteśmy uważni na siebie.
6. Jesteśmy integralnie związani naszymi
emocjami i myślami, które odzwierciedlamy
w działaniu.
7. Zawsze można znaleźć przestrzeń do rozmowy o emocjach.
8. Złość jest nam potrzebna w takim samym
stopniu jak strach, smutek i radość, uczmy się
wyrażać i zarządzać emocjami, po to aby one
nie rządziły nami.
9. Empatyczny kontakt nie polega na bezkrytycznym schlebianiu, ale wyraża się w prostym towarzyszeniu drugiej osobie.
10. Planowanie, kontrolowanie, systematyzacja odwraca naszą uwagę od człowieka i redukuje empatyczny kontakt.
11. W zmianie potrzebny jest szef, który wie
czego chce oraz ktoś z zewnątrz, kto obserwuje proces i daje wsparcie.
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12. Zadowolonego lidera cechuje przede
wszystkim zdolność do uczenia siebie i innych
w oparciu o doświadczenie.
13. Konflikty są potrzebne, w myśl zasady
„dopóki nie włożysz kija do strumienia, nie
zobaczysz, że woda płynie”.
14. Poczucie sensu determinuje naszą celową
aktywność i uruchamia flow.
15. Utrata poczucia sensu powoduje utratę
kontaktu ze skutkami swoich działań i uruchamia działania unikowe.
16. Zdolność do rozumienia sytuacji, znajdowanie obszarów wpływu oraz poczucie spójności ze sobą pozwala wyjść z największych
opresji.
17. Czasem warto zadać sobie przewrotne
pytanie „Jak być szczęśliwym pomimo osiągniętego sukcesu”?
18. Poszukiwanie inspiracji w pracy może wychodzić poza doświadczenia zawodowe, pomyśl jak działasz realizując swoje hobby czy
pasje.
19. Można osiągnąć sukces działając w pojedynkę, ale…
20. ...dopiero przynależność do większego
świata jest najpiękniejszym dowodem, że nasze działanie ma sens.
Dziękuję.
Danusia Rocławska
Coach biznesowy, właścicielka firmy Między
Słowami i autorka narzędzi do pracy coachingowej
mscoaching.pl
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MARTA
HANKIEWICZ
W połowie czerwca dobiegła końca moja
przygoda z TROPem. Odebrałam dyplom
Szkoły Coachów, potwierdzający rozwinięcie
umiejętności coachingowych. Na szczęście
umiejętności, jakkolwiek cenne, to tylko część
korzyści, jakie wyniosłam z TROPu. Z przymrużeniem oka powiedziałabym nawet, że
pojawiły się jako skutek uboczny całego doświadczenia. A tym, co było dla mnie najważniejsze w procesie stawania się coachem,
spróbuję się tutaj podzielić.
Po pierwsze nabrałam większego zaufania do
siebie. Dzięki temu, że zachęcano mnie do
czerpania z moich zasobów: poza wiedzą
i doświadczeniem również z emocji i intuicji,
nauczyłam się wiedzieć, kiedy coś czuję i czuć,
kiedy wiem. Ważnym krokiem było dla mnie
zabranie głosu bez wcześniejszego przemyślenia tego, co chcę powiedzieć. Przerażenie
ustąpiło miejsca radości, gdy odkryłam, że nie
tylko moja głowa, ale również serce, ma sporo do powiedzenia.
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6

Po drugie na własnej skórze odczułam jedną
z myśli Doroty, że człowieka, który chce się
rozwijać, trudno jest zniechęcić. Bycie świadkiem rozwoju własnego i innych, wciągnęło
mnie jak najlepszy serial. Stało się dla mnie
źródłem determinacji i motywacji do dalszej
pracy i poznawania wewnętrznego świata
człowieka.
Po trzecie mam przekonanie, że udało mi się
nadrobić zaległości z czasów szkoły. Myślę
tutaj o poczuciu bycia ważnym jako jednostka
i jako część społeczności. Podczas sierpniowego zjazdu europejskich środowisk edukacji
demokratycznej EUDEC, który współorganizowałam, naszła mnie ta refleksja – wcześniej
zazdrościłam dzieciom ze szkół demokratycznych, że mają szansę bez presji, w atmosferze
szacunku i akceptacji odkrywać swoje pasje
i zdolności. Teraz cieszę się jak dziecko, że
miałam podobną okazję poodkrywać siebie
w TROPie.

Marta Hankiewicz, psycholog i coach rozwoju
osobistego. Wcześniej pilot wycieczek, przewodnik, researcher marketingu
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ARTUR
MOJECKI
Z TROPem poznałem się 12 lat temu, jako uczestnik
szkolenia z zarządzania zmianą, które jak się okazało
było początkiem mojej długoletniej współpracy
z Dorotą i Jacem. W pamięci utkwił mi ważny elementem tego szkolenia, który miał istotny wpływ na
ewolucję mojego stylu zarządzania ludźmi. Była to
sesja polegająca na poszukiwaniu pozytywnych cech
uczestników zespołu szkoleniowego i przekazywania
na forum pozytywnej informacji zwrotnej. Moje
wrażenie po tej sesji było niesamowicie silne, zrozumiałem jak ważne jest docenianie ludzi w codziennej pracy i jak potężnym narzędziem motywacyjnym
jest umiejętnie przekazana informacja, zwłaszcza
w relacji przełożony-podwładny.
Mogę więc powiedzieć, że TROP nauczył mnie doceniać ludzi, obserwować, znajdować w nich to, co
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wyjątkowe i wartościowe, dostrzegać zaangażowanie i zauważać małe sukcesy. Dzięki umiejętności
doceniania podwładnych, w każdym biznesie, którym zarządzałem, osiągałem bardzo wysoki poziom
motywacji zespołu, a budowana na bazie doceniania
atmosfera, tworzyła przyjazne otoczenie do realizacji kolejnych ambitnych celów biznesowych.
TROP zmienił mój styl zarządzania, wprowadził do
palety moich narzędzi menadżerskich te najbardziej
skuteczne oparte na emocjach i rozumieniu ludzkiej
psychiki. Jestem pewien, że bez tej wiedzy i tych
umiejętności, które zyskałem dzięki pracy z TROPem, nie osiągnąłbym sukcesów w przedsięwzięciach
biznesowych, jakimi zarządzałem.

Artur Mojecki
Wieloletni menadżer wysokiego szczebla w bankach
m.in. BZWBK, Raiffeisen
Panelista 20-lecia TROP
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ARTUR
STAWIARSKI
TROP... poleciła mi koleżanka, mówiąc, że to
jest to co mi się spodoba. Wyłożę karty na
stół na początku – miała rację, podobało mi
się, choć muszę przyznać, że biłem się z myślami na początku kursu. Nie czułem tego jak
nabytą wiedzę mogę zastosować w praktyce.
Od początku wiedziałem, że nie zamierzam
rzucić pracy w korpo, lecz właśnie w niej pracować i nabyte umiejętności wykorzystywać.
Stąd prostego rozwiązania nie widziałem.
O, jakże ja byłem niewiele widzący... Choć trenerem wewnętrznym nie będę (byłem na
ścieżce trenerskiej), to muszę przyznać, że
wiedza, którą posiadłem, bardzo mi pomaga.
Na każdym spotkaniu mam możliwość zastosowania choćby jakiejś jej części – czy to prostego umożliwienia wypowiedzi każdemu
członkowi zespołu, parafrazy czy też wręcz
przygotowania się do mini warsztatów z osobami zarządzającymi firmą.
O rozładowywaniu konfliktów nawet nie
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wspomnę. Chyba nie ma takiej firmy na świecie, gdzie nie występują konflikty. Albo z nich
wypłynie coś konstruktywnego, albo... Ja wolę
coś konstruktywnego i w tym celu właśnie
wykorzystuję wiedzę TROP-ową.
Chyba to, co mi najbardziej pozostało w głowie, to to, że każda sytuacja może mieć wiele
obrazów/spojrzeń – zależy kto i kiedy na nią
spojrzy. Nie ma już obrazów czarno-białych,
są we wszelkich kolorach.
Dla mnie oznacza to dużo więcej spokoju,
jeśli nie dostrzegam a priori w zachowaniu
niektórych ludzi samych niegodziwości lecz
staram się zrozumieć, co leży u podstawy takich a nie innych postaw. A jeśli nie rozumiem, to pytam najpierw sam siebie o swoje
myśli, potem o to jakie to we mnie wywołuje
uczucia, a potem... działam. Brzmi znajomo?
Na koniec dodam, że praca to jedno, a dom,
rodzina i po prostu życie, to drugie miejsce,
gdzie olbrzymia część wiedzy TROPowej jest
przeze mnie wykorzystywana.

Artur Stawiarski, dyrektor w przedsiębiorstwie energetycznym.
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Gdy moja wypowiedz kogoś uraziła, zaraz próbowałem ją jakoś zmienić lub dodać inny kontekst. Lub
wybrałem sobie ofiarę na grzbiecie której mogłem
bardziej zabłysnąć, pokazać kontrast, ja wspaniały
ona brzydka i niedobra.

Odwagę - TROP dał mi.

Oj, jak ja siebie nie lubię z tamtego czasu.

Odwagę bycia sobą, odwagę do posiadania emocji,
odczuć, empatii.

Oduczenie się tego i odkrycie samego siebie trwało
(nadal trwa) i bolało (nadal boli).

Odwagę do mówienia o tym co we mnie, co tu i teraz przeżywam.

Przecież tak łatwo jest chować się za jakąś maską.
Oj, jak łatwo jest się nie wychylać. Nie ujawniać
swoich przemyśleń, uczuć i błędów.

Odwagę do bycia wyrazistym, innym, samodzielnym.
Gdy trafiłem do TROPu, szukałem akceptacji innych,
szukałem ludzi, którzy mnie polubią. Wchodząc
w kolejną grupę, musiałem w niej być kimś, kogo
wszyscy lubią, zauważają, cenią, lub liczą się ze mną.
I płaciłem za to straszną cenę – cenę utraty siebie.
Starając się o względy innych, udawałem kogoś innego. Zakładałem jakąś maskę, jak mi się wydawało
odpowiednią na daną okazję i grałem jakąś rolę. Gdy
w grupie, uwagę w większym stopniu kierowano na
kogoś innego, natychmiast kopiowałem jego zachowanie, jego styl bycia, mówienia, a nawet przypisywałem sobie jego wypowiedzi. Jednocześnie próbowałem go ośmieszyć, skompromitować lub zdyskredytować, a czasem zaprzyjaźnić się.

Odwaga, jaką wyTROPiłem w sobie, pozwoliła mi
pozbyć się większości moich lęków związanych z
ukrywaniem prawdy. Pilnowaniem, by nikt nie odkrył moich masek, moich gierek.
Teraz mam odwagę spojrzeć w głąb siebie, zatrzymać gdy pojawia się stary Karol.
Odwagę by się sobą dzielić.
Odwagę by się Tobie zwierzyć, Tobie zaufać.

Karol Rakoniewski
Mąż, Ojciec, Przedsiębiorca, Społecznik.
Zmieniacz Świata

Zobacz zaproszenie na:

Festival TROP

Sobotni warsztat

Festival odbędzie się w:
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy

Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego

Nie przez przypadek inauguracja dwudziestolecia
Grupy TROP - TROPENSPACE (open space) odbywa
się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy.
To niezwykłe miejsce ma ponad stuletnią historię
i tradycje, jednocześnie przechodzi zmiany i otwiera się na nowe.

Prawdziwe świętowanie dwudziestolecia Grupy
TROP rozpoczniemy w Forcie Sokolnickiego na
TROPPARTY. Ale Fort to nie tylko miejsce dobre na
rozrywkę, to również doskonała przestrzeń do
pracy warsztatowej. To nowoczesne centrum sztuki i miejsce spotkań warszawiaków jest malowniczo ulokowane w Parku Żeromskiego. Jego zabytkowe wnętrze tworzy nastrój sprzyjający refleksji
i koncentracji na działaniach twórczych, jednocześnie przepyszne dania z restauracji pobudzą smaki i wyobraźnię uczestników Festivalu.

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy (r. zał. 1884)
jest symbolem Warszawy i rozkwitu Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Był „magazynem
zadowolonych klientów", a także miejscem pracy
usatysfakcjonowanych i przywiązanych do firmy
pracowników. Realizował najlepsze tradycje rzetelnego kupiectwa.
DTBJ szuka nowej funkcji jaką mógłby pełnić
w centrum Warszawy. Współczesną ambicją jej
właścicieli jest odtworzenie wyjątkowego miejskiego klimatu zbiegu ulic Chmielnej i Brackiej. Wartości firmy rodzinnej – trwanie i ciągła zmiana, miłość i biznes – są bliskie też i nam.
Podczas TROPENSPACE (bezpłatnego open-space)
będziemy rozmawiać na tematy nośne i rodzące
wiele pytań: skuteczne metody uczenia się, przywództwo we wprowadzaniu zmian, rozwój osobisty, trendy na rynku doradczo-szkoleniowym i praca z firmami rodzinnymi.

Wraz z Fortem Sokolnickiego obraliśmy podobny
kierunek działań – zależy nam na aktywizacji ludzi
do rozwoju, wspólnych rozmów i kreatywnego
spędzania czasu razem. Przyjdźcie doświadczyć
tego miejsca i spotkajcie się z nami.

TROP W LICZBACH
Na przestrzeni ostatnich 20 lat przeszkoliliśmy łącznie
w Akademii TROP ponad

2500
absolwentów, natomiast nasze roczne kursy (Szkoła
Trenerów i Szkoła Coachów) ukończyło

1262
osób, w tym:

477
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Łącznie przeprowadziliśmy w rocznych szkołach:

13,970
godzin warsztatów, które dzielą się na:

13,970

5,080

godzin szkolenia
trenerów

godzin szkolenia
coachów

Nasi absolwenci odbyli:

4,950
godzin mentoringu,

4,725
godzin superwizji oraz

2,700
godzin konsultacji.
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Najstarszy uczestnik naszej Akademii miał

84
lata, a najmłodszy

7
tygodni.
Do tej pory nasi absolwenci zjedli

34,925
posiłków oraz wypili

26,194

52,387

litrów kawy,

litrów herbaty.

Razem daje to

10
basenów ogrodowych.
Natomiast na deser zjedli

1,746
pudełek ciastek
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Nasz serwer zawiera łącznie ponad

5
gigabajtów danych dotyczących Akademii TROP.

Ewaluacja naszych projektów mieści się w

8
szafach pancernych, które
razem z dokumentami ważą

4,5
tony.
Zrealizowaliśmy również ponad

500
projektów biznesowych dla firm i organizacji.
Nasze hasło brzmi „Od lat robimy to samo, codziennie inaczej”, co oznacza, że już ponad

7300
razy uczyliśmy na nowo, czym jest Metoda TROP.
TROPletter 7/2015 (23)
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Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia
Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia
Bezpłatne seminarium: „Na TROPie własnej drogi”

5 października

Zaczynamy już 14 listopada 2015
22 615 52 40 akademia@grupatrop.pl

TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?
O szkole luźno i na temat

Projekt „Szkoła życia”. Rozwojowe lekcje.

W pierwszym tygodniu sierpnia odbył się EUDEC
czyli zjazd i konferencja europejskich środowisk
edukacji demokratycznej. Rodzice zaangażowani
w edukację dzieci, edukatorzy, trenerzy, uczniowie
i absolwenci szkół demokratycznych rozmawiali
o przyszłości nowoczesnej edukacji.

Posłuchajcie osobistych historii i przemyśleń
dwóch coachów, zasmakujcie lekkiej atmosfery
jaka towarzyszy ich rozmowie i... napiszcie o czym
jeszcze chcielibyście usłyszeć – przekażemy dalej :).

Było kreatywnie, kto chciał mógł uczestniczyć
w warsztatach, podejmować dyskusje za i przeciw
lub tylko się im przysłuchiwać, rozmawiać z uczniami i prowadzącymi szkoły demokratyczne o tym
jak na prawdę wygląda nauka w takiej szkole.
Z inspirującymi wykładami wystąpili goście z zagranicy: Fiona Carnie, Chris Mercogliano, Derry Hannam i z Polski: Wojciech Eichelberger, Lucyna Wieczorek, Jac Jakubowski.
Od podszewki można było doświadczyć atmosfery
panującej w edukacji demokratycznej. Jac Jakubowski wystąpił z wykładem i warsztatem „Czucie”,
poza tym w kuluarach dzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat alternatywnych form
edukacji – od studium socjoterapii po działania
z liderami młodzieżowymi.
Dużo więcej o idei szkół demokratycznych, Manifesto 15 (o rozwijaniu uczenia się) i wiele innych inspirujących informacji znajdziecie na stronie. Zjazd
zorganizowała Fundacja na rzecz wspólnoty dorosłych i dzieci – Bullerbyn.

Rozmowy o rozwojowych dylematach, które mogą
dotyczyć każdego z nas prowadzą: Patrycja Załug,
coach, dziennikarka audycji Liderki Uśmiechu w
Radio Kolor, założycielka Codziennie pewna siebie
i Dorota Szczepan-Jakubowska, założycielka Grupy
TROP, superwizor PTP, ekspert od wprowadzania
zmian w organizacjach i coach pracujący z zarządami MŚP i korporacji.
Lekcja 1. Miłość do siebie
Lekcja 2. Lęk przed oceną

Przywództwo w zmianie
Znajdź swój sposób na bycie liderem!

©

U!Lider :
Przywództwo – Jakość – Zmiana
Autorski program rozwoju umiejętności liderskich
Nowoczesna metodologia zarządzania zmianą
Action Learning, czyli uczenie w działaniu
Myślenie systemowe jako narzędzie wpływu w pracy lidera
Zaczynamy już 17 października
Kontakt:
akademia@grupatrop.pl
22 615 52 40
Więcej informacji na stronie

KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?
Co?

Gdzie?

WRZESIEŃ

Kiedy?

Kontakt

25-27.09

festival@grupatrop.pl

„Na TROPie własnej drogi”

Siedziba Grupy
TROP*

05.10

akademia@grupatrop.pl

Szkoła U!Lider:
Przywództwo – Jakość – Zmiana

Siedziba Grupy
TROP*

17-18.10

akademia@grupatrop.pl

90 Dni Lidera

Siedziba Grupy
TROP*

14-15.10

akademia@grupatrop.pl

Konferencja Tropem Jakości

Centrum Sztuki
Fort Sokolnickiego

3-4.11

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Coachow Pierwszego Stopnia

Siedziba Grupy
TROP*

14-15.11

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia

Siedziba Grupy
TROP*

14-15.11

festival@grupatrop.pl

Salut! Dobry Stres

Siedziba Grupy
TROP*

25-26.11

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

2-6.12

akademia@grupatrop.pl

Specjalizacja Coachingowa

Siedziba Grupy
TROP*

12-13.12

akademia@grupatrop.pl

Specjalizacja Trenerska

Siedziba Grupy
TROP*

19-20.12

akademia@grupatrop.pl

Dom Handlowy
Braci Jabłkowskich
Festival TROP—20 lecie Grupy TROP

Centrum Sztuki
Fort Sokolnickiego
Siedziba Grupy
TROP*

Seminarium Otwarte

PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

Trening Budowania Relacji Grupa 2
Trening interpersonalny
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