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Wstęp 

 

Dlaczego 
skuteczność 
i co to znaczy 
 
 
 

ewnie wielu Czytelników zadaje sobie pytanie, czemu ma służyć 

proces wychowania i edukacji. Jest ono zasadne, niezależnie od 

tego, czy zastanawiamy się nad tym z perspektywy rodzica, który 
wychowuje własne dziecko, z perspektywy pracownika systemu edukacji 

(i to na każdym szczeblu, począwszy od nauczyciela, a skończywszy na 
ministrze edukacji), przedsiębiorcy planującego rozwój swoich pracowni-

ków, czy też każdej innej osoby zajmującej się szeroko rozumianym proce-

sem edukacji i rozwoju. 
Od razu przychodzi nam do głowy odpowiedź, że celem procesu edu-

kacji i wychowania jest dobre przygotowanie do życia, czyli takie popro-
wadzenie aktywności edukacyjnej i wychowawczej, żeby po jej zakończe-

niu uczestniczące w niej osoby dobrze wykorzystywały nabyte postawy, 

P
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wiedzę i umiejętności. Bardzo uogólniając, każdy wychowawca i edukator, 

czy to w procesie zaplanowanym (np. w trakcie profesjonalnych szkoleń 

biznesowych), czy mimowolnie, przy okazji codziennego życia (np. 
w przypadku rodzica), pomaga odpowiedzieć na pytanie „Jak działa 

świat?”, a w związku z tym „Jak żyć?”. Odpowiedzi mogą oczywiście do-

tyczyć zarówno cząstkowych, małych odcinków rzeczywistości („Jak wy-
gląda proces fotosyntezy?”, „Jak pomalować mieszkanie?”, „Jak prowa-

dzić samochód?”), jak i szerszych jej aspektów („Co jest w życiu ważne?”, 
„Jak budować dobre relacje?”, „Jak łączyć pracę i życie rodzinne?”). 

W pewnym uproszczeniu możemy zatem stwierdzić, że celem każ-

dego procesu edukacyjnego jest kształtowanie u odbiorców sprawczości, 
czyli dawanie im czegoś, co będą mogli w jakiś sposób wykorzystać. Pro-

cesy edukacyjne przekazują więc: 

 postawy (konkretne postawy wobec różnych spraw, ale także sze-

roko rozumiane wartości, czyli przekonania na temat tego, co jest 
ważne, a co nie), 

 wiedzę (ale nawet wiedzę teoretyczną przekazujemy po to, żeby w jakiś 

sposób ją wykorzystywać, np. do lepszego rozumienia świata, do budo-
wania na niej kolejnej wiedzy, do rozwoju intelektualnego, wreszcie 

wprost – do natychmiastowego zastosowania), 

 umiejętności. 
 

I zapewne zgodzisz się ze mną, że każdemu rodzicowi, wychowawcy, 
ministrowi edukacji oraz każdej osobie, która ma wpływ na planowanie 

procesów edukacyjnych i wychowawczych, zależy na kształtowaniu wśród 
ich odbiorców sprawczości, czyli skuteczności. Skuteczność to nic innego 

jak sprawne realizowanie swoich zamierzeń. Kto nie chciałby mieć 

dziecka, które doskonale radzi sobie w życiu, pracowników, którzy świet-
nie wykonują swoją robotę, albo systemu edukacji, który idealnie przygo-

towuje do wejścia na rynek pracy i budowania dobrobytu narodowego? 
Zapewne każdy by chciał. Jednak wśród wielu Czytelników rodzi się 

pytanie, czy uczenie skuteczności ma być jedynym celem edukacji i wycho-

wania. Od razu możemy wyobrazić sobie taką czarną wizję społeczeństwa 
superskutecznych nadludzi, którzy osiągają „po trupach” wszystkie swoje 

cele. Mnie właśnie z tego typu wizją kojarzy się postawienie na pierwszym 
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miejscu tak wąsko pojmowanej skuteczności. W takim rozumieniu czegoś 

nam brakuje: brakuje drugiego człowieka. 

Profesor Bogdan Wojciszke (2010) zauważa, że nasze patrzenie na 
innych możemy sprowadzić do dwóch wymiarów: 

1. na ile dana osoba jest skuteczna (wymiar sprawczości),  

2. na ile dana osoba jest nastawiona na innych (wymiar wspólnoto-
wości). 

 
Co ciekawe, im mniej kogoś znamy (np. w odniesieniu do osób na 

ulicy, nowych znajomych, osób przyjmowanych do pracy itp.), tym waż-

niejszy jest dla nas wymiar wspólnotowości. Kiedy idziesz ciemną uliczką 
i kogoś spotykasz, to o wiele ważniejsze jest dla Ciebie to, czy ta osoba 

jest przyjazna, niż to, czy jest skuteczna. Natomiast im bardziej kogoś 
znamy (np. członków rodziny, kolegów z pracy), tym bardziej oceniamy go 

przez pryzmat sprawczości, nie zapominając jednak o wymiarze wspólno-

towości, która nadal jest ważna. Jeśli naprawisz samochód sąsiadowi, to 
inni określą Cię jako: przyjaznego, dobrego, uczynnego (wspólnotowość). 

Gdy zaś naprawisz samochód sobie, to inni powiedzą o Tobie raczej: za-
radny, kompetentny, skuteczny (sprawczość). Zatem w ocenach społecz-

nych o wiele ważniejszy jest wymiar wspólnotowości.  

I teraz: wyobraź sobie, że Twoje dziecko jest bardzo skuteczne, 
świetnie radzi sobie z wyzwaniami życia i w ogóle osiąga wszystkie swoje 

cele, JEDNOCZEŚNIE bardzo dobrze dogaduje się z innymi, jest lubiane, 
potrafi budować trwałe relacje, żyje w zgodzie ze społeczeństwem, żyje 

ważnymi dla niego wartościami. Jeszcze inaczej: wyobraź sobie, że jesteś 

pracodawcą i masz skutecznych pracowników bezbłędnie realizujących 
targety, JEDNOCZEŚNIE są to naprawdę dobrzy ludzie, z którymi możesz 

pogadać o wszystkim, którzy zawsze Ci pomogą i z którymi przebywanie 
sprawia Ci radość. Marzymy dalej? Wyobraź sobie, że jesteś ministrem 

edukacji i system oświaty, za który odpowiadasz, przygotowuje bardzo 

dobrych, skutecznych pracowników, którzy świetnie wykonują swoją pracę 
i budują nowoczesną gospodarkę, JEDNOCZEŚNIE są to ludzie przestrzega-

jący wszystkich norm społecznych, bardzo zaangażowani w życie spo-
łeczne, tworzący kochające rodziny itp. 
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Wizja ta może nam się wydać utopijna, ale czyż trochę nie tak powin-

niśmy odpowiedzieć sobie na pytania o cel edukacji? Powinniśmy na nie 

odpowiedzieć, wskazując kierunek, w którym mamy iść, nawet jeśli wiemy, 
że może nam się nigdy nie udać osiągnąć ideału. Dlatego moim zdaniem 

kierunki, w jakich powinien iść każdy szeroko rozumiany proces edukacji 

i wychowania, są dwa: 
1. uczenie wspólnotowości – rozumianej bardzo szeroko, jako 

umiejętność życia z innymi i dla innych, współpracy, przestrzega-
nia norm społecznych i związanych z nimi wartości, 

2. uczenie sprawczości – czyli uczenie skuteczności w działaniu; 

uczenie takiego działania, które prowadzi do osiągnięcia zamie-
rzonego rezultatu. 

 

Dlaczego skuteczność 
Dlaczego więc zatytułowałem książkę Jak uczyć skuteczności? Krót-

kość i chwytliwość tego tytułu były tylko jednymi z mniej ważnych powo-
dów. Moim zdaniem jeśli chcesz być naprawdę skuteczny, to musisz NA-
PRAWDĘ być wspólnotowy. Jeśli chcesz działać skutecznie, to musisz 

umieć współpracować, przestrzegać norm społecznych i myśleć o intere-
sach innych ludzi. Może się wydawać, że osoba skuteczna to taka, która 

idzie „po trupach” do celu, dla której najważniejsza jest realizacja swojego 
zamierzenia bez brania pod uwagę innych ludzi. Być może na krótką metę 

taka osoba będzie rzeczywiście skuteczna przez podstęp, spryt, oszu-

stwo albo użycie siły. ale w prawdziwej skuteczności nie chodzi o osią-
ganie krótkofalowych celów. Prawdziwa skuteczność związana jest z dłu-

gofalowym patrzeniem na własne działania: jeśli teraz uda mi się osiągnąć 
jakiś cel kosztem drugiej osoby, to następnym razem prawdopodobnie nie 

będzie ona chciała mieć ze mną do czynienia. 

Minimum wspólnotowości to koncepcja, w której nie wykorzystujemy 
i nie krzywdzimy innych. Takie minimalistyczne podejście do wspólnoto-

wości prowadzi jednak do minimalistycznego rozumienia skuteczności. 
Jeśli chcesz być naprawdę skuteczny, to Twoim najważniejszym celem 
powinno być pomaganie innym w realizacji ich celów. To stwierdzenie 

może wydać się kontrowersyjne: jak to, moim najważniejszym celem ma 
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być pomaganie innym w osiąganiu ich celów? A gdzie moje cele? Już od-

powiadam: właśnie tam. 

Podam przykład z przestrzeni pracy zawodowej. Każdy, ale to każdy 
(to trzeba podkreślać, bo z mojego doświadczenia wynika, że ludzie, 

zwłaszcza młodzi, naprawdę nie wiedzą o tym albo zapominają) zawód 

i każde zajęcie, za które ludzie Ci płacą, w swoim zamyśle mają służyć in-
nym. Jeśli jesteś nauczycielem, dostajesz pieniądze za uczenie innych, je-

śli jesteś przedsiębiorcą, dostajesz pieniądze za sprzedawanie produk-
tów, które inni chcą kupić, jeśli jesteś monterem samochodów, to płacą Ci 

za to, ponieważ ludziom potrzebne są samochody. I tak dalej, i tak dalej. 

Jeśli tak by nie było, ludzie nie chcieliby Ci płacić za Twoją pracę. Wnioski 
z tego takie: 

 Jeśli chcesz być naprawdę skutecznym nauczycielem, pracuj z my-
ślą o korzyściach, jakie odnoszą Twoi uczniowie z Twojej pracy. 

 Jeśli chcesz być naprawdę skutecznym przedsiębiorcą, prowadź 
swoją firmę z myślą o korzyściach, jakie odnoszą z niej Twoi klienci 

i pracownicy. 

 Jeśli chcesz być naprawdę skutecznym monterem samochodów, to 
montuj je z myślą o korzyściach, jakie odniosą ludzie, którzy będą 

jeździć tymi samochodami. 
 

Tak na marginesie: jak myślisz, kto zarabia więcej: monter samo-
chodów, który myśli tylko o sobie, czy taki, który myśli o innych? I znowu 
odpowiedź może nie być taka oczywista, bo w krótkiej perspektywie może 

się okazać, że zarabiają tyle samo, tylko zanim pracodawca zorientuje się, 
że ten niewspólnotowy np. się obija, coś psuje itp., to może minąć trochę 

czasu, nim zostanie zwolniony. W perspektywie długofalowej samolubny 

monter musiałby się jednak bardzo starać, żeby swoją niekompetencję 
ukrywać tak, żeby nie wylecieć z pracy. Czy to się opłaca? I czy ma w ogóle 

sens? Przychodzić do pracy tylko po to, żeby ukrywać swój brak nasta-
wienia na innych, brać pieniądze i iść do domu? Pewnie powiesz, że znasz 

takie osoby. Ja też niestety znam i właśnie między innymi dlatego napi-

sałem tę książkę. 
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Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Jak myślisz, kto ma większą 

satysfakcję z pracy: osoba, która wykonuje swoje zadania z myślą o in-

nych, czy ta, która robi to tylko z myślą o sobie? 
Może też u niektórych Czytelników zrodzić się myśl, że rozumiem 

postawę wspólnotowości jako w pewnym sensie podrzędną i instrumen-

talną wobec skuteczności. Mocno uproszczając, chodzi o zasadę w stylu 
„Żyję dla innych, tylko jeśli mi się to opłaca”. Nie chcę wchodzić tutaj 

w rozważania na temat moralności i wartości, bo to nie jest tematem tej 
książki, a to, czy naprawdę żyjesz dla innych, czy nie, zależy od Ciebie. To 

decyzja moralna i jej podjęcie jest sprawą Twojego sumienia. Ja oczywi-

ście gorąco namawiam wszystkich ludzi, z którymi mam kontakt, do życia 
dla innych naprawdę i do traktowania skuteczności jako instrumentalnej 

wobec wspólnotowości – ale chcę podkreślić dwie sprawy: 
1. Moim zdaniem życie dla innych naprawdę się opłaca. I to opłaca się 

pod względem korzyści zarówno materialnych (po prostu: jeśli pro-

dukujesz i sprzedajesz dobre produkty, to ludzie Ci dobrze płacą), 
jak i niematerialnych: budujesz dobre relacje, jesteś lubiany, masz 

przyjaciół i ludzi, na których możesz liczyć, tak jak oni mogą liczyć 
na Ciebie. 

2. Jeśli jesteś skuteczny, to możesz być bardziej wspólnotowy, tzn. mo-

żesz więcej dawać innym, możesz skuteczniej im pomagać, możesz 
skuteczniej żyć dla innych. Im więcej masz, tym więcej możesz dać. 

 
Mam nadzieję, że wytłumaczyłem, dlaczego uważam, że najważniej-

szą sprawą, jaką powinniśmy uczyć dzieci i młodzież (w gruncie rzeczy 

dorosłych też), jest skuteczność nierozłączna z postawą wspólnotowości. 
 

Dlaczego napisałem tę książkę 
Od prawie 10 lat pracuję w dużej organizacji pozarządowej zajmują-

cej się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży: w Fundacji Szczęśliwe 
Dzieciństwo. Fundacja ta prowadzi placówki wsparcia dziennego w Lubli-

nie, profesjonalny ośrodek edukacyjny i szkoleniowy Centrum Dobrego 
Wychowania w podlubelskiej miejscowości Motycz Leśny, program kształ-

cenia młodzieżowych liderów Akademia Młodzieżowa i wiele innych dzia-

łań skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych we współpracy 
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z organizacjami, administracją publiczną, biznesem i szkołami w Polsce 

i za granicą. Jestem zaangażowany w większość tych działań i w związku 

z tym mam bardzo dobry wgląd w to, co w edukacji działa, i w to, co nie 
działa. 

Mam kontakt z nauczycielami, dyrektorami, wychowawcami, rodzi-

cami, pracodawcami, a przede wszystkim bezpośrednio z dziećmi i mło-
dzieżą (w każdym wieku – od najmłodszych po wchodzących w dorosłość 

studentów) i jedną z najważniejszych rzeczy, jakie zauważam, jest fakt, że 
tak naprawdę bardzo duża liczba osób zajmujących się szeroko rozu-

mianą edukacją (tj. nauczycieli, wychowawców, trenerów, animatorów, 

działaczy społecznych itp.) do końca nie interesuje się zagadnieniem do-
brego przygotowania dzieci i młodzieży do dorosłego życia. Każdy zaj-

muje się swoim wycinkiem rzeczywistości (np. uczeniem danego przed-
miotu, realizacją konkretnych działań edukacyjnych), jakby trochę zapo-

minając o całościowym rozwoju człowieka. Oczywiście nie możemy tutaj 

nikogo obwiniać i oskarżać o to, że ktoś źle wykonuje swoją pracę. Tak po 
prostu skonstruowany jest nasz system edukacyjny. 

W związku z tym jeśli Twoi rodzice (lub ktoś inny) nauczyli Cię my-
ślenia, współpracy, aktywności i wytrwałości (w skrócie: zostałeś dobrze 

wychowany), to masz ogromne szczęście i możesz realizować swoje cele, 

jednocześnie służąc całemu społeczeństwu. Ja takie szczęście miałem, 
moi rodzice nauczyli mnie dużej części tego wszystkiego, co przekazuję 

innym, a zwłaszcza że sam mogę się nauczyć tego, czego jeszcze nie 
wiem. Jestem im za to ogromnie wdzięczny: Mamo, Tato, dziękuję!  

Jeśli jednak Twoi rodzice nie mieli czasu lub po prostu nie wiedzieli, 

jak to zrobić, i nie trafiłeś w swoim życiu na kogoś innego, kto mógłby Cię 
tego nauczyć, to prawdopodobnie uczenie się skutecznego realizowania 

swoich zamierzeń było lub jest dla Ciebie trudniejsze. A przecież kwestia 
tego, o czym tutaj mówimy, to nie tylko osobista sprawa każdego z nas – 

to także sprawa całego społeczeństwa, które potrafi dobrze ze sobą 

współżyć i budować dobrobyt. 
Ważne jest również to, że nasi rodzice, nawet jeśli są bardzo zaanga-

żowani i kompetentni, i tak nie przekażą nam wszystkiego, bo przecież 
bardzo wielu spraw, takich jak np. funkcjonowanie w większej grupie, dzia-

łanie w zespole, samorządność itp., możemy uczyć się tylko wówczas, 
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kiedy wychodzimy z domu i zaczynamy funkcjonować społecznie. 

W związku z tym osobiście uważam, że szkoła nie może uciekać od tak 

rozumianego wychowania oraz kształtowania kompetencji i nie może się 
koncentrować tylko na dydaktyce, czyli np. uczeniu poszczególnych 

przedmiotów. 

Wychodząc od tych założeń, wspólnie z zespołem Centrum Dobrego 
Wychowania stworzyliśmy kursy i szkolenia, które przekazują właśnie ta-

kie podejście do dydaktyki oraz generalnie do szerokiej pracy nauczyciel-
skiej i wychowawczej. To podejście, w którego centrum jest człowiek, a nie 

tylko powierzchowne techniki i metody. W związku z tym nasze kursy mó-

wią o motywacji, budowaniu relacji, skutecznej pracy z grupą, tworzeniu 
prawdziwego autorytetu, za którym tęskni każdy z nas. Nasze kursy mó-

wią o tym, że praca nauczycielska i wychowawcza nie może sprowadzać 
się tylko do dydaktyki, ale ma też przygotowywać do życia: uczyć myśle-

nia, współpracy, aktywności i wytrwałości. 

Zdaję sobie jednak sprawę, że nie jest to łatwe. Wszyscy jesteśmy 
przecież zapracowani, brak nam czasu, mamy na głowie całe mnóstwo 

spraw i zmartwień – i mamy jeszcze uczyć innych skuteczności? Może na-
wet mamy problem z doprowadzaniem własnych spraw do końca – jak za-

tem uczyć tego innych? Właśnie dlatego postanowiłem prowadzić wła-

snego bloga JakDzialacSkutecznie.pl i stworzyć podręcznik, który będzie 
zawierał nie tylko podstawową wiedzę pozwalającą dorosłemu lub wkra-

czającemu w dorosłość człowiekowi na dobre funkcjonowanie w życiu, ale 
także szeroki przekrój zagadnień sprawiających, że nasze życie jest sku-

teczne, pełne, wartościowe i satysfakcjonujące. 

Zauważ, że rynek wszelkiego rodzaju usług rozwojowych, szkoleń, 
książek i kursów, które uczą ludzi, jak realizować swoje cele, jest na-

prawdę bardzo duży. Skoro jest popyt, to jest też podaż – ludzie chcą ku-
pować tego rodzaju wiedzę. Kupują ją, ponieważ nikt wcześniej im jej nie 

przekazał. A czy nie mógłby tego robić – chociaż w pewnym zakresie – sys-

tem edukacji? Czy uczenie skuteczności nie jest również kwestią spo-
łeczną? 

Mam nadzieję, że ta książka pomoże Ci w doprowadzaniu Twoich 
spraw do końca oraz pozwoli Ci tę wiedzę przekazywać innym: Twoim dzie-

ciom i ludziom, z którymi pracujesz – i to niezależnie od tego, czy zajmujesz 
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się edukacją (np. jesteś nauczycielem, wychowawcą, animatorem, trenerem), 

czy może interesujesz się tym jakby w drugiej kolejności (np. jesteś lide-

rem organizacji, menadżerem, prezesem, księdzem, urzędnikiem, blogerem, 
dziennikarzem) lub w ogóle nie masz do czynienia z jakimikolwiek działa-

niami edukacyjnymi, ale chcesz dzielić się tym, co wiesz, z ludźmi, których 

masz wokół siebie. 
Podręcznik przygotowany jest w taki sposób, że przekazuje uniwer-

salną wiedzę o skutecznym działaniu niezależnie od tego, czego ono 
w szczegółach dotyczy. Przecież w żadnej branży i w żadnej przestrzeni 

naszego życia nie można sprawnie działać bez myślenia, współpracy, by-

cia aktywnym i wytrwałym. 
Mam też nadzieję, że książka ta w pewien sposób przyczyni się do 

poprawy naszego systemu edukacyjnego i zainspiruje osoby, które odpo-
wiadają za jego kształt, do zadawania sobie pytań o to, czego naprawdę 

chcemy i czego powinniśmy uczyć dzieci i młodzież. 

 
 

Co to znaczy być skutecznym 
Czym zatem jest dla mnie skuteczność? Skuteczna osoba to taka, 

która realizuje postawione sobie zamierzenia. Z perspektywy psychologa 
zajmującego się motywacją dodałbym jeszcze, że skuteczne realizowanie 

swoich celów połączone jest z doświadczaniem satysfakcji z tym związa-
nej. Oczywiście, w zależności od rodzaju aktywności związek odczuwania 

satysfakcji ze skutecznością jest różny, jednak generalnie jest on obser-

wowany: lepiej wykonują swoje zadania osoby, które czerpią z nich sa-
tysfakcję, nawet jeśli czasami robią coś, co kompletnie nie sprawia im sa-
tysfakcji. Taka satysfakcja w dużym stopniu przekłada się na nasze 
ogólne zadowolenie z życia. A nie od dziś wiadomo, że osoby, które są po 

prostu szczęśliwe, lepiej i skuteczniej robią to, co robią. Dlatego też 

w książce kładę nacisk nie tylko na skuteczne doprowadzanie spraw do 
końca, ale również na kwestię czerpania satysfakcji z tego, co się robi; jest 

to zresztą jak najbardziej spójne z aktualnymi trendami psychologii mo-
tywacji. 

Stwierdzenia te, w pewnym sensie oczywiste, nie odpowiadają nam 

jednak na pytanie, czego dokładnie mamy uczyć, jeśli chcemy uczyć bycia 
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skutecznym. Już spieszę z odpowiedzią: w mojej opinii osoba skuteczna 

charakteryzuje się czterema szerokimi kompetencjami. Są to: 

1. myślenie, 
2. współpraca, 

3. aktywność, 

4. wytrwałość. 
 

W dalszej części książki dokładnie wyjaśnię, co rozumiem pod tymi po-
jęciami. Kompetencje te, będące elementami skuteczności, składają się z: 

1. wiedzy (wiem, co mam robić), 

2. umiejętności (umiem to zrobić), 
3. postaw (chcę to zrobić, robię to). 

 
Sama skuteczność jest więc również kompetencją i też składa się 

z wiedzy, umiejętności i postaw. Jestem zdania, że edukacja i wychowanie 

znaczą w gruncie rzeczy to samo: proces kształtowania tych wszystkich 
trzech elementów, ponieważ tak naprawdę w ujęciu całościowym kształ-

towanie ich oddzielnie nie ma sensu. Wyjątkiem są bardzo specjalistyczne 
i jednostkowe działania edukacyjne, jednak generalnie konieczne jest 

uwzględnienie trzech elementów. Bo po co nam wiedza, jeśli nie mamy 

umiejętności, żeby ją zastosować? Po co nam umiejętności, jeśli nie 
chcemy z nich korzystać, i po co nam postawa, jeśli nie wiemy, jak mamy 

działać? I tak dalej. Zatem pojęć „edukacja” i „wychowanie” używam 
w książce zamiennie. 

 

 

Czy to jest książka o efektywnej edukacji 
Może kogoś z Czytelników nieco zmylił tytuł i odczytał go: Jak uczyć 

skutecznie? Może miałeś okazję poznać mnie, uczestnicząc w jednym 

z kursów efektywnej edukacji na platformie Centrum Dobrego Wychowa-
nia (kursy.cdw.edu.pl), i pomyślałeś, że książka także jest o tym. Już wy-

jaśniam tę wątpliwość. Mimo że książka jest o tym, jak uczyć bycia sku-
tecznym, to jest również o efektywnej edukacji, czyli o tym, jak uczyć sku-

tecznie – nie tylko jak skutecznie uczyć skuteczności, ale też jak efektyw-

nie uczyć czegokolwiek. Jest tak z trzech powodów: 
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1. Znajdziesz tutaj wiele naprawdę skutecznych sposobów i metod 

edukacyjnych, które z powodzeniem możesz wykorzystać w czasie 

lekcji, szkoleń, warsztatów i innych działań edukacyjnych w ramach 
bardzo wielu tematów i przedmiotów szkolnych. 

 

2. Bardzo bym chciał, żeby zebrane tutaj metody inspirowały wszystkie 
osoby zajmujące się edukacją (a zwłaszcza nauczycieli) do realizacji 

naprawdę wciągających (czyli angażujących) procesów w ramach 
swoich przedmiotów i nie tylko. Używam słowa „procesów”, ponie-

waż skuteczna edukacja nie może być jedynie zbiorem metod, lecz 

powinna stanowić przemyślany program, który – co najważniejsze – 
nie koncentruje się tylko na wiedzy i umiejętnościach, ale także na 

postawach. Co z tego, że ktoś ma wiedzę i umiejętności, jeśli nie chce 
ich wykorzystywać? Tak więc jakakolwiek edukacja (zwłaszcza 

szkolna) nie może uciekać od procesu kształtowania postaw, czyli 

wychowania. Wychowanie jest nieodłącznym elementem edukacji. 
Mam też nadzieję, że nawet jeśli nie użyjesz wprost zaproponowa-

nych tutaj metod i programu, to zainspirują Cię one do tworzenia 
własnych, opartych na tych samych założeniach. 

 

3. Skuteczni uczniowie skutecznie się uczą. Wcześniej wspomniałem, 
że wychowanie jest nieodłącznym elementem edukacji. Tutaj do-

dam, że nie tylko nieodłącznym, ale też najważniejszym. Jeśli pomo-
żemy naszym uczniom wykształcić takie kompetencje jak myślenie, 

współpraca, aktywność i wytrwałość, to tak, jakbyśmy dali im wędkę 

postaw, za pomocą której znajdą, odkryją, wyłowią każdą potrzebną 
im wiedzę i umiejętność, a nie tylko jedną konkretną. Kiedy edukacja 

skoncentrowana jest wyłącznie na przekazywaniu wiedzy i umiejęt-
ności, to tak, jakbyśmy programowali robota, który nie zrobi nic, jeśli 

nie znajdzie w swojej pamięci odpowiedniego programu. Czy my chcemy 

kształcić bezmyślne roboty? 
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Jak skonstruowana jest książka 
W pierwszych czterech rozdziałach zapraszam do przyjrzenia się 

metodom i pomysłom na kształtowanie czterech wymienionych przeze 

mnie kompetencji składających się na skuteczność. Dlatego te cztery roz-

działy zatytułowane są odpowiednio: 
I. Jak uczyć myślenia 

II. Jak uczyć współpracy 

III. Jak uczyć aktywności 

IV. Jak uczyć wytrwałości. 

 
Dla nadania pewnej struktury każdą z tych kompetencji podzieliłem 

na cztery obszary. W każdym z nich najpierw opisuję, o co dokładnie w nim 
chodzi i jakich konkretnie kompetencji dotyczy, a następnie pokazuję 

różne metody i pomysły na kształtowanie tych kompetencji. W niektórych 

miejscach przedstawiam konkretne metody (tzn. zrób tak i tak), a gdzie 
indziej są to tylko inspiracje i pomysły – można je „ubrać” w bardziej roz-

budowane metody lub po prostu wykorzystywać w rozmowach, codzien-
nych działaniach i kontaktach z ludźmi, z którymi żyjesz i pracujesz. Zależy 

mi na tym, żeby nie tylko pokazywać konkretne metody i rozwiązania (któ-

rych w książce znajdziesz bardzo wiele), ale także inspirować do takiego po-
dejścia edukacyjnego, które będzie uruchamiało w Tobie i osobach wokół 

Ciebie szczere autonomiczne zainteresowanie, potrzebę rozwoju (mistrzo-
stwa) oraz poczucie tego, że to, co robicie, ma sens. 

W rozdziale V zapraszam do wykorzystywania systemowego podej-

ścia do edukacji. Systemowe podejście to takie, w którym nasze oddziały-
wania nie są zbiorem przypadkowych metod, ale stanowią przemyślany 

program, który prowadzi nas do określonego celu edukacyjnego. W tym 
rozdziale opisany został Program Aktywności Edukacyjnej, czyli gotowy 

program kształtujący opisane w książce kompetencje. 

Rozdział VI zawiera zbiór gotowych metod, do których odwołania 
znajdziesz w poprzednich rozdziałach. 

Ostatni rozdział zatytułowałem Skuteczna edukacja. To propozycja 
wizji tego, jak mógłby wyglądać powszechny system edukacyjny. Mam na-

dzieję, że ta część będzie dla Ciebie inspiracją, niezależnie od tego, czym 

się w życiu zajmujesz. 
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Przed każdą z 16 części czterech pierwszych rozdziałów znajdziesz 

krótkie podsumowanie. Wymienione tam zagadnienia możesz traktować 

również jako pytania sprawdzające i zadać je samemu sobie lub innym 
osobom, którym przekazujesz treść tej książki, by sprawdzić, ile treści 

zdołaliście zapamiętać. Zagadnienia wprowadzające mają też skoncen-

trować Twój umysł na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które zostały 
w nich postawione – to bardzo dobry sposób na to, jak uczyć siebie i innych 

czytania ze zrozumieniem (więcej takich sposobów znajdziesz w części 
Myślenie – Zdrowy rozsądek w rozdziale I). 

Pierwsze cztery rozdziały, czyli te mówiące o kształtowaniu kompe-

tencji wpisujących się w cztery filary skuteczności, zakończone są dosyć 
szczegółowymi podsumowaniami. Przygotowałem je, byś mógł łatwo po-

wracać do treści zawartych w książce. Jeśli przeczytasz ją raz i później 
będziesz chciał wrócić do pewnych zagadnień, dzięki tym podsumowa-

niom będzie Ci łatwiej.  

W książce znajdziesz również trzy rodzaje ramek: 
 

METODA 

strona 

321 
Ramka odsyła do konkretnej lekcji programu edukacyjnego 
opisanego w rozdziale V lub metody opisanej w rozdziale VI. 

 

 
CZY WIESZ, ŻE…? 

Ramka przytacza uzupełniające dany temat wyniki badań naukowych 
oraz ciekawostki. 

 

 
WIĘCEJ INFORMACJI 

Ramka odsyła do dodatkowych źródeł internetowych, przede wszyst-
kim do mojego bloga JakDzialacSkutecznie.pl, bloga Centrum Do-
brego Wychowania (cdw.edu.pl) oraz strony naszego projektu eduka-
cyjnego dotyczącego budowania dobrych relacji: PrawdziwySkarb.pl. 

Zdaję sobie sprawę, że przepisywanie adresów stron internetowych 
z książki jest nieco niewygodne, dlatego wszystkie linki z tej publikacji ze-
brałem na specjalnej stronie: 

jakdzialacskutecznie.pl/skutecznosc-linki 
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Dla kogo więc jest ta książka 
Jak już pewnie zauważyłeś, kieruję tę książkę do wszystkich osób, 

które zajmują się bardzo szeroko rozumianą edukacją. Jeśli szczerze 

przyjrzymy się temu zagadnieniu, to tak naprawdę każdy z nas w jakiś 
sposób zajmuje się edukacją, ponieważ każdy z nas (rodzic, nauczyciel 
w szkole, wykładowca akademicki, wychowawca, menadżer zarządzający 

zespołem, przyjaciel itd.) ma jakiś wpływ na innych. Wszystkie osoby, 
wśród których możemy wykorzystywać opisane w książce rozwiązania, 

określam jako uczniów, ale pamiętaj, że pod tym słowem mogą kryć się 

wszyscy, na których mamy jakikolwiek wpływ, a nie tylko uczestnicy lekcji 
w szkole. 

Większość opisanych tutaj metod z pewnymi modyfikacjami można 
stosować wśród osób w każdym wieku: począwszy od przedszkolaków, 

a skończywszy na seniorach. W książce prezentuję metody, którymi z po-

wodzeniem możemy się posługiwać zarówno w pracy z grupą (np. klasą), jak 
i w kontakcie indywidualnym. Zapraszam do lektury i wykorzystywania 

pomysłów i metod w swoich oddziaływaniach edukacyjnych. 

 



Rozdział I 
 

Jak uczyć 
myślenia 

 
 
 

luczowym elementem skuteczności jest coś, co określam jako my-
ślenie. Używanie głowy i rozumu. Podobno rozum to najbardziej 

sprawiedliwie rozdzielony dar. Każdy ma go wystarczająco. Czy 
znasz kogoś, kto uważa, że ma go za mało? Pewnie takie osoby też ist-

nieją, ale chodzi mi o coś innego. Moim zdaniem naprawdę każdy z nas – ja, 

Ty, Twoje dzieci, uczniowie, pracownicy, znajomi – ma go wystarczająco. 
Oczywiście różnimy się pod względem ilorazu inteligencji (zakładając, że 

mniej więcej zgadzamy się, co to w ogóle jest i że da się go obiektywnie 
zmierzyć). Problem leży gdzie indziej. Mianowicie w tym, że nie zawsze 

tego rozumu używamy. 

Zauważył to już Sokrates. Ten starożytny myśliciel na pewno zgodziłby 
się ze stwierdzeniem, że nie ma ludzi głupich – są tylko leniwi. Często nie 

używamy naszej zdolności rozumowania, nie dlatego, że jej nie mamy, ale 
dlatego, że nikt nas tego nie nauczył. Problemem nie jest to, że nie ma 

rozwiązań i możliwości, ale to, że ich nie szukamy. Sokrates świetnie po-

trafił u ludzi uruchamiać ich zdolności myślenia, po prostu zadając im py-

K
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tania. Oczywiście im więcej pytań, tym więcej odpowiedzi i tym więcej ko-

lejnych i kolejnych pytań. Stąd wzięło się właśnie to słynne Sokratejskie 

pokorne „Wiem, że nic nie wiem”. Jeśli uznam, że wiem, że nic nie wiem, 
to mam dwie drogi: 

1. Skoro nic nie wiem i prawdopodobnie nigdy nic nie będę wiedział 

(a na pewno nie będę wiedział wszystkiego lub przynajmniej tego, czego 
potrzebuję), to po co się wysilać, uczyć, rozwijać – najwygodniej po 

prostu powiedzieć sobie i ludziom wokół siebie (np. swojemu nau-
czycielowi lub pracodawcy): „Skoro nie wiem, to nie zrobię!”. 

2. Skoro wiem, że nic nie wiem, to jednak coś wiem. Wiem, że jest to 

mało: muszę się uczyć, rozwijać, poszukiwać. Nawet jeśli nie będę 
wiedział wszystkiego, to jestem w stanie wiedzieć tyle, ile jest mi po-

trzebne, i rozumieć świat na tyle, na ile jest to konieczne. Zatem 
trzeba wziąć się do roboty. Jak czegoś nie znajdę w Internecie, to 

pójdę do biblioteki. 

 
W kształtowaniu kompetencji, którą określam mianem myślenia, 

w bardzo dużym skrócie chodzi właśnie o to, żeby kształtować drugą z wy-
mienionych postaw – postawę używania własnego rozumu, poszukiwania, 

zadawania pytań, krytycznego myślenia. 

Przyglądając się bliżej tej kompetencji, wyróżniłem cztery składa-
jące się na nią elementy, które zostaną omówione w kolejnych podroz-

działach: 
 

1. Samoświadomość – dotyczy wiedzy o sobie, tego, co jest dla mnie 

ważne, co mnie motywuje i czego naprawdę chcę. W tej części za-
stanowimy się również nad tym, jak odkrywać i wykorzystywać na-

sze mocne strony (talenty) oraz co robić z wadami. 
 

2. Wizja i plan – na podstawie wiedzy o sobie, czyli po odpowiedzeniu 

sobie na pytanie, czego naprawdę chcę, mogę skonstruować wi-
zję i zaplanować działania, które zaprowadzą mnie do celu. W tej 

części powiemy też o stawianiu celów, zagrożeniach nadmiernej 
wizualizacji oraz o planowaniu wydatków. 
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3. Pomysłowość – w tej części przyjrzymy się naszym umiejętno-

ściom kreatywnym, myśleniu krytycznemu i analitycznemu. 

 
4. Zdrowy rozsądek – myślenie to też po prostu zdrowy rozsądek, 

czyli dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych i umiejęt-

ność rozumowania. 
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I.1. Myślenie – Samoświadomość 
 

W tej części dowiesz się: 

 Co to jest samoświadomość i dlaczego jest ważna. 

 Na czym polega ciągłe zadawanie sobie pytania „Dlaczego?”. 

 Dlaczego warto znać i rozwijać swoje talenty i co się na nie do-

kładnie składa. 

 Jak odpowiedzieć sobie na pytania „Czego chcę?” i „Do czego 

jestem stworzony?” i pomóc w tym innym. 

 Dlaczego warto pracować nad wadami i jak to robić. 

 
 

Samoświadomość 
Pierwszym elementem składającym się na kompetencje myślenia 

jest samoświadomość. Samoświadomość to wiedza o sobie, swoich moc-
nych i słabych stronach, swoich wartościach, o tym, czego chcę, co jest dla 

mnie ważne. To zatem również światopogląd i sposób postrzegania siebie 

jako części świata fizycznego, biologicznego, społecznego i duchowego. 
Samoświadomość to pierwszy krok do stawiania sobie celów, podejmowa-

nia decyzji i wybierania kierunku działania. 
Kształtowanie samoświadomości to pomoc człowiekowi w odpowie-

dzeniu sobie na pytanie „Czego chcę?” – i to w wymiarze zarówno co-

dziennych decyzji („Jak spędzę wieczór?”), jak i poważnych życiowych 
wyborów („Jaki zawód wybrać?”). Być może u niektórych Czytelników ro-

dzi się pytanie, czy w procesie zorganizowanej edukacji (np. w szkole) po-

winniśmy pomagać w kształtowaniu samoświadomości, czy też jest to 
prywatna sprawa człowieka, którą powinna zajmować się rodzina. Na 

pewno jest to prywatna sprawa i żaden zorganizowany system eduka-
cyjny ani nawet spontaniczne rozmowy w gronie rodziny czy przyjaciół 

nie mogą narzucać odpowiedzi na pytanie „Czego chcę?”. Człowiek od-

najduje ją sam, jednak dobrze jest mu w tym procesie pomóc – i to nie 
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tylko ze względu na dobro samego człowieka, ale także z uwagi na rozwój 

gospodarczy i społeczny. 

Dodam nawet, że jest to bardzo ważne, żeby naprawdę kompetent-
nie pomagać w znajdowaniu odpowiedzi na to pytanie, ponieważ kiedy np. 

rodzice, nauczyciele i wychowawcy będą uciekać od tego zagadnienia, to 

niestety cały świat mediów, konsumpcji i mody wprost da odpowiedź. Nie 
trzeba nawet myśleć. Co masz chcieć, usłyszysz w czasie najbliższego 

bloku reklam w telewizji. 
 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Jeśli sam nie wiesz, czego chcesz – wokół Ciebie jest mnóstwo ludzi, 
którzy powiedzą Ci, czego powinieneś chcieć: 

jakdzialacskutecznie.pl/musisz-miec-wizje 

 

Rozwijanie wśród uczniów samoświadomości (poprzez np. skłania-

nie do zadawania samemu sobie pytań o swoje wartości, przekonania, 
mocne strony) zachęca do myślenia, samodzielnego oceniania treści, po-

siadania własnej opinii o świecie. Zadawanie ważnych pytań uczy krytycz-
nego myślenia i nieprzyjmowania wszystkiego, co się przeczyta w Inter-

necie, uodparnia na manipulację. 

Co jest równie ważne, kształtowanie samoświadomości to pierwszy 
(a ja jestem zdania, że w gruncie rzeczy jedyny) składnik doradztwa za-

wodowego. Moim zdaniem (i wiem, że może to być nieco kontrowersyjna 
teza) doradztwo zawodowe w ogóle nie powinno się zajmować informo-

waniem młodych ludzi, jak wygląda rynek pracy (no dobra, może trochę 

powinno, ale naprawdę jako bardzo mało istotny element). Doradztwo za-
wodowe powinno przede wszystkim pomagać młodemu człowiekowi 

w poznaniu samego siebie, w ustaleniu, do czego ma on predyspozycje, 
w czym siebie widzi, jakie ma życiowe doświadczenia, a nawet jakie ma 

marzenia i pragnienia. Obecnie rynek pracy jest tak szeroki, że w gruncie 

rzeczy możesz robić wszystko, co chcesz. No właśnie – tylko żebyś wie-
dział, czego chcesz. 

Zwróć uwagę, że jeśli poproszę Cię o opisanie człowieka, którego 
uważasz za skutecznego, to prawdopodobnie szybko powiesz coś w stylu 
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„wie, czego chce”, „wie, do czego dąży”. I dopiero potem dodasz, że robi 

to skutecznie. 

 
WIĘCEJ INFORMACJI 

O tym, jak szukać pracy marzeń, czyli takiej, która wynika z Twojej wiedzy 
o sobie, lub nawet jak sprawić, żeby ona sama Cię znalazła, przeczytasz 
tutaj: 

jakdzialacskutecznie.pl/jak-szukac-pracy-marzen 

 
 

Twoje „DLACZEGO” 
W określeniu „wiem, czego chcę” nie do końca nawet chodzi o cel. 

Cel mówi nam o jakimś końcowym stanie rzeczywistości, a „wiem, czego 
chcę” tak naprawdę mówi nam o czymś głębszym: o „DLACZEGO”. 

 

„DLACZEGO” daje odpowiedź na następujące pytania: 
 Dlaczego robisz w życiu to, co robisz? 

 Dlaczego uczysz się tam, gdzie się uczysz? 

 Dlaczego pracujesz tam, gdzie pracujesz? 

 Dlaczego wychowujesz swoje dzieci tak, jak je wychowujesz? 

 Dlaczego budujesz swoje relacje w taki, a nie inny sposób? 

 

Simon Sinek w swojej książce Zaczynaj od dlaczego (2013) stwierdza, 
że prawdopodobnie możemy powiedzieć, że: 
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Pytanie „DLACZEGO?” nie dotyczy rezultatu Twoich bieżących 

działań, lecz Twoich najgłębszych motywacji. Żeby to zrozumieć, zadaj je 
sobie kilka razy, nawet jeśli odpowiedź wydaje Ci się oczywista albo głupia: 

 

 Dlaczego chodzisz do pracy? → Żeby mieć pieniądze. 
 

 Dlaczego potrzebujesz pieniędzy? → Żeby móc płacić za potrzebne 

mi rzeczy. 
 

 Dlaczego chcesz opłacać potrzebne Ci rzeczy? → Żeby móc żyć. 
 

 Dlaczego chcesz żyć? → … 
 

Jeśli często zastanawiasz się nad swoim „DLACZEGO”, to znaczy, że 
masz dobrze rozwiniętą samoświadomość. 

 
METODA 

strona 

415 
Do rozwijania tego aspektu samoświadomości można wyko-
rzystać arkusz Moje DLACZEGO.  

 

 

Talenty 
Kształtowanie samoświadomości to również pomoc w odkryciu ta-

lentów. Czasami słowo „talent” kojarzy nam się z wybitnym uzdolnieniem, 

jakąś nadzwyczajną zdolnością, czymś, co jest wyjątkowe i niepowta-

rzalne. Jest w takiej definicji dużo prawdy, ale musimy ją dobrze zrozu-
mieć, zanim przejdziemy dalej. 

Słowo „talent” w starożytności oznaczało nic innego jak tylko dużą 
jednostkę wagi, szacowaną na około dwadzieścia kilka do nawet 150 kilo-
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gramów, używaną głównie do mierzenia wagi metali szlachetnych. O ta-

lentach wspomina Homer, znane są one w kulturze babilońskiej, asyryjskiej, 

egipskiej, rzymskiej i palestyńskiej. 
Obecne znaczenie słowa „talent” w prawie wszystkich językach eu-

ropejskich wywodzi się jednak bezpośrednio z Pisma Świętego. Ewangelia 

według św. Mateusza (Mt 25, 14–30) opisuje przypowieść Jezusa o panu, 
który rozdał swoim sługom talenty: jednemu dał 10, drugiemu 5, a trze-

ciemu 1. Dwoje sług pomnożyło swoje talenty (czym zasłużyli na po-
chwałę), a trzeci tego nie zrobił (czym zasłużył na naganę). 

I właśnie dzięki tej przypowieści słowo „talent” zaczęło oznaczać 

zbiór uzdolnień, cech i predyspozycji, które każdy z nas otrzymał i które 
powinien odkrywać i wykorzystywać. 

Czy jednak talent ma się odnosić tylko do uzdolnień wyjątkowych 
i nadzwyczajnych? Przecież talenty do pomnożenia otrzymali wszyscy 

słudzy, a nie tylko ten najbardziej uzdolniony (jak się domyślamy, za-

pewne był to ten, który dostał ich 10). Na to pytanie twierdząco możemy 
odpowiedzieć tylko wtedy, gdy zgodzimy się z konstatacją, że każdy z nas 
ma uzdolnienia wyjątkowe i nadzwyczajne, czyli, takie, których nie ma 
nikt inny. Nie ma na świecie osoby, która ma dokładnie takie same talenty 

jak Ty! 

Jeśli każdy z nas ma inne uzdolnienia, to zgadzamy się również ze 
stwierdzeniem, że jedna osoba ma ich więcej, a druga mniej, i że jedne 

uzdolnienia są bardziej spektakularne (widoczne), inne mniej. 
Czy jednak mamy prawo powiedzieć o osobie, która ma mało talen-

tów, że jest nieutalentowana? Oczywiście, że nie. To, że ktoś ma mniej ta-

lentów, nie znaczy, że ich nie ma. I każdy, niezależnie od tego, ile ich ma, 
powinien je realizować. Dochodzimy więc do wniosku, że każdy ma ta-

lenty! 
Ale czy nie jest tak, że nasza szkoła i rynek pracy czasem o tym zapo-

minają i wspierają rozwój talentów tylko tych uczniów lub pracowników, 

którzy mają ich najwięcej? Tych uczniów, którzy zawsze są chętni, zgła-
szają się do udziału w akademiach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych? 

Jakby pomija się rozwój talentów osób mniej uzdolnionych lub zwraca się 
na nie mniejszą uwagę, niesłusznie uważając je za nieutalentowane. 
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Talenty to nasze największe zalety, dlatego w procesie rozwoju 

o wiele lepiej jest skupiać się na nich niż na tym, czego nam brakuje – na 

naszych wadach. 
Bardzo ciekawie możemy to zobrazować przy pomocy takiej komórki: 
 

 
 

Oczywiście nad wadami trzeba pracować, ale jeśli będziemy się na 

nich zbytnio koncentrować, obszar naszego potencjału (czyli możliwości) 

nie będzie się powiększał: 
 

 
 
Jeśli natomiast skupimy się na zaletach, nasz obraz będzie wyglądał 

tak, że nasze wady przestaną mieć duże znaczenie lub zostaną pokonane, 
a nasz potencjał (czyli możliwości) wzrośnie: 
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Rodzic to pierwszy odkrywca talentów swojego dziecka. Do na-

szego rodzicielskiego obowiązku należy pomoc dziecku w rozpoznaniu 

swoich talentów i odkryciu tego, co chce w życiu robić. Oczywiście nie 
mamy prawa, nie możemy tego robić za dziecko. Nie możemy oczekiwać 

od niego, że będzie realizowało nasze marzenia, ponieważ to my mamy je 

realizować, a nasze dziecko ma swoje marzenia. 
Co więcej, można powiedzieć, że każda osoba, która pracuje z in-

nymi, ma obowiązek pomocy w odkrywaniu talentów i w jak najlepszym 
ich wykorzystywaniu, również w swoim interesie: 

 To zadanie nauczyciela i pedagoga → jeśli jesteś nauczycielem i nie 
będziesz tego robił, to Twoja praca będzie okropną męczarnią i po-

winieneś sobie uświadomić, że po prostu nie wykonujesz jej dobrze. 

 To zadanie menadżera i pracodawcy → jeśli jesteś osobą, która ma 
podwładnych, i nie będziesz tego robił, Twoja firma nigdy nie osią-

gnie pełnego sukcesu. 

 To zadanie ustawodawcy → jeśli jesteś członkiem parlamentu lub 

ministrem i tworzysz prawo, które nie pozwala na pełną realizację 

talentów obywateli, to powinieneś sobie uświadomić, że robisz 
krzywdę całemu narodowi, a Twój kraj nie będzie w stanie skutecz-

nie funkcjonować, rozwiązywać swoich problemów i budować dobro-
bytu. 

 

Co więcej, jeśli jesteś pracodawcą i zatrudniasz kogoś, kto na danym 
stanowisku nie ma możliwości realizacji swoich talentów, powinieneś za-

proponować mu zmianę stanowiska lub nawet pracy, co będzie dobre za-
równo dla niego, jak i dla Twojej firmy. 

A poza tym tak naprawdę pewnie sami wiecie, że nie ma nic przyjem-

niejszego niż życie i praca z osobami, które w 100% wykorzystują wszyst-
kie swoje talenty. Z takimi osobami po prostu chce się przebywać! 

Oczywiście koncentracja na mocnych stronach, czyli na talentach, 
nie zwalnia nas z obowiązku pracy nad swoimi wadami. Znajomość wad 

jest również bardzo ważnym elementem samoświadomości. Temat pracy 

nad wadami poruszę na końcu tej części, a teraz skupmy się na talentach. 
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Co konkretnie rozumiem pod pojęciem talentów? 
Talenty to wszystkie nasze predyspozycje, które możemy wykorzy-

stywać w życiu, a więc: 
1. Wiedza i umiejętności 

2. Cechy  

3. To, jak lubimy funkcjonować 
4. Życiowe doświadczenia 

5. Motywy i wartości, którymi żyjemy 
6. Szczególne predyspozycje 

7. Marzenia i pragnienia. 

 
1. Wiedza i umiejętności 

To, co potrafimy robić i na czym się znamy, postrzegamy jako nasze 
najbardziej oczywiste talenty. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie należy 

pod tym pojęciem rozumieć tylko i wyłącznie wiedzy i umiejętności naby-

wanych w szkole czy na studiach (czyli umiejętności zawodowych). Każda 
nasza wiedza i umiejętność nabywane w życiu to nasze talenty, np.: 

 potrafisz łapać motyle, 

 potrafisz zbudować łuk i celnie z niego strzelać, 

 znasz historię imperium Achemenidów, 

 potrafisz układać kostkę Rubika. 

To Twoje talenty, które mogą być dobrze wykorzystane. 

 
2. Cechy 

Bardzo podobnie jest z naszymi szeroko rozumianymi cechami funk-
cjonowania w świecie, czyli z: 

 kreatywnością, spostrzegawczością, 

 otwartością na innych, wrażliwością, 

 aktywnością, odwagą, 

 pracowitością, cierpliwością, wytrwałością 
i całym mnóstwem innych cech, również tych odnoszących się do na-

szego wyglądu. 
Co ciekawe i ważne, nie tylko pozytywne cechy (czyli takie, z których 

jesteśmy zadowoleni) możemy traktować jako talenty. Również te, które 
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uważamy za negatywne i które nas (i innych) denerwują, mogą ukrywać 

nasze zdolności. 

Sposobem na odkrycie talentów kryjących się za cechami negatyw-
nymi może być zastanowienie się nad swoją największą wadą i nad tym, 

co nas (i zapewne osoby dookoła) najbardziej denerwuje. 

Skoro dana wada nas i nasze otoczenie denerwuje najbardziej, to 
oznacza tylko jedno: cecha związana z tą wadą występuje u nas w dużym 
nasileniu, wystarczy więc się tylko zastanowić, jaka dobra cecha może 
ukrywać się za wadą i jak związaną z nią energię dobrze wykorzystać. 

Oczywiście potrzeba do tego pracy i wysiłku.  

 
 

 
 

 

Przykładowo może wyglądać to tak: 

Wada, która nas 

najbardziej 

denerwuje 

Jaka cecha się za 

nią kryje lub może 

być z nią związana? 

Co z tym zrobić i jak 

wykorzystać? 

Nie potrafię pano-

wać nad swoimi 

emocjami. 

Wrażliwość Jeśli zapanuję nad 

swoimi emocjami, 

będę świetną pielę-

gniarką, ponieważ le-

piej będę dostrzegała 

potrzeby innych. 

Jestem leniwy. Kreatywność – po co 

się nad czymś mę-

czyć, skoro można 

wymyślić prostsze roz-

wiązanie? 

Muszę się przełamać, 

a moje kreatywne 

pomysły pozwolą mi 

lepiej rozwiązywać 

problemy moich 

klientów. 



DLACZEGO SKUTECZNOŚĆ? 39 

Jestem gadatliwa 

i już nikt nie chce 

mnie słuchać. 

Mam dużo do powie-

dzenia, mam szerokie 

horyzonty, zawsze 

wiem, co powie-

dzieć. 

Może zostanę polity-

kiem? Tylko muszę 

pracować nad tym, 

żeby mówić na temat. 

Jestem niski. Dzieci bardzo mnie 

lubią i mówią mi 

o swoich proble-

mach, czują się przy 

mnie dobrze. 

Mogę pracować 

jako terapeuta dzie-

cięcy. 

Jestem pedantką, 

ciągle denerwują 

mnie szczegóły. 

Jestem bardzo skru-

pulatna i dokładna. 

Jeśli zapanuję nad 

swoimi myślami, będę 

świetną księgową lub 

inżynierem. 

Jestem niewidomy. Nie docierają do 

mnie informacje ze 

zmysłu wzroku, ale za 

to od najmłodszych 

lat mam świetnie roz-

winięty zmysł dotyku. 

Jak nikt inny nadaję 

się na masażystę. 

 
Potraktuj powyższe przykłady jako pewnego rodzaju uproszczenie. 

Nie zawsze przecież jest tak, że ktoś leniwy jest kreatywny, ale chcę Ci 

przez to pokazać sposób myślenia o cechach, które mogą nas denerwo-
wać. Niech to będzie punkt wyjścia do szukania swoich dobrych stron. 

Bardzo podobnie może być z trudnymi doświadczeniami, które spo-

tkały nas w życiu – mogą stać się naszymi najlepszymi predyspozycjami. 
 

CZY WIESZ, ŻE…? 

Być może znasz przykład opisywany przez Kena Robinsona w jego gło-

śnej książce The Element (2009): 

W latach 30. XX wieku pewni rodzice bardzo martwili się zachowaniem 

swojej małej córeczki Gillian: ciągle się wierciła i nie mogła usiedzieć 

w miejscu. Dzisiejsi specjaliści zapewne orzekliby, że cierpi na zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), jednak 

wtedy nie był on znany. Rodzice zabrali więc córeczkę do psychiatry. 
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Ten przez jakiś czas prowadził rozmowę z rodzicami i dziewczynką, po 

czym poprosił ją, żeby zaczekała na nich w gabinecie, ponieważ on 

i rodzice chcą jeszcze chwilę porozmawiać. Ów specjalista i rodzice wyszli 

z gabinetu, ale przed wyjściem z pomieszczenia włączył on radio. 

Rodzice mieli możliwość obserwacji, jak zachowuje się córka pozosta-

wiona sama z muzyką w gabinecie. Dziewczynka zaczęła spontanicznie 

tańczyć i poruszała się przy tym z nadzwyczajną lekkością i gracją. Ro-

dzice byli zadziwieni, a lekarz zwrócił się do mamy dziewczynki: „Pani 

Lynne, Gillian nie jest chora. Jest tancerką. Niech pani zabierze ją do 

szkoły tańca”. 

Gillian Lynne (ur. 1926) jest światowej sławy tancerką, baleriną i choreo-

grafem, a o mały włos zostałaby z tego „wyleczona”. 

 
3. To, jak lubimy funkcjonować 

Oczywiście to, jak lubimy funkcjonować, związane jest z naszymi ce-
chami, jednak warto w szczególności to podkreślić, ponieważ bardzo czę-

sto o tym zapominamy i nie zwracamy na to uwagi, a przecież najzwyczaj-

niej w świecie wpływa to na naszą codzienność, np.: 

 osoba, która dobrze znosi hałas → ma predyspozycje do pracy na 

lotnisku, 

 osoba, która dobrze znosi nudę (np. osoba niepełnosprawna inte-

lektualnie) → ma predyspozycje do pracy w szatni, 

 osoba, która odnajduje się w chaosie i nieuporządkowaniu → ma 
predyspozycje do pracy w środowisku twórczym, 

 osoba, która dobrze znosi mróz → ma predyspozycje do pracy na 
stacji arktycznej, 

 osoba, która nie brzydzi się widoku krwi → ma predyspozycje do 
pracy jako weterynarz. 

 

4. Życiowe doświadczenia 
Nasze życiowe doświadczenia, i pozytywne, i negatywne, mogą nie 

tylko pozwolić nam zastanowić się nad tym, jakie mamy talenty, ale rów-
nież same w sobie być naszymi predyspozycjami – i to zarówno doświad-

czenia, które były od nas zależne, do których sami doszliśmy (np. udział 

w szkolnym teatrze), jak i te, które nas spotkały, lecz nie mieliśmy na nie 
wpływu (np. złamana noga w podstawówce). 
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Nasze życiowe doświadczenia mogą być naszymi talentami, ponieważ: 

 mogą nam pokazać, jak funkcjonujemy w różnych sytuacjach, 

 mogą nam pokazać, co dla nas w życiu jest naprawdę ważne, 

 mogą nas nauczyć nowych rzeczy, np. sposobów radzenia sobie, 

 mogą nas nauczyć przeprowadzać innych przez podobne doświad-
czenia. 

 
5. Motywy i wartości 

Coś, co kieruje naszym życiem i jest dla nas ważne, również może 

być bardzo znaczącym talentem, dlatego że motywy i wartości mają ol-
brzymią siłę dawania nam motywacji. 

Jeśli odkryjesz coś, co jest dla Ciebie w życiu naprawdę ważne (np. ro-

dzina, miłość, pomoc innym), możesz mieć ogromną siłę do realizacji tego 
w swoim życiu, nawet – można by powiedzieć – wbrew sobie, np.: 

 jeśli uznasz za ważne przeprowadzenie zbiórki funduszy dla potrze-
bujących dzieci, będziesz w stanie przezwyciężyć swój lęk przed 

ludźmi i wystąpieniami publicznymi, 

 jeśli uznasz, że chcesz stworzyć dzieło (np. program komputerowy, 

wiersz lub pracę magisterską), to będziesz siedział nad nim całą noc 

i zapomnisz o tym, że jesteś głodny i że trzeba włączyć ogrzewanie, 

 jeśli uznasz, że jesteś jedyną osobą, która jest w stanie znaleźć le-

karstwo na nieuleczalną chorobę, to zapomnisz o tym, że jesteś leniwy 
i nie chce Ci się prowadzić badań. 

 

CZY WIESZ, ŻE…? 

Brian Little (1983) zaproponował pojęcie osobistego projektu na opisa-

nie osobistego celu i działań mających prowadzić do jego realizacji. 

Taki osobisty projekt organizuje działanie, integruje różne aspekty funk-

cjonowania osoby oraz pozwala jej przezwyciężać trudności pojawia-

jące się na drodze do realizacji celu. Osobiste projekty mogą również 

motywować ludzi do podejmowania zachowań wykraczających poza 

ich dotychczasowy sposób funkcjonowania, np. skłaniać introwertyka 

do wystąpień publicznych (zob. Cain, 2012).  
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Inny psycholog, Robert Emmons (1986), na opisanie bardzo zbliżonej idei 

proponuje termin „życiowe dążenia”. Osobiste życiowe dążenia odno-

szą się do względnie trwałych dla danej osoby sposobów działania i do 

celów, do których prowadzą. Według tego autora osobiste dążenia le-

piej odzwierciedlają i są w stanie lepiej przewidywać funkcjonowanie 

człowieka niż klasycznie występujące w psychologii pojęcie cechy. 

Osobiste dążenia powstają na bazie emocjonalnych wydarzeń z prze-

szłości, wynikają z aktualnej koncepcji siebie i ukierunkowane są na przy-

szłe Możliwe Ja. 

 

6. Szczególne predyspozycje 
Na opisanie naszych szczególnych predyspozycji możemy zapropo-

nować bardzo ciekawy termin – sweet spot (Lucado, 2013). Pojęcie to od-

nosi się do gry w golfa (ale używane jest również w innych sportach, w któ-
rych uderzamy czymś w piłeczkę, np. rakietą lub kijem) i opisuje takie 

miejsce na główce kija (head), które po uderzeniu w piłkę przenosi na nią 

maksymalną energię, tzn. środek ciężkości główki kija trafia dokładnie 
w środek ciężkości piłki (piłka jest kulą, a więc jej środek ciężkości znaj-

duje się dokładnie w jej środku, główka kija natomiast ma kształt nieco 
nieregularny, dlatego znalezienie i wykorzystanie sweet spotu nie jest ła-

twe). 

W sensie geometrycznym sweet spot jest zatem punktem, a więc jest 
maksymalnie mały. Sweet spot to połączenie trzech obszarów: 

1. Co lubię robić? Co sprawia mi radość? Co mi się podoba? Przy czym 
dobrze się czuję? Co kocham robić? 

2. Na czym się znam? Co mi dobrze wychodzi? W czym jestem znawcą 

i specjalistą? 
3. Co z tego jest potrzebne ludziom? Co mogę zaoferować innym? Je-

śli będziesz dawał ludziom to, czego potrzebują, i będziesz rozwią-
zywał ich problemy, to nigdy nie będziesz miał kłopotu ze znalezie-

niem dobrej pracy i klientów oraz porzucisz poczucie bycia niepo-

trzebnym. Warto zauważyć, że jeśli coś służy światu, to ludzie będą 
Ci za to płacili, ponieważ będziesz odpowiadał na ich potrzeby i roz-

wiązywał ich problemy. 
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WIĘCEJ INFORMACJI 

Tutaj znajdziesz bardzo ciekawe ćwiczenie, jak wykorzystać tę koncep-
cję do poszukiwania SWOJEGO pomysłu na biznes: 

jakdzialacskutecznie.pl/jak-znalezc-swoj-pomysl-na-biznes 

 
Gdy naprawdę znajdziesz swój sweet spot, możesz doświadczyć cze-

goś, co literatura psychologiczna opisuje jako stan flow (Csikszentmihályi, 

1990). Jest to stan najintensywniejszej motywacji wewnętrznej, czyli takiej, 
w której motywatorem jest samo działanie. 

Stan ten to połączenie maksymalnego poziomu wykorzystania 
umiejętności oraz wyzwania. Zadanie, które wiąże się z tym stanem, jest 

więc postrzegane przez daną osobę jako bardzo trudne, ale jednocześnie 

bardzo wciągające. Kiedy znajdujemy się w tym stanie, czas jakby prze-
staje dla nas płynąć! 
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Wbrew pozorom stan flow nie jest rzadki i jeśli się nad tym zastano-

wisz, dojdziesz do wniosku, że gdzieś w Twoim życiu na pewno się już po-

jawił i z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie to właśnie Twój 
sweet spot. 

 
CZY WIESZ, ŻE…? 

Termin „flow” jest różnie tłumaczony na język polski (jako ‘przepływ’, 
‘doznanie uniesienia’, ‘uskrzydlenie’, ‘ekscytacja’), jednak bardzo 
ciekawe określenie na opisanie tego zjawiska nieświadomie zaproponował 
autor popularnej swego czasu młodzieżowej książki pt. Sposób na 
Alcybiadesa – Edmund Niziurski (1964). 

Tytułowy sposób na Alcybiadesa, czyli nauczyciela historii, polega na 
wprowadzeniu go w „dryf”, czyli luźną narrację na ciekawe tematy hi-
storyczne – całkowicie pochłania ona nauczyciela, który jakby „od-
pływa”. Co ciekawe, termin „dryf” również leksykalnie może odpowia-
dać słowu „flow”. 

  
7. Marzenia i pragnienia 

Naszą predyspozycją, czyli czymś, co możemy wykorzystać w na-
szym życiu, są też marzenia. Wszyscy mamy dwa rodzaje marzeń: 

 marzenia realistyczne – dotyczą tego, co chcemy i naprawdę mo-

żemy w swoim życiu zrobić; motywują nas do działania, 



DLACZEGO SKUTECZNOŚĆ? 45 

 marzenia ucieczkowe – dotyczą wyobrażeń nierealnych, fantazji 

oderwanych od rzeczywistości; pozwalają jednak lepiej się poczuć. 

 
Oczywiście u każdego człowieka te dwa rodzaje marzeń są nasilone 

w różnym stopniu, u jednych bardziej, u drugich mniej. W związku z tym, 
nieco uproszczając rzeczywistość, możemy podzielić ludzi na cztery 

grupy (są to wyniki moich badań realizowanych w ramach przygotowania 

doktoratu): 
 

 
 

Obydwa rodzaje marzeń są ważne i mogą nam mówić coś o nas: 

o tym, co jest dla nas ważne, co nas motywuje, co chcemy w życiu osią-

gnąć. Zastanawiając się nad naszymi talentami, warto je przeanalizować 
pod dwoma aspektami: 

 Jakie motywy leżą u ich podstaw? 

 Co jest w nich realnego i co możemy z tym w życiu zrobić? 

 
WIĘCEJ INFORMACJI 

Więcej o moich badaniach nad marzeniami przeczytasz tutaj: 

jakdzialacskutecznie.pl/doktorat-z-marzycielstwa 
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Taka samoświadomość jest podstawą skutecznego działania, ponie-

waż pozwala nadać mu odpowiedni kierunek i wizję. 

Rozwinięcie samoświadomości doprowadzi Cię do określenia swojej 
misji. O misji opowiem nieco więcej przy omawianiu filaru współpracy (po-

nieważ nie ma misji bez innych ludzi). Zwróć uwagę, że wszystko, co tutaj 

powiedzieliśmy, może dotyczyć Ciebie osobiście, ale też organizacji, 
w której żyjesz i pracujesz. Prawie wszyscy ludzie na świecie żyją i pracują 

w organizacjach, co oznacza, że z innymi ludźmi. 
Pod pojęciem organizacji będziemy rozumieli rodzinę, klasę, firmę, 

stowarzyszenie, urząd, zorganizowaną społeczność, partię, państwo oraz 

organizację międzynarodową. 
Jeśli w jakikolwiek sposób masz wpływ na swoją organizację, tzn. je-

steś rodzicem, zarządzającym, liderem, nauczycielem, przywódcą, to 
wszystkie opisane tutaj sprawy możesz też odnosić do zarządzania tą or-

ganizacją (rodziną, firmą, społecznością). Możesz mówić o jej samoświa-

domości, o jej DLACZEGO, o jej talentach, wizji, planach, celach itp. 
Pamiętaj jeszcze o jednym: nawet jeśli jesteś najniżej postawionym 

pracownikiem swojej organizacji lub najmłodszym dzieckiem w rodzinie, 
MASZ WPŁYW na kształt tej organizacji i swoje miejsce w niej. Nie oznacza 

to, że możesz wszystko, ale możesz coś, a to już więcej niż nic. Pamiętaj 

o tym podczas dalszego czytania (więcej informacji na temat przekonania 
o własnym wpływie znajdziesz w części 2 w rozdziale III). 

 
WIĘCEJ INFORMACJI 

Więcej o wykazywaniu inicjatywy w organizacji, w której pracujesz, pisa-
łem tutaj: 

jakdzialacskutecznie.pl/jak-zwiekszac-zarobki-pracujac-na-etacie 

 
 

Jak rozwijać samoświadomość u siebie i innych 
Rozwijanie samoświadomości to poszukiwanie odpowiedzi na wy-

mienione powyżej pytania. Najlepiej robić to poprzez analizę własnych 
doświadczeń, zastanawianie się, jak funkcjonuję, jak odnajduję się w róż-

nych sytuacjach, co jest dla mnie ważne. 
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Bardzo dobrą metodą rozwijania samoświadomości u siebie samego 

i u innych jest zadawanie tzw. mocnych pytań, które skłaniają nas do re-

fleksji nad najważniejszymi wartościami i marzeniami. 
Kiedy np. pytamy siebie lub kogoś „Co jest dla ciebie najważniej-

sze?” lub „Jakie jest twoje największe marzenie?”, czasami trudno wprost 

udzielić odpowiedzi i właśnie dlatego możemy wykorzystać mocne pyta-
nia. Oto one: 

 Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? 

 Co byś zrobił, gdybyś miał stuprocentową pewność sukcesu? 

 Co byś zrobił, gdybyś miał dużo pieniędzy? 

 Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że zostało ci tylko sześć mie-

sięcy życia? 

 Czego byś się nauczył, gdybyś mógł się nauczyć wszystkiego, co 
chcesz? 

 Co byś robił całymi dniami, gdybyś nie musiał chodzić do pracy lub 
szkoły? 

 Co sprawiłoby, że przeszedłbyś po kładce szerokiej na 15 centyme-
trów rozciągniętej pomiędzy dwoma wysokimi budynkami? 

 Gdybyś mógł przez godzinę porozmawiać z kimkolwiek, kto żył kie-
dyś lub żyje teraz, kto by to był? 

 Gdybyś miał napisać książkę, o czym ona by była?  

 Gdybyś miał otworzyć fabrykę, co by produkowała? 

 Gdybyś stanął twarzą w twarz z Bogiem, o co byś Go zapytał? 

 Co byś chciał, żeby napisano o Tobie w encyklopedii? 

 Co byś chciał, żeby powiedzieli o Tobie bliscy w mowie na Twoim po-

grzebie? 
 

Im starszy człowiek, tym łatwiej jest mu udzielić samemu sobie od-

powiedzi na te pytania. Wśród młodzieży zaś w bardzo ciekawy sposób 
wykorzystywana jest metoda tutoringu, którą możemy stosować już od 

13–14 roku życia. Tutoring to spersonalizowana metoda edukacyjna się-
gająca swoimi korzeniami starożytności i bardzo spopularyzowana na an-

glosaskich uniwersytetach. Tutor wspólnie z podopiecznym (bo tak naj-

częściej tłumaczy się angielskie słowo tutee, które oznacza po prostu 
ucznia lub studenta uczestniczącego w tej metodzie) w zaplanowanym 
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procesie zastanawiają się nad rozwojem podopiecznego i umawiają się na 

zadania, które ma on wykonać (może to być np. napisanie eseju). Razem 

z naszym zespołem częściej stosujemy tzw. projekty tutorskie, polega-
jące na realizacji różnych przedsięwzięć, takich jak nakręcenie filmiku czy 

przygotowanie spotkania dla rodziców i społeczności. Tego typu zadania 

w procesie tutoringu wspólnie się planuje i podsumowuje, ale nasi tutorzy 
bardzo często pomagają również w samej realizacji (np. występując w fil-

mikach). Dobre omówienie projektu realizowanego w zespole lub samo-
dzielnie przez ucznia jest bardzo sprawnym narzędziem budowania sa-

moświadomości. 

 
METODA 

strona 

508 

Jako pomoc w procesie tutoringu lub w pracy metodą pro-
jektową można wykorzystać dwa narzędzia: Arkusz planowa-
nia i Arkusz podsumowania. 

 

Oczywiście pracowanie nad samoświadomością jest o wiele łatwiej-
sze, kiedy młody człowiek osiągnął już pewien stopień rozwoju. U młod-

szych dzieci jest to trudniejsze, ale również możliwe. Po wykonaniu przez 
dziecko różnych czynności warto zadawać mu pytania w stylu: „Jak ci to 

poszło?”, „Czy to było dla ciebie trudne?”, „Czy ci się to podobało?”.  

 
METODA 

strona 

412 

Do opisu talentów u dzieci możemy użyć Arkusza obserwacyj-
nego talentów dziecka. Kiedy go wypełnimy, bardzo dobrze 
jest o tym porozmawiać z dzieckiem. 

 

Zebranie i uporządkowanie wiedzy o samym sobie to pierwszy krok 
do skutecznego działania – prowadzi nas do odpowiedzi na pytanie „Kim 
jestem?”. Szczera i adekwatna odpowiedź nie tylko wyznacza kierunek 
naszych działań, ale też daje nam prawdziwą motywację do stawania się 

tym, kim jesteśmy. 

To dotyczy zarówno Ciebie, jak i Twojej organizacji (rodziny, firmy, 
społeczności). Znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest bardzo ważne – 

jeśli nie zadasz sobie tego trudu i zaczniesz działać, to uważaj, bo możesz 
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zabłądzić. To jak poruszanie się po ciemnym lesie bez mapy, kompasu, 

a co najważniejsze – bez celu, do którego chce się dojść. 

Budowanie swojej samoświadomości to także dostrzeżenie tego, że 
żyjemy w grupach i społecznościach, do których powinniśmy czuć się 

przywiązani, bo dzięki temu jesteśmy skuteczniejsi (o tym przeczytasz 

w części 4 rozdziału II). To również dostrzeżenie tego, że każdy z nas ma 
taki kawałek rzeczywistości, za który tylko i wyłącznie on jest odpowie-
dzialny. Nie chodzi o to, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale o to, że jeśli 
czujesz, że jesteś za coś odpowiedzialny, to jedynie Ty możesz zająć się 

tym tak jak Ty. Ktoś inny może nawet zrobiłby to lepiej i sprawniej niż Ty, 

ale tego kogoś tutaj teraz nie ma i to jest Twoja przestrzeń i Twój czas do 
działania. Nie od Ciebie zależy to, w jakim miejscu i czasie żyjesz, ale od 

Ciebie zależy, co z tym czasem i miejscem zrobisz. 
Kształtowanie swojej samoświadomości to szukanie czegoś, w czym 

mogę być najlepszy na świecie, nie według tego, co sądzą inni, ale według 

tego, co sądzę ja. To – jak pisze Covey (2005) w 8. nawyku – znajdowanie 
swojego głosu i pomaganie w tym innym. I właśnie to jest pierwszy ele-

ment skutecznego działania. 
 

METODA 

strona 

388 
Dziewięć rozbudowanych ćwiczeń przeprowadzających przez 
opisany powyżej proces rozwijania samoświadomości, odkry-
wania talentów, a następnie – na ich podstawie – spisywania 
swojej misji i planowania przyszłości zebrałem w zbiór pt. Do 
czego jestem stworzony? 

 
 

Jak pracować nad wadami 
Z naszymi wadami niekiedy może być trochę jak ze stołem. Piękna 

zastawa i wykwintne dania to nasze talenty, na których powinniśmy się 
koncentrować, ale nic z nich nie będzie, jeśli stół stoi na zniszczonych no-

gach, którymi są nasze wady. Trzeba je naprawić, żeby cieszyć się posił-

kiem. 
Z pracą nad wadami jest jak z pracą nad nawykami, ponieważ wady 

to nic innego jak pewnego rodzaju skłonność, która sprawia, że zachowu-
jemy się w sposób niepożądany. 
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Skłonność ta, czyli wada, sprawia, że jest nam łatwiej nieodpowied-

nio się zachowywać. Podobnie jest z nawykiem, który też powoduje, że ła-

twiej nam zachowywać się w określony sposób – dane zachowanie jest 
w pewnym sensie automatyczne.  

O kształtowaniu nawyków i pozbywaniu się tych niepotrzebnych 

opowiem w rozdziale IV w części 3. Tutaj chcę tylko pokazać jedną prostą 
metodę walki z własnymi wadami – to Arkusz rozwoju (możesz go też na-

zywać Arkuszem pracy nad sobą albo Arkuszem budowania filarów sku-
teczności, jeśli chcesz wpisywać do niego treści z poszczególnych części 

tego podręcznika). Oto jak go używać: 

1. W arkuszu wpisujemy najlepiej jeden cel naszego rozwoju, doty-
czący np. pozbycia się wady, choć lepiej cel ten sformułować pozy-
tywnie i ująć go w małych krokach. 

 

 
 

2. Następnie wpisujemy tam również małą codzienną czynność, która 

doprowadzi nas do tego celu, np.: 

 uśmiechnę się codziennie do szefa, 

 codziennie wypalę jednego papierosa mniej, 

 codziennie nauczę się pięciu obcych słówek, 

 co tydzień pójdę na basen, 

 co miesiąc odwiedzę mamę. 
 

3. Najważniejszym elementem korzystania z arkusza jest to, że zgod-
nie z przyjętą zasadą małych kroków regularnie zaznaczasz ich wy-
konywanie. Jeśli coś idzie źle, zastanów się, dlaczego tak jest, i może 

jeszcze zmniejsz zakres pojedynczego działania: 
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O wiele skuteczniej jest np. uczyć się codziennie 
jednego nowego słówka lub robić jedno ćwiczenie, 
niż nie robić nic, mimo że w planach było pięć słówek 
lub ćwiczeń. 
 

METODA 

strona 

417 
Formularze Arkusza rozwoju oraz Arkusza budowania filarów 
skuteczności znajdziesz w rozdziale VI. 

 
CZY WIESZ, ŻE…? 

Choć praca nad swoimi zaletami (rozwijaniem talentów) powinna być 
priorytetem, nie można zapominać o pracy nad wadami. Takie podej-
ście było podstawą edukacji i wychowania już od starożytności 
(tzw. edukacja klasyczna). Światowej sławy specjalista od zarządzania 
Stephen Covey (1996) we wstępie do swojej bestsellerowej książki 7 na-
wyków skutecznego działania pisze, że nowoczesna edukacja jakby 
o tym zapomina, akcentując tylko płytko rozumianą pracę nad osobo-
wością (tzw. rozwój osobisty, osiąganie sukcesów, techniki, triki, lifehacki, 
manipulacja itp.), a zapominając o głębokiej pracy nad charakterem 
(pracy nad sobą dotykającej wszystkich sfer człowieka, kształtowania 
cnót i walki z wadami). 

Osobiście nie podobają mi się określenia typu „rozwój osobisty” albo 
„samorealizacja” (to z kolei zaczerpnięte z psychologii humanistycznej), 
ponieważ zbyt akcentują rozwój dla samego rozwoju, z dużym 
akcentem na „Ja” („osobisty”, „samo-”), jakby w oderwaniu od „My”. 
Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy rozwija się po to, żeby służyć 
większym celom niż on sam. I właśnie po to odkrywamy i wykorzystujemy 
swoje talenty oraz pozbywamy się wad. 

Z tego też powodu o wiele bardziej przemawiają do mnie określenia 
„praca nad sobą” lub „praca nad charakterem”, ponieważ akcentują 
one również wysiłek niezbędny do prawdziwego rozwoju. 
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I.2. Myślenie – Wizja i plan 
 

W tej części dowiesz się: 

 Dlaczego posiadanie wizji jest takie ważne. 

 Dlaczego warto i jak odróżniać marzenia od zachcianek. 

 Jakie zagrożenia niesie za sobą nadmierna wizualizacja. 

 Dlaczego warto i jak planować swoje działania. 

 Co to znaczy zaczynać od najważniejszego i jak to robić. 

 Jak mądrze planować finanse i uczyć tego dzieci. 

 

 

Wizja 
Święty Charbel Makhlouf kiedyś powiedział: „Kierunek, który obie-

rasz, jest ważniejszy niż prędkość, z jaką się poruszasz. Jaki jest pożytek 

z prędkości i przyspieszenia, kiedy kierunek jest błędny?”. 
Samoświadomość będzie nam potrzebna do wykonania kolejnego 

kroku skutecznego działania, czyli do określenia wizji. Można by powie-

dzieć, że wizja to jakby stan końcowy naszego działania, ale nie do końca. 
Wizja to bardziej kierunek. 

Oczywiście kierunek może być związany z jakimś stanem końcowym, 
ale nie zawsze tak jest, ponieważ wiele z naszych działań podejmujemy 

z myślą o ich robieniu, a nie zrobieniu (jak np. byciu dobrym człowiekiem 

czy prowadzeniu firmy). 
Co ważne, charakterystyką dobrej wizji jest to, że nie tylko nadaje 

ona kierunek, ale również dodaje pewnego rodzaju motywacyjnej energii, 
inspiracji do tego, żeby ją realizować. Wizja działania wynika z prawdzi-

wego rozpoznania siebie, a więc z odkrycia prawdziwych pragnień. Jest 

tym, co naprawdę chcesz robić. 
Lubimy sprawy zamknięte i czujemy pewien dyskomfort, kiedy są 

niedokończone, kiedy nadal mamy coś do zrobienia. Nasz mózg nie chce 

takiej sprawy „wypuścić” i ciągle o niej myślimy. Ludzki układ poznawczy 
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działa w ten sposób, chroniąc nas przed zapomnieniem tego, co uważa za 

ważne. 

W związku z tym opisano takie zjawiska jak to, że lepiej pamiętamy 
zadania niedokończone (tzw. efekt Zeigarnik) oraz że mamy tendencję do 

powracania do rozpoczętych czynności (efekt Ovsiankiny). Co ciekawe, są 

one nawet wpisane w naszą biologię, ponieważ małpy również lubią do-
kańczać zadania, które rozpoczęły. 

 
CZY WIESZ, ŻE…? 

Efekt Zeigarnik polega na tym, że lepiej pamiętamy zadania, które zo-
stały przerwane i niedokończone, dlatego lubimy dokańczać, zamykać 
sprawy, np. kelner lepiej pamięta zamówienia jeszcze nieopłacone niż 
opłacone. Nazwa efektu pochodzi od nazwiska rosyjskiej psycholog 
Blumy Zeigarnik, która opisała go już w 1927 roku. 

Efekt Ovsiankiny polega na tym, że mamy tendencję do powracania 
do niedokończonych zadań, np. kiedy ktoś nam przerwie, po prostu lu-
bimy dokańczać sprawy i uwalniać od nich umysł. Nazwa efektu też 
pochodzi od nazwiska rosyjskiej psycholog – Marii Rickers-Ovsiankiny, 
która opisała go w roku 1928. 

 

Dlatego istotne jest, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką mam wi-

zję i do czego dążę. Najważniejsze, żebyś wiedział, o co Ci konkretnie cho-
dzi. Po prostu zapytaj siebie, DLACZEGO robisz to, co robisz, a będzie Ci 

łatwiej określić wizję tego, co chcesz osiągnąć.  
Drugi nawyk skutecznego działania Stephena Coveya (1996) brzmi: 

zaczynaj z wizją końca. I nie chodzi tu o jakiś ściśle określony cel, ujęty 

w czasie i liczbach, lecz o to, żebyś wiedział, czy wycinając drogę przez 
dżunglę, podążasz we właściwą stronę. Niekiedy podczas działania warto 

wejść na drabinę i sponad drzew sprawdzić, czy idziesz w dobrym kie-
runku. 

Takie podejście do tematu ma bardzo duże znaczenie dla Twojej mo-

tywacji. Pytając siebie „DLACZEGO?”, przypominasz sobie swoje motywy 
i wartości, a te są bardzo ważne, jeśli chodzi o motywację. 
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CZY WIESZ, ŻE…? 

Richard Ryan i Edward Deci (2000), obecnie najbardziej wpływowi 
badacze motywacji, wyżej wymienione dwie grupy celów nazwali 
odpowiednio celami zewnętrznymi (extrinsic goals, np. wygląd 
zewnętrzny, opinia innych) oraz celami wewnętrznymi (intrinsic goals, 
np. zdrowie, zainteresowanie). 

Badania pokazują, że stawianie sobie celów o charakterze wewnętrz-
nym wiąże się z większą autonomią, lepszą realizacją tych celów, wkła-
daniem większego wysiłku (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon i Deci, 
2004), a w związku z tym – z większym zadowoleniem z życia niż stawia-
nie sobie celów o charakterze zewnętrznym. 

 

Najpierw zrozum, DLACZEGO coś robisz, a odpowiedź na pytanie 

o Twoją wizję będzie dla Ciebie banalnie prosta – kiedy osiągniesz właśnie 
to DLACZEGO. 

Oczywiście może się okazać, że Twoje DLACZEGO nigdy nie zosta-
nie osiągnięte, ponieważ wyznacza ono jedynie kierunek, nie jest stanem, 

który można osiągnąć. Może tak być, ale kiedy wiesz, czego chcesz, wiesz 

również, co Ci jest do tego potrzebne, a przez to określanie zakończeń 
poszczególnych działań, które prowadzą Cię w obranym przez Ciebie kie-

runku, jest o wiele łatwiejsze. 
Zatem najpierw zastanów się, DLACZEGO robisz to, co robisz, a po-

tem spisz swoją wizję, np.: 

 Moja praca magisterska ma rozwijać moje zainteresowania sztuką 
XX wieku, ma mieć minimum 90 stron, trzy rozdziały i ma być napi-

sana prostym językiem, bo być może wydam ją kiedyś jako książkę. 
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 Wydarzenie, nad którym pracuję, ma trafiać do osób w wieku 20–30 lat, 

z dużych miast, zainteresowanych zarządzaniem czasem i ma je za-

inspirować do pracy nad sobą. 

 Chcę schudnąć na tyle, żebym zmieściła się w moje ulubione zielone 

spodnie. 
 

A może Tobie chodzi tak naprawdę o to: 

 Chcę odwalić tę pracę magisterską tylko po to, żeby rodzice się nie 

czepiali, że nie skończyłem studiów. Musi mieć więc tylko 80 stron. 

 Wydarzenie, nad którym pracuję, ma mówić coś o czasie, bo nasza 

firma sprzedaje zegarki i szef twierdzi, że coś na tym zyskamy. Chcę 
więc, żeby dowiedziało się o nim minimum 200 osób. 

 Chcę schudnąć, bo koleżanki się ze mnie śmieją, tak więc trzy kilo 
wystarczy (bo wtedy już wszystkim będę mogła się pochwalić, że 

schudłam). 
 
 

Marzenia i zachcianki 
Kiedy zastanawiasz się nad tym, czego naprawdę chcesz, pamiętaj 

o podziale na marzenia i zachcianki. To, czego NAPRAWDĘ chcemy, to 

nasze marzenia, pragnienia, długofalowe plany i cele, a to, czego chcemy, 

to nasze zachcianki, potrzeby chwili, utrudniacze, ale też w jakiś sposób 
są one dla nas atrakcyjne. Pokażę to na przykładzie: 

 

MARZENIA 
to, czego NAPRAWDĘ chcesz 

dotyczą raczej przyszłości 

ZACHCIANKI 
to, czego chcesz 

dotyczą raczej teraźniejszości 

Wysportowana sylwetka Zjedzenie pączka 

Skończenie studiów Pójście na dzisiejszą imprezę 

Skończenie projektu w pracy Sprawdzenie Facebooka 

Bycie w porządku z własnym 
sumieniem 

Zrobienie małego przekrętu, 
o którym i tak nikt się nie dowie 
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W tym rozróżnieniu możemy również ulokować dylematy moralne. 

Przecież generalnie chcesz być dobrym człowiekiem, ale czasami pod 

wpływem chwili, chęci zysku czy też może strachu podejmujesz decyzję 
dotyczącą zachowania wbrew sumieniu. 

To bardzo proste i oczywiste przykłady, ale chcę pokazać, że cza-

sami to, czego chcemy, troszkę rozjeżdża się z tym, czego NAPRAWDĘ 
chcemy. 

Jeśli odpowiesz sobie na pytanie o to, czego NAPRAWDĘ chcesz, 
trochę innego znaczenia nabiera słowo „muszę”. Jeśli naprawdę chcesz 

skończyć studia, to powiedzenie „muszę uczyć się do egzaminu” równie 

dobrze oznacza „chcę uczyć się do egzaminu”. Oczywiście trudno spon-
tanicznie powiedzieć „chcę się uczyć”, jeśli chodzi o naukę samą w sobie. 

Dopiero kiedy połączysz cel bliski (egzamin) i cel daleki (koniec studiów), 
nabiera to sensu. Chyba że Ty wcale nie chcesz skończyć tych studiów, 

tylko czujesz się do nich przymuszony… 

W pewnym sensie osoba, która bardzo dobrze odkrywa swoje naj-
głębsze DLACZEGO i nim żyje, może nie mieć w swoim życiu takich spraw, 

o których powie „muszę”. 
 

METODA 

strona 

359 

Lekcja 11 Programu Aktywności Edukacyjnej opisuje sposób 
wykorzystania w pracy edukacyjnej rozróżnienia na marzenia 
i zachcianki.  

 

Od Twojej wizji tego, czego naprawdę chcesz, zależy to, jaki kształt 
mają przyjąć Twoje działania. Niezależnie od tego, jakie motywacje i jakie 

DLACZEGO stoją za tą sprawą, koniecznie ją spisz. 

Spisanie jest bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobisz, Twój mózg będzie 
ciągle przetwarzał informacje dotyczące tego zadania, czyli po prostu bę-

dziesz cały czas o tym myślał, a przez to trudniej będzie Ci się skupić na 
realizacji. 

Spisz to w prostych punktach, nawet w formie obrazków lub mapy 

myśli, ale unikaj wizualizacji, czyli wyobrażania sobie ze zbytnim wczuwa-
niem się. 
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Zagrożenia nadmiernej wizualizacji 
Kiedy opracowujesz swoją wizję, oczywiście możesz sobie wyobra-

żać, jak to, nad czym pracujesz, będzie wyglądało (no bo przecież po to 

mamy wyobraźnię i marzenia), ale unikaj czegoś takiego jak wciągające 

wizualizowanie sobie swojego celu, np. wyobrażania sobie, że już jedziesz 
swoim nowo kupionym samochodem. 

To bardzo niebezpieczne, ponieważ obniża naszą motywację (choć 
mogłoby się wydawać, że będzie ją podwyższać). Kiedy wyobrażasz sobie 

to, że już jedziesz tym samochodem, lub jakiś inny efekt Twoich działań, 

umysł „przeżywa” emocje związane z tym stanem, przez co czujesz się 
lepiej, jakbyś już to osiągnął. 

No właśnie: jakbyś już to osiągnął. A skoro tak się czujesz, to po co 
jeszcze cokolwiek robić? Tak właśnie działa nasz mózg. 

 
CZY WIESZ, ŻE…? 

Lien Pham i Shelley Taylor (1999) przeprowadziły badanie, w którym 
studentów podzielono na cztery grupy: 

1. Grupa wyobrażała sobie, że odniosła sukces na egzaminie (out-
come stimulation). 

2. Grupa wyobrażała sobie, że uczy się do egzaminu i wkłada w tę 
naukę wysiłek (process stimulation). 

3. Grupa wyobrażała sobie i to, i to (combined). 

4. Grupa nic sobie nie wyobrażała (control). 

Jak myślisz, której grupie nauka poszła najlepiej? Wyniki tego badania 
wyglądały tak: 
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Najlepiej poszło studentom, którzy wyobrażali sobie, że się uczą, a naj-
gorzej tym, którzy wizualizowali sobie swój sukces. 
 

 
Oczywiście wizualizowanie sobie stanu końcowego działań może być 

pomocne, ale moim zdaniem tylko w dwóch przypadkach: 

1. Kiedy chcesz podjąć ważną życiową decyzję (np. o wyborze zawodu 
lub przeprowadzce). Możesz wtedy wykorzystać wizualizowanie so-

bie stanów końcowych w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak 
się będziesz z tym czuł. Jeśli to, co sobie wyobrażasz, będzie wzbu-

dzało w Tobie przyjemne uczucia, to wiesz, że warto iść w tę stronę, 

a jeśli nie, to wiesz, że nie. (Przykładowo jeśli myślisz o zawodzie le-
karza, to wyobraź sobie siebie dokonującego sekcji zwłok. Jak się 

z tym czujesz? Czy dalej chcesz być lekarzem?) 
2. Kiedy chcesz dobrze zaplanować jakieś konkretne dzieło, nad któ-

rym pracujesz (np. dom, książka, regał, robot, obraz). Szczegółowe 

wyobrażanie sobie tego obiektu może Ci pomóc lepiej go zaplano-
wać, tak żeby spełniał swoje funkcje. (Nie wyobrażaj sobie jednak: 

„Fajnie byłoby mieć dom”, ale jeśli już podejmiesz decyzję, że go bu-
dujesz, pomyśl, co chcesz, żeby tam było, jaki chcesz układ pomiesz-

czeń, jakie drzwi, sprzęty itp.). 

 
W innych przypadkach wystrzegaj się, jak możesz, wizualizowania 

sobie sukcesów, bo niestety będzie Cię to odciągać od celu, a nie do niego 
przybliżać. O wiele lepiej jest wizualizować sobie działania, które mają 
nas prowadzić do realizacji naszej wizji, czyli – tak w skrócie – PLAN. 

 
METODA 

strona 

388 

W zbiorze Do czego jestem stworzony? znajdziesz ćwiczenia 
dotyczące wykorzystania wyobraźni w procesie konstruowa-
nia wizji (dzień 6. i dzień 7.). 

 
WIĘCEJ INFORMACJI 

Jeśli interesują Cię badania na temat związku wyobraźni z zachowa-
niem, zapraszam do lektury tego wpisu: 

jakdzialacskutecznie.pl/sciema-bezmyslnej-wizualizacji 
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A tutaj opis negatywnych skutków tzw. pozytywnego myślenia 
polegającego na skupieniu się tylko i wyłącznie na wyniku, a nie na 
działaniu, które ma do niego doprowadzić: 

jakdzialacskutecznie.pl/pozytywne-myslenie 

 

Oczywiście w zależności od tego, o jakim rodzaju spraw myślisz, 

Twoja wizja będzie miała inny charakter. Będzie bardziej lub mniej precy-
zyjna. Jeśli np. myślisz o swojej karierze edukacyjno-zawodowej, to siłą 

rzeczy Twoja wizja będzie bardziej ogólna, a jeśli planujesz przygotowa-
nie prezentacji na najbliższą lekcję, powinna być bardziej dokładna. 

Wizja to nie to samo co cel. W pewnym sensie możemy te terminy 

rozumieć jako tożsame (miejsce, do którego chcesz dojść; stan, który 
chcesz osiągnąć), ale wizja częściej będzie miała charakter kierunku, a cel 

– stanu rzeczywistości, który chcesz osiągnąć. 
Posiadanie wizji w każdej sferze życia sprawia, że skutecznie dopro-

wadzamy swoje sprawy do końca i traktujemy to, co robimy, jak „swoje”, 

nawet jeśli literalnie nasze nie jest. Każdy z nas ma jakiś wycinek rzeczy-
wistości, za który jest odpowiedzialny, i posiadanie wizji rozwoju tego wy-

cinka stanowi właśnie największy przejaw odpowiedzialności za niego. 
Nawet gdy pracujesz u kogoś, to oznaką poważnego traktowania swojej 

pracy i swojej odpowiedzialności jest posiadanie przynajmniej jakiejś 

ogólnej wizji tego, jak Twoje stanowisko pracy ma wyglądać za 10–15 lat. 
Wiem, że nie jest to łatwe, kiedy np. wykonujesz jakieś proste czynności 

albo Twoje stanowisko pracy skonstruowane jest w sposób, który uniemożli-
wia Ci jakąkolwiek własną aktywność, ale takie podejście – wykazywanie ini-

cjatywy i twórcze konstruowanie swojego stanowiska – jest objawem bycia 

w porządku wobec pracodawcy (nawet jeśli jest on w pewnym sensie abstrak-
cyjny, bo np. za Twoją pracę płaci społeczeństwo). Posiadanie wizji tego, 

jak ma wyglądać Twoje miejsce pracy za 10–15 lat, i jego aktywne kon-
struowanie (nawet jeśli masz świadomość, że za 10–15 lat będzie na nim 

pracował ktoś inny) stanowią najlepszy przejaw postawy „zależy mi”, a ta 

z kolei jest najszybszą drogą do awansu i lepszych zarobków. 
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WIĘCEJ INFORMACJI 

Więcej o wykazywaniu inicjatywy w organizacji, w której pracujesz, pisa-
łem tutaj: 

jakdzialacskutecznie.pl/jak-zwiekszac-zarobki-pracujac-na-etacie 

 

Stworzenie wizji to wyznaczenie kierunku. Kolejnym elementem 
skutecznego działania jest opracowanie planu podróży. 

 
 

Planowanie 
Kiedy już wiemy, czego naprawdę chcemy, i skonstruowaliśmy wizję 

naszego działania, przystępujemy do procesu planowania. Proces ten naj-
łatwiej uporządkować, opisując trzy rodzaje celów oraz związanych z nimi 

planów: 

1. Cele i plany strategiczne 
2. Cele i plany taktyczne 

3. Cele i plany operacyjne. 
 

1. Cele i plany strategiczne 
Cele strategiczne to cele długodystansowe. Można je stawiać na dłu-

żej niż rok. Powinny one wynikać bezpośrednio z wizji siebie lub wizji or-

ganizacji. Cele strategiczne to inaczej takie kroki milowe stawiane w dro-
dze do realizacji wizji.  

Do planowania tego rodzaju celów nie trzeba mieć jakiegoś specjal-

nego narzędzia, ale warto spisać je z datą i wracać do tego spisu co jakieś 
sześć miesięcy, nie rzadziej niż co rok. 

 
2. Cele i plany taktyczne 

Cele taktyczne to takie, które mają Cię zaprowadzić do realizacji ce-

lów strategicznych. Żeby osiągać tego rodzaju cele, warto przygotować 
sobie plan taktyczny, czyli w gruncie rzeczy prostą tabelkę z trzema ko-

lumnami (lub czterema, jeśli pracujesz z zespołem, możesz dodać również 
piątą kolumnę na uwagi):  
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Cel strategiczny Termin 

Wydanie numeru gazety 2017-12-12 

 

Zadanie 
główne 

Zadanie szczegó-
łowe 

Osoba Termin 

Przygotowanie 
tekstów 

– tekst o życiu 
– tekst o miłości 
– tekst o pieniądzach 
– tekst o zdrowiu 
 

Agnieszka 
Michał 
Kuba 
Kasia 

2017-11-12 

Przygotowanie 
grafik do tekstów 
 

– grafika o życiu 
– grafika o miłości 
– grafika o pienią-
dzach 
– grafika o zdrowiu 
 

Damian 
Damian 
Damian 
Michał 

2017-11-17 

Korekta tekstów 
 

 Karol 
 

2017-11-17 

Skład 
 

 Michał 2017-11-21 

Korekta redak-
cyjna 
 

 Karol 2017-11-23 

Oddanie do 
druku 
 

 Michał 2017-11-25 

 
Jeśli wykorzystujesz ten plan w pracy z zespołem, to bardzo ważne 

jest wypełnienie kolumny dotyczącej przypisania odpowiedzialności po-

szczególnym osobom. Jeśli narzędzie wykorzystywane jest do stworzenia 
osobistego planu, to kolumny tej oczywiście wypełniać nie trzeba lub 

można ewentualnie wpisać tam osoby, które poprosimy o pomoc. 
 

3. Cele i plany operacyjne 
Poważnie to brzmi, ale najzwyczajniej w świecie chodzi tutaj 

o sprawy, które zapisujesz na swojej liście rzeczy do zrobienia i w kalendarzu. 

Kiedy już coś zapiszesz w planie taktycznym, warto to przenieść na 
plan operacyjny, czyli po prostu wpisać do kalendarza, planując czas wy-

konania. 
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Do swojego planu operacyjnego sprawy możesz wpisywać w nastę-

pujących trzech kategoriach: 

 PILNE – to sprawy, którymi chcesz się zająć w pierwszej kolejności; 
rankiem lub nawet poprzedniego dnia wieczorem warto tutaj wpisy-

wać sprawy dotyczące danego dnia, 

 NIEPILNE – to sprawy, o których chcesz pamiętać, ale nie musisz ich 

robić teraz (dziś); np. ktoś poprosił Cię o pomoc, dlatego musisz coś 

napisać, do kogoś zadzwonić itp., 

 INSPIRACJE – to bardzo ciekawa sekcja, ponieważ często w ciągu 

dnia pojawiają się jakieś myśli, pomysły, ktoś Ci przesyła jakiś filmik, 
artykuły, wpadnie Ci do ręki jakaś fajna książka; spraw z tej kategorii 

nie musisz realizować, ale chcesz i zrobisz to, jak będziesz mógł, 

a nawet jeśli nie, to sam fakt ich pojawienia się może Cię do czegoś 
zainspirować. 

 
WIĘCEJ INFORMACJI 

Z tego wpisu możesz pobrać formularz planu operacyjnego z kalenda-
rzem, w którym zapiszesz swoje codzienne sprawy do załatwienia: 

jakdzialacskutecznie.pl/trzy-rodzaje-celow-planow 

 

Bardzo ważne jest to również w pracy zespołowej. Na podstawie ze-

społowego planu taktycznego każdy członek zespołu tworzy własny plan 
operacyjny, czyli po prostu przepisuje swoje zadania ze wspólnego planu. 

Cele operacyjne (codzienne czynności) prowadzą do osiągnięcia ce-
lów taktycznych (realizacji zadań), a te z kolei – do osiągnięcia celów stra-

tegicznych. Wszystko to prowadzi do Twojej wizji. Wszystko, co robisz, 

jest Twoją misją. 
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Mniej więcej podobnie taką strukturę działań możemy wpisać w tzw. 
drzewko celów lub schemat rybiej ości (diagram Ishikawy). 

Może Ci się wydawać, że takie proste narzędzia wcale nie pomogą 

w działaniu. A może myślisz sobie, że jesteś w stanie to wszystko zapa-
miętać? Chcę jednak przekonać Cię, że mimo to warto spisywać plany i że 

z planem po prostu jesteś skuteczniejszy. 

 
Dlaczego warto spisywać plany? 
 Spisanie planu nadaje wizji wymiar realności (całość planowanego 

działania może wydawać się nierealna, ale poszczególne elementy 

już takie nie są). 

 Spisanie planu nadaje zadaniom priorytety (wiemy, od czego za-

cząć). 

 Spisanie planu organizuje czas. 

 Spisanie planu jest pewnego rodzaju zobowiązaniem, umową z sa-

mym sobą – to motywuje do działania. 

 Spisywanie uspokaja. Jeśli masz wrażenie, że nie ogarniasz ogromu 

spraw, które masz na głowie, usiądź i spisz wszystko, a od razu bę-
dziesz spokojniejszy. 

 Mając spisany plan, możemy na bieżąco sprawdzać postęp działań. 

 Na podstawie planu możemy realizować efektywniejszą ewaluację 
działania (określimy, który element poszedł dobrze, a który należałoby 

poprawić). 
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Czy cel ma być SMART? 
Zapewne znasz bardzo popularną metodę stawiania sobie celów, 

czyli metodę SMART. Zgodnie z nią cel powinien być: 

 skonkretyzowany (specific), 

 mierzalny (measurable), 

 osiągalny (achievable), 

 istotny (relevant), 

 określony w czasie (time-bound). 

 

Moim zdaniem nie ma tak naprawdę dużego znaczenia, czy cele są 
określone w czasie, czy zawierają jakieś liczby. Nie bój się stawiać sobie 

takich celów, które nie spełniają warunków SMART.  
Cel ma sens tylko wtedy, kiedy daje Ci motywację i wyznacza kieru-

nek Twojego działania tu i teraz (a nie kiedyś w przyszłości, nieważne, czy 

określonej w czasie, czy nie). 
Dlatego warto stawiać sobie cele nie tylko dotyczące czynności za-

kończonych, np. „napisać trzy książki o skuteczności osobistej”, ale rów-
nież takie, które odnoszą się do wykonywania czynności, a nie ich koń-

czenia, np. „pisać książki o skuteczności osobistej”. 

To dotyczy zwłaszcza celów strategicznych. Jeśli chodzi o cele tak-
tyczne i operacyjne, powinny być one raczej stawiane w odniesieniu do 

działań ukończonych. Używam tutaj słowa „raczej”, bo pamiętaj, że cel 
jest dla Ciebie, a nie Ty dla celu, i to on ma Tobie służyć, dlatego jeśli bę-

dziesz chciał postawić sobie cel operacyjny w formie niedokończonej 

czynności (np. „pisać dziś książkę” zamiast „napisać dziś tysiąc słów jak 
Jack London”), to tak po prostu zrób. 

Właśnie cele dotyczące „robienia”, a nie „zrobienia” powinny składać 
się na Twoją osobistą misję i misję Twojej organizacji (o misji będzie jesz-

cze więcej w rozdziale II w części 4). Przykładowo: 

 bycie dobrym człowiekiem, 

 odkrywanie w ludziach talentów, 

 pomaganie ludziom w osiąganiu ich życiowych celów, 

 prowadzenie ludzi do Boga, 

 dostarczanie usług na najwyższym poziomie, 



DLACZEGO SKUTECZNOŚĆ? 65 

 zmienianie świata poprzez uczenie ludzi, jak mają uczyć innych sku-

teczności opartej na zasadach, 

 bycie inspirującym nauczycielem. 
 

 

Zaczynaj od najważniejszego! Priorytety 
Jeszcze jedna ważna zasada niezbędna w skutecznym planowaniu 

i działaniu: zaczynaj od najważniejszego! 
 

Pamiętaj: nie ma dwóch spraw o takim samym 
priorytecie. 

 
Co to konkretnie oznacza? 

1. Kiedy planujesz szeroko swoje działania i zastanawiasz się nad swo-

imi celami (lub celami swojej organizacji), zaczynaj od tego, co jest 
dla Ciebie najważniejsze. 

2. Pamiętaj, że pilne to nie znaczy ważne. 
3. Zadaj sobie pytanie o kluczowe elementy. 

4. Zaczynaj dzień od najważniejszego. 

5. A może zrób coś przed śniadaniem? 
 

1. Co jest dla Ciebie najważniejsze? 
Jak już zauważyłeś, warto nadać celom pewną strukturę, tzn. po pro-

stu je pogrupować. Na poprzednich planszach przedstawiłem je posegre-

gowane według klucza rozłożenia w czasie (czyli perspektywy czasowej). 
Teraz chcę przedstawić inny sposób: według treści. 

Co ważne, zarówno kryterium rozłożenia w czasie, jak i kryterium 
treści powiązane są z ważnością celów. Tak jak cele o dłuższej perspekty-

wie czasowej (czyli właśnie strategiczne) są ważniejsze od celów o krótszej 

perspektywie (pamiętaj: pilne nie znaczy ważne!), tak różne treści celów 
też mówią o ich ważności. 

Warto postawić sobie i swojej organizacji cele dotyczące następują-
cych czterech kategorii treściowych, rozpoczynając od najważniejszej, 

a kończąc na najmniej ważnej: 
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I. Cele duchowe 
Ta kategoria celów odnosi się wprost do postrzeganego przez 

Ciebie sensu Twojego życia, do wyznawanych przez Ciebie warto-
ści, do tego, co jest w Twoim życiu najważniejsze. Do Twojego oso-

bistego DLACZEGO. Niezależnie od Twojego światopoglądu, Twojej 

religii i w ogóle wizji świata na pewno masz sprawy, które są dla 
Ciebie ważne.  

Zwróć uwagę, że nawet jeśli masz maksymalnie materiali-
styczną wizję świata i uważasz, że świadomość to tylko dobrze zor-

ganizowana materia, to i tak masz w sercu jakieś wartości, które są 
dla Ciebie zwyczajnie ważne, jak np. miłość do bliskich, poczucie 
sprawiedliwości społecznej czy szacunek do dobrych ludzi. 

Nie jest sensowne postrzeganie swojej żony czy swojego 
męża jako zbioru dobrze zorganizowanych atomów, bo to bynajm-

niej nie prowadzi do dobrej relacji małżeńskiej. 

Dlatego warto stawiać sobie w pierwszej kolejności właśnie 
cele dotyczące Twoich wartości, tego, co jest dla Ciebie najważniej-

sze, tego, co wykracza poza postrzegany (materialny) świat: bycia 
dobrym, budowania relacji z Bogiem, dążenia do sprawiedliwości. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Cele duchowe to również cele związane z religią. Nie bój się stawiać 
takich celów na pierwszym miejscu, ponieważ nadają one Twojemu 
życiu jasną strukturę, a przez to wiesz, co robić: 

jakdzialacskutecznie.pl/dlaczego-ludzie-religijni-sa-szczesliwsi 

 
II. Cele społeczne (relacje) 

Druga grupa celów to sprawy dotyczące Twoich relacji z in-
nymi. Tutaj zapisujesz sobie, jak chcesz, żeby wyglądały: Twoja ro-

dzina, wychowanie Twoich dzieci, relacje z przyjaciółmi. 

W tej kategorii zapisz również cele zawodowe, ponieważ tak 
naprawdę każda praca (i każdy biznes) ma sens tylko i wyłącznie 

wtedy, gdy wykonujesz ją na rzecz innych ludzi (inaczej nikt Ci po 
prostu za nią nie zapłaci, prawda?).  
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III. Cele dotyczące rozwoju 
Rozwój dla samego rozwoju to ślepa uliczka. Rozwój osobisty 

powinien prowadzić do realizacji celów z dwóch wymienionych 
wcześniej kategorii. Jeśli zamierzasz uczyć się jakiegoś języka ob-

cego, rób to z myślą o jakimś celu z kategorii tych związanych z war-

tościami lub relacjami. 
 

W tej kategorii warto wprowadzić jeszcze taki podział (4R): 
R1. Rozwój duchowy – rozwijanie się w kierunku swoich warto-

ści, np. bycie bliżej Boga itp. 

R2. Rozwój psychiczny – praca nad charakterem, emocjami 
i nawykami, np. ranne wstawanie itp. 

R3. Rozwój intelektualny – zdobywanie nowej wiedzy i nowych 
umiejętności, np. uczenie się języków obcych. 

R4. Rozwój fizyczny – dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną. 

 
METODA 

strona 

417 
Arkusz rozwoju i bardzo podobny do niego Arkusz budowania 
filarów skuteczności pomogą Ci pamiętać o wykonywaniu 
małych kroków w pracy nad celami związanymi z Twoim 
rozwojem. 

 

IV. Cele finansowe 
Ostatnia grupa to cele związane z tym, co posiadasz – chodzi 

tu o Twój majątek. Moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby trak-

tować te cele jako całkowicie służebne wobec wszystkich pozosta-
łych. 

Chcesz mieć więcej pieniędzy na nowy samochód, to odpo-
wiedz sobie najpierw na pytanie, po co Ci ten samochód. Jeśli bę-

dzie służył realizacji celów, które wypisałeś w ramach trzech po-

wyższych kategorii, dąż do jego zdobycia, ale jeśli chcesz mieć 
nowy samochód tylko dla nowego samochodu, to daj sobie spokój. 

 

Przecież tak naprawdę każdy majątek, który nie służy 
realizacji Twoich celów, to tylko kłopot i koszty. 
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Koniec darmowego fragmentu przygotowanego w celach 
promocyjnych. 

 
Całość podręcznika wraz z materiałami do pobrania można 

zamówić tutaj: 
 

http://jakuczycskutecznosci.cdw.edu.pl/


