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Klaudia Pingot
„Gdy nie możesz się rozwijać, giniesz. 
Musimy się uczyć nowych rzeczy,  
rozwiązywać problemy, podejmować 
nowe wyzwania… W innym przypadku, 
niewykorzystywane struktury mózgu 
zaczynają obumierać”.

Edukacja i kariera
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Z jednej strony ubolewam nad faktem, że Polacy nie są pewni 
siebie i często żyją zachowawczo i bez wielkich marzeń.  
Z drugiej strony – to daje mi dużo pracy, bo jako trener men-
talny pomagam nie tylko sportowcom, ale i tysiącom Pola-

ków, którzy pragną sukcesu w życiu zawodowym. 
Nazywam się Jakub B. Bączek i pamiętam, że jako młody chłopak 

bałem się iść do sklepu i popatrzeć w oczy dorosłej ekspedientce. 
Pamiętam też, że kiedyś jedna z nich sprzedała mi spleśniałe ciasto, 
ale… bałem się zwrócić uwagę. Pamiętam też swoje przerażenie, kiedy 
zakładałem pierwszą firmę. I paraliżujący stres, kiedy po raz pierwszy 
wychodziłem na scenę. Zła wiadomość jest taka, że pewnie większość 
Polaków wie, o czym piszę bo niejednokrotnie takich uczuć doświad-
czyli. A dobra – to da się zmienić! 

Jak więc zwiększyć pewność siebie?

Obudź w sobie olbrzyma – jak mawia Anthony Robbins, każdy ma  
w sobie olbrzymi potencjał, z którym rzadko się kontaktuje. Dla-
tego weź kartkę, wypisz 10 pozytywnych cech, które widzą u Ciebie 

najbliżsi i wypisz 10 rzeczy, które doskonale udało Ci się zrobić. Gwaran-
tuję, że po takiej pisemnej medytacji Twój nastrój będzie proaktywny!

Obudź w sobie karła – jak mawia z kolei Jacek Santorski, warto zaak-
ceptować także swoje wady, bo każdy je ma i nie każdy musi nas lubić 
(Ty też nie lubisz każdego). Weź więc inną kartkę (to ważne) i wypisz 

10 wad / kompleksów, które masz. Podejdź jednak do siebie życzliwie,  
z szacunkiem i troską. Po ich wypisaniu może się okazać, że nie jest tak źle!

Spotkaj Nicka Vujicica – Nick jest jednym z moich „kolegów po 
fachu”. Znajdź go na YouTubie lub w księgarni i zobacz, jak człowiek, 
który urodził się bez nóg i bez rąk, stał się także człowiekiem bez  

Jak zbudować pewność siebie,  
która przerodzi się w sukces zawodowy?

Szymon Hołownia
Jak uchronić się przed 
przepracowaniem, które 
niszczy nasze relacje z 
bliskimi, zdrowie, a przez to  
– obniża poczucie szczęścia? 
s4

Joanna Klepko „Cleo”
Z wykształcenia architekt 
krajobrazu, obecnie powszechnie 
rozpoznawalna i utalentowana 
wokalistka, opowiada o tym jak 
życie weryfikuje nasze plany.
s8

Znajdź nas
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Pewność siebie jest niedoceniana… Gdyby było inaczej, nauczyciele mówiliby o tym  
w szkole, a wcześniej – mieliby na studiach zajęcia z zakresu zwiększania pewności  
siebie i odwagi do działania. 

Maciej Bennewicz 
Złe gospodarowanie 
czasem powoduje, że  
do niczego poważnego 
w życiu się nie dochodzi. 
Co zrobić, żeby czas nam 
sprzyjał? 

Please Recycle facebook.com/mediaplanet.poland @Mediaplanet_Pol

CZYTAJ WIĘCEJ NA: WWW.EDUKACJAIKARIERA.PL

Jakub B. Bączek
Mówca inspiracyjny i trener mentalny

Więcej informacji na stronie: www.edukacjaikariera.pl
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ograniczeń, który pływa, nurkuje, skacze ze spadochronem, ma 
pełnosprawną żonę i dzieci, a nawet potrafi grać w piłkę nożną. Ta 
historia podnosi pewność siebie. I wiarę w Twoje własne możliwości.

100 lekcji życia pełnego pasji – zakup książkę o tym tytule. Po co? 
By każdego dnia wykonać jedną lekcję, a każda kolejna krok 
po kroku będą Cię doprowadzały do większej wiary w siebie 

i większego apetytu na marzenia. Tak, to moja książka. Ale nie traktuj 
tego jako kryptoreklamę – wiem, że ta książka zmieniła życie tysięcy 
 ludzi i chcę podzielić się tą wiedzą także z Tobą. 

Zapisz się na siłownie / crossfit / półmaraton – nic tak nie 
zwiększa pewności siebie, jak zdrowe, silne ciało i endor-
finy, które pojawiają się w mózgu po ukończeniu biegu lub  

mocnego treningu.

Twórz otoczenie – częściej przebywaj wśród osób, które Cię 
wzmacniają i wierzą w Twoje marzenia, a zacznij unikać tych, 
którzy tylko Cię krytykują, wprowadzają w poczucie winy, 

mówią „nie dasz rady” czy „to nie dla Ciebie”. Masz wpływ na to, 
jakie słowa i opinie docierają do Twoich uszu – otaczaj się więc 
ludźmi, którzy zwiększają Twoją pewność siebie. 

To prawda, że jesteśmy pokoleniem, które wychowywało się  
w domach komuny. To prawda, że wielokrotnie Zachód był przed 
nami. To prawda, że w naszej mentalności zakorzenione są utwory 
martyrologiczne i smutne wiersze. Niemniej, jest XXI wiek, gdzie 
wygrywać na rynku pracy będą ci, którzy walczą o swoje marze-
nia, są proaktywni i pewni siebie! Nie trzeba być wielkim, by 
postawić pierwszy krok, ale trzeba postawić pierwszy krok, by 
stać się wielkim.

Rozwiń skrzydła za granicą
 Wielu z nas ciekawych jest rynku zagranicznego, lecz wyjazd w nieznane wydaje się czymś ryzykownym i niepewnym.  

Jednak przecież kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana! O karierze za granicą oraz powrocie i kontynuacji drogi zawodowej w kraju  
rozmawiamy z Kasią Lins, która ma już na koncie debiutancki album wydany w Japonii, Hong Kongu, Singapurze oraz w Niemczech. 

Jako artystka bardziej jesteś związana z rynkiem 
zagranicznym, nie polskim. Dlaczego? 
 Do tej pory związana byłam z azjatycką wytwórnią 
płytową, moja muzyka ukazywała się głównie na tam-
tejszym rynku, teksty pisane były jedynie w języku 
angielskim, a album nagrany w Nashville, więc kojarze-
nie mojej osoby z rynkiem zagranicznym jest uzasad-
nione. Wciąż jednak mieszkam i pracuję w Polsce, wciąż 
dążę do tego, aby móc realizować się również tutaj.

Jak to się stało, że tak młoda artystka, nagrała album 
w Nashville z tak doświadczonymi muzykami? 
Po nagraniu swojego pierwszego demo, postanowi-
łam rozesłać je po świecie, co doprowadziło do pod-
pisania kontraktu z wytwórnią. Jak myślę o tym teraz, 
to wydaje mi się, że musiałam być bardzo pewną sie-
bie 20-latką… albo mocno zdeterminowaną. ;) Cała 
ta historia chyba nie mogła potoczyć się lepiej, bo 
dzięki temu dostałam szansę robić rzeczy, o jakich 

wcześniej nie śniłam. Jedną z nich była praca nad 
moim debiutanckim albumem właśnie w Ocean Way 
Nashville Studio.

Jako artystka zapewne wielokrotnie słyszałaś, że 
przebicie się na rynek zagraniczny jest rzeczą pra-
wie niemożliwą, a na pewno trudną. Tobie się to 
udało. Co zrobiłaś, jak pokierowałaś swoim myśle-
niem i wyborami, by zrealizować swoje plany?
Chyba pierwszą rzeczą jest oczyszczenie się z myśli 
o niepowodzeniu i zastąpienie je myślą, że niczym 
nie ryzykujemy. Nie miałam żadnej strategii, po pro-
stu postanowiłam pokazać innym moją pracę, która 
wydała mi się wartościowa i bardzo wierzyłam w osią-
gnięcie celu.

Czy wizja sukcesu pomaga w jego osiągnięciu? 
To chyba bardzo indywidualna kwestia. Mnie raczej 
myślenie o sukcesie utrudniałoby sam etap drogi, trochę 

jak marchewka na kiju. Zwiększa się też trochę ryzyko 
dokonywania złych wyborów. Lepiej skupić się na tym, 
co ważne, reszta przyjdzie. Lub przyjdzie później.

Ostatnio sporo się u Ciebie dzieje. Koncerty, prace 
nad albumem. Gdzie będzie można Cię zobaczyć 
i posłuchać?
Teraz, jako że mój muzyczny kierunek znacznie się 
zmienił, a i zdecydowałam się też podjąć próby pisa-
nia tekstów w języku polskim, będzie więcej okazji, 
aby usłyszeć o moich aktywnościach tu, w Polsce. 
Jedną z nich jest mój pierwszy polski singiel zatytu-
łowany „Tonę”, który niedawno miał swoją premierę. 
Teraz jestem w trakcie nagrywania albumu, nad któ-
rym od dwóch lat pracuję wspólnie z Karolem Łakom-
cem i Michałem Lange. Mam również okazję zaspo-
koić swoją ciekawość współpracy z Marcinem Borsem, 
który podjął się produkcji tego albumu i juz wiem, 
że jest to bardzo inspirująca relacja.

Partnerzy
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INSPIRACJE

Ożywienie gospodarcze oraz coraz silniej 
odczuwany brak rąk do pracy doprowadziły 
do zmiany tego stanu rzeczy. Mimo to, dla 
ambitnych studentów takie formy zdobywa-

nia pierwszych profesjonalnych doświadczeń wciąż są 
niezwykle wartościową opcją.

Coraz większe trudności, jakie mają firmy nie tylko  
z rekrutacją, ale nawet zatrzymaniem u siebie doświad-
czonych i wykwalifikowanych specjalistów sprawiają, iż 
przejawiają one obecnie wyjątkowo dużą skłonność do 
inwestowania w potencjalne przyszłe kadry. Warto to 
jak najlepiej wykorzystać. O ile dawniej zdecydowana 
większość ofert była skierowana do studentów stu-
diów II stopnia, teraz z powodzeniem pierwsze szlify 
zawodowe można zdobywać już na samym początku 
studiów licencjackich.

Decyzja o tym, czy warto aplikować na daną prak-
tykę lub staż powinna zależeć przede wszystkim od 
merytorycznych walorów oferty, a w dalszej kolejno-
ści również od prestiżu składającej ją firmy. Im więcej 
konkretnych informacji na temat zakresu zadań, które 
zostaną nam powierzone oraz obszarów, w których 
będą rozwijane nasze kompetencje, tym lepiej. Jeżeli 
korzyści płynące z uczestnictwa w stażu zostały okre-
ślone jedynie w ogólnikowy i hasłowy sposób, istnieje 
większe ryzyko, że okaże się on być rozczarowującym 
doświadczeniem. Budowanie swojego CV oraz historii 
zawodowej w oparciu o współpracę ze znanymi i cie-
szącymi się świetną reputacją firmami niesie ze sobą 
natomiast tę korzyść, iż fakt ten mówi po prostu sam za 
siebie, stanowiąc swego rodzaju znak jakości potwier-
dzający nasze wysokie kompetencje i znaczny poten-
cjał do dalszego rozwoju. 

Koniecznie trzeba też zawsze sprawdzić, jak znaczne 
będzie oczekiwane od nas zaangażowanie czasowe. 
Jeżeli miałoby ono być równe bądź bliskie 40 godz. tygo-
dniowo w okresie poza wakacjami, trudno tak naprawdę 
w ogóle mówić o praktyce lub stażu – równie dobrze 
zamiast tego można byłoby podjąć pracę pełnoeta-
tową. Na szczęście przedsiębiorcy coraz rzadziej igno-
rują fakt, iż studiowanie wiąże się z szeregiem poważ-
nych obowiązków, na wypełnienie których potrzeba 
zarezerwować odpowiednio dużo czasu. 

Z perspektywy budowania przyszłej kariery zawo-
dowej, szczególnie atrakcyjną ofertą są programy 
rozwoju talentów. Ich walory merytoryczne najczę-
ściej są wysokie, a ponadto, częste przenoszenie sta-
żystów pomiędzy poszczególnymi działami firmy 
jest bardzo pomocne w budowie interdyscyplinar-
nych kompetencji oraz odkrywaniu tego, co nas  
najbardziej interesuje.

Opcją dla najambitniejszych są natomiast staże zagra-
niczne. Warto wiedzieć, że międzynarodowe korpora-
cje bardzo często są skłonne pokryć za nas wszystkie 
koszty związane z procesem rekrutacyjnym, takie jak 
np. przelot na assessment centre. Proces selekcji staży-
stów w przypadku takich programów jest mocno sfor-
malizowany. Nabór prowadzi się zazwyczaj tylko  
w z góry określonym czasie w roku, np. londyńskie banki 
inwestycyjne rekrutują na przyszłoroczne wakacje mię-
dzy wrześniem a listopadem. Aplikacje najlepiej wysy-
łać od razu po otwarciu naboru, gdyż zgłoszenia często 
są oceniane na bieżąco. Aby z powodzeniem przejść 
przez to gęste sito rekrutacji, najlepiej jest przygotować 
się do aplikowania już wiele miesięcy wcześniej oraz 
uważnie śledzić wszelkie dostępne informacje.

Staże i praktyki – to może być 
początek wielkiej kariery!

 Jeszcze kilka lat temu, gdy w Polsce wciąż panowało masowe bezrobocie, a sytuacja na rynku pracy 
była mało korzystna, uczestnictwo w stażach i praktykach było często warunkiem niezbędnym do tego, 
by móc później na poważnie wkroczyć w życie zawodowe. 

Aktualnie  
z powodzeniem 
pierwsze szlify 
zawodowe 
można zdobywać 
już na samym 
początku studiów 
licencjackich.

Kontynuacja materiału  
na stronie:  
www.edukacjaikariera.pl

Łukasz Kozłowski
Pracodawcy RP

SPOSÓB NA SUKCES FINANSOWY 
– CZY KAŻDEMU JEST PISANY?

Część naszych rodaków chciałoby zapew-
nić sobie i rodzinie finansowe bezpie-
czeństwo. Na przeszkodzie w realiza-
cji marzeń Polaków, jak sami mówią, 

najczęściej stoją pieniądze! A właściwie ich brak! 
Czy zatem każdy może być finansowo niezależny?

Równie dobrze można by zapytać, czy każdy 
może schudnąć, nauczyć się angielskiego, 
grać na fortepianie czy kłaść kafelki. Nie każdy 
schudnie i nie każdy nauczy się angielskiego, ale 
każdy przecież może! Podobnie wygląda sytuacja  
z naszymi finansami.

Po pierwsze – każdy może osiągnąć finan-
sowy sukces, stać się finansowo niezależnym 
człowiekiem. Mamy jednak do pokonania po dro-
dze kilka przeszkód. Milowym krokiem do osią-
gnięcia takiego sukcesu będzie zrozumienie istoty 
pieniędzy. W głowach wielu Polaków zakorzenione 
zostało przekonanie, że nie są one w życiu naj-
ważniejsze, że pieniądze to nie wszystko. Mało 
tego, często je definiujemy jako źródło proble-
mów, czynnik destruktywny dla ludzkiego cha-
rakteru, przypisujemy im całe zło tego świata. 
Prawda jest jednak zupełnie inna! Pieniądze nie 
są ani dobre, ani złe, nie psują też charakteru, 
mogą go co najwyżej obnażyć. Czym zatem są? 
Narzędziem do realizacji celów, substytutem uni-
wersalnej wartości, którą można w każdej chwili 
zamienić na inne dobra. Za pomocą pieniędzy 
możemy nabywać dobra materialne, podróżować, 
leczyć, pomagać potrzebującym. Możemy kupić 
czas potrzebny na zmianę pracy czy zdobycie 
nowych kwalifikacji. Pogoń za pieniądzem staje 
się w rzeczywistości podążaniem za marzeniami, 
finansowym bezpieczeństwem, zapewnieniem 
godnego życia swoim bliskim. Co w tym złego?

 Najnowsze dane dotyczące marzeń  
Polaków pochodzą z raportu GfK Polonia 
przygotowanego dla Radia ZET. Najwięcej  
z nas, bo 50 proc., pragnie podróżować.  
33 proc. posiadać np. dom lub samochód. 

Fryderyk Karzełek 
Przedsiębiorca i money coach Kontynuacja materiału na stronie: www.edukacjaikariera.pl

Dawid Knara
Członek Rady Wykonawczej PSRP

JAK WYBRAĆ KIERUNEK STUDIÓW?
NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?

Dla części maturzystów wybór jest  
prosty – od dłuższego czasu mają swoje 

wymarzone studia, w wymarzonej  
uczelni, w wymarzonym mieście.  

Część z nich decyzję podejmuje tuż  
przed albo po egzaminach maturalnych. 

Pozostali często do samego końca nie  
są zdecydowani, gdzie chcą spędzić  
kilka najbliższych lat życia. Jak więc 
wybrać właściwy kierunek studiów?

Bardzo trudno w krótkim artykule rozwi-
nąć wszystkie aspekty wyboru kierunku, ale 

warto nakreślić najbardziej istotne z nich. 
Niemal zawsze trzeba się zmierzyć z podsta-
wowym pytaniem: wybór zgodny z zaintere-

sowaniami czy z szansą na późniejsze zatrud-
niene? Osobiście zachęcam do pierwszego. 
Wybór „pod zawód” wcale nie musi okazać 

się sukcesem zawodowym w przyszłości. 
Przykładem są absolwenci prawa, wśród któ-

rych znaczna część ma trudności na rynku 
pracy ze względu na nadpodaż absolwen-

tów. Pasja to pierwszy krok do stania się spe-
cjalistą. Stanie się specjalistą w swojej dzie-

dzinie – to z kolei klucz do sukcesu zawodo-
wego. Pamiętajmy, że studia powinny  

być przede wszystkim polem do rozwoju 
intelektualnego człowieka. 

Pełna wersja materiału dostępna na stronie: 
www.edukacjaikariera.pl
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 Szymona Hołownię pytamy o jego najnowszą książkę i sposób na zachowanie 
równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Work-life balance.  
Dlaczego warto?

Z badania przeprowadzonego przez  
Harvard Business School w 2014 roku 
wynika, że 94 proc. ludzi zdarzyło się 
pracować ponad 50 godzin tygodnio-
wo, a niemal połowa przyznała się do 
przepracowania ponad 65 godzin. Jak 
uchronić się przed przepracowaniem, 
które niszczy nasze relacje z bliskimi, 
zdrowie, a przez to – obniża poczucie 
szczęścia? Jak wyznaczyć granice swo-
jej pracy?
Nie wiem, bo sam mam z tym kłopot. Wyko-
nuję pracę w czasie, w którym nie ma norm 
godzinowych. Łączę ze sobą różne obsza-
ry działalności: piszę, mam czasem progra-
my w telewizji, prowadzę dwie fundacje 
(www.fundacjakasisi.pl i www.dobrafabry-
ka.pl), bywają miesiące, w których nie znam 
pojęcia weekend. Nawet czytając książkę  
w wannie zastanawiam się, czy nie przyda 
mi się do jakiegoś tekstu. Przestałem już 
jednak „kopać się z koniem” i wiem, że czas 
idealny, w którym precyzyjnie wyznaczę 
granicę między pracą a resztą, nie nadej-
dzie. Muszę więc wycisnąć dla siebie to, co 
się da z tego, co jest. Celebruję więc choćby 
najmniejsze przerwy w pracy. W podróżach 
służbowych, w czasie wielogodzinnych lo-
tów do Afryki, nie staram się pracować, tyl-
ko odespać, na ile się da wyzerować umysł. 
Staram się dbać o każdą wolną chwilę, jaką 
mogę spędzić z bliskimi. Wdrażać zasadę, 
że od dwóch byle jakich godzin, lepsze jest 
piętnaście minut tzw. quality time, czasu 
wysokiej jakości, skupionego tylko na oso-
bie, z którą rozmawiam, albo na naprawdę 
„uczciwej” drzemce.

Ostatnią Pana książką jest „36 i 6 sposo-
bów na to, jak uniknąć życiowej gorącz-
ki”, w której chce Pan pokazać, że stare 
prawdy mogą być również sposobem 
na udane życie teraz. Co to za prawdy? 
Ponieważ jestem (a raczej staram się być) 
człowiekiem wierzącym, przypominam tu 
parę prostych, fundamentalnych prawd 
zawartych choćby w tekście Ośmiu Błogo-
sławieństw. Wielu ludzi mówi mi dziś, że  
w świecie, w którym wszystko jest wyliczo-
ne, poukładane, wszystko musi być albo 
inwestycją, albo zwrotem z niej – chcieliby 
wreszcie doświadczyć wolności, poczuć że 
są czymś więcej niż przedmiotem procedur  
i trybikiem w maszynie. Proszę bar-
dzo: chcesz dostać coś za darmo? Musisz  

zacząć rozdawać za darmo. Wszyscy mó-
wią ci: „walcz o swoje”? Otóż okazuje się, 
że lepszą drogą do szczęścia może być to, 
by czasem odpuścić, zachować energię, za-
miast spalać ją na jałowe walki ze światem. 
Chcesz, by świat był dla ciebie lepszy? Za-
dbaj o niego. W moich fundacjach opieku-
jemy się dziesięcioma miejscami w sześciu 
krajach Afryki, wspieramy hospicja, ośrodki 
dla chorych na trąd, porodówki, szkoły, naj-
większy zambijski sierociniec. To dzieciaki  
z tego właśnie miejsca, z Kasisi, przypomnia-
ły mi, staremu publicystycznemu wyjada-
czowi, że świat rządzony przez ekonomię, 
naukę czy politykę możemy nadal zmienić  
w piekło. Że jedyne, o co warto walczyć, to 
by gdy dziś będę kładł się spać, na świecie 
było choć odrobinę więcej dobra i miłości, 
niż gdy się budziłem. A ja, bym był choć o tę 
parę kroków bliżej sensu niż byłem. Reszta to 
didaskalia, komentarze, przypisy. Pożytecz-
ne, ale czasem naprawdę nic nie znaczące.

Jest Pan uważnym obserwatorem.  
Jakie błędy popełniają młodzi na starcie 
swojej kariery? 
Mam czasem wrażenie, że są zbyt roszcze-
niowi. Już na pierwszej rozmowie o pracę 
stawiają furę wymagań. Opowiadają  
o tym, że praca to tak naprawdę dla nich 
dopust Boży, a sensem ich życia jest reali-
zowanie swoich pasji (więc oczekują ściśle 
wyliczonych godzin pracy i dajmy na to, 
trzymiesięcznego urlopu). Stawiają też 
często zupełnie nierealne wymagania fi-
nansowe. W momencie, w którym do za-
trudnienia już dojdzie, okazuje się jednak, 
że za przepięknie spiętrzanymi w CV le-
gendami, stoi np. nieumiejętność wzięcia 
odpowiedzialności za całość zadania. Nie 
wiem, czy winić za to czasy, czy system 
edukacji promujący testy, ale coraz czę-
ściej widzę w otoczeniu i słyszę o młodych 
ludziach, którym wszystko trzeba rozpisy-
wać na poszczególne kroki, prowadzić ich 
za rękę przy każdej wykonywanej przez 
nich czynności. Umieją wykonywać poje-
dyncze kroki, ale nie widzą, nie są w stanie 
ogarnąć całości podróży. Nie wiem, jak 
wygląda obecnie poziom bezrobocia 
wśród młodych ludzi, ale wiem, że znale-
zienie sensownego młodego pracownika 
do projektu, w którym musiałby wykazać 
się samodzielnością – jest dziś niezwykle 
trudnym zadaniem.

CASE STUDY

Proszę bardzo: 
chcesz dostać coś 
za darmo? Musisz 
zacząć rozdawać 
za darmo. Wszyscy 
mówią ci: „walcz  
o swoje”? Otóż  
okazuje się, że  
lepszą drogą do 
szczęścia może  
być to, by czasem 
odpuścić, zacho-
wać energię,  
zamiast spalać ją 
na jałowe walki ze 
światem. Chcesz, 
by świat był dla  
ciebie lepszy?  
Zadbaj o niego.

Kontynuacja wywiadu 
na stronie:  
www.edukacjaikariera.pl

Jeśli starasz się
wszystkich
uszczęśliwiać,  
nie pójdziesz
do przodu!

 Jeśli starasz się wszystkich uszczęśliwiać, nie pójdziesz do przodu – usłyszałam niegdyś. To stwierdze-
nie było jak przywalenie mi w twarz silnym lewym sierpowym, po którym nokaut był oczywisty. 

Wypadało mi upaść z godnością, wstać, otrze-
pać się i coś zmienić. Na przykład to, by nie 
starać się upodobać wszystkim, nie być mi-
łą za wszelką cenę, tylko robić swoje. To był 
okres w moim życiu, kiedy już zmieniłam 

bardzo dużo. Rzuciłam pracę w Komendzie Głównej Poli-
cji i zaczęłam budować społeczność SpecBabek, wydałam 
dwie książki i rozwijałam biznes. To było dla mnie jak nowe 
życie – jakbym zacumowała swój statek kosmiczny na innej 
planecie i zaczynała wszystko od początku. Poznawałam 
zasady i uczyłam się rzeczy, które jakkolwiek pomogłyby 
mi przetrwać w nowej roli. Ba! Nie tylko przetrwać, ale 
odnieść sukces!

100 milionów nie rozwiąże Twoich pro-
blemów. Niegdyś trzy konkretne 
przekonania bardzo negatywnie 
wpływały na moje życie:
1. Wygrana w toto lotka rozwiąza-

łaby wszystkie moje problemy.
2. Jestem za stara, aby zmienić 

zawód.
3. Powinnam doceniać to, co 

mam, nawet jeśli nie odczuwam 
satysfakcji.

Czy wiesz, że ludzie, którzy dziedziczą wiel-
kie majątki i nie muszą się starać o pracę oraz 
pieniądze są bardzo nieszczęśliwi? Pieniądze nie 
rozwiązują naszych problemów. Czy wiesz, że Dalajlama 
nauczył się języka angielskiego, gdy miał ponad 40 lat, a DJ 
Wika została didżejką przed 70-tką? Nigdy nie jest za późno 
na zmianę. Czy wiesz, że pierwsi amerykańscy astronauci 
po zakończeniu swoich misji popadali w depresję i alkoho-
lizm, bo nie było dla nich już nic do zdobycia? Nie ważne, 
co robisz, ważne, abyś się rozwijała/rozwijał.

Gdy nie możesz się rozwijać, giniesz – ta myśl przesądziła o 
moim odejściu ze służb mundurowych. Moje zarobki, choć 
nie były duże, zaspokajały moje potrzeby. Miny ludzi, któ-
rym mówiłam, że pracuję w Centralnym Biurze Śledczym 
mile łechtały moje ego. Praca nie mogła jednak determi-
nować mojego poczucia własnej wartości.

Aby czuć się naprawdę dobrze, nasz mózg potrzebuje 
stymulacji. Musimy się uczyć nowych rzeczy, rozwiązy-
wać problemy, podejmować nowe wyzwania… w innym 
przypadku, niewykorzystywane struktury mózgu zaczy-
nają obumierać.

Odwaga to nagromadzenie małych kroczków
Nie ważne, ile masz lat – w tych czasach zmiany dotyczą 
wszystkich. Czasem trzeba popracować na zmywaku, by 
odłożyć na swoje marzenia. Ważne, aby wiedzieć, że nie 
ma czegoś takiego, jak „over night success”, czyli sukcesu, 
który można osiągnąć w ciągu jednej nocy.

Patrzymy na innych, zazdrościmy, porównujemy 
się, a nie wiemy, jak wiele taki człowiek musiał 

poświęcić, ile czekać, ile porażek po drodze 
popełnić. Efekt zawsze poprzedza przy-

czyna. Nie odwrotnie i nie ma wyjątków.
W ciągu kolejnych 10 lat powsta-

ną takie zawody, których dziś nie je-
steśmy w stanie przewidzieć. Warto 
pozostawać elastycznym i otwartym  
na zmiany. 

Cała sztuka polega na tym, aby po-
korę połączyć z determinacją, a auten-

tyczność z autopromocją. Wszystko jest 
kwestią wypracowania odpowiednich na-

wyków. Nawet odwaga wynika z nagroma-
dzenia się małych kroczków. Pierwszy z nich, to 

odpowiedzieć sobie na pytanie: czego nowego chcę  
się nauczyć? 

Nie cudowne CV, a szczere zaangażowanie
Z obserwacji przeróżnych instytucji i badaczy wynika, że 
znacznie większe szanse uzyskania pracy mają ludzie, którzy 
na rozmowie kwalifikacyjnej wykazują szczere zaangażowa-
nie, ciekawość i pozostają autentyczni, niż ci, którzy popisują 
się nienagannym CV i są nazbyt pewni siebie. Potencjalnym 
pracodawcom mniej przeszkadza zdenerwowanie kandy-
data, niż jego bezczelność wynikająca z chęci popisania się.

Całość można podsumować, zadając jedno pytanie: Co 
byś zrobił dziś, gdybyś się nie bał? To moje ulubione pyta-
nie, bo odpowiedź na nie pobudza naszą wyobraźnię i kie-
ruje uwagę na rozwiązania, nie problemy. Powodzenia.

Czasem trzeba
popracować na zmywaku,

by odłożyć na swoje marzenia. 
Ważne, aby wiedzieć, że nie ma 
czegoś takiego, jak „over night 

success”, czyli sukcesu,  
który można osiągnąć
w ciągu jednej nocy.

Klaudia Pingot 
Trener rozwoju osobistego i coach, 
autorka książek „SpecBabka”  
oraz „FitMIND. Odchudzanie bez diet”, 
autorka wielu programów szkoleniowych, 
wykładowca Collegium Civitas,
była oficer CBŚ KGP
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Ekspert HRK S.A. 

Wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie to główne 
czynniki, które przekładają się na oczekiwania pracow-
ników wobec oferty, jaką składają im pracodawcy.  
W dobie rynku pracownika, firmy szczególnie powinny dbać  

o atrakcyjność pakietu świadczeń pozapłacowych. Telefon komór-
kowy, opieka medyczna, czy dofinansowanie zajęć sportowych, to 
typowe benefity, które niemal w każdej firmie są dziś standardem. To 
jednak zbyt mało, względem oczekiwań kandydatów (szczególnie 
z pokolenia Y), aby dana oferta pracy wzbudziła szczególne 
zainteresowanie. Pracodawcy mają jednak coraz więk-
szą świadomość, że warto kłaść nacisk na programy 
work-life-balance, dofinansowanie relokacji czy 
możliwość pracy zdalnej. 

W szeroko rozumianej branży informatycznej 
pracuje obecnie około pół miliona osób. Rynek 
informatyczny w Polsce jest, po Rosji, drugim co 
do wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Eksperci IT należą do najbardziej poszukiwanych 
pracowników. Tym samym, mogą liczyć na wyso-
kie wynagrodzenia, a ich pozycja w negocjacjach 
z pracodawcami jest uprzywilejowana. Cechą cha-
rakterystyczną branży IT jest bardzo duża rozpiętość 
wynagrodzeń na tych samych stanowiskach – mogą 
się różnić o 5-6 tys. złotych. Jak wynika z raportu opra-
cowanego przez HRK S.A. „IT Industry & Education in Wroc-
law”, największe różnice w wynagrodzeniach oferowanych w sekto-
rze informatycznym we Wrocławiu są widoczne w obszarze rozwoju 
oprogramowania, gdzie na stanowiskach dyrektorskich płace brutto 
wahają się od 7 tys. do nawet 30 tys. zł.

Specjaliści o unikalnych kompetencjach są dla pracodawców 
naprawdę cenni. Dlatego też starają się oni oferować rozmaite bene-
fity, które sprawiają, że ich oferta staje się dla kandydatów bardziej 

atrakcyjna i pomaga utrzymać w firmie wartościowych pracowników. 
Kandydat, wybierając przyszłego pracodawcę, coraz częściej zwraca 
uwagę – poza stabilnością zatrudnienia i wysokością wynagrodzenia 
– na możliwość dofinansowania nauki języków obcych. Język angiel-
ski jest podstawą, ale w programie szkoleń językowych oferowanym 
przez firmy znajdziemy też języki: niemiecki, francuski, hiszpański, 
włoski i portugalski. Pozostałe benefity, które oferują firmy IT nie 

odbiegają natomiast od tych, które można znaleźć w ofertach firm 
z innych branż i regionów. Standardowo pracodawcy pro-

ponują: pakiety medyczne i karnety sportowe, ubezpie-
czenie na życie oraz telefon komórkowy. 

Jakie dodatkowe benefity mogą sprawić, że kan-
dydat przyjmie ofertę pracodawcy, a wieloletni 
pracownik nie będzie rozważał zmiany miejsca 
pracy? Z całą pewnością najbardziej pożądane 
są wszelkie świadczenia, które ułatwiają funk-
cjonowanie w pracy, jak również sprawiają, że 
życie prywatne jest bardziej aktywne. Do tej 

grupy benefitów można zaliczyć m.in. lunche 
serwowane w miejscu pracy, zajęcia rekreacyjne, 

wyjazdy, zwrot kosztów dojazdu do pracy, samo-
chód służbowy czy zapewnienie darmowego udziału 

w wydarzeniach kulturalnych. Niewątpliwie na atrak-
cyjność oferty wpływają również inne elementy kształ-

tujące środowisko pracy, takie jak elastyczny czas pracy oraz 
możliwość pracy zdalnej. Nie bez znaczenia dla pracowników IT jest 
możliwość udziału w branżowych konferencjach, czy profesjonalnych 
szkoleniach technologicznych, umożliwiających otrzymanie certyfikatu. 

Pamiętajmy, że każde dodatkowo oferowane świadczenie poza-
płacowe pozytywnie wpływa na wizerunek pracodawcy, jak również 
przekłada się polepszenie atmosfery w pracy i lepszą na motywację 
do wykonywania służbowych obowiązków.

Specjalista IT  
dyktuje warunki?

 Sektor IT jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Zapotrzebowanie na ekspertów  
z obszaru IT wciąż rośnie – tym samym mogą oni przebierać w ofertach pracy. Pracodawcy chcą  
zatrudniać najlepsze talenty na rynku, natomiast eksperci oczekują czegoś więcej niż dobra pensja.  
Jakie benefity firmy proponują specjalistom IT? 

Rynek informatyczny 
w Polsce jest, po Rosji, 
drugim co do wielkości 
w Europie Środkowo-
Wschodniej. Eksperci 
IT należą do najbardziej 

poszukiwanych 
pracowników.

Kontynuacja materiału na stronie:
www.edukacjaikariera.pl



Beata Chodacka
Członek Prezydium Zarządu 

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), 
potwierdzający wysokie umiejętności obsługi komputera  
i programów komputerowych, jest coraz bardziej pożą-
dany zarówno w Polsce, jak i za granicą. Udział w pro-
gramie „Klasa z ECDL” przynosi zysk nie tylko uczniom,  
ale i szkołom.

Zacznijmy od podstaw. Czym jest Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych?
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, w skrócie 
ECDL, to wydawany i uznawany w 150 krajach świata certy-
fikat, potwierdzający wysokie kompetencje cyfrowe, a więc 
umiejętność obsługi komputerów, programów komputero-
wych, Internetu, poczty elektronicznej, itp. Instytucją Cer-
tyfikującą ECDL w Polsce jest od 1997 roku Polskie Towarzy-
stwo Informatyczne. Obecnie certyfikat ECDL posiada ponad  
11 milionów ludzi na świecie, z czego ponad 200 tysięcy 
w Polsce.

PTI uruchomiło niedawno program „Klasa z ECDL” skiero-
wany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Proszę o przy-
bliżenie celu tego projektu.
„Klasa z ECDL” to projekt zapewniający wysoki, europej-
ski standard nauczania informatyki, dodatkowo pozwala-
jący na weryfikację kompetencji cyfrowych międzynaro-
dowymi egzaminami ECDL. Dzięki uruchomieniu tego pro-
jektu, Polska dołączyła do wielu krajów europejskich – takich 
jak choćby Wielka Brytania, Włochy, Austria czy Irlandia 
 – w których uczniowie na tym etapie edukacji, a więc w wieku 
11-18 lat, podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają liczące się  
w dalszym kształceniu czy życiu zawodowym, certyfikaty ECDL. 

Czy program „Klasa z ECDL” jest kompatybilny z polskim 
programem kształcenia, czy też jego wdrożenie wymaga-
łoby zmian legislacyjnych?
Program zgodny jest zarówno ze starą, jak i z nową podstawą 
programową, pozwala na takie ułożenie treści z podstaw 
technologii informacyjnej, aby ich zweryfikowanie egzami-
nami zamykało kolejne moduły nauczania, budując silne fun-
damenty. Dzięki takiemu rozwiązaniu, więcej czasu można  
w edukacji informatycznej poświęcić na programowanie, 
złożone zadania problemowe oraz wykorzystanie podsta-
wowych umiejętności do opracowywania projektów gru-
powych, które tak silnie akcentowane są w nowej podsta-
wie programowej. Proponowane zmiany w podstawie pro-
gramowej nauczania informatyki na wszystkich poziomach 
kształcenia, pozwolą na szersze widzenie nauczania umie-
jętności informatycznych, wiedzy i kształtowania cyfrowych 
kompetencji społecznych. Musimy pamiętać, że naszym 
zadaniem jest przygotowanie obywatela do korzystania ze 
współczesnego świata.

ECDL to europejska certyfikacja kompetencji cyfrowych dla Polski.

ECDL jest w pełni zgodny z ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP, będącą standardem wymagań, które powinni  
osiągnąć uczestnicy projektów szkoleniowych w zakresie TIK, finansowanych z EFS.

ECDL szansą  dla uczniów i szkół
Paweł, lat 14 uczeń
Jestem bardzo zadowolony, że moja klasa bierze udział w tym programie. On mi pokazuje nowe możliwości 
korzystania z komputerów. Wiem, że nie każdy coś umie przychodząc do szkoły z podstawówki, ale wyszło, że 
bardzo różnie umiemy, ja sobie dobrze radzę. Cieszę się, że moja szkoła przystąpiła do programu ECDL. Mamy 
ciekawe ćwiczenia, uczymy się wielu nowych rzeczy, które potem mogę robić w domu. Niektóre rzeczy wyglą-
dały na trudne, ale jak się je dużo ćwiczy, to okazuje się, że to nie jest skomplikowane. To, że na koniec mogę 
zdobyć certyfikat też mnie dodatkowo mobilizuje do nauki. Z innych przedmiotów są klasówki albo egzaminy, 
ale potem to wszystko się zapomina. A taki certyfikat zostaje już na zawsze i wiem, że nauka tego nie pójdzie 
na marne. Szkoda, że z innych przedmiotów nie ma takich programów. Byłoby nam łatwiej się uczyć.

Krystian, lat 17, uczeń
Program skończyłem w zeszłym roku, wtedy też uzyskałem certyfikat. Sam program był ciekawie przygoto-
wany. Wydaje mi się, że wszystkie umiejętności, których się dzięki niemu nauczyłem, teraz wykorzystuję do 
nauki i do korzystania z Internetu. Fajnie, że polscy uczniowie mają takie same możliwości, jak nasze kole-
żanki i koledzy z zagranicy. To daje nam dużo pewności siebie, gdy wiemy, że już na starcie w dorosłe życie 
im nie ustępujemy. Język komputerowy jest językiem międzynarodowym – jak się czegoś nauczę w Polsce, to 
potem mi się to przyda w USA czy we Francji. I to zarówno na studiach, jak i w pracy. Co ważne, moje umie-
jętności mam potwierdzone dokumentem. To nie jest tylko tak, że wpiszę sobie tę umiejętność do CV. Wiem, 
że potem pracodawcy patrzą na kursy i certyfikaty, jakie poszczególni kandydaci do pracy mają. Na pewno  
z moim certyfikatem będzie mi łatwiej pójść na dobrą uczelnię, a potem znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. 

Krystyna Żaglewska, rodzic
Jestem mamą 13-letniej dziewczynki, która w dzieciństwie nie miała za dużo kontaktu z komputerami, o Inter-
necie nie wspominając. W domu nie bardzo mieliśmy możliwości, by dzieci same uczyły się pracy i zabawy 
na komputerze. Inna sprawa, że Ania też nigdy specjalnie nie wykazywała zainteresowania komputerami. 
To wszystko zmieniło się, gdy jej szkoła wzięła udział w programie ECDL. Sama widziałam, jak dużo czasu 
zaczęła poświęcać na pracę przy komputerze, widziałam jak wiele radości jej to sprawia. Skoro nawet dziew-
czyna – i to niezbyt zainteresowana tą tematyką – przekonała się do komputerów i nabrała pewności, że jest  
w stanie nauczyć się ich obsługi na wysokim poziomie, to znaczy, że ten tryb nauki jest skuteczny. Sama, jako 
uczennica, nienawidziłam nudnej nauki niektórych przedmiotów. Nieciekawy program, ciężko przyswajalny 
przez ucznia, tylko zniechęcał do danej dziedziny. Dlatego wielu z nas do dziś nie znosi chemii czy fizyki, bo 
tych przedmiotów – które potrafią być niezwykle interesujące – uczyliśmy się jedynie z podręczników. Gdyby-
śmy mieli takie rozwiązania, jakie przy informatyce oferuje ECDL, to z pewnością byśmy inaczej dziś patrzyli 
na te przedmioty. Moja druga córka, młodsza od Ani o cztery lata, chodzi obecnie do innej szkoły, która nie-
stety nie jest jeszcze objęta tym programem. Na zebraniu rodziców postaram się podnieść ten temat, bo 
sama widzę po swoim dziecku, jak wiele uczniom daje odpowiedni tryb nauki.

Andrzej Wójcikowski, nauczyciel 
Nasza szkoła prowadzi już kolejny rok naukę informatyki według programu zaproponowanego przez ECDL. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Wystarczy porozmawiać z naszymi uczniami, by zrozumieć, że 
nowatorskie podejście do zagadnień komputerowych im służy. To, co dla nas, kadry szkolnej, jest szczególnie 
ważne, to fakt, że dzięki współpracy z PTI i udziałowi w programie „Klasa z ECDL” jesteśmy atrakcyjną alter-
natywą przy wyborze szkoły przez uczniów. Możemy także nawiązywać łatwy i sprawny kontakt ze szkołami 
zagranicznymi, które również objęte są certyfikacją według ECDL. Takie kontakty są dla wszystkich naszych 
uczniów bezcenne. W naszej szkole prowadziliśmy wymianę z uczniami ze szkoły z Belgii. Byłem bardzo pod-
budowany i dumny, gdy uczniowie belgijscy oraz dwoje ich nauczycieli chwalili nasze podejście do nauki 
informatyki. Wydawać by się mogło, że to my, Polacy, będziemy odstawać od dzieci z bogatszych krajów,  
a tu się okazało, że nie jest z nami tak najgorzej. Jeśli więc mogę coś doradzić moim kolegom-informatykom 
z innych szkół, to z pewnością polecam współpracę z PTI w tym zakresie. Jako kadra pedagogiczna powinni-
śmy zrobić wszystko, by stworzyć naszym podopiecznym jak najlepsze warunki do kształcenia i by zapewnić 
im najlepsze możliwe narzędzia do rozwoju i nauki.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.edukacjaikariera.pl
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Kieruj się marzeniami!
A co jeśli pasja i zawód nie idą 
ze sobą w parze?

Joanna Klepko „Cleo”
Polska wokalistka, autorka tekstów  
i reprezentantka Polski podczas 59. Konkursu  
Piosenki Eurowizji w 2014 roku

Z wykształcenia jesteś architektem krajobrazu.  
Co zatem skłoniło Cię do wybrania zupełnie innej 
drogi zawodowej? 
W życiu niestety bywa tak, że pasja i wykształcenie  
nie są ze sobą zbieżne. Wykształcenie okazuje się  
jakimś myśleniem praktycznym. Nie każdy ma odwagę  
i możliwość, żeby łączyć kierunek studiów z tym, 
co kocha. Tak było w moim przypadku.

Czy umiejętności i doświadczenie życiowe  
zdobyte podczas studiów pomagają Ci w tym,  
czym zajmujesz się aktualnie?
Na studia, tak jak na życie, nie można patrzeć tylko  
przez pryzmat wiedzy praktycznej czy dokumentu 
poświadczającego o ukończeniu. Każda suma  
doświadczeń, ludzie, miejsca, zdarzenia, mają wpływ  
na kształt naszej osoby, a więc i na to, co tworzymy. 

Z jakimi przeciwnościami musiałaś się  
zmierzyć na początku swojej kariery? 
Zetknęłam się z brakiem wiedzy o showbiznesie,  
o tym, jak działa ta machina. Nie wiedziałam, że „gra”  
nie jest jasna i przejrzysta. Zawsze myślałam o tym  
świecie chyba zbyt naiwnie. Na szczęście znalazłam 
osobę, która nauczyła mnie poruszać się w tym  
środowisku, to bardzo ważna edukacja.

Czego się nauczyłaś po pierwszych  
niepowodzeniach i pierwszym sukcesie? 
Wiem, że niepowodzenia uczą lepiej, trwalej i bardziej 
dotkliwie. Nauczyłam się nie przyjmować do siebie 
ludzkiej nieżyczliwości i frustracji. Zrozumiałam też słowa 
które powiedział mi Don, że muzykę robię w domu,  
w studio, i to jest miłość – ale dalej, za drzwiami studia 
zaczyna się showbiznes, a on jest brutalny i bez litości 
depcze muzykę. Nauczyłam się chronić muzykę przed 
showbiznesem, a showbiznes traktować tylko jako  
narzędzie, żeby muzykę dostarczyć ludziom. 

Jesteś młodą artystką, ale z bogatym doświadcze-
niem. Kiedy poczułaś, że ten moment należy  
do Ciebie i czas na karierę solową? 
Po sukcesie płyty HIPER/CHIMERA, kiedy zaczynałam 
pracę nad BASTET, Don powiedział mi, że powinnam 
działać samodzielnie, że jestem gotowa na to, aby  
w pełni samostanowić o sobie muzycznie. Każda  
nowa rzecz i rola rozwija, stałam się poniekąd  
producentem własnej płyty i to też jest piękne uczucie. 
Dziś moja nowa solowa płyta BASTET jest już złotą płytą. 
To świetne uczucie, że pracowałam nad nią od ziarenka. 

O czym młody artysta, z ambicją kariery  
powinien wiedzieć na starcie swojej drogi? 
Są trzy rzeczy: pracuj więcej niż inni, nigdy się 
nie poddawaj ani nie zniechęcaj, zawsze bądź  
„jakiś” na tle bezbarwnego towarzystwa. 

Grasz 250 koncertów rocznie, masz rzesze  
fanów. Jak łapiesz równowagę między pracą  
a życiem prywatnym? 
Nie muszę łapać, moje życie prywatne praktycznie  
nie istnieje (śmiech). Jestem w trasie koncertowej  
przez cały czas, jeśli nie w trasie, to na planach  
teledysków, sesjach, planach reklamowych.  
To świadomy wybór – lubię ten ruch i nie  
narzekam na ten stan rzeczy.  

Na studia, tak jak na życie, nie można patrzeć  
tylko przez pryzmat wiedzy praktycznej czy  
dokumentu poświadczającego o ukończeniu. 
Każda suma doświadczeń, ludzie, miejsca,  
zdarzenia, mają wpływ na kształt naszej  
osoby, a więc i na to, co tworzymy.




