
„Wszystko dla Klary, czyli historia pewnego pomysłu” 

 

Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas 3-6, bibliotekarzy, 

wychowawców – lekcje kształtujące postawy przedsiębiorcze i 

prospołeczne uczniów klas 3-6 szkoły podstawowej. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi materiał pomocniczy dla nauczycieli, pedagogów i 

bibliotekarzy, chcących kształtować u dzieci postawy przedsiębiorcze i 

prospołeczne w oparciu o lekturę książki „Wszystko dla Klary, czyli historia 

pewnego pomysłu” Ewy i Łukasza Świerżewskich (wyd. Wilga, 2016). 

Zachęcamy wszystkich Państwa do przeprowadzania lekcji łączących w sobie 

upowszechnianie czytelnictwa i promowanie postaw przedsiębiorczych i 

prospołecznych wśród dzieci. Książka pt. „Wszystko dla Klary, czyli historia 

pewnego pomysłu” jest dobrym punktem wyjścia do takich działań. 

***   ***   *** 
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Co to jest przedsiębiorczość  

Przedsiębiorczość to cecha ludzi, którzy mają dużo pomysłów na rozwiązywanie 

problemów lub tworzenie nowych rzeczy i nie boją się wprowadzać tych pomysłów 

w życie. 

Thomas Edison był przedsiębiorczy, ponieważ opatentował około tysiąca 

wynalazków; niektóre z nich dały początek wielkiej amerykańskiej korporacji 

General Electric. Był jednym z najsłynniejszych innowatorów, czyli osób, które 

wprowadzają nowe, lepsze rozwiązania w jakiejś dziedzinie. 

Jurek Owsiak jest przedsiębiorczy, ponieważ na wieść o tym, że w polskich 

szpitalach brakuje sprzętu medycznego, zorganizował pierwszą zbiórkę pieniędzy, 

a potem potrafił zachęcić tłumy do włączenia się w pomoc. Jego dziełem jest Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Irena Eris jest przedsiębiorcza, ponieważ na początku lat 80. XX wieku 

zdecydowała się odejść z dużej firmy państwowej i założyć własny zakład 

kosmetyczny. Wszystko zaczęło się od jednego kremu i jednego pracownika, a 

teraz jej znana firma zatrudnia około 800 pracowników. 

Tata Kuby jest przedsiębiorczy, ponieważ w firmie, w której pracuje, zorganizował 

nowy dział i teraz jest jego dyrektorem. 

Jasiek, Marysia i Filip są przedsiębiorczy, ponieważ chcieli wydawać gazetkę 

szkolną i dzisiaj razem tworzą redakcję „Kuriera Korytarzowego”. 

Pieniądze to nie wszystko 

Ludzie przedsiębiorczy mogą mieć różne cele i motywacje. Nie zawsze 

najważniejszy jest zysk, czyli zarabianie pieniędzy. Mogą to być także: 

– realizacja własnych marzeń, 

– tworzenie wynalazków i radość z tego, że są przydatne innym ludziom, 

– wykorzystywanie pojawiających się okazji, 

– pomoc potrzebującym, 

– rozwiązywanie problemów dotykających wielu ludzi, 

– samodzielne tworzenie nowej organizacji 

oraz wiele innych. 

 

Dlaczego przedsiębiorczość jest ważna 

Przedsiębiorczość jest bardzo ważna dla gospodarki. Dzięki niej gospodarka 

rozwija się szybciej, ponieważ ludzie tworzą nowe firmy, znajdują nową pracę lub 



sami pracują na własny rachunek; powstają wynalazki i nowe produkty, 

rozwiązywane są problemy społeczne, a ludzie pomagają sobie nawzajem. 

Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem, o czym świadczył na przykład wybuch 

przedsiębiorczości pod koniec lat 80. XX wieku. Dzięki tak zwanej ustawie Wilczka 

(od nazwiska ministra przemysłu Mieczysława Wilczka) każdy mógł założyć i 

prowadzić własną firmę. W sklepach były puste półki, wielkie fabryki państwowe 

upadały, więc ludzie brali sprawy w swoje ręce. Powstały wtedy setki 

przedsiębiorstw, z których wiele osiąga sukcesy do dziś. Teraz też w Polsce tworzy 

się dużo firm – pod tym względem w Europie wyprzedzają nas tylko Francja, 

Włochy i Niemcy. 

Jedynie w pięciu innych krajach Unii Europejskiej jest więcej firm niż w Polsce, 

gdzie działała około 1,8 miliona przedsiębiorstw. Prawie wszystkie to małe i średnie 

firmy, choć mogłoby się wydawać, że jest inaczej, bo wielkie przedsiębiorstwa są 

najbardziej widoczne, mimo że jest ich najmniej. Co ciekawe, w większości polskich 

firm pracuje mniej niż 10 osób, czyli są to mikroprzedsiębiorstwa; zajmują się 

one przede wszystkim usługami (na przykład salony fryzjerskie) albo handlem (na 

przykład małe sklepy). 

W Polsce działa aktywnie około 60 tysięcy fundacji i stowarzyszeń. Zajmują się 

głównie sportem, turystyką, kulturą i sztuką, edukacją i wychowaniem, ochroną 

zdrowia i pomocą społeczną.  

 

Firmy, fundacje, stowarzyszenia 

Przedsiębiorczość może mieć różne formy. 

Jeżeli ktoś zaczyna produkować towary na sprzedaż lub wykonuje dla innych jakieś 

usługi, to prowadzi własną działalność gospodarczą. Taka osoba nazywana jest 

przedsiębiorcą. Celem takiej działalności jest zazwyczaj zarabianie pieniędzy.  

Jeżeli działalność przedsiębiorcy rozwinie się i zatrudnia on coraz więcej osób, 

którymi kieruje, to powstaje przedsiębiorstwo, nazywane też firmą. Firma może 

produkować i sprzedawać najróżniejsze rzeczy – od guzików po superkomputery. 

Celem firmy też zwykle jest zarabianie pieniędzy. 

Nie wszystkie przedsiębiorstwa powstają po to, żeby zarabiać pieniądze dla swoich 

właścicieli. Niektóre z nich są zakładane, żeby pomagać innym albo rozwiązywać 

problemy społeczne (na przykład dawać pracę ludziom niepełnosprawnym). Takie 

firmy przeznaczają zarobione pieniądze właśnie na te cele. Są to 

przedsiębiorstwa społeczne. 



Aby razem działać i realizować ciekawe pomysły, nie zawsze trzeba zakładać 

przedsiębiorstwo. Stowarzyszenie to organizacja społeczna tworzona przez ludzi 

mających wspólne cele lub zainteresowania. Mogą oni razem uprawiać ulubione 

sporty albo – na przykład – prowadzić teatr amatorski. 

Jeżeli ktoś chce, żeby za jego pieniądze inni ludzie realizowali jakieś ważne jego 

zdaniem cele, to może powołać fundację. Fundacje to też organizacje społeczne. 

Zajmują się bardzo zróżnicowanymi sprawami: nauką, kulturą, wynalazkami, 

pomocą zwierzętom, opieką nad potrzebującymi, a nawet przyjaźnią między 

narodami. 

Nie każdy przedsiębiorczy człowiek musi tworzyć firmę lub organizację społeczną, 

żeby realizować swoje pomysły. Niektórzy wymyślają nowe produkty lub usługi 

wewnątrz firm, w których pracują. Dzięki temu pracę znajdują nowe osoby, a firmy 

się rozwijają. To wszystko dzieje się dzięki przedsiębiorczości korporacyjnej. 

Niektórzy uczniowie też chcą tworzyć swoje małe firmy, które mogą prowadzić, na 

przykład sklepik szkolny. Wtedy mogą założyć spółdzielnię uczniowską.  

 

ZADANIE DLA DZIECI 

Czy znacie kogoś, o kim możecie powiedzieć, że jest przedsiębiorczy? Dlaczego? 

 

Wspólne poszukiwanie pomysłów 

Gdy mamy trudny problem do rozwiązania lub brakuje świeżych pomysłów, nie 

trzeba sobie rwać włosów z głowy i samemu rozpaczliwie szukać rozwiązań. Warto 

wtedy zwrócić się do kolegów i zorganizować burzę mózgów, czyli wspólne 

poszukiwanie dobrych pomysłów. 

Aby taka narada okazała się owocna, a nie była tylko głośną wymianą opinii, należy 

przestrzegać kilku zasad: 

– organizator burzy mózgów powinien precyzyjnie opisać problem, który wymaga 

rozwiązania i nowych pomysłów; 

– każdy ma takie samo prawo głosu, wszystkie propozycje są dobre i żadna nie 

jest na wstępie krytykowana i odrzucana; 

– w danej chwili mówi tylko jedna osoba; 

– wszystkie pomysły są zapisywane. 

Na koniec trzeba wspólnie przedyskutować zaproponowane rozwiązania i wybrać 

najlepsze z nich. Powodzenia! 



 

Planowanie 

Aby szczęśliwie wprowadzić w życie jakieś trudne zadanie lub projekt, warto 

przygotować PLAN. W planie określamy, co chcemy zrobić, czyli opisujemy CEL. 

Warto go przedstawić precyzyjnie, żeby potem łatwo było ocenić, czy udało się go 

osiągnąć. W planie wymieniamy też kolejne czynności, czyli kroki, które trzeba 

wykonać, żeby dotrzeć do celu. Dlatego plan można porównać do mapy.  

W planie zapisujemy również, co jest potrzebne do zrealizowania pomysłu, czyli 

określamy niezbędne zasoby. Najczęściej są to pieniądze, ale też 

współpracownicy, których trzeba zaprosić, materiały i narzędzia konieczne do 

wykonania prac itp. 

Plan nie będzie kompletny, jeżeli nie określimy czasu, w jakim chcemy go 

zrealizować. Wymaga to podzielenia zadania na etapy i podjęcia decyzji, kiedy je 

rozpoczynamy i kiedy chcemy skończyć. Taka rozpiska nazywana jest 

harmonogramem. 

Plany są bardzo różne – w zależności od zakładanego celu. Plan przygotowuje 

kierownik budowy rozpoczynający stawianie nowego budynku, reżyser z 

producentem szykujący się do nakręcenia filmu lub przedsiębiorca zakładający 

nową firmę lub rozszerzający działanie już istniejącej. 

 

Razem możemy więcej 

„Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść” – na pewno znacie to przysłowie. Sęk 

w tym, że nie musi być ono prawdziwe. Sprawdza się tylko w przypadku tych 

kucharek, które nie potrafią podzielić się pracą. 

Zadanie podzielone między grupę osób można wykonać znacznie szybciej i 

sprawniej, jeżeli każdy zajmie się tym, na czym zna się najlepiej. W trakcie budowy 

domu murarz stawia ściany, elektryk instaluje kable, hydraulik zajmuje się 

kranami i ogrzewaniem, a malarz pokrywa ściany i stropy farbą.  

Także w twojej klasie jedna osoba lepiej liczy, druga pisze ciekawe wypracowania, 

a jeszcze inna ma świętą cierpliwość i o wszystkim pamięta, przez co pewnie 

najlepiej dopilnuje, żeby elementy planu były wykonane na czas. Warto to 

wykorzystać! 

 

Zadanie dla dzieci 



Spróbuj stworzyć własny plan dowolnego przedsięwzięcia, na przykład organizacji 

przyjęcia urodzinowego, pikniku, udziału w wyprzedaży garażowej. 

 

Prezentacja pomysłu  

Każdy przedsiębiorca, społecznik czy po prostu entuzjasta pragnący wprowadzić w 

życie swój pomysł i plan będzie musiał o nim opowiadać wielu osobom. Warto się 

do tego dobrze przygotować! Najlepszym sposobem jest wcześniejsze 

przemyślenie odpowiedzi na kilka najważniejszych pytań: 

1. Skąd się wziął mój pomysł? 

2. Dlaczego to, co chcę zrobić, jest ważne? 

3. Na czym dokładnie polega mój plan? 

4. Jak go przedstawić w pięciu zdaniach? 

5. Co jest najważniejsze, żeby plan się udał? 

6. Dlaczego warto mi pomóc? 

Większość osób lepiej zapamięta naszą historię i lepiej zrozumie pomysł, jeżeli go… 

zobaczy. Dlatego, jeśli to możliwe, warto pomóc słuchaczom, prezentując schemat 

planu, rysunki, a nawet – tam, gdzie to możliwe – prototypy. Prototyp to wstępna 

wersja produktu lub wynalazku, która pozwala wyobrazić sobie, jak będzie 

wyglądała ostateczna wersja.  

 

Zadanie dla dzieci 

Zastanów się, w jaki sposób możesz przedstawić przed swoją klasą plan organizacji 

balu przebierańców. Skorzystaj z pytań zamieszczonych wyżej 

 

Sztuka słuchania i przyjmowania krytyki 

Entuzjazm dla pomysłu i planu sprawia, że większość pomysłodawców jest gotowa 

każdemu opowiadać o swoich zamierzeniach. Tymczasem ważne jest nie tylko 

mówienie, lecz także słuchanie opinii rozmówców.  

Uważne słuchanie to trudna umiejętność. Nie wystarczy jedynie milczeć. Warto 

skupić się na tym, co mówi rozmówca, czasem zachęcić go do wypowiedzenia 

swojej opinii i rad. Na koniec trzeba przemyśleć, który z zaproponowanych 

pomysłów wart jest wykorzystania. 

Niekiedy opinia innych o pomyśle lub planie nie jest pochlebna. Przyjmowanie 

krytyki i wyciąganie z niej wniosków to cenna umiejętność przedsiębiorcy czy 

społecznika. Potraktujmy krytykę jak cenną poradę, której w innym przypadku 



moglibyśmy nie uzyskać. Krytyk może być twoim najcenniejszym 

sprzymierzeńcem! 

 

Modyfikowanie planu, czyli elastyczna strategia 

Aby doprowadzić swoje zamierzenia do końca, warto starannie przygotować plan. 

Nie znaczy to jednak, że raz przygotowany plan nie może być zmieniany. 

Przeciwnie, w większości przypadków plan jest modyfikowany w trakcie 

przygotowań i realizowania kolejnych jego etapów.  

Oto kilka przykładowych sytuacji, w których warto nieco zmienić przyjęty sposób 

działania: 

– pojawienie się dobrych nowych pomysłów, które przybliżą nas do osiągnięcia 

celu;  

– uświadomienie sobie – także dzięki krytyce – przeszkód i trudności, które nie 

były uwzględnione w planie; 

– niespodziewane wydarzenia, które zmuszają nas do rewizji zamierzeń. 

Uwaga! Gotowość do zmiany planów nie oznacza, że można to robić w zasadzie 

bez żadnych ograniczeń. Wręcz przeciwnie. Zmiana w planie to zdarzenie 

wyjątkowe. Powód powinien być poważny, a decyzja – przemyślana! Jeżeli 

codziennie zmieniamy nasz plan, to oznacza, że równie dobrze moglibyśmy go 

wcale nie mieć.  

 

Zadanie dla dzieci 

Jakich argumentów możesz użyć, żeby przekonać zespół muzyczny do 

uczestnictwa w akcji charytatywnej? 

 

Zarządzanie, czyli sztuka osiągania celów 

Na pewno nie raz słyszeliście o tym, że ktoś zarządza. Czym jednak jest to 

zarządzanie, którym zajmuje się ważny dyrektor, kierownik czy właśnie 

przedsiębiorca?  

Na samym początku książki dowiedzieliście się, jak ważna jest wiedza o tym, co 

chcemy osiągnąć, czyli określenie celu. Zarządzanie to właśnie umiejętność 

osiągania zaplanowanych celów. Osoba, która dobrze zarządza, potrafi sprawnie i 

skutecznie zrealizować to, co zaplanowała, dzięki dobremu organizowaniu, 

kierowaniu i kontrolowaniu oraz podejmowaniu trafnych decyzji.  



Dobrym zarządzającym jest właściciel piekarni, który potrafił otworzyć zakład, 

wyposażyć go w piece i potrzebne narzędzia, a potem zatrudnił piekarzy 

wypiekających pyszny chleb, chętnie kupowany przez okolicznych mieszkańców.  

Mistrzem zarządzania jest też trener szkolnej drużyny piłkarskiej, który nie tylko 

potrafi nauczyć dzieci grać w piłkę i zmotywować je do wysiłku na treningach, ale 

też planuje im zajęcia, organizuje obozy i wyjazdy, a na końcu pilnuje, żeby 

wspólna gra nigdy im się nie znudziła. 

Aby dobrze zarządzać, warto nauczyć się: 

– planować, czyli określać, co chcemy osiągnąć (cel) i co trzeba po kolei zrobić, 

żeby dotrzeć do celu;  

– podejmować decyzje, czyli nie bać się wybierać, co należy zrobić wtedy, gdy 

istnieje wiele możliwości (żeby podjąć dobrą decyzję, trzeba wcześniej zebrać jak 

najwięcej informacji); 

– organizować, czyli określać, jak wykorzystać i rozdzielić to, co mamy do 

dyspozycji, na przykład materiały i narzędzia, pieniądze i współpracowników, żeby 

jak najsprawniej osiągnąć cel; 

– kierować, czyli zachęcać ludzi do wspólnego działania i pomagać im razem 

wprowadzać w życie przyjęty plan; 

– kontrolować, czyli sprawdzać, czy wspólna praca jest wykonywana zgodnie z 

planem, i w razie potrzeby korygować pojawiające się błędy. 

 

Budżet, czyli kasa musi się zgadzać 

Budżet to zestawienie tego, ile pieniędzy mamy do dyspozycji, czyli wpływów, i 

tego, ile pieniędzy wydajemy, czyli wydatków. Gdy mówimy o budżecie ucznia, 

wpływami są na przykład kieszonkowe i pieniądze otrzymane w prezencie od babci, 

a wydatkami – zakup lodów, nowego piórnika i hulajnogi.  

Budżet fabryki samochodów będzie o wiele bardziej skomplikowany. Wpływami są 

pieniądze zapłacone przez klientów za nowe samochody i części do pojazdów 

używanych, a wydatkami – między innymi koszty blachy i prądu, potrzebnych do 

wyprodukowania karoserii, oraz pensje pracowników. 

Budżet może być okresowy, czyli dotyczyć wszystkich wpływów i wydatków w 

danym okresie (na przykład w ciągu miesiąca lub roku). Mówimy wtedy o okresie 

budżetowania. Budżet domowy zazwyczaj liczony jest w czasie miesiąca, czyli od 

pensji do pensji, a budżet państwa to zestawienie wszystkich wpływów i wydatków 

kraju (jego rządu i samorządów) w ciągu jednego roku.  



Jeżeli natomiast przygotowujemy budżet projektu, na przykład akcji 

charytatywnej, to dotyczy on całego czasu, w którym zajmujemy się tą akcją, czyli 

aż do momentu osiągnięcia celu. Zapisujemy w nim jednak tylko te wpływy i 

wydatki, które dotyczą ściśle naszego przedsięwzięcia. 

 

Zadanie dla dzieci 

Spróbuj przygotować budżet przyjęcia urodzinowego lub balu przebierańców, 

uwzględniając wszystkie koszty, które musisz ponieść, oraz wpływy. 

 

Pozyskiwanie sojuszników i przełamywanie oporu 

Nie zawsze otoczenie podziela nasz entuzjazm dla pomysłu i realizowanego 

projektu. W przypadku menadżera lub przedsiębiorcy nowy projekt może się nie 

podobać części pracowników lub kooperantów (czyli firm współpracujących). 

Uczniowie mogą natomiast natrafić na wątpliwości ze strony nauczycieli i rodziców 

oraz brak zrozumienia u kolegów z klasy. Taki opór wobec planu albo 

propozycji zmiany może skutecznie utrudnić realizację pomysłu, a czasem nawet 

ją uniemożliwić. 

Częstym powodem sceptycyzmu jest brak pełnej informacji. Dlatego gdy 

napotkamy opór albo niechęć, nie wolno się obrażać – pierwszym krokiem w 

przekonywaniu powinno być pełne wytłumaczenie naszych intencji, celu projektu i 

korzyści, jakie dzięki niemu uda się uzyskać. 

Nasz oponent, czyli osoba, której nie podoba się pomysł, może też nie widzieć 

własnego interesu w angażowaniu się w prace i pomoc. Jeżeli zależy nam na 

jego udziale, warto znaleźć sposób, żeby dostrzegł w naszym pomyśle szansę na 

realizowanie swoich pasji lub zainteresowań. Zdarza się, że początkowi 

malkontenci stają się największymi entuzjastami pomysłu. Stają się oni wówczas 

najlepszymi sprzymierzeńcami w przekonywaniu kolejnych niezdecydowanych. 

 

Zadanie dla dzieci 

Pomyśl, w jaki sposób możesz przekonać do udziału w organizacji pikniku 

szkolnego kolegów i koleżanki, którzy nie mają ochoty się włączyć w działanie. 

 

Siła reklamy i marketingu 

„Cukier krzepi”, „Radion sam pierze” – takie reklamy mieli okazje słyszeć i 

oglądać wasi pradziadowie niemal 100 lat temu. Dziś reklamy są już wszędzie: w 



telewizji, w radiu, w gazetach, na ścianach domów i bilbordach, w portalach 

internetowych i na przystankach. Dlaczego reklamy stały się tak popularne i 

korzysta z nich tak wiele firm, stowarzyszeń, a nawet zwykłych ludzi? 

Każdy przedsiębiorczy człowiek, który chce sprzedać produkt wytwarzany przez 

swoją firmę lub na przykład zaprosić innych do udziału w akcji charytatywnej, musi 

poinformować o tym innych ludzi i zachęcić ich do wydania pieniędzy lub 

poświęcenia czasu. Do tego właśnie służy reklama. Jest ona uczciwa, jeśli 

zachęty są zgodne z prawdą i nie wprowadzają nikogo w błąd. W przypadku 

firmy produkującej samochody może to być folder, w którym informacje o 

wszystkich cechach samochodu (na przykład o osiągach, zużyciu paliwa, wpływie 

na środowisko naturalne) są zgodne z prawdą, a w przypadku akcji charytatywnej 

– plakat rzetelnie informujący, na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze. 

Reklama jest częścią marketingu, czyli wszystkich działań mających na celu 

uatrakcyjnienie produktu, usługi lub szeroko rozumianego przedsięwzięcia. Osoby 

odpowiadające za marketing w fabryce soków zajmują się więc nie tylko ich 

reklamowaniem, ale dbają także o to, żeby opakowania soków były ładne i 

wygodne, opisy na kartoniku czytelne, towar właściwie ułożony na półkach w 

sklepie, cena była atrakcyjna, a do produktu zostały dołączone sympatyczne 

gadżety. Specjalista od marketingu w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy także ma ręce pełne roboty. Jego zadaniem jest sprawienie, żeby jak 

najwięcej ludzi chciało wrzucić do puszki pieniądze na zakup sprzętu medycznego 

i realizację innych zadań Fundacji. W tym celu musi myśleć nie tylko, jak wyglądają 

plakaty i filmy reklamowe Orkiestry, ale też na przykład o tym, jak będą wyglądały 

serduszka, które dostaną darczyńcy i jaka muzyka zabrzmi podczas jednego z 

dziesiątków koncertów. 

 

Jak nas widzą i jak nas piszą… tak z nami współpracują 

W niektórych dużych firmach, stowarzyszeniach i fundacjach spotkać można ludzi 

lub działy zajmujące się PR-em (czytaj: pijarem). Ta obco brzmiąca nazwa wzięła 

się od angielskiego określenia Public Relations, niestety nie ma dobrego 

polskiego odpowiednika. Celem PR-u jest budowanie przyjaznych relacji z 

otoczeniem, dobrego wizerunku i poparcia dla działań podejmowanych przez 

przedsiębiorcę lub społecznika. PR jest nieodrodnym bratem marketingu i działa z 

nim ręka w rękę. 



Pomagają w tym między innymi właściwe relacje z dziennikarzami i wszystkimi 

zainteresowanymi naszymi działaniami, sponsoring, czyli wspieranie akcji 

społecznych, informowanie o ważnych wydarzeniach, organizowanie spotkań czy 

konferencji. Podobnie jak w przypadku marketingu, uczciwy PR musi się opierać 

na rzetelnych informacjach i kształtować prawdziwy obraz firmy, organizacji 

społecznej lub przedsięwzięcia. 

 

Zadanie dla dzieci 

Przygotuj reklamę wybranego produktu, usługi lub przedsięwzięcia. Może to być 

plakat, hasło lub tekst do reklamy radiowej. Pamiętaj, że nie może ona 

wprowadzać nikogo w błąd. 

 

Co nas nie zabije, to nas wzmocni 

Nawet najlepiej zaplanowane i przygotowane przedsięwzięcie, akcja charytatywna 

lub biznes mogą napotkać niespodziewane trudności. Podczas pikniku może 

rozszaleć się burza z ulewą; cukiernik przez pomyłkę może dodać do partii 

drożdżówek sól zamiast cukru i wysłać taki produkt do sklepu; w czasie 

przygotowań do najważniejszego meczu szkolnej drużyny mogą się nagle 

rozchorować trzej kluczowi zawodnicy. W takiej sytuacji łatwo stracić zapał do 

działania i się poddać. To jednak najgorsze, co można zrobić. 

Takie niespodziewane sytuacje, które mogą pogrzebać szanse na realizację 

naszych planów, nazywamy kryzysem. Jeżeli to nas spotka, warto pamiętać o 

kilku zasadach: 

– Nie poddawaj się! W obliczu trudności twój zapał i optymizm są bardzo 

potrzebne wszystkim dookoła. Wtedy twoi koledzy lub współpracownicy także się 

nie poddadzą. 

– Szybko przejrzyj swój plan i oceń, co musi się w nim zmienić, żeby mimo 

wszystko przyjęty cel dało się osiągnąć. Nie załamuj się, jeżeli z części zamiarów 

trzeba będzie jednak zrezygnować. 

– Nie ukrywaj trudności. Jasne i otwarte informowanie wszystkich 

zainteresowanych o sytuacji sprawi, że wykażą się oni większym zrozumieniem dla 

waszych działań. 

– Włącz wszystkich zaangażowanych w projekt w wypracowanie działań 

zaradczych. W kryzysie wspólne działanie jest jeszcze ważniejsze niż zwykle. 



– Poszukaj pomocy. Czasem osoby, które mogą poratować w problemie, 

znajdują się tuż obok, tylko trzeba mieć odwagę się do nich zwrócić. 

Jeżeli w obliczu kryzysu wszyscy zaangażowani w przedsięwzięcie się zmobilizują, 

znajdą mądre rozwiązania i wspólnie poradzą sobie z trudnościami, to ostateczny 

sukces smakuje jeszcze lepiej. A zahartowany zespół jest gotowy stawić czoła 

większym wyzwaniom i wprowadzać w życie kolejne śmiałe pomysły. 

 

Zadanie dla dzieci 

Wyobraź sobie, że od kilku tygodni planujesz z rodzicami zorganizowanie twoich 

urodzin w klubokawiarni. Niestety kilka godzin przed imprezą okazuje się, że pękła 

rura i lokal będzie zamknięty. Co robisz? 

 

Gdy chcemy, żeby inni nas słuchali 

Wszędzie wśród nas są osoby, które chętnie naśladujemy i których pomysły są 

częściej niż innych podchwytywane i wprowadzane w życie. Tacy ludzie, którzy 

wydają się trochę bardziej śmiali, przekonujący lub po prostu atrakcyjni. W szkole 

są oni kapitanami drużyny, przewodniczącymi samorządu lub po prostu szefami 

podwórkowej bandy. W dorosłym życiu to oni często zostają kierownikami i 

dyrektorami, dowódcami w wojsku, zakładają firmy lub stają na czele fundacji i 

stowarzyszeń. To, co ich wyróżnia, to umiejętności przywódcze. Kiedyś o takiej 

osobie mówiło się „urodzony szef” lub nawet „wódz”, dziś częściej taka osoba 

nazywana jest liderem. 

Dwaj amerykańscy badacze, James Kouzes i Barry Posner, zadali sobie 

kilkadziesiąt lat temu pytanie, co takiego szczególnego robią przywódcy, że ludzie 

gotowi są ich akceptować jako swoich szefów i skutecznie kierują oni ich 

działaniami. Po przyjrzeniu się ponad ośmiuset dobrym dyrektorom i kierownikom 

wskazali pięć wyróżniających ich zachowań i umiejętności, które w uproszczeniu 

można opisać tak: 

– Gotowość do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań i podejmowania 

ryzyka. W skrócie nazwać to można odwagą. 

– Umiejętność wyobrażenia sobie lepszej przyszłości i przekonywania do niej 

innych. Po prostu liderzy potrafią marzyć i zarażać tymi marzeniami innych, 

inspirować ich do wspólnego kształtowania świata. 

– Realizując swoje marzenia, zachęcają innych, żeby także się przyłączyli i 

wspólnie wcielali w życie swoje pomysły. Czyli pozwalają też działać innym. 



– Wskazując innym drogę, najpierw sami w nią wyruszają – kierują innymi 

poprzez własny przykład i przecieranie nowych szlaków. 

– Działając razem z innymi, potrafią doceniać ich wkład, wspólnie cieszyć się nawet 

z małych sukcesów i zachęcać do wytrwałości w chwilach zwątpienia, czyli dbają 

o ducha zespołu. 

Dobra wiadomość jest taka, że opisanych zachowań i umiejętności można się uczyć 

i być coraz lepszym przywódcą. Każdy żołnierz nosi przecież buławę w plecaku. 

 

Zadanie dla dzieci 

Zastanów się, kogo w swoim otoczeniu możesz nazwać liderem. Jakie cechy tej 

osoby sprawiają, że inni chętnie jej słuchają? 

 

Czego się nauczyliśmy? 

Realizacja każdego pomysłu – czy to organizacja pokazu talentów w szkole, czy 

zakładanie nowej firmy – to wspaniała okazja do nauki. Warto zadbać, żeby 

wyniesione lekcje zostały z nami jak najdłużej. W tym celu, już po zakończeniu 

prac, można zebrać się razem z koleżankami i kolegami i zastanowić, co zostało 

zrobione dobrze, a co dziś zrobilibyśmy inaczej: 

– Czy w pełni zrealizowaliśmy nasz plan? Co się udało, a co poszło nie tak? 

– Co sprawiło, że nasz plan, pomysł udało się zrealizować? Jakie były najważniejsze 

czynniki, dzięki którym osiągnęliśmy sukces? 

– Jeżeli nie wszystko się udało – co było tego przyczyną? Czy czegoś nie 

przewidzieliśmy w planie, czy też popełniliśmy błędy, wprowadzając go w życie? 

– Co dziś, mając więcej doświadczenia, zrobilibyśmy inaczej?  

– Co na pewno powtórzymy, wprowadzając w życie kolejny pomysł?  

– Co sprawiło nam największą radość? 

Ważne, żeby podsumowanie projektu lub pomysłu było szczere. Nie chodzi o to, 

żeby robić sobie nawzajem wyrzuty ani żeby zachwycać się sobą. Spróbujcie bez 

emocji i uczciwie spojrzeć na to, co udało się zrobić! 

 

Radość z sukcesu 

Każdy potrzebuje sukcesu i uznania. Wspólna praca, rozwiązywanie problemów i 

wprowadzanie w życie nowych pomysłów dają do tego wspaniałe okazje. 

Szczęśliwe zrealizowanie planu to właściwy moment na małe święto. Nie 



zapomnijcie podziękować współpracownikom, kolegom i tym wszystkim, bez 

których projekt by się nie udał! Może warto pójść razem na lody? 

 

Jeśli się nie uda, nie ma katastrofy 

Nie każde przedsięwzięcie kończy się sukcesem. Czasami po prostu się nie udaje. 

Ogromna część nowo zakładanych firm jest zamykana w pierwszym roku 

działalności, a międzyszkolny turniej piłki nożnej może zostać odwołany, bo nie 

zgłosi się wystarczająca liczba drużyn. 

Niezrealizowanie planu nie jest jednak żadną katastrofą! Czasami jest nawet 

koniecznością, żeby kolejne plany mogły się udać. Wielcy wynalazcy, zanim 

pokazali światu swoje osiągnięcie, ponosili wiele porażek. Thomas Edison, 

najsłynniejszy wynalazca, o którym była mowa na początku tej książki, twierdził: 

„Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem dziesięć tysięcy błędnych rozwiązań”. 

W wielu krajach mówi się, że biznesmen, żeby mógł odnieść sukces, musi trzy razy 

zbankrutować. 

Niepowodzenie jest więc ważną lekcją. Trzeba je przeanalizować, tak samo jak 

sukces, a wyciągnięte lekcje dobrze zapamiętać. Nie należy jednak obwiniać siebie 

i innych, tylko z zapałem zabrać się do prac nad kolejnym pomysłem, których wiele 

na pewno kłębi się w naszej głowie. Na pewno wam się uda! 

 

 

 

  



Na koniec bloku zajęć warto zrobić podsumowanie – w 15 punktach to, 

co szczegółowo opisane powyżej 
 

KROK PO KROKU DO CELU (w nawiasach numery stron w książce, na których 
omawiany jest dany temat). 
 

1. Mam MARZENIE, IDEĘ, chcę rozwiązać jakiś PROBLEM (str.10-11). 

2. Zbieram przyjaciół i zastanawiam się, co zrobić, by marzenie stało się 

rzeczywistością, problem znalazł rozwiązanie – organizujemy razem BURZĘ 

MÓZGÓW (str.24). 

3. Wspólnie wyznaczamy konkretny CEL. Taki, który potrafimy precyzyjnie 

określić i czujemy, że możemy go osiągnąć. (str.25) 

4. Wspólnie przygotowujemy PLAN (str.25): 

a. Zapisujemy, co musimy zrobić, czyli kolejne czynności, które 

prowadzą nas do celu. 

b. Zastanawiamy się i zapisujemy potrzebne ZASOBY (str.25), czyli 

robimy listę tego, co jest nam potrzebne do wprowadzenia planu w 

życie. 

c. Jeśli jest to niezbędne, określamy BUDŻET naszego przedsięwzięcia 

(str.64-65). 

d. Spisujemy wstępny HARMONOGRAM, czyli rozpisujemy kiedy i co 

powinno się wydarzyć (str.26). 

5. Kompletujemy naszą drużynę, czyli ZESPÓŁ, który razem zrealizuje plan. 

Dzielimy ROLE pomiędzy jego członków. Ktoś skupia się na organizowaniu i 

kierowaniu, czyli jego zadaniem jest ZARZĄDZANIE i bycie PRZYWÓDCĄ, 

inni wykonują konkretne zadania, wykorzystując swoje umiejętności i 

talenty (str.27). 

6. Jeżeli jest to niezbędne, załatwiamy FORMALNOŚCI konieczne do realizacji 

planu i osiągnięcia celu (str.39-41). 

7. Prezentujemy nasz plan wszystkim zainteresowanym, tak by pozyskać jak 

najwięcej SPRZYMIERZEŃCÓW, czyli osób, które mogą pomóc nam osiągnąć 

cel (str.74). 

8.  Nie zapominamy o REKLAMIE i MARKETINGU (str.82-85), jeśli nasz plan 

zakłada dotarcie z informacją do wielu osób. 

9. Uważnie słuchamy KRYTYKI, nie obrażamy się, ale jeśli trzeba, 

wprowadzamy do naszego planu niezbędne poprawki (str.52).  

10.Elastycznie, ale konsekwentnie realizujemy kolejne punkty harmonogramu. 

11.Jeśli pojawiają się trudności i przeszkody, czyli nadchodzi KRYZYS (str.92), 

nie poddajemy się, tylko szukamy rozwiązań, pomocników i dostosowujemy 

nasze plany do nowych okoliczności. 

12.Świętujemy SUKCESY na drodze do celu i zawsze znajdujemy chwilę, by 

docenić tych, którzy pracowali przy kolejnych etapach realizacji 

harmonogramu (str.113). 

13.Po osiągnieciu celu nie tylko cieszymy się, ale też staramy się wyciągnąć 

wnioski z przebytej drogi.  

14.Jeżeli coś się nie udało, nie popadamy w rozpacz. Analizujemy zdarzenia i 

uczymy się na błędach. 

15.Nie przestajemy marzyć! Przed nami nowe cele do osiągnięcia i nowe plany 

do napisania… 



Zadanie dla dzieci 

Na podstawie powyższych punktów dzieci w grupach opracowują plan realizacji 

wybranego celu/przedsięwzięcia, a następnie prezentują go przed pozostałymi 

grupami. 

Od teorii do praktyki 

Współcześnie działalność społeczna staje się modna – w pozytywnym tego słowa 

znaczeniu. Warto więc zachęcać dzieci do angażowania się w tego typu 

przedsięwzięcia. Można opracować plan wsparcia istniejącego celu (np. wsparcie 

celu realizowanego przez jakąś fundację, stowarzyszenie) lub określić nowy cel 

(organizacja spektaklu dla seniorów, zbiórka karmy i koców dla schroniska, 

wysyłanie kartek urodzinowych do chorego dziecka itp.).  

 


