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Okiem świeżo upieczonego Scrum Mastera – 
rozmowa z Katarzyną  Ziemba 
 

 
 

Dzień dobry, witam Was w 14 odcinku mojego jego podkastu „Menedżer Plus”. Ja, 
nazywam się Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie 
zarządzać sobą i biznesem. 

 

Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego 
szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. 

 

Jak widzicie, temat scrum mastera w podkaście „Menadżer Plus“ wraca jak 
bumerang. Jak może pamiętacie, w 11 odcinku rozmawiałem z Adamem Kwietniem, 
który co by tu nie mówić, jest doświadczonym scrum masterem, scrum masterem z 
pewnym przebiegiem. 

 

A dzisiaj do studia zaprosiłem kogoś, kto dopiero debiutuje w tej roli. Moim i 
Waszym gościem jest Kasia Ziemba, która od niedawna, bo od maja biężącego roku 
rozpoczęła pracę jako scrum master w firmie Sabre Corporation. 

 

Muszę się Wam przyznać, że pomysł na ten wywiad uknuliśmy sobie z Kasią jeszcze 
w kwietniu, zanim zaczęła pracę w nowej firmie. Ustaliliśmy, że od 1 dnia będzie 
robić notatki, będzie zbierać swoje uwagi, spostrzeżenia. 

 

A wszystko po to, żeby pewnego dnia się tymi obserwacjami z Wami podzielić 
właśnie na falach tej internetowej rozgłośni. 

 

A w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak to jest być początkującym scrum 
masterem, jakie wyzwania wiążą się z pełnieniem tej roli i jak się do niej 
przygotować. 

 

Poradnikowo: 
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Poradnikowo jest takim miejscem w mojej audycji, w której dzielę się z Wami 
różnego rodzaju dobrymi praktykami, technikami, które w jakiś sposób ułatwiły mi 
życie. 

 

A ponieważ w dzisiejszym programie bierzemy na tapetę rolę scrum mastera, 
chciałem Wam podrzucić dwie bardzo fajne stronki, z których sam na co dzień 
często korzystam, a które w kontekście właśnie pracy scrum mastera mogą się 
okazać bardzo przydatne. Pierwsza z nich to tastycupcakes.org. Można powiedzieć, 
że to takie smakowite cupcake. 

 

Faktycznie, znajdziecie tam mnóstwo bardzo fajnych gier, symulacji, które są 
związane z różnego rodzaju tematami dotyczącymi pracy w metodach agile. Ale nie 
tylko. 

 

Są na przykład także ćwiczenia dotyczące komunikacji w projekcie, dynamiki 
zespółów, zarządzania produktem, wymaganiami – prawdziwa kopalnia materiałów 
dla każdego scrum mastera, też dla trenera czy agile coacha.  
 

Dodatkowo jako uzupełnienie tej strony chciałem Wam polecić książkę dwóch pań – 
pań, które mają kilkunastoletni przebieg w prowadzeniu szkoleń, opracowywaniu 
programów szkoleń. Te panie to Doni Tamblyn i Sharyn Weiss. 
 
Napisały one książkę pod tyrułem Zbiór zabawnych gier szkoleniowych. Wcześniej 
korzystałem z wersji angielskiej, od jakiegoś czasu jest dostępna w języku polskim.  
 
Wprawdzie ta książka nie została napisana z myślą o zespołach agile’owych, ale jest 
tam sporo ćwiczeń, które spokojnie możecie w swojej pracy właśnie jako scrum 
mastera czy agile coacha wykorzystać. 
 
Są tam bardzo fajne ćwiczenia dotyczące rozwijania inteligencji emocjonalnej, 
ćwiczenia, które ułatwiają współpracę w zespole, przyswajanie czy akceptację zmian 
przez członków zespołu, ćwiczeń, które poprawiają atmosferę w pracy. 
 
Jest tam też bardzo sporo takich fajnych icebreakerów, które można wykorzystać 
przy okazji różnego rodzaju spotkań, jak na przykład retrospektyw rzeczy czy 
szkoleń, które będziecie organizować dla Waszych zespołów. 
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A propos retrospektyw to mam dla Was drugą stronkę, która właśnie dotyczy tylko 
tego tematu. Ta stronka to plans-for-retrospectives.com. Nazywana jest też 
Retromatem. Jeżeli sobie wejdziecie na tę stronę to zobaczycie, że nazywa się ona 
Retromat. 
 
Tutaj jest kopalnia ćwiczeń, technik, które możecie wykorzystać przy projektowaniu 
i przy planowaniu Waszych retrospektyw na koniec sprintu, czy retrospektyw w 
trakcie czy na zakończenie projektu. 
 
Bardzo przydatne jest to, że macie tam przygotowane gotowe scenariusze takiego 
spotkania, są odpowiednie ćwiczenia. Ćwiczenia są dobrane do każdej fazy 
retrospektywy. 
 
Tutaj jako książkowe uzupełnienie tematu dotyczącego retrospektyw chciałem Wam 
polecić 2 książki. 
 
Pierwsza to jest książka, która jest absolutnym nieśmiertelnikiem i podstawowa 
lektura, jeśli chodzi o temat retrospektyw. To jest książka, która została napisana też 
przez 2 panie - Esther Derby i Diana Larsen. Książka ma tytuł Agile Retrospectives: 
Making Good Teams Great. To jest pierwsza, obowiązkowa pozycja. 
 
A druga Luis Gonçalves – Getting Value Out Of Agile Retrospectives. Tutaj też 
znajdziecie trochę ćwiczeń, które możecie wykorzystać przy okazji organizowania 
tych spotkań w Waszych zespołach, w Waszych projektach. 
 
Mam nadzieję, że się przyda. 
 
Rozmowa 
 
Kasia: Jak to się zaczęło? Właśnie zaczęło się od przeczytania Scrum guide’a. 
Później po Scrum Guide natrafiłam na manifest agile’owy. 
 
Stwierdziłam, że rola scrum mastera to jest rola bardzo bliska mnie jako osoby, 
bliska moim cechom charakterom, moim wartościowym. Też jeszcze był coaching, 
którym się interesuję dłużej niż te 2 lata. Pomyślałam, że to jest fajne połączenie i 
może to być moja droga. 
 
Mariusz: A jak było wcześniej? Czym się zajmowałaś zanim zostałaś scrum 
masterzycą czy scrum masterką? 
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Kasia: Scrum masterką? 
 
Mariusz: Scrum masterką? [śmiech] 
 
Kasia: Byłam project managerem koordynatorem projektu. Właśnie praca project 
managera, menadżera projektu jest taka mierzalna – z tego są szybko efekty, można 
zmierzyć rezultaty na wykresach, liczby. To zresztą później też poruszę, ale to była 
praca zdecydowanie inna i taka skupiająca się na wynikach, na rezultatach 
mierzalnych szybko osiągalnych. 
 
Mariusz: Przeczytałaś Scrum Guide’a. 
 
Kasia: I stwierdziłam, że właśnie będę tym scrum masterem. Tylko że jak zaczęłam 
czytać, zaczęłam też rozmawiać z deweloperami. Oni mówili, że nie, że to deweloper 
jest przewążnie scrum masterem, że to jest rola, że to nie jest praca na pełen etat, bo 
właściwie co robi ten scrum master? On nic nie robi tak naprawdę. 
 
Mariusz: A co robi? 
 
Kasia: Dużo rzeczy robi. Działa na trzech poziomach – organizacji, zespołu, na 
poziomie menadżerów też, którzy jak wiadomo – też są pod wpływem tej 
transformacji agile’owej, jeżeli firma się na nią zdecyduje. Żeby spiąć te trzy światy 
trzeba czasami wiedzieć gdzie uderzyć. Trzeba jeszcze wcześniej poznać wszystkie 
punkty widzenia. Trzeba też działać czasami intuicyjnie, można powiedzieć, że na 
ślepo, nie bać się upaść, pytać. 
 
Mariusz: Jak przygotowywałaś się do tej roli? Już trochę mówiłem Słuchaczom, że 
zaczęliśmy trochę knuć ten spisek, żeby pogadać o twoich doświadczeniach jako 
scrum master w nowej firmie. Z tego co pamiętam to rozmawialiśmy w kwietniu, ty 
byłaś dość mocno nastawiona na to, żeby się jak najlepiej do tej roli przygotować. Co 
robiłaś takiego, żeby być dobrym scrum masterem w firmie, w zespole? 
 
Kasia: Czytałam. Strasznie dużo czytałam. Do dzisiaj czytam bardzo dużo. Czytam 
o scrumie, o agile’u właściwie cały czas. Nie ma dnia, żebym nie czytała. To taki mój 
nawyk, który sobie wypracowałam. To jest minimum 15 minut przed snem. Odkąd 
mam czytnik to jest więcej, bo w ciągu dnia w każdym momencie. Już nie muszę 
targać. 
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Mariusz: Możesz zasnąć, jak się naczytasz takich mądrych książek? 
 
Kasia: Nie właśnie. 
 
Mariusz: Ja na przykład odkładam fachową literaturę, musi być coś lekkiego, bo nie 
zasypiam. [śmiech] 
 
Kasia: Ciężko jest zasnąć. Te 15 minut to jest taie minimum, ale to nie jest nigdy 15 
minut. Potrafię siedzieć naprawdę do nocy i później rano jest mi ciężko wstać, bo to 
rzeczywiście wciąga. Ja to czytam dla przyjemności. 
 
Mariusz: A oprócz książek? 
 
Kasia: Oprócz książek to jeszcze chodziłam na spotkania krakowskiej grupy 
agile’owej. Byłam na Agile Coach Campie w tym roku. Też jeździłam na konferencje 
jako wolontariuszka. 
 
To jest też dobry sposób – to polecam Słuchaczom, że jeżeli coś chcą zrobić, mieć 
wiedzę od fachowców i na pewne rzeczy nie mogą sobie pozwolić, tak jak ja na 
przykład, to napisałam do organizatorów z pytaniem, czy mogę jakoś pomóc w 
organizacji. Spotkałam się z bardzo pozytywną reakcją. 
 
Byłam na tych konferencjach, uczestniczyłam, poznałam świetnych ludzi bardzo 
doświadczonych, otrzymałam masę rad i wysłuchałam wielu problemów, które 
pewnie gdzieś na drodze scrum mastera mnie spotkają, więc jestem o tyle 
mądrzejrza, że jeżeli oni opowiadali o jakichś tam swoich błędach to ja już wiem, że 
takiego błędu mogę uniknąć i takiego błędu nie popełnić, spróbować inaczej. 
 
Mariusz: Czyli czytać, udzielać się na konferencjach. 
 
Kasia: Tak. 
 
Mariusz: Pisać? 
 
Kasia: Pisać. 
 
Mariusz: Pisać maile? 
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Kasia: Też pisałam maile do ludzi, jak taki trochę stalker. Tak bardzo chciałam tej 
wiedzy empirycznej, z doświadczenia. Stwierdziłam – nic mi się nie stanie, nikt mi 
nic nie zrobi. 
 
Mariusz: Było coś, czego bałaś się myśląc o tym, że będziesz scrum masterem? 
 
Kasia: Nie chcę tutaj zabrzmieć, że jestem zuchwała. Ale nie, nie bałam się. 
Gdybym się bała to bym pewnie tym scrum masterem nie była. Tak mi się wydaje. 
 
W sumie dobrze, że się nie bałam, bo to mnie nie powstrzymywało przed pisaniem 
do ludzi, przed wyjściem ze swojej strefy komfortu. 
 
Moje pierwsze spotkania, gdzie część ludzi się zna z pracy, przychodzą grupami, 
znają się z widzenia. Moje pierwsze spotkania to były takie, że sobie gdzieś siadłam 
w kąciku i słuchałam. Teraz w tym momencie pomagam w organizacji. Dzięku temu, 
że się nie bałam wyjść do ludzi i zacząć coś robić małymi krokami. 
 
To jest chyba recepta, żeby coś w życiu osiągnąć, żeby się nie bać. 
 
Mariusz: Zaczęłaś pracę w maju. Minęły prawie 3 miesiące scrum masterowania. 
Jakie pierwsze wrażenia masz po tym czasie? 
 
Kasia: To jest inna całkowicie praca niż moja dotychczasowa. To jest praca, którą 
ciężko zmierzyć, którą ciężko zauważyć, która jest tak nienamacalna, że ja nie wiem, 
czy jakakolwiek praca jest taka. Naprawdę. Tak się ostatnio zastanawiałam. 
 
Na początku moje pierwsze tygodnie to było takie przyjście z pracy do domu i 
właściwie nie mogłam ocenić swojego dnia. Jako project manager miałam konkretne 
liczby, wyniki, maile. A po dniu pracy scrum mastera analizowałam to, co 
powiedziałam, jakie pytanie zadałam, swoje zachowanie. 
 
Nie mogłam określić, czy ono było dobre, czy złe. Trzeba dużo czasu… Może nie 
dużo, ale potrzeba czasu, żeby zobaczyć właśnie rzeczy, które tworzy scrum master. 
 
Mariusz: Jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie z zespołem? Rozumiem, że na 
początku był okres rozruchowy, wdrażałaś się w tematy to, co robicie, czym się 
zajmujecie, jak wygląda projekt itd. Później był zespół i…? 
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Kasia: I zespół się mnie zapytał, co będę robić. 
 
Mariusz: Co powiedziałaś? 
 
Kasia: Że będę scrum masterem. [śmiech] Nie, śmieję się. 
 
Mariusz: Niemierzalnym scrum masterem będę. 
 
Kasia: Tak. Tłumaczyłam im na czym polega praca scrum mastera. Teoretycznie 
dużo ludzi wie czym jest scrum i oczywiście, to jest takie oczywiste, że wszyscy to 
wiedzą. Ale to pytanie padło i często pytanie pada w ogóle o scrum jako framework. 
 
Natomiast zapytali się mnie, co będę robić. Ja im wyjaśniłam, powiedziałam, że też 
nie powiem im dokładnie, ponieważ praca scrum mastera ma bardzo pływające 
granice. Ja nie potrafię przewidzieć, jaka sytuacja nas spotka i przed jakimi 
wyzwaniami zostaniemy postawieni jako zespół razem. Pewne rzeczy wyjdą w 
praniu. 
 
Nie potrafię z góry powiedzieć, określić – ja jestem od A do D, a ktoś inny robi resztę 
alfabetu. To było takie pytanie jedno z ciężkich, które miałam zadane na początku. 
Wymieniliśmy się oczekiwaniami. Ja powiedziałam, czego oczekuję, na co stawiam w 
swojej pracy. Też porozmawiałam z nimi o tym, ile pracują w Sabre, jak się czują. 
 
Mariusz: Ile masz zespółów? To jest jeden zespół czy więcej?  
 
Kasia: 3 zespoły. 
 
Mariusz: Możesz trochę powiedzieć o tej konfiguracji, jak to jest zorganizowane? 
 
Kasia: Tak. Mam 3 zespoły. Jest to troszkę teraz ciężko fizycznie, ponieważ 
siedzimy na różnych piętrach. Dobrze, że w jednej lokalizacji, więc to jest ogromny 
plus. I tak sie cieszę, że właśnie jesteśmy w jednym miejscu – zawsze to ułatwia 
komunikację. 
 
Mariusz: To są zespoły nowe, które dopiero powstały? 
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Kasia: Jeden zespół już był, chociaż personalnie tam się skład zmienił i ten zespół 
nie jest od początku ze sobą. W tym projekcie akurat są osoby, które pracują około 
roku. Jeden zespół pracuje miesiąc lub 2 miesiące przede mną, zanim przyszłam jako 
scrum master. On się konsolidował i w sumie tak można powiedzieć, że 2 miesiące. 
Jeden zespół przyszedł ze mną w maju. 
 
Mariusz: Ci ludzie pracowali wcześniej używając scruma czy to jest ich pierwsze 
starcie z tą metodą pracy? 
 
Kasia: Niektórzy pracowali, niektórzy nie. Myślałam, że scrum jest na tyle 
popularny, że każdy pracował w scrumie. 
 
Mariusz: Ja tak myślałem 10 lat temu. Dla mnie to było niepojęte, że ktoś w ogóle 
nie słyszał o agile’u. 
 
Kasia: Tak. A mam takie osoby, które typowym kaskadowym podejściem szły. 
Dzisiaj nawet rozmawiałam z członkiem jednego z zespołów. On mi opowiadał o 
tym, jak w firmie u niego wyglądała rzeczywistość, w jego poprzedniej firmie to było 
to porażąjące. 
 
Mariusz: To dla ludzi była pewnego rodzaju zmiana. Wdrażacie nową metodę, 
nowy sposób pracy. Czułaś te etapy przechowania przez zmiany. Czułaś jakiś opór 
wśród członków zespołu czy było to dla nich naturalne, że w ten sposób właśnie 
pracują? 
 
Kasia: My mamy tak w mojej organizacji, że robimy to falowo i robimy to etapami. 
Podejście do tej przemiany agile’owej jest bardzo takie zdroworozsądkowe i 
powiedziałabym – cierpliwe. Jest to proces zaplanowany na ponad rok i kilka 
zespółów w jednym czasie jest branych do tak zwanego wave’a. Ten wave trwa około 
miesiąca, w zależności też od poterzeb zespołu i agile coachowie opiekują się 
zespołami, prowadzą wydarzenia scrumowe. 
 
Mariusz: Czyli oprócz ciebie w organizacji jest agile coach, który z tobą 
współpracuje? 
 
Kasia: Jest ich kilku. Jest bardzo mocna ekipa. Na ich wsparcie możemy zawsze 
liczyć. Mają też takie spotkanie – godzinę w tygodniu poświęcają na agile coaches 
cleaning. Można przyjść, jeżeli ktoś ma jakiś problem, jeżeli chce się poradzić, 
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potrzebuje pomocy oni są dostępni. Ja mam jeden zespół, który był w wave i mam 2 
zespoły, z którymi ja weszłam, bo wave się zaczął pod koniec maja. Weszliśmy w 
niego dwoma zespołami. Ten wave dalej trwa. 
 
Mariusz: Wracając jeszcze do zespołu – jak wygląda twoja codzienna współpraca z 
ludźmi w zespole? Dzień z życia scrum masterki. 
 
Kasia: Dzień z życia scrum masterki. Mam na pewno większe zamieszanie, jeżeli 
kończymy stary sprint, zaczynamy nowy. Wtedy prowadzenie spotkań, moderowanie 
ich, facylitowanie. To jest taki czas, kiedy mam całe dnie wypełnione spotkaniami, 
ponieważ przy 3 zespołach jest rzeczywiście to czas, który się odczuwa. 
 
Tak na co dzień to też komunikuję się z innymi zespołami, z innym częściami 
organizacji, ponieważ z pewnymi jakimiś może nie problamami, ale pewne rzeczy 
można usprawnić, które wychodzą, których ja się dowiaduję odo zespołu. 
 
Ja gdzieś tam po cichu sobie działam, rozmawiam właśnie z innymi zespołami, 
działami, próbuję coś poprawić. 
 
Mariusz: Mieliście już jakieś konflikty w zespole? Były już jakieś starcia? Rzucałaś 
piorunami? 
 
Kasia: Ja nie rzucałam. Zespół pewnie też nie. To były takie konstruktywne 
konflikty. Ja uważam, że takie rzeczy powinny występować w zespole. Dobry zespół 
nie jest taki, gdzie nie ma konfliktów. To jest zespół, gdzie te konflikty się 
rozwiązuje konstruktywnie. Ja jestem za tym. Ja nie chowam głowy w piasek i też tak 
prowadzę zespół, żeby takie rzeczy gdzieś nie pomijać, nie ukrywać, bo to prędzej 
czy później wyjdzie. 
 
Mariusz: Ile osób jest w zespołach? 
 
Kasia: 4-5 osób. To są kameralne. 
 
Mariusz: Fajne zespoły. 
 
Kasia: Kameralne, fajne. Moje kochane zespoły. Uwielbiam każdy zespół. Bardzo 
też lubię tych ludzi. 
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Mariusz: Jak wam poszedł pierwszy sprint? Zaczęło się w maju czy w czerwcu? 
Miesiąc był na rozgrzewkę czy wystartowaliście już od razu z grubej rury? 
 
Kasia: To było takie podejście iteracyjne – nie scrum, ale iteracje były w tej 
organizacji, jak ja już przyszłam. One były od dłuższego czasu w tym dziale, w 
którym ja jestem. 
 
Właściwie rola scrum mastera była w jednym zespole przejęta przez osobę, która 
teraz jest product ownerem. Była mocno przeładowana przez to, dlatego też była 
potrzeba, że ja zostałam zatrudniona i dwa nowe zespoły się tworzyły. Rola scrum 
mastera była pełniona też przez lidera zespołu jednego. 
 
Ja obserwowałam na początku ludzi, jak się zachowują, robiłam sobie notatki, 
chodziłam na wszystkie spotkania z zeszytem, siedziałam z zeszytem. Nawet 
mówiłam, żeby się tego zeszytu nie bali, że ja na nikogo teczki nie piszę. Ale 
wolałam sobie zanotować, żeby pewne rzeczy nie uciekły i też pewne rzeczy, które 
nie zostały powiedziane. 
 
Mariusz: Tak mi się skojarzyło – kiedyś prowadziłem wdrożenie. Jeden z 
pracowników też chodził z takim zeszycikiem i nazywał go dzienniczkiem złości. 
 
Kasia: A, to u mnie. [śmiech] Starałam się konstruktywnie to pisać. 
 
Mariusz: Czyli twój pierwszy sprint był taki, że się bardzie przyglądałaś, jak to jest, 
a był prowadzony przez zespół przy wsparciu team leadera, który był scrum 
masterem. 
 
Kasia: Tak. 
 
Mariusz: Drugi sprint był już bardziej samodzielny z twojej strony? 
 
Kasia: Tak, taki samodzielny, gdzie prowadziłam spotkania i wzięłam wszystko. Nie 
było właśnie scrum mastera jako roli, więc chciałam jak najszybciej to przejąć. 
Dlatego też obserwowałam, bo podeszłam do scruma jako ewolucji a nie rewolucji. 
Nie chciałam robić rzeczy szybko od razu. Wiem, jak to jest ze zmianami. Raczej 
postawiłam na spokój, cierpliwość i obserwację w pierwszym sprincie. 
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Mariusz: Fascynujący temat w metodach agile’owych, który się pojawia i też jest 
bardzo kontrowersyjny dla menadżerów, dla kadry kierowniczej to jest autonomia 
zespołu, samoorganizacja zespołu. Bardzo jestem ciekawy, jakie masz 
doświadczenia tutaj we wpajaniu czy uświadamianiu ludziom, że są menadżerami 
samych siebie w sprincie. 
 
Kasia: Tak. Mam takie momenty na przykład na naszych spotkaniach codziennych 
rano, kiedy słyszę o tym, że coś gdzieś tam zawisło – takie rzeczy, które mają być 
załatwiane przez inne zespoły, moje zespoły na to czekają, ja im tłumaczę… 
 
Kolega powiedział mi taką metaforę, że jeżeli zakład produkcyjny pracuje na trzy 
zmiany, zakład szyjący pokrowce do samochodów. Pracowałam w takim, to dobry 
przykład. Tam jeżeli kobiecie na hali produkcyjnej skończą się nici to ona nie czeka 
do rana na menadżera tylko ona sama po tą nić idzie. To jest jej praca też. 
 
Trzeba brać wszystko, co się wiąże z historyjką, z taskiem – jakkolwiek można 
nazywać pracę. Zwracać uwagę i patrzeć na to, co się dzieje z tymi zależnościami i 
samemu dbać o własny interes. To jest takie coś, co nie jest oczywiste wbrew 
pozorom. 
 
To zespołom mówię, że właśnie na tym polega samoorganizacja, że przysłowiowo, 
bierzemy wszystko na klatę – to, co się wiąże z historyjką to brać. 
 
Mariusz: Kim jest dla ciebie lider? 
 
Kasia: Lider to jest taka osoba na pewno, która jest autentyczna. Która to, co mówi 
to robi. Która ufa, daje zaufanie na początku i u niej/niego nie trzeba zapracować 
sobie na zaufanie tylko zakłada, że każdemu ono się należy. Tak samo jak szacunek. 
Jest to osoba, która szanuje ludzi, która docenia, która wie, kiedy pochwalić, która 
pochwala wysiłek a nie rezultat, która motywuje ludzi odpowiednio. Na pewno lider 
musi być szczery i nie bać się trudnych tematów. To moim zdaniem takie kluczowe. 
 
Mariusz: Spełniasz swoją definicję lidera? 
 
Kasia: Wydaje mi się, że tak. Trzeba by było zapytać jeszcze osoby, z którymi mam 
styczność. Uważam, że ich ocena jest jak najbardziej tutaj adekwatna. Jednak 
oceniam siebie subiektywnie. Ale tak, staram się tak tą rolę wykonywać. 
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Mariusz: Mówi się, że scrum master jest liderem służebnym. Jest takie angielskie 
słowo servant leadership często różnie rozumiane przez różne osoby. Kim dla ciebie 
jest lider-sługa? Jak sobie z tym radzisz na co dzień? 
 
Kasia: Właśnie służebny lider to taka osoba, która ego zostawia w domu. Wychodzi, 
pije kawę, je śniadanie i gdzieś tam to zamyka w szafie, wychodzi. Nie może myśleć 
tylko o sobie. Musi myśleć o grupie, o zespole. Musi szanować ich zdanie. Musi ich 
pytać. Nie może podejmować decyzji pochopnie. Nie może iść zbyt szybko, bo zespół 
nie nadąży. 
 
Jeżeli zespół osiąga sukces, przynajmniej takie jest moje zdanie, ja to traktuję jako 
sukces zespołu cały czas, nie mój. Ja gdzieś z boku się przyglądałam, odrobinkę 
prowadziłam czasami. Ale po prostu przyjmować sukces ludzi jako sukces grupy, a 
nie swój. Żeby myśleć o innych. 
 
Sługa ma przede wszystkim na celu służenie innym i trzeba ich mieć zawsze na 
pierwszym miejscu, jeżeli chce się być dobrym służebnym liderem. 
 
Mariusz: Masz jakichś liderów idoli swoich, do których mogłabyś się odnieść, z 
których czerpiesz inspirację na co dzień? 
 
Kasia: Idole moi. Zastanawiałam się nad tym. Idoli, sławnych nazwisk nie mam 
jako moich idoli, autorytetów. 
 
Moja mama jest dla mnie taką osobą, która właśnie jest idealnym liderem. Nigdy nie 
zarządzała większą grupą osób poza rodziną, ale ma takie cechy i ja dzięki niej mam 
te cechy, jakie mam, które perfekcyjnie pasują do sylwetki takiego lidera służebnego. 
One często daje mi rady scrumowe, agile’owe i nawet z tego sobie nie zdaje sprawy. 
 
Jak mam dylemat to dzwonię do mamy, jej to tłumaczę, a ona mi daje inne 
spojrzenie. Czasami się zapyta i mi to pomoże, uświadomi, że coś może być inaczej 
niż mi się wydaje. To jest moja mama, tak. 
 
Mariusz: Jak jest z wartościami u lidera? Jakoś się chyba mają do pracy scrum 
mastera. 
 
Kasia: Bardzo się mają. Wartości są strasznie ważne. To jest jak kręgosłup. Bez 
kręgosłupa ciężko by było chodzić. To jest coś, co moim zdaniem nadaje życiu jakiś 
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tam kierunek, sens może nawet. Dzięki wartościom przynajmniej ja, że je mam, że je 
przestrzegam jest mi po prostu łatwiej żyć samej ze sobą. To jest właśnie jakość 
mojego życia – przestrzeganie ich. 
 
Mariusz: A wartości w pracy scrum mastera? 
 
Kasia: To jest na pewno szacunek. Zaufanie. Szczerość. Takie bycie człowiekiem. 
 
Mariusz: Jak jest z odwagą? 
 
Kasia: Właśnie odwaga też, jak najbardziej. 
 
Mariusz: Myślę sobie w tyle głowy o takim pytaniu, które wiąże się z częstym 
obrazkiem scrum mastera. Scrum master jest często porównywany do psa 
parterskiego, który gdzieś na halach broni tych łowiecek przed wilkami. Minęły 3 
miesiące odkąd zaczęłaś pracę. Czy zdarzały się jakieś przeszkody, wilkołaki 
biegające gdzieś koło stada? 
 
Kasia: Tak, zdarzały się. Ja tak z tą odwagą mam, że w imieniu zespołu tak bardzo 
chcę pomóc, że czasami nie pomyślę i zrobię – odezwę się i coś powiem. To 
wychodzi na dobre, ałe właśnie pokazuję pazury i mówię, że coś jest nie tak. 
 
Mówię, że tak nie może być. Że to dzisiaj wygląda tak i tak, a tak wyglądać nie może. 
Mówię do otoczenia dookoła zespołu, jakie zespół ma wpływy z zewnątrz, jak to się 
odbija na pracy w sprincie. Mówię głośno o takich rzeczach. 
 
Mam spotkania z managerami – akurat bardzo otwarte osoby. Ja biorę te problemy, 
przychodzę, mówię o nich głośno i będę czekać na ich rozwiązanie. Będę 
wytuptywać, będę wychadzać te problemy. 
 
To są problemy duże i ja się nie dziwię wcale, że zespół na przykład nie ma kiedy też 
się zająć. Od zespołu oczekuje się dostarczania. A takie problemy to tak jak czasami 
wydaje się, że słoń w pokoju – ciężko jakkolwiek go ruszyć. A ja tak powoli, w myśl 
kropla drąży skałę, próbuję to zwalczyć. To na pewno nie będzie szybkie, ale cały 
czas próbuję i bronię. 
 



Podcast „Menedżer Plus”     Odcinek 14 

MariuszChrapko.com  
	  

14 

Mariusz: Jak wygląda twoje wsparcie na poziomie organizacji? Scrum master z 
jednej strony wspiera zespół, wspiera product ownera i wspiera organizację. Masz w 
ogóle okazję, żeby wychodzić poza zespół ze swoją pracą? 
 
Kasia: Tak, mam. Stworzyliśmy grupę scrum master community of practice. Mamy 
spotkania co 2 tygodnie. 
 
Mariusz: Co robicie na tych spotkaniach? 
 
Kasia: Mamy spotkania na zasadzie – bring your own problem, czyli rozmawiamy o 
tym, jakie mamy sytuacje, z którymi nie mogliśmy, nie możemy sobie poradzić, jakie 
mamy doświadczenia z zespołami różnymi, jakie mamy przeszkody na poziomie 
organizacyjnym. Dzisiaj taki świeży pomysł, żeby wymieniać się w prowadzeniu 
spotkań albo też prowadzić je parami – 2 scrum masterów. 
 
Jeden oryginalnie z zespołu, a drugi właśnie jakiś członek community, żeby też 
poobserwować, zobaczyć, żeby jakieś nowe spostrzeżenia stworzyć, przekazać. 
Zaczynamy się tworzyć, jak każde community. Rozpędzamy się. Ale są pomysły 
właśnie na takie wspólne akcje. 
 
Mariusz: Czy na poziomie tych spotkań dotykacie stosowania scruma w organizacji 
Sabre? Czy to jest działka coachów agile’owych i nie wchodzicie w ogóle na ten 
poziom? 
 
Kasia: Działanie na wyższym poziomie jest tak skonstruowane, że tam sięgają już 
siły agile coachów. Oni mają naprawdę takie szerokie wpływy, które pomagają 
usuwać większe przeszkody, z którymi sam scrum master jeden albo nawet i kilku 
nie mogliby sobie poradzić. 
 
Takie działanie w szerszej perspektywie potrzebujące większej mocy sprawczej to 
jest to sprawa dla coachów, którzy jak najbardziej są chętni do pomocy. Do nich 
można właśnie w każdej chwili przyjść. 
 
Dobrze, że ich mamy, bo szczerze mówiąc, praca na takim poziomie tylko 
zespołowym bez wsparcia kogoś z wpływami z góry albo wsparcia z góry 
najwyższego managentu jest dla mnie niewyobrażalnym wysiłkiem, jest taką 
sezonową pracą. To jest jak gdzieś bicie głową w szklany sufit – nie da się go przebić. 
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Mariusz: Miałaś momenty błysku, flow w trakcie tych 3 miesięcy z zespołem? Ja 
miałem takie doświadczenia, jak pracowałem jak scrum master czy też pomagałem 
zespołom, że jest taki moment, że wow. 
 
Kasia: Jest. Coś się fajnego dzieje. Tak ostatnio miałam. To jest wypowiedzenie 
jednego zdania, które przysłowiowo – made my day. 
 
To jest dla mnie taka niewyobrażalna radość. Staram się tak nie cieszyć, nie skakać, 
ale naprawdę mam ochotę skakać pod sufit. 
 
Pięknym jest obserwowanie, jak rodzą się zespoły. Czasami rodzą się w bólach 
większych, mniejszych, sztormach. Ale właśnie takie pojedyncze momenty, słowa, 
zdania to jest coś niesamowitego. 
 
Miałam właśnie takie, że stwierdziłam – wow. Jak narodziny czegoś nowego, 
fajnego. Bardzo obiecujące perspektywy widzę na przyszłość i ogromny potencjał, 
żeby być takimi samoorganizującymi się wydajnymi zespołami. 
 
Mariusz: Mówiłaś, że zespoły są trochę porozrzucane po piętrach. Przeszkadza to 
trochę w pracy? 
 
Kasia: Tak, troszkę tak. Ja też sama mam wyrzuty. Nie mogę też tego czasu tak 
podzielić dokładnie. Czasami siądę na jednym piętrze, czasami na drugim. Mam też 
dużo spotkań, więc też gdzieś biegam po tych piętrach. Ciężko jest mi to 
wypośrodkować. 
 
Ale to tak sama dla siebie mam takie odczucie, to jest moje. Jak coś robię to 
chciałabym robić na 100%. Tak samo chciałabym być z nimi wszystkim na raz 
jednocześnie. To nie przeszkadza. Ale ja bym miała większy komfort, gdybym miała 
ich wszystkich pod ręką. Miałam ich wszystkich w jednym miejscu, ale musieliśmy 
się podzielić, bo się poszerzamy, rośniemy w siłę. 
 
Mariusz: Trochę zboczę z tematu. Wiem, że interesujesz się też coachingiem. Czy 
wykorzystujesz jakieś techniki, narzędzia pracy coacha w pracy scrum mastera? 
 
Kasia: Z narzędzi coachingowych to na pewno pytania. To jest coś, co pozwala 
wydobyć te rzeczy, z którymi zespół sobie nie radzi, które są chowane. Tych pytań 
trzeba troszkę zadać. Nie zrażać się, jeśli pytamy i nic się nie dzieje. 
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Zaczynać pytania od „jak“, a nie „co“ albo nie „czy“. Zadawać pytania otwarte. Jeżeli 
ktoś od razu na nie nie odpowiada to dać moment, żeby się zastanowił, celebrować 
ciszę. 
 
Ja jestem niecierpliwym człowiekiem i walczę ze sobą, zagrywam zęby czasami, żeby 
nie odezwać się. Już w ostatnim momencie jak mam się odezwać ktoś wypowiada 
zdanie, które jest naprawdę bardzo cenne. 
 
Czekać, zadawać pytania otwarte z naciskiem na „jak“. Raczej, żeby one miały 
pozytywny wydźwięk. Jak możemy coś usprawnić i żeby to nie były gorzkie żale. Z 
gorzkimi żalami ciężko jest konstruktywnie działać, więc uważać na to. 
 
Mariusz: Oprócz pytań coś jeszcze? Myślałaś o sesjach coachingowych z członkami 
zespołu, czy to jeszcze jest za wcześnie? 3 miesiące dopiero 
 
Kasia: Jeszcze chyba za wcześnie. Chociaż siedzimy sobie na herbacie, rozmawiamy 
i poruszamy różne sprawy. 
 
Mariusz: Moim zdaniem to jest niesamowita torpeda w firmach. Firmy chyba ciągle 
nie doceniają tego, że scrum master jest też coachem. W zasadzie mają coacha, który 
jest coachem na etacie i jest praktycznie dzień w dzień z zespołem, każdy może 
przyjść do niego. Jeżeli ten coach ma umiejętności czy praktykę coachowania może 
dużo fajnych rzeczy zrobić dla ludzi, dla zespołu. 
 
Kasia: Tak. To jest taka rola, która jest gdzieś spychana na dalszy tor i 
niedoceniana właśnie. Ja myślę o tym. Myślę o tym, żeby pójść na drogę bardziej 
profesjonalną w tym kierunku. Myślałam o szkole coachingu przy Wszechnicy UJ w 
Krakowie. Zobaczymy, czy uda mi się w tym roku, czy na następny rok. Z pewnością 
chciałabym mieć taki fundament teoretyczno-praktyczny. Te moduły są nastawione 
raczej na praktykę właśnie, pracę w grupach, pracę w parach. Tak chciałabym 
właśnie. 
 
Mariusz: Mówiłaś wcześniej, że się ciągle rozwijasz w temacie scrum mastera. 
Możesz powiedzieć co konkretnie robisz w kontekście swojego rozwoju? 
 
Kasia: Przede wszystkim czytam, wymieniam się doświadczenie, rozmawiam. 
Pytam się – co zrobić w danej sytuacji, a jak ty byś to zrobił? Jak mogę coś poprawić 
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w zespole? Wyciągam wiedzę od ludzi bardziej doświadczonych, mądrzejszych ode 
mnie. Przez czytanie, przez chodzenie na spotkania naszego community 
krakowskiego agile’owego, te wyjazdy na konferencje to jest głównie to. 
 
Mariusz: Scrum master mimo wszystko jest liderem, jest liderem służebnym. 
Synonimem lidera jest rozwój – ktoś, kto ciągle się rozwija. Jak obserwuję w firmach 
na przykład to takim antywzorcem bycia scrum masterem jest to, że ktoś nauczy się 
Scrum Guide’a – kilkanaście stron i to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o rozwój 
scrum mastera. 
 
Kasia: Tak. Scrum master też musi mieć świadomość tego, że oprócz właśnie 
Scrrum Guide’a, manifestu agile’owego są jeszcze inne dziedziny, które są bardzo 
ważne. Nie chcę mówić, że kluczowe. Takie rzeczy właśnie jak aktywne słuchanie, 
empatia – takie rzeczy można wytrenować, wyćwiczyć. 
 
Tutaj też chciałabym dać wskazówkę scrum masterom czy ludziom zainteresowanym 
zwinnością, że zwinność jak najbardziej. Ale jest jeszcze dookoła bardzo dużo 
tematów, które poprawiają pracę na poziomie ludzkim, człowieczym i które też 
mogą pomóc innym ludziom. 
 
Mariusz: Niesamowite jest to, jak wiele takich miękkich rzeczy teraz wchodzi do 
zarządzania już od jakiegoś czasu. Cały nowy model, paradygmat jest takim słowem 
mocnym, opiera się w dużym stopniu właśnie na takich rzeczach jak empatia, 
intuicja (dużo żeśmy rozmawiali przed spotkaniem dzisiaj o intuicji właśnie). 
 
Są to takie rzeczy – tak jak powiedziałaś wcześniej – niemierzalne zupełnie. To jest 
taka rola scrum mastera, której nie da się zmierzyć, nie da się wycenić. 
 
Jak ktoś pyta czasami, co ten scrum master robi to zazwyczaj menadżerowie 
zwłaszcza próbują sobie to jakoś przełożyć na język ról czy funkcji, które sa w 
organizacji. To nie zawsze się da tak łatwo 1:1 przełożyć. To jest menadżer czy kto? 
Czy jakaś inna rola? 
 
Kasia: Tak, dokładnie. Ja na przykład byłam jeszcze zapytana, czy ja zastąpię 
project managera na przykład? Czy ja będę miała jego obowiązki? Ciężko wpasować 
w coś. Wracając do intuicji – tak, intuicja jest bardzo ważna. Ja nawet mówię, że 
czuję, że to będzie dobry krok, zaufajcie mi. 
 



Podcast „Menedżer Plus”     Odcinek 14 

MariuszChrapko.com  
	  

18 

Mariusz: Nie da się tego wytłumaczyć. Zdarza się, że ja decyzje biznesowe 
podejmuję właśnie używając intuicji. Nie wiem dlaczego akurat współpracuję z tym 
klientem, a z innym przestałem czy w ogóle nie podjąłem współpracy, bo coś było 
takiego, że wiedziałem, że nie zaiskrzy. 
 
Kasia: Tak, to się czuję. Ja się śmieję, że trochę czasami mówię jak czarownica, że 
mam przeczucie, intuicja mi mówi, że coś jest nie tak. 
 
Mariusz: Podobno kobiety mają dobrą intuicję, więc masz tutaj lepiej niż ja. 
[śmiech] 
 
Kasia: Tą kobiecą tak. [śmiech] 
 
Mariusz: Pytałem cię o wsparcie na poziomie zespołu, na poziomie organizacji. 
Została nam jeszcze jedna część tego wsparcia – rola product ownera. Jak ci się 
układa współpraca? To jest dość specyficzne małżeństwo między product ownerem a 
scrum masterem. Czasami jest to bardzo udane stare, dobre. A czasami z tym różnie 
bywa. 
 
Kasia: Ja mam świetnych product ownerów z ogromną wiedzą domenową, 
naprawdę. Oni dokładnie wiedzą co ma być jak zrobione. Tutaj jestem bardzo 
zadowolona ze współpracy i z tego jaką zespół otrzymuje pomoc, jakie otrzymuje 
informacje. Naprawdę, świetnie jest przygotowany też backlog, więc tutaj to m się 
udało. 
 
Mariusz: Jak zaczynaliście to potrzebowali jakiejś pomocy z twojej strony? 
 
Kasia: Nie. Historyjki użytkownika, bo tworzymy historyjki – tak też jest to 
wymagane w narzędziu, którego używamy były bardzo dobrze napisane. Naprawdę, 
bardzo dobrze szczegółowo napisane. Agile coachowie, którzy byli u nas w trakcie 
tego wave’a sami powiedzieli, że naprawdę, kawał dobrej roboty. Tak mi się trafiło. 
 
Mariusz: Macie trochę fajnie, bo jak jest pod górkę to zawsze można poprosić agile 
coacha i zawsze wam pomoże. 
 
Kasia: Tak. 
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Mariusz: W takich mniejszych organizacjach nie zawsze jest tak też ze względów 
kosztowych, że firmy mogą sobie pozwolić na taką jednostkę właśnie dodatkową. To 
jest bardzo fajne, tego bardzo brakuje w firmach. Porównuję do organizacji 
tradycyjnych. 
 
Był taki moment wcześniej przed agilem jeszcze pamiętam, stare reliktowe, jak były 
różne standardy jakościowe wprowadzane i była rola takiego inżyniera ds. jakości 
czy procesu. To był ktoś taki, kto właśnie utrzymywał porządek, jeśli chodzi o 
proces. Trochę scrum master w sensie menadżera procesu te obowiązki przejął. 
 
Ale mimo wszystko, jak organizacje wchodzą w te metody zwinne to widzę, że jest 
pewna dziura, jeśli chodzi o pomoc na tym poziomie. Agile coachowie, którzy są 
zatrudniani w firmach jako taka oddzielna siła wsparciowa bardzo fajnie to 
uzupełnia. 
 
Kasia: Bardzo, świetnie. Naprawdę, ja tak jak mówiłam wcześniej, nie wyobrażam 
sobie, że jesteśmy scrum masterzy zostawieni sami sobie. Naprawdę, moglibyśmy o 
wiele mniej zdziałać niż właśnie z tym wsparciem. To jest świetna sprawa i polecam 
wszystkim organizacjom zatrudnienie zewnętrznego konsultanta agile’a coacha. 
 
Rzeczywiście, jest to całkowicie inne spojrzenie. Ja dlatego, że na przykład nie 
jestem techniczna… No może nie do końca, bo na przykład, żeby być scrum 
masterem to zrobiłam studia podyplomowe na wydziale informatyki z metod 
wytwarzania oprogramowania, żeby bardziej zrozumieć zespół, wejść w ich buty 
może właśnie odrobinę lepiej. 
 
Ale ja nie skupiam się właśnie na technicznych rzeczach i dla mnie nie jest to tak 
ważne, jak dla kogoś technicznego. Ktoś techniczny to czasami ma przez to 
przesłonięty obraz taki ludzki zespołowy – przez takie techniczne problemy i szuka 
rozwiązań na poziomie technicznym a nie na poziomie zespołowym. 
 
Mariusz: Mówisz, że ci jest łatwiej, jeżeli nie masz podłoża technicznego? 
 
Kasia: Tak. Bałam się, że będzie mi ciężko momentami, ale wiem, że mi jest łatwiej, 
bo mam czystszy obraz tego, co się dzieje i mogę więcej zobaczyć. Tak mi się wydaje, 
że ta wiedza techniczna czasami by mnie pchała do tego, że ja bym podsuwała 
rozwiązania. To jest lepsze, jeżeli zespół sam na to wpadnie pod wpływem kilku 
pytań. Stawiam na to, żeby to wyszło od zespołu. 
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Mariusz: To bardzo ciekawe, co mówisz. Jest cała dyskusja nie tylko przy okazji 
scrum masterów, ale też w zarządzaniu. Pamiętam, jak były różne dyskusje, czy 
project manager powinien mieć wiedzę domenową, czy nie powinien mieć wiedzy 
domenowej. Tu jest bardzo podobnie. Są różne zdania. Są pewnie scrum masterzy, 
którzy sobie nie poradzą, jak są nietechniczni, bo będzie im trudniej. Ale ciekawe 
jest to, co mówisz, że jesteś osobą nietechniczną i się w tym bardzo dobrze 
odnajdujesz. 
 
Kasia: Tak. Właśnie czuję, że lepiej niż bym była techniczna. Nie mam porównania, 
więc to jest moja tylko i wyłącznie subiektywna ocena niepotwierdzona niczym. Ale 
rzeczywiście mogę się skupić na zespole. A tu na ludziach mi najbardziej zależy. 
 
Mariusz: A nie męczą cię spotkania, jak chłopaki rozmawiają o produkcie, o 
rozwiązaniach technicznych? 
 
Kasia: Nie. Widzę, że oni mi się fajnie starają wytłumaczyć, widzę, że oni mają 
frajdę z tego, jak oni mi się starają wytłumaczyć. 
 
Mariusz: Mogą używać pewnie fajnych metafor. [śmiech] Lecą pszczółki. [śmiech] 
 
Kasia: Dobrze, że wiem, że jason to jest typ pliku, a nie tylko imię. Przynajmniej 
wiem, że nie mówią o jakimś nieobecnym członku zespołu. To jest fajne, że mi 
tłumaczę. Miałam kolokwium z C++ na studiach podyplomowych. Jeden mój kolega z 
zespołu wytłumaczył i zaliczyłam na piątkę. Są bardzo pomocni. Troszczymy się o 
siebie nawzajem – jeszcze a propos zespołów. 
 
Mariusz: Dużo robisz z zespołami, dużo się udzielasz na zewnątrz, cały czas się 
rozwijasz. Jesteś liderem, który wychodzi szerzej poza pracę zespołową. Wiem, że 
działasz w fundacji Maltańska Służba Medyczna. Co tam robicie? 
 
Kasia: Praca w tej fundacji polega na tworzeniu aplikacji webowej z grupą 
studentów. Jak zapisałam się na te studia podyplomowe to dowiedziałam się… Też w 
ogóle w mojej drodze do stanowiska scrum mastera, do roli scrum mastera 
spotkałam bardzo dużo inspirujących osób, które chyba nie pojawiły się na mojej 
drodze przypadkowo. 
 
Tak jakoś dowiedziałam się podczas pewnej rozmowy ze znajomym, że jest koło 
naukowe Bit, gdzie prowadzone są projekty, są mentorzy czasami z firm krakowskich 



Podcast „Menedżer Plus”     Odcinek 14 

MariuszChrapko.com  
	  

21 

IT, którzy opiekują się takimi zespołami, dzielą się wiedzą. I można pomóc, bo to są 
projekty właśnie dla fundacji, organizacji non-profit. 
 
Stwierdziłam, że jak ja mogę się inaczej nauczyć, jak nie w praktyce? To jest tak jak z 
pływaniem. Mogę na brzegu znać technicznie wszystkie ruchy, jak oddychać. Ale 
jeżeli nie wskoczę do wody to się tak naprawdę nie dowiem, czy umiem. 
 
To taka moja droga do pomocy innym. To jest też moja droga do tego, żeby samą 
siebie się doskonalić, żeby się sprawdzać. 
 
Mariusz: A w fundacji pracujesz przy tych projektach jako kto? 
 
Kasia: Jako lider zespołu studentów. Zebrała się grupa studentów moich 
ukochanych.  
 
Mariusz: Używacie scruma do pracy czy to jest taka studencka metoda pracy? 
 
Kasia: Scruma by było bardzo ciężko, bo mamy spotkania raz na tydzień. Właściwie 
pracujemy w rytmie takim tygodniowym. Ale jednak studia mają to siebie, że praca 
jest przerywana przez sesję. To też nie jest do końca regualarne. 
 
Patrząc wstecz to bardzo dużo się nauczyliśmy i o to mi chodziło, żeby studenci się 
nauczyli realnie pracy. Wydawało mi się w ogóle, że studiując informatykę to jest 
łatwo zacząć taki projekt. Wcale tak nie było. 
 
Ja jako lider musiałam coś z tym zrobić, więc też spotkałam bardzo pomocnych ludzi 
na przykład z organizacki Hackerspace w Krakowie. Napisałam do nich. Oni okazało 
się, że mają znajomego architekta IT, który z nami się spotkał, zrobił nam 
prezentację, szkolenie ze springa. 
 
Ja akurat używałam, jeżeli mówimy tak na poziomie technicznym, springa do tej 
aplikacji. Tak samo kierownicy sekcji nam pomagali. Szukałam pomocy ze 
wszystkich stron. Dzięki temu masę rzeczy się dowiedzieliśmy. 
 
Mariusz: Jak było z ludźmi? Znaleźli się chętni wolontariusze do pracy przy tym 
projekcie czy było ciężko zbudować taki zespół studentów? 
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Kasia: Nie, właśnie znaleźli się, powiększał się ten zespół. Teraz się zmniejszył 
ostatnio. Ale w kulminacyjnym momencie było nas 13 osób. To jest bardzo dużo. 
 
Mariusz: Dalej jesteś zaangażowana w ten projekt? 
 
Kasia: Tak, cały czas. Teraz już jest nas poniżej 10 osób. Ja też w życiu miałam takie 
momenty, że to był typowy słomiany zapał – brałam się za coś i nie kończyłam. W 
czasie studiów zdarzały mi się różne zajawki. 
 
Ale jest grupa, taki core team, który się trzyma i idziemy cały czas do przodu. Oni 
dają mi też masę energii, naprawdę. Po spotkaniach takich naszych to w ogóle – 
brzuch mnie boli ze śmiechu, cały czas mam dużo energii. Jeszcze bardziej jestem 
naładowana, jak się z nimi widzę. Wspaniali ludzie. 
 
Mariusz: Zawsze na koniec proszę gościa o jakąś dobrą radę, dobrą praktykę, którą 
ostatnio może wypróbował na swoim podwórku, żeby się podzielił ze Słuchaczami. 
Masz coś takiego, co mogłabyś sprzedać? 
 
Kasia: Mogę sprzedać ciszę. Moc ciszy. Sama się zorientowałam ostatnio, jak 
dobrze jest zagryźć zęby. Też aktywne słuchanie, którego się uczę. Na tym się 
skupiam teraz bardziej – na słuchaniu, żeby słuchać, a nie słuchać, żeby 
odpowiedzieć. 
 
Powstrzymuję się, analizuję i taką też daję radę ludziom, żeby byli bardziej 
świadomi, że życie nie jest jednoznaczne i że jest masa rzeczy, które wpływają na 
zachowanie innych ludzi. Nie ma czarnego i białego, żeby też zadawać pytania. 
 
Pewne rzeczy nie zostaną nigdy odkryte, jeżeli po prostu się o nie nie zapyta. To 
moja złota zasada, że chcę poznać wszystkie punkty widzenia i pytam. 
 
Mariusz: Bardzo dziękuję. 
 
Kasia: Dziękuję również. 


