
118
Manager ’ s  L i f e

119
Manager ’ s  L i f e

W kolekcji „chińskiej” dominują żywe kolory i zapewne 
charakterystyczne dla tego kraju tkaniny – jedwabie. W jaki 
jeszcze sposób chciała Pani pokazać chińską egzotykę?

Kolekcja „Moje Chiny” liczy 8 sylwetek. W moich projek-
tach bawię się przeskalowaniem, konstrukcją wychodzącą 
w przestrzeń. Kolekcję tworzą więc sukienki i body uszyte ze 
stuprocentowego jedwabiu (tkanina zasadnicza) i stuprocentowej 
wiskozy (jednokolorowe wstawki). Nakrycia głowy są wykonane 
ręcznie z filcu przeze mnie, ozdobione ptakami, kwiatami oraz 
piórami. Całości sylwetki dopełniają zaprojektowane specjalnie 
do tej kolekcji i ręcznie robione jedwabne buty oraz kupione 
w Chinach parasolki, lampiony i wachlarze z piór. Buty również 
sama zaprojektowałam, a nawet częściowo wykonałam. Ponieważ 
do odpowiedniego obuwia, nadającego charakter kolekcji, przy-
wiązuję bardzo dużą wagę, starałam się również, aby w projekcie 
„chińskim” dodatki, w tym obuwie, składały się na dobrze skom-
ponowaną, spójną całość.

Jakie trudności trzeba pokonać, aby przygotować dobrą 
kolekcję, aby zostać zauważonym w wielkim świecie mody? 
Wszak praca projektanta, zdobywanie tkanin, współpraca 
z wykonawcami to także po trosze działalność menedżerska. 
Jak się Pani w niej odnajduje?

Aby zrobić dobrą kolekcję, trzeba być na pewno konse-
kwentnym. Pomysł musi wypływać z głębi duszy, wtedy kolekcja 
jest autentyczna. Trudności, jakie można napotkać w tej pracy, 
wiążą się ze sprawami czysto technicznymi. Kolekcja „Moje 
Chiny” powstawała w bardzo trudnym dla mnie osobiście czasie, 
tym bardziej więc cieszę się, że została przyjęta bardzo pozy-
tywnie. Wygrana na Gryf Fashion Show w Szczecinie oraz 
zaproszenia na przeróżne pokazy w Polsce i za granicą dostar-
czyły wiele satysfakcji. Po obejrzeniu kolekcji kreacje dla siebie 
zamówiła u mnie Doda.

Nad czym pracuje Pani obecnie i jakie ma Pani plany na 
najbliższą przyszłość?

Obecnie pracuję nad kolekcją płaszczy, którą chciałabym 
pokazać w październiku-listopadzie. Wcześniej zorganizowałam 
pokaz 18 września w Warszawie w restauracji przy ul. Żurawiej 
i był to mój debiut w stolicy.

Co chce Pani uczynić swoim logo, znakiem firmowym, 
wyróżnikiem? Myślę tu zarówno o własnej linii projektowej, 
fasonach, dodatkach, jak i określonym stylu projektowania. Czy 
bliższa jest Pani klasyka, czy raczej awangarda? A może zasta-
nawiała się Pani nad współpracą z innymi twórcami w kręgach 
teatru i filmu – wszak kolekcja „Moje Chiny” miała taki właśnie 
artystyczny charakter…

Moim marzeniem jest otwarcie własnego sklepu, ale na razie 
moje logo może znaleźć się tylko na metce kreacji uszytej przeze 
mnie na zamówienie. Bardzo lubię klasykę, ale jeżeli można 
troszkę poeksperymentować, chętnie przemycam swoje pomysły. 
Myślę też, że praca w teatrze lub filmie byłaby świetnym wyzwa-
niem… więc może kiedyś spróbuję swoich sił, jeżeli tylko nadarzy 
się taka okazja.

Kto z wielkich projektantów jest dla Pani inspiracją, kto 
fascynuje, jeśli chodzi o projekty odzieży?

Wielkim i  niezapomnianym projektantem zostanie dla 
mnie na zawsze Alexander McQueen. Jego samobójcza śmierć 
to ogromna strata dla mnie osobiście i dla całego świata mody. 
Podziwiam również projekty domu mody Balenciaga, Johna 
Galliano oraz projektanta z New Dehli – Manisha Arory.

W  Polsce współpracowała Pani ze znaną projektantką 
Izabelą Łapińską. Jak doszło do współpracy i co wniosła ona 
w Pani doświadczenie zawodowe?

Staż u pani Izabeli Łapińskiej oraz nagroda finansowa ufun-
dowana przez projektantkę podczas konkursu Gryf Fashion Show 
w Szczecinie były owocem zwycięstwa w tym konkursie. Bardzo 
dużo nauczyłam się od pani Izabeli Łapińskiej, bardzo dużo 
mi pomogła i nadal wspiera w moich działaniach, za co jestem 
jej ogromnie wdzięczna. A efekty współpracy przy tworzeniu 
kolekcji jesień-zima 2010/11 można było obejrzeć w Muzeum 
Narodowym wiosną tego roku.  
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Koniec września to moment, kiedy 
wszyscy wracamy już z urlopów 
i nieuchronnie będziemy musieli 

zetknąć się z  naszymi codziennymi 
obowiązkami. Nagle stajemy się nerwowi, 
drażliwi, przygnębieni i zmęczeni. Często 
też miewamy kłopoty ze snem. Dookoła 
wciąż piękna pogoda, babie lato i ciepłe 
słońce, a  my jesteśmy zobowiązani do 
porannej pobudki, szybkiego śniadania 
i ośmiogodzinnego dnia pracy. Stres pour-
lopowy to nic innego, jak przejście od 
stanu miłego relaksu do codziennej rutyny. 
Dla zminimalizowania reakcji naszego 
organizmu bardzo ważny jest spokojny 
powrót do rzeczywistości. Każdy człowiek 
bowiem źle znosi sytuację, kiedy po przy-
jeździe z wakacji od razu na drugi dzień 
musi rzucić się w wir obowiązków i zadań. 
Dlatego też niezwykle istotne jest, żeby 
to przejście nie miało zbyt drastycznego 
charakteru i abyśmy w miejscu pracy poja-
wili się wypoczęci i zadowoleni z siebie.    

W OkOWAch stresu
Mówiąc o stresie, niekiedy podkreśla się 
w psychologii także pozytywne jego aspekty 
– stres jest reakcją polegającą na mobili-
zacji organizmu, by był w stanie przysto-
sować się do otoczenia. W wielu sytuacjach 
mobilizacja jest korzystna (zasadniczo 
wtedy, gdy potrzebujemy mieć zwięk-
szoną koncentrację), jednak problemem 
jest utrzymujące się przez dłuższy czas 
napięcie psychiczne. Istotne jest to, czy po 
okresie napięcia potrafimy całkowicie się 
rozluźnić i zregenerować. Nawyk stałego 
napięcia działa na organizm wyniszczająco 
i – chociaż w zamierzeniu mieliśmy stać 
się bardziej wydajni – po pewnym czasie 
przytępia i zmniejsza poziom naszej energii 
i operatywności. Stres i nadmiar napięcia są 
czymś bardzo konkretnym i uciążliwym dla 
wielu osób. Dlatego także metody radzenia 
sobie z nimi bazują najczęściej na obser-
wacji życiowych prawidłowości i mechani-
zmów ludzkiej psychiki. 

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że ból mięśni 
ramion, pleców i nóg sygnalizował ci stan 
wyczerpania psychicznego? Czy kiedy-
kolwiek po długiej nauce do trudnego 
egzaminu czułeś się podobnie jak po inten-
sywnym treningu? Jeśli tak, to właśnie dał 
o sobie znać wynik długotrwałego działania 
stresu. Każdy człowiek spotyka w życiu 
sytuacje wymuszające na nim reakcję 
mobilizacji. Pojawia się wówczas wzrost 
poziomu adrenaliny we krwi, przygotowu-
jący organizm do zwiększonego wysiłku, 
i jego objawy: szybsze bicie serca, przyśpie-
szone oddychanie i przemiana materii. Jest 
to naturalna reakcja na zagrożenie, pocho-
dząca jeszcze z  czasów, kiedy warunki 
zewnętrzne wymuszały na naszych przod-
kach wprowadzanie się w stan wzmożonej 
czujności. U ludów polujących i zamiesz-
kujących jaskinie było to przygotowanie do 
walki lub ucieczki przed wrogiem. 

Współcześnie jednak reakcja ta 
uruchamiana jest u człowieka zbyt często 

Stres pourlopowy to zjawisko spotykane stosunkowo często i zupełnie niegroźne, ponieważ mija stosunko-
wo szybko. o wiele gorzej jest, jeśli zauważymy u siebie syndromy stałej niechęci do podejmowania obo-
wiązków zawodowych, mogą one bowiem świadczyć o długotrwałym przeciążeniu organizmu, które za-
pewne niebawem zaowocuje nerwicą, depresją lub syndromem tak zwanego wypalenia zawodowego.  

STrES I WyPALENIE  
zAWODOWE barbara chmielnik

psYchOLOGiA

RENATA KURCIL
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i niewspółmiernie do zagrożenia. Powo-
duje ona stres emocjonalny gromadzący 
się w  wielu częściach ciała, usztywnia 
ramiona, mięśnie grzbietu, twarzy, kolana 
i nogi. W wielu sytuacjach, szczególnie 
tych wymagających zwiększonej koncen-
tracji, mobilizacja taka jest korzystna. 
Jednak utrzymujące się przez dłuższy czas 
napięcie psychiczne po pewnym okresie 
przytępia i zmniejsza poziom naszej energii 
i  operatywności, choć w  zamierzeniu 
miało nas uczynić bardziej wydajnymi. 
Dlatego niezmiernie istotne jest, czy 
potrafimy się po nim całkowicie rozluźnić 
i zregenerować. 

WYpALeNie ZAWOdOWe 
Pojęcie wypalenia zawodowego (ang. 
job burnout) w  świadomości społecznej 
obecne jest już przeszło 30 lat, jednak 
dopiero w  ostatnich latach nabrało 
rozgłosu i zaczęło być postrzegane jako 
poważny problem społeczny, podobnie 
jak pracoholizm. Jako pierwszy pojęcie 
burnout zastosowali psycholog społeczny 
Christina Maslach (1981) oraz psycho-
analityk Herbert Freudenberger (1983), 
którzy zaobserwowali u swoich badanych 
pewne symptomy wskazujące na brak 
motywacji do pracy. Według Maslach 
wypalenie zawodowe to: „zespół fizycz-
nego i  emocjonalnego wyczerpania, 
którego rezultatem jest rozwój negatywnej 

samooceny i negatywnego nastawienia do 
pracy oraz spadek zainteresowania proble-
mami u pacjenta”. Wypalenie zawodowe 
najczęściej opisuje się jako stan wyczer-
pania cielesnego, duchowego lub uczu-
ciowego. Trudno jest określić dokładny 
początek tego procesu. Najczęściej suge-
ruje się, że proces ten zaczyna się bardzo 
powoli i  niezauważalnie, a  ujawnia się 
nagle i z dużą siłą. Objawy mają ogromny 
wpływ na życie zawodowe, czas wolny 
od pracy, relacje ze znajomymi, związki 
partnerskie i  funkcjonowanie jednostki 
w rodzinie. Często towarzyszy im awersja 
i myśli oraz zachowania ucieczkowe. Aby 
temu zapobiec, musimy nauczyć się prawi-
dłowo odpoczywać, rozpoznawać własny 
potencjał energetyczny i  określić pory, 
w których jest on duży i ma możliwość 
naturalnej regeneracji. Wypalenie prze-
jawia się najczęściej w postaci obniżenia 
efektywności i jakości wykonywanej pracy, 
brakiem satysfakcji lub wycofaniem się 
z dotychczasowej aktywności. Nierzadko 
przechodzi w depresję. 

Nie zbadano do tej pory, ilu Polaków 
syndrom wypalenia zawodowego dotyczy, 
ale ich odsetek z pewnością jest wysoki. 
Objawy wypalenia zaobserwowano 
u prawie połowy pracujących Amerykanów. 
Organizacja The American Institute of 
Stress wyliczyła, iż z tego powodu gospo-
darka USA traci rocznie aż 300 mld 
dolarów, na co składają się m.in. spadek 
wydajności, absencja pracowników, rosnąca 
rotacja kadr. Większość osób nie zdaje 
sobie sprawy z wagi odpowiedniego odpo-
czynku dla naszego zdrowia. Wprawdzie 
26 proc. osób na kierowniczych stanowi-
skach przebadanych w Polsce przez CBOS 
wskazało odpoczynek jako jeden z trzech 
najważniejszych elementów życia, ale 
zgodził się z  tym tylko co szósty szere-
gowy pracownik umysłowy. Średnia dla 
całej populacji jest jeszcze niższa – tylko 
11 proc. deklaruje istotne znaczenie odpo-
czynku w życiu człowieka.

Aby uniknąć wypalenia w  wymiarze 
psychicznym, należy często upewniać 
się, czy to, co robimy, nadal jest ciekawe, 
czy nadal sprawia przyjemność. Musimy 
pamiętać o  tym, że zasoby energii 
psychicznej są ograniczone – i nie można 
dopuścić do ich wyczerpania. Pomocne 
w tym zakresie są zachowania asertywne 
– inni chętnie obarczają nas dodatko-
wymi zadaniami, pochłaniając tym samym 

naszą energię. Aby uchronić się przed tym, 
niezbędna jest umiejętność mówienia nie, 
kiedy nie mamy ochoty angażować się 
w jakieś kolejne przedsięwzięcia. Bardzo 
ważna jest dyscyplina wewnętrzna. 
Dotyczy ona dbania o ciało, umysł, stan 
ducha. Nasze działania powinny bowiem 
być zgodne z naszymi wartościami. Żyjemy 
w czasach, w których praca, związane z nią 
poczucie samorealizacji oraz wysokość 
dochodów stały się dla człowieka prioryte-
tami. To im podporządkowujemy większą 
część życia, na wszystkie sposoby mobili-
zując organizm do sprostania postawionym 
przez siebie i innych zadaniom. Nieustannie 
naszym życiem rządzą zmiany i  ciągła 
konieczność przystosowywania się do ich 
dynamiki. Pędzimy, drżąc w  pośpiechu 
żeby się nigdy nie spóźnić, niczego nie 
zaniedbać, nie przepuścić żadnej okazji. 
Człowiek XXI wieku staje przed wielo-
ścią zadań w  żaden sposób nieznanych 
jego przodkom i  żyje w  tempie, które 
przyprawiłoby o zawrót głowy członków 
dawnych plemiennych i agrarnych społe-
czeństw. Wymaga ono pokonywania czasu 
i przestrzeni za pomocą coraz to bardziej 
wyrafinowanych środków i aby nadążyć 
za dynamiką ich rozwoju, musimy bezu-
stannie pokonywać samych siebie. Musimy 
zapanować nad własnym zmęczeniem, 
emocjami, pogłębiać intelekt, umieć się 
odnaleźć w środowisku i w nim przetrwać. 
Dla współczesnego człowieka stanowi 
to wysiłek ponad miarę, ponieważ gene-
tycznie nie jesteśmy zaprogramowani na 
taką ilość męczących psychikę bodźców, 
jaką codziennie otrzymujemy od życia. 
W  końcu brakuje nam sił i  popadamy 
w  przerażenie. Staramy się dodatkowo 
zmobilizować, rezygnując z  zasłużo-
nego wypoczynku na rzecz kolejnych 
obowiązków, ale na ogół okazuje się, że 
to na dłuższą metę w niczym nie pomaga. 
Ponieważ nie wiemy o tym, że aby dobrze 
funkcjonować, potrzebujemy czegoś więcej 
niż bezustannej mobilizacji – potrzebu-
jemy regularnego ładowania baterii.

W  okresie młodzieńczym uważamy 
naszą energię za niespożytą, ale z upływem 
lat potrzebujemy na regenerację sił coraz 
więcej czasu, czasu, którego nam bezu-
stannie brakuje, a warto o niego zawalczyć. 
Warto dać sobie codziennie chociaż kilka 
minut wypoczynku po to, by działać spraw-
niej, wyglądać młodziej i myśleć bardziej 
świeżo przez resztę dnia.

reklama

Zajmujemy się wyposażaniem wnętrz 
w materiał Corian®, Staron®, Kerrock® 
i Plexicor®, Harmony®. Naszymi głównymi 
celami są: krótki termin realizacji, bogate 
doświadczenie, fachowość, profesjonalny 
montaż oraz serwis gwarancyjny. 
Współpracujemy z pracowniami 
projektowymi, studiami kuchennymi  
oraz prywatnymi inwestorami. 

05-200 Wołomin, ul. Broniewskiego 18
tel. 505 016 999, 605 624 198
fax. 22 776 32 38

www.ramido.pl

psYchOLOGiA

iNWestYcJA W siebie
Okazuje się, że pomimo częstego narze-
kania na stan przemęczenia i sygnalizo-
wania niezbędnej potrzeby odpoczynku, 
gdy dochodzi do momentu, w  którym 
możemy zwolnić obroty, tak naprawdę nie 
potrafimy się zrelaksować. Z jednej strony 
cieszymy się z wolnego czasu, z drugiej 
jednak zamartwiamy się, że przecieka on 
nam między palcami. Po pracy często nie 
umiemy odpoczywać, spędzamy wolne 
chwile przed telewizorem, komputerem 
albo czytając gazetę.

Działanie na najwyższych obrotach 
nie może trwać bez ustanku. Dlatego 
warto przemyśleć, w  jaki sposób wyko-
rzystać czas wolny, aby odpoczynek 
przyniósł zamierzony skutek i  zaowo-
cował na przyszłość. Są osoby, które po 
to, by móc świetnie funkcjonować aż do 
wieczora, potrzebują położyć się choćby 
na kilka chwil do łóżka w  ciągu dnia, 
innym dobrze robi gorąca kąpiel. Niewąt-
pliwie doskonałą metodą na relaks jest 
wysiłek fizyczny, podczas którego orga-
nizm wytwarza endorfiny – substancje 
działające przeciwbólowo i  wyzwala-
jące pożądane uczucie przyjemności 
i odpoczynku. Gimnastyka jest najprost-
szym i zalecanym dla każdego sposobem 
odprężenia. Godzina aerobiku albo długi 
spacer poprawią krążenie krwi i pomogą 
usunąć z organizmu szkodliwe substancje 
powstałe podczas reakcji stresowej. 
Codziennie napinane mięśnie będą miały 
wreszcie okazję pracować w naturalnym 
rytmie skurczów i rozkurczów, a płynące 
do mózgu sygnały pozwolą odebrać mu 

informację, że stan zagrożenia już minął 
i można się odprężyć. Ruch jest rewela-
cyjną metodą wspomagającą terapię ludzi 
cierpiących na różne choroby i dolegli-
wości emocjonalne, a także jest doskonały 
dla osób chcących rozładować agresję, 
frustrację i stres. Nawet ludzie chorujący 
na depresję podejmują aktywność ruchową 
bardzo istotną przy zwalczaniu choroby, 
a wytwarzane pod jej wpływem endor-
finy poprawią samopoczucie i zadziałają 
jak lekarstwo. W  tym, aby skutecznie 
się odprężyć, pomaga zajęcie się czymś, 
co naprawdę lubimy. Może to być gra 
w tenisa, słuchanie muzyki albo lektura. 
Ważne jest jednak, aby ta aktywność 
skupiła całą twoją uwagę i pochłonęła cię 
bez reszty. Doraźnie na fizyczne objawy 
towarzyszące stresowi pomaga skoncen-
trowanie się na prostym mechanicznym 
zadaniu, na przykład liczenie z zamknię-
tymi oczami od stu do jednego. Uspokaja 
ono gonitwę myśli i dobrze wpływa na 
poprawę samopoczucia. Nie można 
też przecenić znaczenia oddechu. Zbyt 
szybko bijące serce skutecznie wyciszy 
powolne, głębokie wdychanie i  wydy-
chanie powietrza. Jedną z  najbardziej 
dobroczynnych terapii relaksu jest masaż. 
Dotyk ma ogromne znaczenie dla kształ-
towania się osobowości, pomaga zacieśnić 
więzi łączące nas z ludźmi. Masaż uwalnia 
ciało od bólu, napięcia, uspokaja umysł 
i  system nerwowy. Nie można również 
nie doceniać relaksującego wpływu zwie-
rząt. Dobroczynny ich wpływ na nasilenie 
ludzkich dolegliwości znany jest od lat. 
Terapie z udziałem koni, psów, kotów czy 

delfinów pobudzają pozytywne emocje 
i skutecznie pomagają w walce z wieloma 
dolegliwościami i czynnikami stresogen-
nymi. W  naszym kraju znaleźć można 
ośrodki dogoterapii, hipoterapii czy feli-
noterapii. Ludzie hodujący w domu jakieś 
zwierzęta (koty, psy czy papugi) są bardziej 
zrelaksowani, przyjaźniej nastawieni do 
świata, bardziej otwarci na innych, obda-
rzeni empatią. Spacer z psem może być 
doskonałym źródłem relaksu, tak samo jak 
podpatrywanie życia rybek czy wsłuchi-
wanie się w uspokajające mruczenie kota. 
Od naszych „braci mniejszych” możemy 
nauczyć się zarówno sposobów relaksu, 
jak i przejąć cechy, które sami jako Homo 
sapiens już dawno gdzieś zagubiliśmy.

Bardzo obrazowo właściwe podejście 
do napięcia i rozluźnienia pokazuje m.in. 
(znana w psychoterapii) metoda Jacob-
sona. Polega ona na naprzemiennym 
napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych 
grup mięśniowych – zazwyczaj z  jedno-
czesnym odczuwaniem i obserwowaniem 
oddechu. Metoda ta w sposób praktyczny 
wskazuje na podstawową zasadę zdrowia 
psychicznego. Zasadą tą jest umiejętność 
swobodnego i  płynnego przechodzenia 
od stanu mobilizacji do stanu odpoczynku 
– i w drugą stronę. W metodzie Jacob-
sona, napinając swoje mięśnie, uczymy się 
rozumieć, czym są napięcie i mobilizacja 
(zarówno mięśni, jak i psychiki – oba te 
wymiary są ze sobą powiązane), a rozluź-
niając mięśnie, uczymy się wchodzić w stan 
odprężenia i regeneracji. Wewnętrzna cisza 
to nieodłączny składnik twórczego i świa-
domego podchodzenia do życia. 


