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Na dzień dobry
Doświadczenia każdego człowieka są niepowtarzalne nawet w skali Wszechświata. To biograficzne DNA
stanowi o naszej wyjątkowości i bogactwie. Łańcuch życiowych zdarzeń nieustannie się wydłuża, czy chcemy
tego czy nie. Jego ogniwami są wszystkie momenty, których doświadczyliśmy w przeszłości. Nadajemy im różne
etykiety i wartościujemy. Znajdziemy spotkania, sukcesy, niepowodzenia, podróże, rytuały i wiele innych. Będą
to ogniwa ważne, mało istotne, radosne, podniecające itd.
Mimo niepowtarzalności każdego z nas, widzimy a czasami szukamy podobieństw z losami innych ludzi. Te
odniesienia mogą być konstruktywne - inspiracja, przestroga, instruktaż, ale mogą też być niekonstruktywne zazdrość, złość, uczucie braku wartości, bezmyślne kopiowanie, niszczenie.
Projekt SIECI ROZWOJU BRANDO GROUP powstał z kilku powodów.
Po pierwsze - nie żyjemy sami. Inni ludzie są nam niezbędni do rozwoju i my jesteśmy niezbędni dla innych.
Przebywanie wśród ludzi nie tworzy samo z siebie kontaktu. To wymaga zaangażowania, otwartości, czasu. Sieć
Rozwoju jest przestrzenią, w której tworzymy warunki do budowania kontaktów między ludźmi.
Po drugie - każdy człowiek jest bogaty. Jego skarbami są doświadczenia, umiejętności czy wiedza. Nie warto ich
zachowywać tylko dla siebie, ale dzielić się. W ten sposób pomnażamy je i wzmacniamy.
Po trzecie - życie jest podróżą. Warto dla bieżącej jakości życia i przyszłych dobrych wspomnień, zgromadzić jak
najwięcej pięknych chwil.
MAGAZYN SIECI ROZWOJU gromadzi piękne, pouczające i inspirujące opowieści. Opowiadają je osoby,
którym przydarzyło się coś ważnego w życiu. Różni ich wiele - wiek, płeć, zawody, sytuacje rodzinne. Łączy radość
życia i piękno pracy, jaką wkładają w zmienianie siebie.
W pierwszym numerze wybrałem osiem opowieści. W redaktorskim zamyśle połączyłem historie w cztery
pary - pracę, ciało, podróż i pasję. W następnych numerach przeczytacie kolejne artykuły związane z innymi
słowami kluczami. Teraz jednak zapraszam Was do lektury. Ja czytając przesłane teksty byłem pod wielkim
wrażeniem ich autorów. Życzę Wam pozytywnych uniesień i czerpania garściami od "Ośmiu Wspaniałych".

Redaktor
Sebastian Ciszewski, Brando Group
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PRACA

PIERWSZE KROKI
W KORPO-ŚWIECIE
Anna Cupriak
fot. S. Ciszewski

3 miesiące – tyle w mojej korporacji trwa okres wdrożeniowy dla nowych pracowników. Czas na naukę,
szkolenia, poznanie stanowiska pracy i współpracowników, pierwsze zadania, pierwsze nadgodziny. Po 3
miesiącach uznaje się, że pracownik jest przygotowany do samodzielnej pracy na swoim stanowisku.
Przynajmniej w teorii. W praktyce faktyczny czas przejmowania własnych obowiązków jest znacznie
szybszy. Przychodząc do korporacji trzeba liczyć się z dużym dynamizmem pracy, często zachodzącymi
zmianami i ciągłą koniecznością nauki.

W

styczniu minęły 4 miesiące od kiedy pracuję

w jednej z korporacji w Łodzi. Poprzednie 2 lata
spędziłam w małej firmie, prowadzonej przez
trzech przyjaciół. Z firmy badawczej, której skład
w

momencie

mojego

odejścia

mieścił

się

w jednym pokoju w kamienicy przeszłam do
międzynarodowej

korporacji,

oswajać.

W

artykule

dzielę

się

swoimi

spostrzeżeniami z pierwszych miesięcy pracy
i opisuję postawę, którą ja staram się przyjmować.
Nastawienie,

które

sprawia,

że

do

pracy

przychodzę z uśmiechem i z ciekawością czekam
co będzie dalej.

zatrudniającej

w samej Łodzi ponad 2 tys. pracowników.
Dlaczego? Poszukiwanie nowych wyzwań, nowych
rozwoju,

ale

też

oczekiwanie

stabilizacji zatrudnienia i perspektyw awansu.
Pierwsze

miesiące

zweryfikowały

moje

wcześniejsze wyobrażenia na temat korporacji.
W większości jest to pozytywna weryfikacja –
doceniam możliwości, które praca w środowisku
korporacyjnym może zapewnić, a z obowiązkami
i pojawiającymi się ograniczeniami staram się

Image courtesy of tigger11th at FreeDigitalPhotos.net

kierunków
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POZNAJ SWOJĄ FIRMĘ I SPISZ SWOJE CELE
Praca w korporacji charakteryzuje się tym, że
obowiązki związane stricte ze stanowiskiem
pracy są tylko częścią dnia pracy. Poza nimi
pojawiają się różnorakie projekty, spotkania,
certyfikacje, szkolenia, telekonferencje. I właśnie
te około stanowiskowe aspekty tworzą tak

trenera interpersonalnego i już na rozmowie
kwalifikacyjnej

zgłosiłam,

że

chętnie

zaangażowałabym się w prowadzenie szkoleń.
Dziś wiem, że możliwe jest nie tylko jednorazowe
poprowadzenie szkolenia dla zespołu (to już za
mną), ale też zostanie trenerem wewnętrznym
umiejętności miękkich. Ten cel mnie motywuje do
wszystkich innych działań, które podejmuję

naprawdę charakter korporacyjny.

w firmie. Ktoś inny wybierze sobie naukę języka
Rozpoczynając pracę warto dowiedzieć się, co
poza codziennymi obowiązkami można w firmie
robić albo jakie inne umiejętności można
dodatkowo rozwijać.

obcego, albo odwiedzenie kilku krajów w ramach
delegacji

międzynarodowych.

Myślę,

że

posiadanie własnego celu rozwojowego pozwala
zyskać więcej motywacji do codziennej pracy.
W trudniejszych chwilach, kiedy mam gorszy
dzień, przypominam sobie o swoich celach i daję
radę. Naprawdę pomaga.

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANY
Niedawno przeczytałam cytat, który codziennie
przy mnie jest: „Jeśli nie podoba ci się sytuacja,
w której się znalazłeś – opuść ją, zmień ją lub
zaakceptuj. Inaczej oszalejesz”. W korporacji
http://blogiceo.nq.pl/2lojaslo/files/2015/09/blog.jpg

trzeba być gotowym na częste zmiany – nowe

Moim zdaniem bardzo motywujące jest spisanie

zadania, nowe zasady, nowi ludzi w zespole.

sobie celów, które chce się zrealizować w danej

Zmiany mogą być zapowiedzią czegoś lepszego,

pracy przez wybrany okres czasu. Ja spisałam

ale też często wywołują opór i strach, przez co

sobie swoje cele na pierwsze 2 lata pracy. Część

mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia.

dotyczy mojego stanowiska pracy, a część jest

Myślę, że w sytuacji każdej zmiany, która budzi

związana z możliwościami jakie daje praca

opór warto odpowiedzieć sobie na pytania: Czy

w korpo (np. udział w kursach językowych, praca

mogę tej zmiany uniknąć? Jeśli tak to szukam

w

alternatyw. Jeśli nie – czy mogę zrobić coś żeby

z

środowisku
ważnych

dla

międzynarodowym).
mnie

celów

jest

Jednym
rozwój

nowa

sytuacja

była

dla

mnie

bardziej

umiejętności trenerskich. Na co dzień pracuję

komfortowa? Jeśli tak – próbuję, działam. Jeśli

w dziale logistyki, ale posiadam też kompetencje

nie – czy z powodu tej zmiany gotowa bym była
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zmienić

miejsce

pracy?

Jeśli

sytuacja

jest

pozytywnych aspektach i łatwo skupia się na tym

faktycznie tak trudna, że odpowiedź na to

co trudne, co z kolei łatwo prowadzi do frustracji

pytanie brzmi „tak” (choć tu proponuję nie

i konfliktów. Dla optymisty może wiązać się

podejmować pochopnych decyzji i dać sobie

z kolejnym cennym aspektem korporacyjnego

szansę na oswojenie się z nową sytuacją) –

środowiska

zawsze można napisać CV i szukać czegoś

doświadczania sytuacji edukacyjnych związanych

nowego. Jeśli z kolei nie chcemy przez tą sytuację

z relacjami międzyludzkimi.

–

codzienna

możliwość

zmieniać pracy, pozostaje ją zaakceptować.
Świadomie powiedzieć sobie, że dana sytuacja
może nie jest wymarzona i komfortowa, ale
akceptuję ją ze względu na …. (i tu każdy
powinien znaleźć swój powód).
W obliczu zmian warto jednak pamiętać o jakże
ważnej cnocie, jaką jest cierpliwość. Cierpliwość
wobec tego, że coś co wydaje się w danej chwili
straszne, za chwile może okazać się neutralne lub
nawet przyjemne. A także cierpliwość wobec
tego co nastąpi później – po jednych zmianach
następują kolejne. Zawsze to szansa na zwrot
w wymarzonym kierunku.

Image courtesy of franky242 at FreeDigitalPhotos.net

CZERP Z TEGO CO DOBRE
Praca w korporacji wiąże się z pewnymi zasadami

Każdego dnia pracy mam kontakt z co najmniej

i przywilejami, które dla ich pracowników

kilkunastoma osobami – na żywo, mailowy,

w pewnym

się

telefoniczny. Po polsku i po angielsku. Prawdziwy

swojego

poligon komunikacji interpersonalnej! Piękna

i swoich znajomych wiem, że nie zawsze są

okazja do pracy nad swoimi umiejętnościami

oczywiste.

komunikacji,

momencie

oczywistością,

a

z

Umowa

mogą

stać

doświadczenia

o

pracę,

regularnie

prezentacji,

negocjacji,

wpływająca pensja na konto, nadgodziny płatne

asertywności. Duża rotacja, częste zmiany,

albo do odbioru, elastyczne godziny pracy,

zwiększający się zakres obowiązków w każdym

bonusy

wywołują

świąteczne,

premie.

Do

tego

emocje.

Ogromną

lekcję

można

dofinansowanie do zajęć sportowych, zniżki do

wynieść jeśli w sytuacji trudnej emocjonalnie uda

teatru, bezpłatne szkolenia, finansowane kursy

się na chwilę nabrać dystansu i spojrzeć na

językowe. Myślę, że w natłoku codziennych

sytuację z tzw. meta-poziomu – zobaczyć jak ja

obowiązków wiele osób zapomina o tych

zachowałam się w jakiejś sytuacji, jak koleżanka z
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Zakończę cytatem Reginy Brett: „Co by było
gdybyś skierował swoją lupę na to co dobre we
wszystkich tych aspektach swojego życia? (…)
Rośnie wszystko na co spoglądam przez szkło
powiększające. Muszę sama zdecydować gdzie je
skieruję.” W pracy, w drodze do pracy, w domu –
kieruj swoją lupę na to co dobre, a przypomnisz
sobie, że otacza Cię wiele piękna i dobrych ludzi.
W nich szukaj oparcia w trudnych chwilach.
Pamiętaj, że życie nie kończy się w pracy, a tak
naprawdę dopiero po pracy się zaczyna. Ja
w trudnych chwilach często kieruję swoją lupę
fot. S. Ciszewski

poza pracę – na kochaną osobę, która czeka
w domu, ciekawą książkę, którą poczytam
w drodze powrotnej, długi spacer z pieskami,
który czeka na mnie w weekend. Od razu dostaję

biurka obok, jak lider zespołu – co mi to zrobiło,

skrzydeł. 

co w przyszłości chciałabym zmienić w swojej
postawie, co mogę zrobić żeby jakichś napięć

ANNA CUPRIAK O SOBIE

w

Ekonomistka,

przyszłości

uniknąć.

Na

szkoleniach

z komunikacji odwołujemy się do własnych

w

doświadczeń,

interpersonalna

czasem

aranżujemy

sytuacje

specjalistka

międzynarodowej

ds.

logistyki

korporacji,

trenerka

umiejętności

społecznych.

mające wywołać pewne emocje, by docelowo

Codziennie

skłonić uczestników do refleksji i wprowadzania

z książką w plecaku. W wolne dni pakuje większy

zmian. W korporacji doświadczenia, skłaniające

plecak,

do refleksji pojawią się niemal każdego dnia.

i z radością wyrusza na piesze wędrówki.

I z dużym prawdopodobieństwem wiele z nich

Dobrze by było przegadać z kimś takie sytuacje –
z bliską osobą lub coachem – inny punkt widzenia
na

problem

z

różnych

perspektyw. Zaprocentuje to w przyszłości. Już
po kilku miesiącach pracy czuję, że nauczyłam się

dopiero początek…

REKLAMA

o sobie wielu nowych rzeczy i wiele przemyśleń
zabieram ze sobą w dalszą drogę. A to przecież

pracy

wsiada

pociągiem,

w

pociąg

annacupriak@brandogroup.pl

jako szansę na refleksję nad swoją postawą.

spojrzeć

również

do

Kontakt do mnie:

będzie się powtarzać. Potraktuj takie sytuacje

ułatwi

podróżuje
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PRACA

DROGA DO ZMIAN
Monika Kopij
fot. M. Kopij

Czy można dojść do ściany swojego życia zawodowego tak blisko, że podejmuje się ryzykowne decyzje?
Co się wtedy czuje? Co powoduje, że chce się chcieć? Co sprawia, że zauważa się szanse, które się
wykorzystuje? Jak dokonywać zmiany w swoim życiu? Wreszcie co się zmienia, jak się zmienia? Historia
mojej zmiany w życiu i konsekwencjach jakie ta zmiana przyniosła.

Po

inicjatywach jakie zrealizowałam przez

ostatnie lata mogę śmiało powiedzieć, że jestem
na dobrej drodze zmiany swojego życia. Jednak
nie zawsze tak było. Moja historia zmiany

momenty, nawet nie ma co o nich wspominać.
Obawa

przed

opuszczeniem

tej

mojej

bezpiecznej przystani była większa niż chęć
podjęcia działania.

zaczyna się długo, długo wcześniej, jeszcze
zanim zdefiniowałam co chciałabym zmienić...
ale pozwól, że zacznę od początku.
Od zawsze byłam osobą, która wolała stać
w
i

trzecim

rzędzie.

bezpiecznie.

Nikt

Było

tam

wygodnie

nie

poganiał,

echa

największych burz przewalały się gdzieś poza
tym obszarem. Z tego trzeciego rzędu mogłam
spokojnie robić to co lubiłam najbardziej –
prowadzić obserwację innych ludzi i spokojnie
sobie żyć. Owszem zdarzały się wyjątkowe
chwile,

kiedy

mobilizowałam

się

i podejmowałam świadome, odważne decyzje
o kolejnych krokach. Były to tak rzadkie

Image courtesy of Pong at FreeDigitalPhotos.net

MSR BRANDO GROUP MARZEC 2016

Prawie dekadę temu, był to czerwiec 2006,
dostałam

wymarzoną

pracę

w

jednej

z korporacji. Nawet nie zdajesz sobie sprawy
jakie było moje szczęście, jak się wspaniale
czułam tego dnia po przekazaniu informacji
o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Jak dziecko, które trafia do sklepu pełnego
Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

zabawek. Praca, międzynarodowe środowisko,
rozwój, szkolenia, „moje” stanowisko pracy,
komputer,

świetni

ludzie,

nowoczesne

rozwiązania i mogłabym wymieniać jeszcze
więcej. Byłam zachwycona! Nie sądziłam wtedy,
że wypełnianie misji i wizji firmy oraz osiąganie
wszelkich niejednokrotnie bardzo wysokich
wskaźników

pozbawi

mnie

osobowości

i spowoduje rezygnację z własnych marzeń.

odkładałam stale na potem. Równocześnie

Chcąc się wykazać jako lojalny, rzetelny i uczciwy

zaniechałam

pracownik, pomimo posiadania rodziny i małego

Przedłużające się godziny siedzenia w pracy

dziecka,

skutkowały

w

byłam

nadgodzinach

w

zmęczeniem,

rozwój.

zniechęceniem

Środowisko pracy, w którym przebywałam

najważniejszy. Praca, dom, praca, dom i jeszcze

bardzo mnie inspirowało i dawało poczucie

raz praca. Ten stan trwał kilka lat. Dbałam

rozwoju. W korporacji, musisz wiedzieć, że

o wypełnianie zobowiązań jako pracownik,

jedyną stałą jest zmiana. Jedna zmiana pogania

nierzadko ponad swoje siły i możliwości

drugą. Zawsze coś ważnego i ciekawego się

czasowe zapominając o sobie. Któregoś dnia

dzieje.

energię

uzmysłowiłam sobie, że stoję w miejscu, a dzień

i adrenalinę, co jest pożądane i nakręca na

jest podobny do dnia. Moje życie zawodowe to

podejmowanie kolejnych

akcji. Angażując się

była codzienna rutyna. Te same czynności

w liczne inicjatywy czułam się potrzebna

w tych samych godzinach. Nuda, zero emocji

i wartościowa. Wpadłam w ten wir jak śliwka

i stagnacja. Wszystko było takie przewidywalne.

w kompot.

Przypomniała

działania

za

własny

i zapomnieniem, kto w tym wszystkim jest

kosztem

pracować

zostawać

o

trzech.

Takie

i

stanie

dbanie

wzniecają

Jak to w życiu bywa coś jest
czegoś.

Natłok

mi

się

moja

myśl

z

jaką

obowiązków

wkraczałam do życia zawodowego parę lat

spowodował, iż przestałam mieć czas na siebie.

wcześniej – idealną sytuacją w mojej pracy

Nie starczyło mi sił i motywacji do zakończenia

będzie stan stabilizacji. Właśnie osiągnęłam stan

studiów. Napisanie pracy magisterskiej

tej stabilizacji w pracy i zdałam sobie sprawę, iż
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mi to przeszkadza. Nic mnie już nie zaskakiwało,

Osoby z mojego bliskiego otoczenia wiedzą, że

a że jestem osobą ciekawą świata było mi z tym

jak już coś zaczyna mnie interesować to nie

po prostu źle. Powiadają, że jeśli zaczynasz się

odpuszczam. Któregoś dnia zaczęła przyświecać

czuć wygodnie to oznacza, że stoisz w miejscu.

mi myśl o skończeniu studiów. Wszystko niby

Ta wygoda zaczynała uwierać, podrzucać do

ok., ale jak wytłumaczyć w dziekanacie ponad

głowy myśli które burzą ten ustalony od dawna

5-letnie ociąganie się ze złożeniem pracy

ład. Coś zaczyna nie grać. Praca, która do

magisterskiej. Okazało się, że dla chcącego

niedawna dawała mi poczucie stabilizacji,

i zdeterminowanego to nic trudnego, przekonać

przestała mieć już takie znaczenie. Zaczęłam się

dziekana i mojego promotora łatwo nie było.

zastanawiać czy właśnie tego potrzebuję. Czy ta

A spróbujcie to samo zrobić z sekretarkami.

osiągnięta stabilizacja jest tym czego w moim

Moim wymarzonym obszarem rozwoju był i jest

życiu zawodowym pragnę? W moim otoczeniu

nadal obszar zarządzania zasobami ludzkimi, ten

były osoby, które świetnie pokierowały swoim

temat okazał się strzałem w dziesiątkę. Na

rozwojem.

napisanie

Osiągnęły

szczyty

stanowisk

pracy

i

obronę

miałam

około

zawodowych i były szczęśliwe. Co takiego

4 tygodnie. Dla jednych to wystarczająca ilość

zrobiły, że znajdują się w tym miejscu? Jak to

czasu, dla innych za mało. Decyzja dziekana

zrobiły? To były kluczowe momenty początku

o

mojej zmiany. Piszę mojej, bo ta zmiana jak się

pozostawiała

potem okaże nie dotyczyła jedynie życia

wszystko na jedną kartę. To był niesamowicie

zawodowego.

intensywny czas. Rodzina, praca na pełen etat

ostatecznym

terminie

złudzeń,

obrony

postawiłam

nie
wtedy

z nadgodzinami, nauka obowiązków nowo
przyjętych

pracowników,

poszukiwania

materiałów do magisterki, a po pracy pisanie aż
do późnych godzin nocnych. W domu wszędzie
były karteczki, ksera, książki i masa małych
karteluszek

z

zapiskami.

zahipnotyzowana. Mój

mąż

Byłam
i syn

jak
zostali

ostrzeżeni o grożącej im groźbie śmierci na
wypadek przesunięcia choćby jednej kartki.
Krzyknęłam

któregoś

dnia

„zabiję

bez

ostrzeżenia!”, bo jednak coś tam zaginęło.
Nietrudno się domyśleć, że przy takim maratonie
chodziłam jak zombie. Gdyby nie wsparcie
przyjaciół i rodziny przepadłabym marnie.
Podjęłam
http://niebywalesuwalki.pl/wp-content/uploads/2012/01/znak-zapytania.jpg

wtedy

ważną

decyzję

odnośnie

mojego dalszego rozwoju i nie wyobrażałam
sobie, że może się nie udać. 13 lutego 2013 (czyli
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prawie po 6 latach od skończenia studiów)

latach pracy to na bank zostajesz tam gdzie

obroniłam tytuł magistra. Wtedy uzmysłowiłam

jesteś. Podobnie było ze mną. Im bardziej

sobie, że nigdy nie jest za późno, aby dokończyć

wskazywałam chęć zmiany ścieżki zawodowej,

to co się zaczęło. Satysfakcja i otwarcie się na

tym bardziej pokazywano mi gdzie moje miejsce.

nowe możliwości gwarantowane. Rozpędziłam

Choć już coraz bardziej doskwierał mi fakt tego

swoją chęć do działania na tyle, iż pojawiła się

całego biegu korporacyjnego. Zdarzały się całe

myśl - „a może tak uczyć się dalej”?

tygodnie kiedy trudno było się zmusić choćby na

W tamtym czasie słowo coaching zyskiwało
coraz większą sławę. Czytając różnego rodzaju
artykuły o tej metodzie zapragnęłam sama
doświadczyć jej na sobie. Przeglądając różne
oferty firm szkoleniowych znalazłam warsztaty
grupowego coachingu kariery. Mała grupa,
przystępna cena i zachęcający program. Na
początku podchodziłam niepewnie - ktoś mi
będzie grzebał w głowie? Gdy teraz o tym myślę,

niewielki uśmiech. Tempo pracy, zobowiązania
jakie zostały na mnie nałożone, bezsens
niektórych

obowiązków,

brak

czasu

na

zastanowienie się, coraz wyższe cele do
osiągnięcia

sprawiały,

że

coraz

bardziej

oddalałam się od tego co nazywają HR’owcy –
identyfikacją pracownika z firmą. Jednak nie
zniechęcało mnie to i nadal realizowałam swój
plan.

jestem zdumiona efektami tych zajęć. Każde
kolejne zajęcia były jak czytanie siebie od nowa.
Pojawiały się obrazy i wizje, o których do tej
pory nie miałam pojęcia.

Tamten czas był

otwieraniem się na nowe doznania i możliwości.
I co najważniejsze były one całkowicie moimi
pomysłami. Doświadczałam zmiany tak mocno,
że pojawiło się pragnienie jeszcze większego
eksplorowania siebie. Po ukończeniu kilku zajęć
się

na

podjęcie

studiów

podyplomowych z elementami coachingu, aby
dalej się rozwijać w temacie Human Resources.
Była jesień roku 2013. Ponownie okazało się, że
coś jest kosztem czegoś…
Nabierałam

rozpędu,.

fot. M. Kopij

zdecydowałam

Po prawie roku miałam w kieszeni dyplom
Zaczynałam

więcej

ukończenia

studiów

podyplomowych,

wiedzieć, miałam już sprecyzowane plany swojej

a w głowie wiedzę i pełno pomysłów co dalej.

ścieżki kariery. Firma, w której pracowałam

Ponownie zaproponowałam w firmie zmianę

szczyci się tym, że rozwija swoich pracowników.

„mojej ścieżki kariery”. Niestety znów korpo

Jednak w korporacjach już tak jest, że jeśli nie

pokazało swoja twarz, a ja pokornie chcąc

przebijesz się w pierwszych trzech/czterech

zatrzymać stanowisko pracy przystałam na jej

MSR BRANDO GROUP MARZEC 2016

warunki. Chwile trwało zanim się otrząsnęłam ze

Podczas studiów oraz już na samych szkoleniach

smutku, że znowu coś mi umyka przed nosem,

miałam

że nikt mnie w tym miejscu nie docenia, że

wykładowców i trenerów. Ich praca jaką

przedstawiane pomysły trafiają w próżnię.

wykonywali z grupą zainspirowała mnie do

Trudno, gdzieś trzeba było pracować. Pokornie

odkrywania obszaru trenerskiego. Tak trafiłam

jako jeden z setek pracowników codziennie

na kurs trenerski. I tutaj nastąpiło zaskoczenie,

wykonywałam swoje obowiązki, a w czasie

bo to nie była jedynie nauka jak przemawiać do

prywatnym chodziłam na szkolenia rozwojowe.

ludzi czy stać przed flipchartem lub stworzyć

Od

szkolenie. Prawie każdy zjazd zawierał w sobie

asertywności

przez

motywacje

czy

okazję

poznać

wystąpienia publiczne, po zarządzanie czasem.

elementy

Skoro nie mogłam rozwijać się w firmie, to

wzmacniało naukę i zmianę mojej wewnętrznej

poszukałam sobie innego miejsca takiego, mnie

postawy. Ćwiczenia, omawianie, relacje, grupa,

pasowało.

Z każdym szkoleniem nabierałam

doświadczanie, energia, motywowanie, zabawa,

coraz większej pewności siebie. Potrafiłam

ciasteczka i kawa – to wszystko w imię

motywować się do działania i otwierałam się na

nabywania umiejętności trenerskich. Ba, nawet

coraz

doświadczania.

jeszcze więcej bo miałam możliwość być

Sprawdzałam poznane na szkoleniach techniki

trenerem współpracującym przy prowadzeniu

i metody w życiu codziennym, a kontakty jakie

warsztatów.

wtedy nabyłam utrzymuję do dzisiaj. Z osoby

z otwarciem nowych możliwości poznawałam

bez

zawodowego

nowych ludzi i doświadczałam niesamowitych

(sadziłam wtedy, że będę już do końca życia

zdarzeń. Jeszcze przed ukończeniem kursu

korporobocikiem)

powoli

podjęłam ostatnią próbę przekwalifikowania się

w świadomą swoich wyborów osobę. Wiedza

w korpo. Co jak co, myślałam, ale firma taka

jaka nabywałam z każdym szkoleniem czy

duża to znajdzie miejsce dla mnie, prawda?

warsztatem przynosiła mi same korzyści. Byłam

Teraz już miałam w kieszeni ukończenie

całą sobą w procesie zmiany.

profilowych studiów magisterskich, studiów

nowsze

perspektyw

obszary

rozwoju

zamieniałam

się

coachingu,

Załapałam

podyplomowych,
http://www.tapetus.pl/obrazki/n/143014_kamienie-stopa.jpg

trenerski,

co

wspaniałych

prawie

starałam

kompetencje

się

językowe,

jeszcze

bardziej

bakcyla.

Wraz

kończyłam

kurs

podnosić

swoje

podejmowałam

z sukcesem własne inicjatywy… Pamiętam dzień
1 stycznia 2015 roku, tego dnia dokładnie
zaplanowałam co chcę zrobić przez kolejne
sześć miesięcy. Pół roku później miałam
zweryfikować
ostateczną

swoje
próbę

działania

i

podjąć

przekwalifikowania

się

pracując w firmie. Te pół roku to był w moim
życiu najbardziej intensywny i twórczy czas.
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Zrealizowałam wszystko ze swojej listy dzięki

kogo iść w jakiej sprawie, zawsze ktoś zagadał

uporowi, determinacji oraz nutce rywalizacji

i były momenty że śmiechom nie było końca.

z kolegą z pracy – mistrzem działania.

W

takiej

chwili

rozżalenie

mieszało

się

z uczuciem ulgi i zaciekawieniem co dalej.
Ponownie postawiłam wszystko na jedną kartę
Tym razem miałam naprawdę mocne argumenty
w rękawie. Udało się dzięki pomocy moich
przełożonych

wynegocjować

trzymiesięczny

bo moje pragnienie rozwoju w stronę HR było
zbyt duże, aby przystąpić na warunki jakie mi
oferowano.

staż w dziale HR bez możliwości przedłużenia.
Innymi słowy po tym czasie wracaj skąd
przyszłaś. Po stażu już wiedziałam, że jeśli
zostanę dłużej zajmując się tym czym przez
ostatnie lata, grozi mi totalne wypalenie
zawodowe

łącznie

z

konsekwencjami

zdrowotnymi. Stałam przed ścianą i miałam dwa
wyjścia – wracać do biurka i łykać łzy goryczy
albo

zadecydować

o

końcu

współpracy.

Odwaga na jaką się wtedy zdobyłam do tej pory
mnie zaskakuje. Złożyłam wypowiedzenie po 9,5
roku pracy w firmie, która mnie wychowała jako
pracownika bez posiadania kolejnej pracy.
Znałam tam prawie wszystkich, lubiłam to
miejsce choć nie było łatwo. Miałam swoje
wydeptane ścieżki, znałam teren, wiedziałam do

czasu aby uzmysłowić sobie co tak naprawdę
chcę robić i czym się zajmować. Czy to dużo czy
mało?

Teraz

już

to

nie

jest

istotne.

Najważniejsze, że idę w kierunku zgodnym z tym
co w mej głowie, sercu i ciele. Wystarczyło
uwierzyć w siebie i mieć plan oraz śmiało go
realizować. Obecnie tak jak chciałam pracuję
jako rekruter. Tak jak chciałam współpracuję też
z osobami, które chcą się przekwalifikować lub
potrzebują zmiany. Pomagam w określeniu
mocnych stron i wzmacnianiu pro aktywnej
postawy życiowej. Teraz wiem, że jeśli chcesz,
czujesz i pragniesz to pracując nad sobą prędzej
czy później osiągniesz cel.

REKLAMA

MONIKA KOPIJ O SOBIE
Propagatorka zmian małymi

Trzy lata i cztery miesiące – tyle potrzebowałam

krokami

- wierzy w proces. Pomysłodawczyni
i założycielka fanpage Rekruteriada, gdzie
dzieli sie wiedza z zakresu rekrutacji oraz
przygotowań do zmiany pracy. Jej siłą jest
determinacja i motywacja.

Kontakt do mnie:
monika.kopij@wp.pl
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SIECIOWISKA
warsztatowe spotkania Sieci Rozwoju

fot. M. Juszczak

Najbliższe terminy spotkań:
6 kwietnia 2016
4 maja 2016
8 czerwca 2016
w godz. 18:10 - 21:00

www.facebook.pl/siecrozwoju
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PODRÓŻ

JEG BARE SER
MEG RUNDT
Magda Szwankowska
fot. M. Szwankowska

"Wyruszyłem w drogę jako włóczęga, nie mając innych pobudek
prócz nerwowej żądzy zmian, która mię nagliła jako zły duch."
Rękopis znaleziony w butli, Edgar Allan Poe

Mam 27 lat. Od czterech miesięcy
mieszkam w Norwegii. I gdyby
dwa lata temu ktoś mi powiedział
gdzie

będę

się

znajdowała

w obecnym momencie życia, to za nic w świecie bym
mu

nie

uwierzyła.

Podczas

półtorarocznych

przygotowań do wyjazdu musiały zajść we mnie
ogromne zmiany. Musiały - inaczej moja wyprawa
byłaby skończona, nim zdążyłaby się rozpocząć.
Pierwsze
z

kroki,

wyjazdem,

które

wymagały

wiązały

przełamania

gdzie trafiłam na wspaniałych nauczycieli dzięki
którym poczułam się zmotywowana, nie tylko do
nauki norweskiego, ale też do dalszych działań
w kierunku wyjazdu.
Kolejnym dylematem do rozwiązania był charakter
wyjazdu. Wątpiłam, że mój poziom języka pozwoli
na podjęcie zwykłej pracy zarobkowej w moim
zawodzie. Po zasięgnięciu opinii w Internecie
zdecydowałam się na wyjazd jako au pair. Taka opcja

się
moich

największych barier. Bariery, które mam na myśli
dotyczą przygotowania językowego. Nigdy nie było
mi po drodze z nauką języków obcych, jednocześnie
dochodziło do mojej świadomości niewygodne
poczucie, że goszczenie w obcym kraju wymaga ode
mnie nauki języka. Podjęłam roczny kurs w Polsce,

bi.gazeta.pl/im/d6/a3/f1/z15836118Q,Bergen--Norwegia---fot--Shutterstock.jpg
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dawała

mi

możliwość

nauki

gdyż wieczór przed wylotem dowiedziałam się, że

norweskiego, pracę jako pomoc domowa i drobne

nie będą w stanie odebrać mnie z lotniska. Z każdą

kieszonkowe. W pracy w Polsce wzięłam roczny

nową sytuacją, z którą sobie poradziłam wzrastała

urlop bezpłatny, przez agencję w Polsce znalazłam

moja pewność siebie i poczucie, że sobie poradzę.

rodzinę

poznawania

Pierwsze dni były dla mnie straszne, głównie

nowego środowiska była dla mnie kusząca, ale

dlatego, że w większości nie rozumiałam co do mnie

posługiwanie się językiem obcym- przerażające. Cały

mówią.

wyjazd jawił mi się w czarno-białej kolorystyce.

I nieważne w jakim języku próbowali. Żałowałam, że

Miałam mnóstwo wątpliwości i jeszcze więcej

naukę języków obcych tak na serio zaczęłam późno

powodów,

była

i że wcześniej nie prowokowałam sytuacji żeby

rozczarowana wyjazdem, tak sobie myślałam, to

ćwiczyć język w naturalnych sytuacjach. Teraz nie

zawsze pozostaną po tej przygodzie dodatkowe

miałam już wyjścia. Do tej pory mam poczucie, że się

doświadczenia.

kompromituję językowo, ale z drugiej strony takiego

goszczącą.

żeby

kontynuacji

Perspektywa

spróbować.

Gdybym

treningu

komunikacyjnego

nie

miałam

nigdy

wcześniej.
Na obczyźnie mam również jeszcze jeden bardzo
przydatny trening - trening asertywności. W miejscu
gdzie można liczyć jedynie na siebie, stawianie
granic w trosce o własny komfort to bardzo
przydatna

umiejętność.

Dobrą

okazją

do

sprawdzenia się w tym zakresie było upomnienie się
o pierwsze nadgodziny. Mimo że moja praca
wykonywana w Norwegii nie jest żadną filozofią:
fot. M. Szwankowska

sprzątanie,

gotowanie,

doglądanie

dzieci,

to

Moja przygoda z Norwegią rozpoczęła się na dobre

oczywistym dla mnie było, że muszę dbać o własne

pod koniec sierpnia 2015 roku. Powoli docierało do

interesy. Dodatkowe godziny pracy to dodatkowa

mnie na co się zdecydowałam. Na lotnisku, tuż po

zapłata. Z tym że z relacji innych au pair, które

nadaniu bagażu i pożegnaniu przyjaciół było dla

czytałam w Internecie okazało się, że niekoniecznie.

mnie jasne, że biorę udział w czymś zupełnie dla

Nigdy nie wiadomo na kogo się trafi na takiej

mnie nowym i do tej pory nieznanym. Wtedy

rodzinie, godzinna rozmowa na Skype przed

samotne przejście przez bramki było już dużym

wyjazdem też nie jest wystarczająca, żeby ocenić

wydarzeniem.

uczciwość

Pierwsze

chwile

na

gruncie

przyszłych

gospodarzy.

Kontrakt

norweskim też były owocne w nowe doświadczenia.

podpisują obie strony, więc nieprawdopodobnym

Zagadana na stacji benzynowej musiałam zmierzyć

jest, że rodzina nie zna warunków finansowania,

się ze sklejeniem pierwszych zdań a potem dotrzeć

stąd też piszę o uczciwości. A ja nie miałam zamiaru

z umówionego miejsca do domu mojej rodziny

powtarzać historii znanych z przeczytanych relacji,

goszczącej, co było dla mnie dodatkowym stresem,

dlatego od razu zapytałam o płatność za dodatkowe
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godziny. W porozumieniu z rodziną zaczęłam

norwesku.

Dalsze

zamiary

spisywać swój grafik, gdyż mam dość ruchomy czas

poszerzania

pracy. Teraz po każdym tygodniu dostaję pieniądze

najniższym kosztem. Autostop wydaje mi się

za ekstra godziny spędzone w domu rodziny

właściwym sposobem ich realizacji.

horyzontów

dotyczą

również

podróżniczych

jak

goszczącej. Mam poczucie, że moje układy z rodziną
przynoszą

obopólne

korzyści

i

dobrze

się

dogadujemy. Gdy potrzebuję pomocy po prostu
proszę. Z początku było to trudne, ale nie ma
mocnych - sama bez znajomości wielu przepisów
prawnych i z kiepskim poziomem języka nie dałabym
rady. Pomoc zawsze otrzymuję.
Przez cztery miesiące pobytu najbardziej cieszą mnie
małe rzeczy: kupno biletu po norwesku w autobusie
komunikacji

miejskiej,

otwarcie

konta

fot. M. Szwankowska

bibliotecznego i wypożyczenie książek, poradzenie

Wyjazd do Norwegii nie tylko nauczył mnie

sobie w sklepie, znalezienie poszukiwanej ulicy,

konsekwentnego

wycieczki do lasu i do miast o istnieniu, których nie

kroków składających się na duży projekt, ale dał

miałam wcześniej pojęcia lub też znałam tylko

możliwość przeżywania wielu nowych doświadczeń

z lekcji geografii w szkole. Prowadzę Listę

z zupełnie nieznanej dotąd perspektywy. Niektóre

Wdzięczności, w której zapisuję wszystkie swoje

z nich wcześniej pozostawały dla mnie tylko

małe i duże sukcesy. Zauważyłam, że od momentu

w sferze niewypowiedzianych marzeń. Na pewno

przyjazdu do Norwegii na mojej liście figuruje

zyskałam też pewność siebie i mam ochotę czerpać

o więcej pozycji niż wcześniej. Pomyślałam nawet,

z dotychczasowej wiedzy żeby sięgać jeszcze dalej

że być może cała filozofia szczęścia polega na tym,

i przeżywać jeszcze więcej niż do tej pory.

żeby mieć ich jak najwięcej na takiej liście.

Poszerzają się dla mnie również perspektywy

Przede

mną

nowe

wyzwania.

poszczególnych

czterech

podjęcia pracy zagranicą w przyszłości. Buduję

miesiącach czas na znalezienie nowych znajomości

w sobie realne poczucie, że ograniczać mogą mnie

poza Skypem i zadbanie o rozszerzenie sieci

jedynie własne przekonania.

kontaktów.

Mam

podjęcia

Mam 27 lat. Od czterech miesięcy mieszkam

wolontariatu

w

odwiedzania starszej,

w Norwegii i głęboko wierzę, że to dopiero

również

postaci

Po

realizowania

plan

samotnej osoby, z którą mogłabym rozmawiać po

początek.

MAGDA SZWANKOWSKA O SOBIE
Sentymentalna idealistka. Nim zacznę działać wolę najpierw obserwować ludzi i poznać teren. Zdecydowanie za
dużo myślę, a za mało robię.
Kontakt do mnie:

magdaszwankowska@wp.pl http://nor-get.blogspot.no/
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PODRÓŻ

DREAM. AMERICAN
DREAM? BRAZILIAN
DREAM!
fot. E. Kominiak

Ewelina Kominiak
Kiedy słyszę słowo „artykuł” czuję zaciekawienie. Kiedy słyszę „napisz artykuł” ściska mnie w żołądku,
a w głowie krąży tylko jedna myśl „ja się do tego zupełnie nie nadaję”, dlatego nie piszę artykułu, piszę
tekst, a w tekście opowiem Wam jak to się stało, że spełniłam jedno ze swoich większych życiowych
marzeń.

Ja

nigdy nie miałam tzw.

„american
http://payitforwardday.com

dream”.

przeciwnie.

Wręcz
Stany

Zjednoczone zawsze traktowałam z dużym
dystansem, czasem nawet buntowałam się na
to, że Europa tak wiele działań kopiuje
z rozwiązań amerykańskich. A tak się stało, że
od połowy czerwca do połowy września 2015 r.
swój

wakacyjny

czas

spędziłam

właśnie

Dlaczego

wyjechałam?

DOŚWIADCZAĆ.

Takie

było

Otóż,

żeby

moje

główne

założenie wyjazdu na program Work&Travel,
czyli

programu

wymiany

kulturowej

dla

studentów podczas którego przez 3-4 miesiące
można legalnie pracować w Stanach, a od dnia
wygaśnięcia wizy pracowniczej J-1 uczestnik
programu ma 30 dni na to, aby podróżować
i zwiedzać zakątki United States of America.

w Stanach Zjednoczonych. Zapytacie, ale jak to

Poza głównym motywem doświadczania, było

„stało się”? No właśnie. Nie stało się. Nic się

też kilka innych, drobniejszych. To one stały się

samo nie dzieje. To wynik naszych decyzji, bądź

podstawowymi argumentami, gdy poprosiłam

ich braku, sprawia, że coś się w naszym życiu

Rodziców o pomoc finansową, bo program

wydarza. To dlaczego się zdecydowałam?

niestety mocno nadciąga studencką kieszeń,
choć agencje pomagające w organizacji wyjazdu

MSR BRANDO GROUP MARZEC 2016

zapewniają, że inwestycja się zwraca, a nawet

kolejnego miejsca, poznania nowych ludzi,

można na tym wyjeździe zarobić (u mnie tak

nowej kultury. W podróży czuję, że to realny

było).

Oczywiście

rozwój osobisty, to zastosowanie w praktyce

doskonalenie języka angielskiego. Żadna szkoła

tego, co można usłyszeć na szkoleniach

nauki języka obcego nie da w tak krótkim czasie

z budowania relacji, zarządzania sobą w czasie

takich efektów, jak wyjazd bezpośrednio do

czy kreowania własnego wizerunku.

Jakie

to

argumenty?

kraju, w którym używa się języka, którego
chcemy się uczyć czy doskonalić. Założenie jest
tylko

jedno:

jak

najwięcej

przebywać

z tubylcami, bądź osobami, które nie mówią
w Twoim ojczystym języku. Kolejny powód,
ważny dla mnie to fakt „poczucia na własnej
skórze” na czym polega Work&Travel, jak to
działa, jakie są jego plusy i minusy, tak, aby po
powrocie móc dzielić się zdobytą wiedzą
z kolejnymi osobami, które myślą o takim
wyjeździe, a przede wszystkim z młodzieżą
gimnazjalną

czy

licealną,

tak

aby

mieli

świadomość, że taki program istnieje i mogą go
wybrać na przykład jako swój wakacyjny cel.
Jeśli jesteś rodzicem podpowiadam, że ta
inwestycja się zwraca, nawet jeśli dziecko wyda
wszystkie zarobione pieniądze na zwiedzanie
czy inne przyjemności, nikt nie odbierze mu
wspomnień i doświadczeń zebranych podczas
wyjazdu.

Czy

Wykorzystanie

coś

jeszcze?

wakacji

do

Tak.

Podróż.

Cały proces związany z wyjazdem trwał krótko,
gdyż decyzję o wyjeździe podjęłam na początku
kwietnia i był to de facto ostatni moment, gdyż
ofert pracy do wyboru było coraz mniej. Już
w czerwcu wyjechałam do Dedham, małej
miejscowości

pod

Bostonem

w

stanie

Massachusetts. Pobyt w Stanach oznaczał dla
mnie przede wszystkim pracę. Po trudnościach
w pierwszej pracy, wraz ze znajomą z Litwy,
którą

los

postawił

postanowiłyśmy

na

mojej

znaleźć

drodze,

kolejną

pracę,

a w efekcie już w lipcu obie pracowałyśmy
w trzech miejscach. I tak czasem przychodziły
dni, kiedy w pracy byłyśmy po 16 godzin. Tak.
Było ciężko, ale zarazem ja osobiście czułam siłę
do działania. Wiedziałam że to tylko chwila, że
to nie praca na stałe, że muszę wycisnąć z tego
pobytu najwięcej jak mogę, że kupiłam bilet
w dwie strony i niedługo wracam do Polski.
I pracowałam dalej.

odwiedzenia
Co

jednak

najbardziej

mi

dokuczało, to poczucie, że nie
miałam żadnej potrzeby, aby
zwiedzać

Stany.

To

dręczyło.

Ten

fakt,

powinnam

zacząć

„nieznajomych

mnie
że

szukać

znajomych”,

z którymi mogłabym odwiedzić
Kalifornię a może Miami? Nie
miałam planów, nie miałam
http://boston.lazparking.com//wp-content/uploads/2011/04/boston-skyline1.jpg
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pomysłów gdzie, z kim i po co miałabym jechać.

powspominać stare, dobre czasy, a zarazem z

Zaczęłam

czego

którymi mogę stworzyć nowe wspomnienia. To tę

naprawdę chcę? czego JA w tym momencie

decyzję, jedną prostą decyzję „lecę do Brazylii”

zadawać

sobie

pytania:

uznałam za najważniejszy

http://msz.gov.pl/

potrzebuję?

moment 2015 roku.
Z perspektywy czasu, gdy
myślę o tej całej przygodzie dostrzegam, że
czasem warto zrobić coś zupełnie innego, czasem
może coś czego nie do końca chcemy, ale właśnie
może TO pomoże nam osiągnąć i zrealizować
NASZE realne, wewnętrzne potrzeby, często wciąż
odkładane na później, na jutro. A doświadczeni
mówią:

jutro,

jest

tym

dziś,

o

którym

myślałaś/myślałeś wczoraj. Więc życzę Ci drogi
fot. E. Kominiak

Czytelniku,

gdy jechałam do pracy, w każdej wolnej chwili
w pracy i w drodze powrotnej po pracy. Pytania,

przede

wszystkim

DOŚWIADCZAŁ, aż do momentu, kiedy poczujesz
że właśnie spełniasz swoje MARZENIA! A na
koniec

Wybrzmiewało to w mojej głowie każdego ranka,

abyś

zostawiam

Pawlikowskiej,

Cię

które

ze
dla

słowami
mnie

Beaty

stanowią

motywator przed rozpoczęciem każdego nowego
kroku:

pytania, pytania. Aż przyszedł ten dzień. Mniej
więcej w połowie lipca, stojąc przy kasie
i obsługując klientów postanowiłam, że pierwszą
wypłatę, która wpłynęła na moje konto w pełni
przeznaczę na bilet lotniczy do Brazylii. Ta decyzja
sprawiła, że poczułam spokój. Było to właśnie to,
czego na ten moment chciałam. Czego naprawdę
pragnęłam. O czym marzyłam. To Ameryka
Południowa

i

Brazylia

zawsze

były

moim

marzeniem, a nie USA. To obietnica złożona przed
trzema laty moim znajomym z Brazylii, że kiedyś
ich odwiedzę, sprawiły, że poczułam, że to ten
moment.

Pragnęłam

odpoczynku,

spokoju,

bliskości osób, które znam, z którymi mogę

"Kiedy odważysz się wstać i ruszyć w nieznane,
nagle odkryjesz, że świat jest niewyobrażalnie
fascynujący, bogaty i wielki. Istnieją w nim rzeczy,
których nie sposób sobie w teorii wyobrazić.
Zdarzenia, których nie dałoby się zaplanować
i wymarzyć. A zmaganie się z przeciwnościami
pozwala odkryć w sobie wielką siłę i pokonać
swoje słabości. To jest taka siła, która zostaje
w

człowieku

na

zawsze.

Ale

żeby

tego

doświadczyć, trzeba najpierw zebrać się w sobie,
strząsnąć z siebie kurz przyzwyczajeń i wygody,
zarzucić plecak na ramiona i zrobić pierwszy krok."
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REKLAMA

Zaproszenie kierujemy do:
 psychologów i pedagogów (w tym studentów, którzy ukończyli 21 rok życia)
 trenerów i coachów
 mediatorów i pracowników pomocy społecznej
 doradców zawodowych
 nauczycieli i wykładowców akademickich
 menadżerów
 liderów zespołów
 każdego zainteresowanego rozwojem osobistym i pogłębianiem własnej świadomości.

Więcej informacji: www.facebook.pl/brandogroup tel. 509 779 003
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CIAŁO

JESTEM I MAM
WSZYSTKO
Agnieszka Kozieł

fot. A. Kozieł

Dzieci biegają po dworze, dwóch chłopaków po 13 lat. Mąż w pracy. Ja z kawą w domu. Za moimi plecami
kominek grzeje, panuje lekki rozgardiasz, bo wczoraj wróciliśmy z kilkudniowej wycieczki. Siedzę na
fotelu, patrzę na moich synów, czuję ciepło od pojemnego kubeczka, czuję przyjemny komfort w moim
wnętrzu... mam poczucie spokoju, radości, możliwości, mocy... Czy stało się coś niezwykłego? Tak! Znów
uświadamiam sobie, że JESTEM i mam wszystko, co potrzebne do szczęścia.

Jestem

podobna do wielu kobiet; ze swoimi

słabościami

i

mocnymi

stronami,

ze

swoimi

kompleksami i pewnością siebie.. Ponad dwa lata
temu, dyrektor firmy w której pracowałam poprosił
mnie do gabinetu i powiedział: Agnieszko, na
następnym spotkaniu wręczę ci wypowiedzenie. To
była magiczna chwila. Najpierw myślałam, że źle
zrozumiałam i poprosiłam o powtórkę. Kiedy dotarł

Wytrenowałam

też

wiele

nawyków.

poruszania się między pracą a domem dała pewne
poczucie stabilizacji...ale to nie była taka jakość
życia, o której gdzieś głęboko marzyłam. Moje
wnętrze gdzieś chciało się wyrwać, ale rozum
podpowiadał, że porzucenie stabilnej, dobrze
płatnej pracy może mnie drogo kosztować; bałam
się opinii najbliższych.

do mnie sens zdania, poczułam się najszczęśliwszą
osobą! Poczułam ogromną ulgę, że nareszcie nie
mam nic do stracenia i mogę ROZPOCZĄĆ moje
Prawdziwe życie. Z oczu płynęły łzy, a u ramion rosły
skrzydła.

Długo pracowałam w tym miejscu, ponad 14 lat.
Nauczyłam się w tym czasie wielu rzeczy o sobie.

Rutyna

http://wf3.xcdn.pl/files/14/05/13/959369_sznur_jw01_34.jpg
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Zanim

dostałam

marzyłam

o

wypowiedzenie

wolności,

z

jednak

pracy,
schemat

wychowania w rozsądku powodował, że nie
miałam odwagi sięgnąć po moje życie.
Co sprawia, że jestem szczęśliwa? Poczucie
sprawstwa, przekonanie, że to ja o sobie
decyduję... miałam tę możliwość zawsze... tylko
z niej nie korzystałam... bo nie wiedziałam, że
mogę... nie wiedziałam, że taka możliwość
JEST... Słucham siebie.
Kiedy zdecyduję się na uczciwość, znajduję prawdę
Jestem realistką, pracuję, działam, uczę się... ale

o mojej słabości tego dnia i więcej do tego nie

w znacznym stopniu słucham swojej intuicji,

wracam. Tak po prostu się dzieje. Podnoszę się

swojego

Jestem

z kolan i następna chwila jest lepsza. Nie karzę już

maksymalnie uczciwa ze sobą, a to niestety wcale

siebie poczuciem winy. Zachowywałam się tak, jak

nie jest łatwe. Często zdarza mi się wrócić do

potrafiłam na tamtą chwilę. Nagle obciążenie znika

nawykowego udawania przed sobą, że czegoś nie

i ja znów jestem wolna.

wewnętrznego

głosu,

ufam.

zrobiłam – nie pobiegałam, bo dres nie wysechł po
ostatnim praniu... i nie miałam się w co ubrać...

Wolność! To dobre słowo. Taka wewnętrzna

Prawda jest taka, że nie pobiegałam, bo mi się nie

wolność jest wspaniała. To takie uczucie zgody na

chciało – a teraz sama przed sobą próbuję zrzucić

wszystko co się dzieje. Każda decyzja, którą

odpowiedzialność

zewnętrzne",

podejmuję ma swoje konsekwencje. Nie oceniam,

zagłuszyć poczucie winy, że znów czegoś nie

czy mogłam zrobić coś lepiej. Po prostu jestem

zrobiłam... potem dochodzi głos mówiący, że jest

codziennie

tak, jak zwykle i że jestem słaba... Mała, banalna

możliwości. Każdego dnia te możliwości są inne, bo

sytuacja – ile takich mamy codziennie?

ja jestem w innej kondycji. Nie porównuję, nie

na

"czynniki

zaangażowana

na

100%

moich

spalam się, że wczoraj było inaczej. Robię wszystko
najlepiej jak potrafię.

Moja pasja daje mi spełnienie, teraz jestem całością.
Bardzo długo nie wiedziałam, co chciałabym w życiu
robić..i robiłam wszystko to, co inni chcieli, żebym
robiła. Czułam jakiś niedosyt, więc próbowałam to
jakoś zmienić: studia, nauka języka, dodatkowe
zajęcia...
http://medycyna-alternatywna.wieszjak.polki.pl

szukałam

po

omacku.

W

głowie

rozbrzmiewało przekonanie, że jeśli tylko będę
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uważna, to ktoś/coś nakieruje mnie na właściwe tory
mojego życia. Cała ta droga do celu była ogromną
przyjemnością,

jak

również

bardzo

trudnym

i wymagającym determinacji zadaniem... Teraz to
widzę. Ale bardzo chciałam znaleźć coś, co będę
kochać i uczynić z tego moją profesję.
Wiele razy mówiłam o tym głośno w rozmowach,
"a słowo ciałem się stało". Znalazłam.

MA-URI Bodywork – praca z ciałem. Zanim
sięgnęłam filozofii MA-URI, sama byłam w potrzebie
i

leżałam na stole do masażu Bezpośrednio

odczułam działanie, moc i możliwości, jakie kryją się
za tą nieznaną nazwą. Pani Maria, która robiła mi
pierwszą sesję, powiedziała, że to JA mam w sobie
NIEOGRANICZONE możliwości, a na sesji MA-URI
będę mogła je odnaleźć... i zacząć z nich korzystać.
Brzmiało to nieco dziwnie, ale było mi to zupełnie
obojętne. Chciałam tylko poczuć się lepiej. Po

Spotkanie z MA-URI to niekończąca się przygoda. To

godzinnej sesji byłam już Innym Człowiekiem

tak, jak bym spełniła swoje marzenie o odnalezieniu

i wiedziałam, co dalej będę robiła z moim życiem.

pasji, o dopełnieniu siebie i jednocześnie była na

Stąd

że

samym początku drogi, bo taka praca zobowiązuje

poczułam, iż całą teorię i filozofię MA-URI będę

mnie (bez nacisku wewnętrznego i zewnętrznego)

mogła skonfrontować z realiami.

by się wciąż uczyć, praktykować, uzupełniać,

zwolnienie

z

pracy

spowodowało,

trenować i ciągle dążyć do tego, aby jakość tego co
W czasie, kiedy jeszcze pracowałam, korzystałam
z

warsztatów

i

trenowałam,

robię była na najwyższym poziomie.

praktykowałam,

doskonaliłam się w sztuce :) Dało mi to ogromną

Sesja MA-URI to bardzo przyjemna forma pracy

satysfakcję i przyjemność. Pozwoliło rozwinąć się,

z ciałem. Praktyk masuje ciepłym olejkiem całe ciało

obudzić. Z każdą sesją wykonaną na stole do masażu

(z

przekonywałam się, że to jest to, czego szukałam.

pociągnięciami wewnętrznej strony przedramion

Moim

tylko

w rytm muzyki. Osoba leżąca na stole do masażu

i wyłącznie pracą z człowiekiem. Tak, jak kiedyś mnie

odczuwa na własnej skórze, z jakim szacunkiem,

pomogła Maria, tak ja chcę przypominać ludziom

namaszczeniem, uważnością i precyzją może być

Kim Są.

traktowane ciało. Sesja dostosowana jest bardzo

marzeniem

było

zajmować

się

pominięciem

stref

intymnych)

długimi

indywidualnie. Osoby pragnące relaksu i odprężenia
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jak najbardziej zwolnią tempo i nabiorą dystansu.

się i powiem, że nie sprostam wyzwaniu... czy też

Klienci poszukujący motywacji i energii znajdą

spróbuję... najlepiej jak potrafię, co tylko będę

odpowiedź dla siebie. Równowaga i harmonia to

mogła, z całych moich sił i z całej miłości, jaką

kolejne elementy, które można w sobie odnaleźć.

posiadam do życia. I decyzja, którą podejmę

Nie jest łatwo opisać doznania i korzyści płynące

zaprowadzi

z tego rodzaju pracy, gdyż każdy odbiera je bardzo

konsekwencje wyboru... i od początku... historia

indywidualnie.

powtarza się w każdej chwili mojego życia.

mnie

o

krok

dalej...

i

poniosę

Uważność i skupienie na tym, jak się czuję w danej
Czy jest mi łatwiej żyć po zmianie? Jak jest teraz? Czy

chwili

powoduje,

że

życie

zamienia

się

nie żałuję "stałego zatrudnienia"? To źle postawione

w najpiękniejszą, barwną przygodę... I nie zamienię

pytania. Każda droga niesie zmiany, przeszkody,

tego na nic innego.

które pokonamy lub nie. Tylko ode mnie zależy jak
do tego podejdę i co zrobię z daną sytuacją. Poddam

AGNIESZKA KOZIEŁ O SOBIE
Pasjonatka życia, szczęśliwy człowiek, spełniona kobieta. Mama dwóch fantastycznych chłopców, partnerka
życiowa jednego mężczyzny od lat 19 . Mocno stąpająca po ziemi z głową w chmurach - Agnieszka Kozieł Praktyk MA-URI.
Kontakt do mnie:

REKLAMA

Tel. 792 558 857 agamauri@o2.pl www.ma-uri.biz
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CIAŁO

PO CO BIEGASZ?
Monika Dziak

fot. M. Dziak

– Po co biegasz? – zapytał mnie Paweł, mąż koleżanki, z którą trenuję.
Odpowiedziałam, że jak znajdę więcej czasu, to odpowiem na to pytanie. Ten pan aktualnie przebywa
w szpitalu na oddziale kardiologicznym, regeneruje się po ciężkiej operacji. Pomyślałam więc, że jemu
zadedykuję ten tekst.

że muszę zrobić coś dla siebie. Mianowicie zrzucić
minimum 10 kilogramów, które były skutkiem
ubocznym rzucania palenia. Kiedy rzucałam palenie,
pozwoliłam sobie na wszystko, rozpieszczałam się,
nagradzałam… wreszcie udało się skutecznie
zerwać z nałogiem. Nie palę już siedem lat. Została
waga,

która

w

styczniu

2015

roku

zaczęła

przekraczać 80 kilogramów! Nie akceptowałam
siebie takiej. Zawsze byłam szczupłym dzieckiem,
roztańczoną nastolatką, aktywną czasem aż za
bardzo, taki temperamentalny choleryk. Wszędzie
mnie było pełno! Nagle zaobserwowałam u siebie
ciągłe zmęczenie, senność. Jak to u choleryków
bywa pojawił się impuls! Pomysł – działanie! Decyzja

o poszukaniu pomocy, podstawowe badania. Ważna
rozmowa z lekarką, która straszyła cukrzycą…
i która bardzo pomogła w pierwszych dniach walki
z wagą, udzieliła wartościowych wskazówek wraz
z dietą.
http://bi.gazeta.pl/im/0f/57/10/z17134863Q,-b-9--Zmeczonykupujacy--b--br--Bywa--ze-nie-trzeb.jpg

Dokładnie rok temu, w styczniu, podjęłam decyzję,
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Zadanie nr 1: prowadzę zeszyt, w którym zapisuję

Nie miałam żadnego problemu z systematycznością.

codziennie, co jem.

Czasem pojawiały się kryzysy, czasem miałam
ochotę

Zasada nr 1: odstawiam cukier.

zostać

w

domu.

Kiedy

udało

się

przezwyciężyć lenia, zawsze wracałam z ogromną
Zadanie nr 2: codzienne spacery szybkim krokiem,

satysfakcją.

pół godziny na początek – systematycznie.
Bieganie stało się moim nawykiem, moją potrzebą,
Zasada nr 2: posiłki co trzy godziny! Logistyka,
przemyślane

zakupy,

budzik

w

telefonie

moim sposobem radzenia sobie z emocjami, ze
stresem i zmęczeniem po pracy.

z przypominajką ustawiony. „Systematyczność” to
słowo klucz. Systematyczność pomaga wyrobić

Lubiłam biegać sama, to był czas dla mnie, kiedy
spokojnie mogłam poukładać myśli. Kiedy nikt do

nawyk.

mnie nie mówił. Dla osoby, której praca w dużej
mierze polega na empatycznym słuchaniu innych,
Z zeszytem jakoś całkiem nieźle mi szło, byłam

w której jest mnóstwo emocji i ciągle ma się kontakt

zmotywowana i zdyscyplinowana. Pierwszy raz

z ludźmi, takie łapanie równowagi jest bardzo

widziałam efekty. Minus dwa kilogramy po miesiącu.

ważne.

Poczułam się znacznie lepiej, byłam z siebie dumna,
cieszyłam się, że wreszcie coś działa. Przeklęta „8”
z przodu zniknęła…

Zdarzały się również treningi z innymi osobami.
Z czasem dołączyła koleżanka, z którą można było
pogadać, pośmiać się, odstresować. Było inaczej, ale

Zaczęłam biegać… to za dużo powiedziane.

też fajnie, plusem biegania z kimś jest to, że podczas

Stosowałam metodę Gallowaya. 3 minuty biegu/1

rozmowy, śmiania się, czas upływa niepostrzeżenie.

minuta marszu. Wszystko zgodnie z planem.

Zawsze na koniec pojawiało się zaskoczenie, że to

Mój trening nadal nie przekraczał pół godziny.

już.

Potem z tygodnia na tydzień dodawałam kolejne
minuty biegowe. Z każdym dniem czułam się coraz
lepiej… i lżej!
Postanowiłam sprawdzić, co by się stało, gdybym
zaczęła

biegać

bez

przerw

na

marsz.

Potrzebowałam testu. Przebiegłam pierwsze 15
minut

w

maju.

Byłam

szczęśliwa,

poczułam

wiosnę…
Wymyśliłam sobie nowy cel… w czerwcu był

Women’s

Run.

Zaczęłam

się

przygotowywać

i potraktowałam tę imprezę jako wyzwanie. To był
mój debiut.

fot. M. Dziak

organizowany bieg dla kobiet Samsung Irena
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Dołączyłam do grupy BNT (Biegam Na Tarchominie),

No i na koniec zagadka 12763  Wiecie, co to za

poznałam mnóstwo osób i dostałam kolejną porcję

numer?

motywacji. Pierwszy bieg w Samsungu, radość, że
dałam radę! Zastrzyk energii i wsparcia od nowych
koleżanki, które miały za sobą maratony. Z radością
brałam udział w kolejnych czwartkowych treningach
z grupą biegaczy.

treningów… Kiedy ktoś cię akceptuje, przestajesz
udawać, masz możliwość wyrzucać z siebie to, co
śmiejesz

który odbędzie się w kwietniu. Mój numer startowy!
Jestem podekscytowana, nie mogę się doczekać
startu. Dzięki temu, że się zapisałam, nie przestałam
trenować zimą.

Poznałam Karolinę, bez której nie wyobrażam sobie

czujesz,

To numer startowy w półmaratonie warszawskim,

się

jak

dziecko,

żartujesz,

pozbywasz się złości. Wracasz lekki jak piórko…
naładowany endorfinami i gotowy do wyzwań, jakie
stawia przed nami kolejny dzień. Dziękuję za
wspólny czas…

Piszę to ja – ta, która rok temu w styczniu
wychodziła na spacery… Piszę o tym ku inspiracji,
być może ktoś potrzebuje impulsu, aby uwierzyć
w siebie, być może ktoś postanowił, że zadba
o kondycję w 2016 roku, albo chce zrzucić kilka
kilogramów, być może ktoś nie znalazł idealnego
sposobu na walkę ze stresem. Warto spróbować.
Organizm

odwdzięczy

się

za

to

czymś,

co

Bieganie wymaga systematyczności w treningach,

najcenniejsze – uśmiechem na twarzy, luzem,

ale też kolejnych wyzwań, regularnie więc śledziłam

dystansem, zdrowiem. A dobra sylwetka będzie już

informacje o imprezach biegowych na dystans 10

tylko skutkiem ubocznym… tak jak przyjaźń

kilometrów …niemożliwe? A jednak!

z Karoliną 

Bieg

Przez

Most,

Bieg

Niepodległości,

Bieg

Wracaj do zdrowia, Paweł…!

Mikołajkowy, Biegnij Warszawo już za mną.

MONIKA DZIAK O SOBIE
Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP,
a także Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie.
Na co dzień pracuje jako psycholog szkolny
i

terapeuta.

doświadczeniem
warsztaty

Trenerka

z

biznesowym.

kompetencji

wieloletnim
Prowadzi

społecznych

dla

nastolatków. Aktywizuje innych do działania,
prywatnie również. Jej największą pasją zawsze
był taniec. Kocha góry i rower. Bieganie jest nową
aktywnością i fabryką endorfin.
Kontakt do mnie:
fot. M. Dziak

Tel. 501 511 497 dziakmonika7@gmail.com
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CZŁOWIEK –
BIJĄCE ŹRÓDŁO
SZCZĘŚCIA
Grzegorz Tomaszewski
Siedmioletni

fot. G. Tomaszewski

kilku latach Agata odeszła. Do naszego zespołu

chłopiec ubrany w białą koszulę,

dołączył nowy kolega i tak w 2004 roku powstał

granatowe spodnie uprasowane w kant, stoi na

Kabaret Zygzak.

środku sali z przeciągniętą przez ramię czerwoną
wstęgą i czerwonym tulipanem w ręce i recytuje:

Kto choć raz stanął na scenie wie, jak trudno ze

„Marzec, marzec pięknie się wystroił, do kwiaciarni

sceny zejść. I tak, moja przygoda z kabaretem trwa

pobiegł szybko…”. To moja pierwsza rola, jaką

nadal. Daliśmy do tej pory kilkaset występów w całej

pamiętam. Byłem wtedy jeszcze w przedszkolu i już

Polsce i zdobyliśmy wiele cennych nagród na

wtedy jakaś wirtualna siła ciągnęła mnie na scenę,

najbardziej prestiżowych festiwalach kabaretowych,

ciągnęła mnie do ludzi.

takich jak Mulatka, PAKA, Lidzbarskie Biesiady
Humory i Satyry.

Każda z inicjatyw scenicznych, w jakiej brałem
później udział opierała się na pracy zespołowej.
Teatrzyki i szkolne akademie, a potem kabaret Rybki
i kabaret Zygzak. Im więcej dawał z siebie każdy
z członków zespołu, tym lepsze efekty widoczne

znaleźć właściwą osobę do zespołu. I tutaj, kluczem
do sukcesu są również... ludzie. To właśnie kolega ze
studiów dał mi kontakt do swojej koleżanki Agaty,
która szukała trzeciej osoby do kabaretu Rybki. Po

fot. G. Tomaszewski

były na scenie. Czasem największą sztuką było

MSR
MSR BRANDO
BRANDO GROUP
GROUP MARZEC
MARZEC 2016
2016

Przede

wszystkim

jednak

dzięki

kabaretowi

muzyków i miłośników kabaretu. Te znajomości oraz
estradowe doświadczenie przydają się w najmniej
spodziewanych momentach.

fot. G. Tomaszewski

poznałem wiele fascynujących osób: aktorów,

Zaledwie kilka miesięcy temu, zawiozłem swoje
córki na zajęcia z akrobatyki. Okazało się, że w tym
samym ośrodku odbywają się wieczory Stand-upu.
Zapytałem więc właściciela, co powiedziałby na
występ kabaretu? I tak zostałem gospodarzem
Swobodnej Nocy Kabaretowej w Cisiu i zająłem się
organizacją

dla

mieszkańców

gminy

Halinów,

niepowtarzalnej atmosferze. Taką atmosferę doceni
każdy artysta i dla takiej atmosfery przyjedzie do
małej mazowieckiej wsi z najdalszego zakątka
Polski. Przyjedzie i wyjedzie stąd z uśmiechem na
ustach. W ten sposób tworzymy historię, bo historię
tworzą ludzie.

w której mieszkam, występów znanych i lubianych

Otwartość na drugiego człowieka oraz poznawanie

kabaretów z całej Polski. Nota bene są to moi

nowych osób przynosi w moim życiu wiele radości

koledzy i koleżanki.

i bezcennych korzyści. W przypadku kabaretu, nowy

Każdy autorski wieczór kabaretowy to artystyczne
i organizacyjne wyzwanie. Co miesiąc odpowiadam
za kampanię reklamową w Internecie. Przygotowuję
opis programu, plakaty, zdjęcia, sponsorowane
komunikaty, piszę i nagrywam specjalny satyryczny
anons filmowy. Druga istotna kwestia, to scenariusz

członek zespołu zawsze wnosi nowe umiejętności
oraz

świeże

i

oryginalne

pomysły.

Nowe

umiejętności i pomysły to szansa na rozwój. W życiu
poza kabaretowym nowe znajomości dodają mi
inspiracji oraz energii do działania. Inspiracje
i energia owocują natomiast nowymi inicjatywami.

całego wieczoru. Publiczność lubi być zaskakiwana,

W Bhutanie, niespełna milionowym kraju leżącym

lubi mieć poczucie, że uczestniczy w wydarzeniu,

we wschodnich Himalajach przy granicy z Indiami

które zostało przygotowane specjalnie dla niej.

i Chinami, 97% obywateli uważa się za szczęśliwych,

Dobierając kolejnych gości i budując dramaturgię

mimo

występu, kieruję się zasadą, że na scenie muszą się

Twierdzą oni, że źródłem ich radości jest życie we

zadziać zjawiska niebanalne. Obok spontanicznego

wspólnocie,

śmiechu, muszą zaistnieć treści, które inspirują

rodziny,

i uczą. Głównym celem jest stworzenie wspólnoty

Bhutańczycy lgnę do ludzi. Jestem blisko nich i dla

osób kochających sztukę kabaretową, które raz

nich. Samoistnie, zawsze chętnie i z uśmiechem!

odczuwanego

wspólnocie

kościoła.

Ja

niedostatku

znajomych,
również,

pieniędzy.

przyjaciół,

podobnie

jak

w miesiącu chcą spędzić razem czas w miłej,

GRZEGORZ TOMASZEWSKI O SOBIE
Z zawodu jestem trenerem i dziennikarzem. Mówcą, konferansjerem i aktorem z powołania. Szkolenia
prowadzę od ponad 14 lat. Moją specjalnością, a wręcz pasją są warsztaty z komunikacji interpersonalnej
i publicznych wystąpień.
Kontakt do mnie: gtomasz@wp.pl http://www.swobodnaprzestrzen.pl
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MOCNY RUCH
Z PODCHWYTU DO
OBŁEJ PÓŁKI
Marek Jadczak

fot. M. Jadczak

Mocny ruch z podchwytu do obłej półki. Podchodzisz nogami
po słabych stopniach. Prawa ręka do dobrej trójki, wpina, lewa
do dwójki i szybki ruch do rysy. Pamiętaj lewa do faka1, nogi na
dobre stopnie i dynamicznie do klameczki. Potem już łatwo.
Zapamiętasz?
- Tak, dzięki za patenty.

(…)obła puła… nogi… dobrze… jest stopień.
Trójka… Cholera… miała być dobra… z tego mam niby zrobić
wpinę?... dobra wpinka… daj ten luz… do dwójki… Jeszcze
trochę… nogi... pamiętaj o nogach… do ryski… jest.. teraz
fot. M. Jadczak

1

fak… i… znowu lot…

Fak, Faker – określenie chwytu w ścianie na tyle małego, że wchodzi do niego tylko jeden palec, dlatego wspinacze używają do
jego wykorzystania środkowego, bo najsilniejszego, palca. Stąd nazwa pochodząca wprost od określenia wulgarnego gestu.
Dwójka, Trójka- to również określenia chwytów, które łapie się dwoma, trzema palcami.

z

łódzkich

wspinaczy

na

pokonanie swojej najtrudniejszej
drogi poświęcił 2 lata i ponad 90
prób. Skuteczność ledwo powyżej
1%. Ale warto. Czasem żartobliwie
mówi się, że nikt nie lubi się
wspinać, ale każdy lubi się wpiąć
fot. M. Jadczak

do łańcucha2. Uczucie triumfu jest
warte

Wspinanie sportowe, a więc takie, które odbywa się
w skałach na drogach o długości ok 20 (+/- 10) m.
Istotą tego sportu nie jest wysokość zdobywanych
skał a trudność drogi jaką pokonujemy. Wspinanie to
jednak przede wszystkim moja pasja i również
rozwój… W jaki sposób sport wpisuje się w rozwój
inter i intrapersonalny? Mam nadzieję, że stanie się
to jasne pod koniec tego artykułu.

całej

pracy,

która

je

poprzedza. Tym bardziej, że kwestia sukcesu lub
porażki jest tylko w rękach (dosłownie i przenośni)
wspinacza. Osoba, która chce pokonać drogę jest
sama na ścianie (oczywiście jest asekurowana przez
partnera,

ale

partner

nie

podsadzi

przecież

wspinacza). To od wspinacza i od tego czy dobrze
wykona ruchy, dobrze dobierze chwyty, stopnie,
ułożenie ciała, wreszcie czy ma wystarczająco dużo

Ale o co w tym wszystkim chodzi, jak to się stało, że

siły i odporności psychicznej zależy czy będzie mógł

wspinanie, które czasem może wydawać się

cieszyć się na szczycie skały, czy będzie musiał

zupełnie bezcelowe (bo po co wchodzić na skałę

jeszcze

najtrudniejszą drogą, kiedy obok prowadzą schody

tygodnie, miesiące. Nie oznacza to bynajmniej, że

na szczyt) zajmuje mi praktycznie każdy weekend

wspinanie jest aktywnością aspołeczną, skrajnie

(wyjazdy w skały w sezonie) i 3-4 wieczory

introwertyczną. Element „socjalny”, wspólnych

w tygodniu (treningi na sztucznej ścianie)? Alpiniści

wyjazdów z przyjaciółmi, wspólnej pracy nad

na pytanie, dlaczego w ogóle zdobywając szczyty,

drogami,

odpowiadają: „Bo tam są”. Myślę, że z wspinaniem

dywagacji na tematy wspinaczkowe i te wychodzące

sportowym jest podobnie – jest wyrazem dążenia do

poza obręb tego sportu są nie mniej ważnym (dla

przekraczania granic, szukania wyzwań, stawiania

mnie) czynnikiem dla którego wciąż wracam

przed sobą celów i ich osiąganiem. Nie ma tu drogi

w skały. To połączenie przyjaźni, wspólnoty,

na skróty (choć czasem są one fizycznie dostępne –

wzajemnej pomocy, wsparcia i zaufania (wszak nasz

jak w przypadku z schodami). Jeśli chcemy osiągnąć

partner – asekurant ma w rękach – znów dosłownie

cel musimy wybrać trudniejszą drogę, która wiedzie

i w przenośni – nasze zdrowie, a czasem i życie)

przez ciężkie treningi, niezliczone ilości prób

wraz z indywidualną walką na ścianie tworzy

i czasem sukcesy. Wspinanie z pewnością hartuje

niepowtarzalne połączenie, którego nie odnalazłem

ducha.

w innych aktywnościach..

popracować

wspólnych

nad

drogą

ognisk

i

kolejne

dni,

nieskończonych

Jest to bowiem aktywność w której o wiele, wiele
częściej spotykają nas porażki, kiedy nie jesteśmy
w stanie przejść drogi, aniżeli sukcesy. Jeden

2

Łańcuch – jest to stanowisko na samym końcu drogi,
z którego można zjechać na dół. „Wpięcie do łańcucha”
oznacza, że ukończyło się drogę.
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Nie bez

znaczenia jest również środowisko,

Jednak obok wspaniałej natury, która jest częścią

w którym realizujemy (teraz akcentuje społeczny

tego

aspekt wspinania) naszą pasję. A piszę tu konkretnie

z przejścia drogi i z każdego treningu. Obok

o przyrodzie, o fakcie, że najbardziej doskonałą (dla

przyjaźni i wspólnych wyjazdów z wspinaniem (jak

mnie)

na

z większością sportów) łączą się również kontuzje.

naturalnych obiektach. Świadomość pokonywania

W mojej historii poza drobnymi urazami zdarzyła się

drogi, którą stworzyła natura, po naturalnej rzeźbie

poważna

skały, która przecież nie była projektowana do tego,

na…miesiąc...nadal

żeby po niej „chodzić” jest jedyna w swoim rodzaju.

poprawy…pół

Każdy wyjazd to dla mnie nowa przygoda, okazja do

wspinać… z roku zrobiły się trzy lata. Nie wierzyłem,

bliskiego obcowania z naturą, spania w lesie, albo

że będę mógł dalej się wspinać. W pewnym

w skalnym tunelu (podczas najbardziej niesamowitej

momencie przestałem już nawet myśleć o powrocie.

burzy jakiej doświadczyłem). Lub w hamaku

Jednak po 3 latach od kontuzji, zdecydowałem

zaczepionym o ucha skalne (w rzeczonym hamaku

spontanicznie, że jadę w skały. Bez przygotowania

obudziłem się widząc wschód słońca pojawiającego

(po

się nad skalnym murem w El Chorro. Chwila, która

wytrzymałość

zostanie ze mną do końca życia.) Wspinanie i cała

w zasadzie od początku, a przed kontuzją udało mi

okołowspinaczkowa

się pokonać parę naprawdę trudnych dróg. Teraz po

formą

wspinanie

jest

otoczka

wspinaczka

to

z

kolekcjonowanie chwil, wrażeń, emocji.

pewnością

sportu,

3

obok

czerpania

kontuzja,

która

wykluczyła

boli…trzy

roku…rok..nadal

latach

przyjemności

cała

siła,

niechybnie

mnie

miesiące…brak
nie

mogę

się

pamięć

ruchowa,

zniknęły).

Zacząłem

2 latach od powrotu jestem silniejszy, sprawniejszy
niż

kiedykolwiek.

I

czerpię

jeszcze

większą

przyjemność z wspinania, ale i z bycia z przyjaciółmi.
Wspinanie z pewnością hartuje ducha…

MAREK JADCZAK O SOBIE
Pracuję

w

polskiej

firmie

farmaceutycznej,

w której zajmuję się szeroko pojętym rozwojem
i wsparciem struktur sprzedaży. Do moich
podstawowych obowiązków należy prowadzenie
szkoleń grupowych i indywidualnych w terenie,
rekrutacja

oraz

dostarczanie

rozwiązań

usprawniających funkcjonowanie pionu sprzedaży.
Prywatnie - zapalony wspinacz i poszukiwacz
nowych wrażeń :).
Kontakt do mnie:
507 527 079 mrkjadczak@gmail.com
fot. M. Jadczak
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