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Wstęp 

                  Wstęp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Wciąż dookoła słyszymy, co nam sprawi 
przyjemność, uszczęśliwi, otworzy nowe 
perspektywy. Pani domu szczęście da nowy 
odkurzacz, odkamieniacz do pralki lub kola-
gen w kremie X. Panu auto, które samo 
parkuje (można wyłączyć myślenie?), 
dezodorant potęgujący męskość do n-tej 
potęgi, nowy kredyt na spełnienie marzeń. 
Starszym klej do protezki, odwrócona 
hipoteka lub suplement diety na strzykające 
kolano. Tu zresztą dla wszystkich kategorii 
wiekowych, bez względu na płeć znajdziemy 
szeroki asortyment uszczęśliwiaczy. Młodsi 
konsumenci dowiedzą się, że przyjaźń 
i radość życia odnajdą w urządzeniu i-pod lub 
nowej taryfie na smartfona, a po 20-tej że 
w czteropaku. Sezam otwiera się również dla 
najmłodszych: energii doda im cudowny 
batonik (a po co im więcej energii? Mało jej 
mają?), nowy fix na kolację (tyle dobrego, że 
zrobią kolację z tatą!) lub malutki kredycik 
(taki dziecinny) wzięty przez rodziców (Czym,  

 
 
 
 
 
 
 

 

ach czym się interesuję współczesne 
dzieci?!). Tu mała dygresja – jak skutecznie 
reklamy utrwalają stereotypy! Mama do gara 
lub współczesnej miotły czyli turbo-
odkurzacza, a tata do techniki i finansów.  
I kształtują: dziecko wie wszystko 
o konserwantach w ulubionym jogurcie (a 
raczej o ich braku) czy o wyższości jednego 
auta nad innym i skutecznie (wrzaskiem?) 
wpływa na rozmaite decyzje zakupowe 
dorosłych. Wszechobecne reklamy przeko-
nują, co nam da szczęście. Są skuteczne, bo 
(najczęściej) uderzają w potrzeby praktyczne. 
I dobrze, bo dzięki temu życie może być 
łatwiejsze. Ale zaspokojona potrzeba 
a radość, szczęście i satysfakcja to trochę 
inne kategorie. Otwieramy tu puszkę Pandory 
-nie „z Pandorą” - wiecie dlaczego!). Z tema-
tem szczęścia filozofowie zmagają się od 
zarania dziejów. 
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Być – to poczuć, że żyjesz. 
Wyjść poza obowiązki i rutynę.  
Wyjść poza grono rówieśnicze. 
Jako istota społeczna budować 
i pielęgnować nowe więzi. Przez 
autentyczne przeżycia odnaleźć 
świeżość doznań. 

Kłania się klasyczny już Erich Fromm  
z podstawowym pytaniem, które wciąż od 
nowa warto sobie zadawać: „Mieć czy być?”.  

W naszym PORADNIKU ograniczymy się do 
jednej kategorii propozycji – uaktywnienia 
możliwości i realizacji własnego potencjału 
przez działanie w zróżnicowanej grupie 
i dzielenie się z innymi, co w rezultacie 
buduje poczucie własnej wartości, daje 
satysfakcję i odzucie spełnienia. Kiedy 
siedzimy na wersalce z pilotem w ręku, 
szanse na odczucie wszystkimi zmysłami 
radości życia są znikome. Ośmielamy się 
postawić tezę, że żadne. Człowiek jest istotą 
społeczną, obdarzoną zmysłami. Pozytywne, 
inspirujące, wszechstronnie ożywiające 
przeżycia nie powstają w próżni. Wymagają 
działania. Działanie to uruchomienie 
inteligencji, wyobraźni i zmysłów, a wraz 
z tym odczuwania przyjemności, satysfakcji, 
samorealizacji, poznania, interakcji - ta lista 
może się ciągnąć w nieskończoność. Rzecz w 
tym, by nie chować swych talentów „pod-
korzec”, lecz poszukać sposobów ich 
twórczego wykorzystania. I zarazić tą 
postawą innych. Pewien mędrzec powiedział, 
że dla pełni satysfakcji w kontaktach 
międzyludzkich dorosły człowiek powinien 
mieć wśród przyjaciół, choć jednego poniżej 
siedmiu lat i jednego powyżej siedem-
dziesięciu. Międzygeneracyjne dzielenie się 
kompetencjami i doświadczeniami  w planie 
praktycznym to wyrwanie się ze swojego 
matrixu pokoleniowego, społecznego  
i rodzinnego na rzecz własnego JA.   
 

Toutes proportions gardées.1 Nie rzucamy 
wszystkiego, by skupić się wyłącznie na sobie 
czy swoich „zachciankach”. To by się 
nazywało egoizm, egocentryzm lub inny mało 
przyjemny „–izm”. Wszystko z umiarem.  
Ale może warto?   
 
My mówimy – Z pewnością warto!  

                                                        
 
1 (fr.) Z zachowaniem wszelkich proporcji  

wg: Internetowego SJP PWN: www.sjp.pwn.pl/ 
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Rozdział 1. Ale po co? 
Zróbmy razem coś! 
NIERUTYNOWEGO. 
 
Na hasło „róbmy coś!” wyskakują jak królik 
z kapelusza najróżniejsze pytania: 
 

- po co?   (rozdz. 1)  
- co?   (rozdz. 2) 
- dlaczego?   (rozdz. 3) 
- z kim?   (rozdz. 4) 
- za co?   (rozdz. 6) 
- jak?   (rozdz. 7) 
- dla kogo?   (rozdz. 8) 
 

 
W naszym projekcie „Przygoda nie tylko dla 
wnuka” zrobiliśmy następujący eksperyment: 
zebraliśmy trzy grupy nieznających się osób, 
w przedziale od 20+ do 90+ lat 
i zaproponowaliśmy im, by ustalili między 
sobą cel, nazwany PRZYGODĄ, nad którym 
będą wspólnie pracować przez kolejne kilka 
miesięcy. Zainicjowane trzy PRZYGODY 
okazały się niezwykłą podróżą przez pomysły, 
inwencję, uzupełniające się kompetencje 
wynikające z wieku i różnych doświadczeń 
uczestników, okraszone szczyptą wiedzy 
warsztatowej w ich drodze do celu. Niekiedy 
była to „jazda bez trzymanki”,  
kiedy indziej „boso, ale w ostrogach”, ale  
niezmiennie w grupie, coraz bardziej się 

integrującej, przechodzącej fazy wzlotów 
i upadków, modyfikującej założenia, 
kierującej się w ostatecznym rozrachunku 
hasłem „nie o to chodzi, by złowić króliczka, 
ale by gonić go!”  

 
Proste pytania: 
Jaka AKTYWNOŚĆ sprawi Ci 
przyjemność? 
Co Cię wyrwie z rutyny 
codzienności? 
Kto zechciałby się dołączyć? 

 
 
Warto przeczytać: „Mieć czy być?” – esej,  
w którym Erich Fromm definiuje dwa podstawowe 
modele egzystencji człowieka z których jeden 
zakłada czerpanie satysfakcji z życia przez 
posiadanie, zaś drugi przez bycie rozumiane, jako 
postawę międzyludzkiej solidarności, współdziałanie, 
odejście od ślepego konsumeryzmu i poszanowanie 

zasobów natury, umiar, empatia. 
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W jakim celu warto COŚ robić?  
Żeby uwolnić „wewnętrzne 
dziecko”!  Przeżyć coś fajnego. 
Wyzwolić uśpione pokłady 
pozytywnej energii!  

W jakim celu, po co warto coś robić 
NIERUTYNOWEGO? Czy dzieci ruszając do 
zabawy zadają sobie takie pytanie? 
Psychologowie mówią, że na zrównoważoną 
osobowość składają się 3 elementy: Dorosły - 
to odpowiedzialność, rzetelność, wyrównana 
emocjonalność, szacunek dla drugiej strony; 
Rodzic – wyraża normy i zasady, wskazuje, 
co wolno a czego nie, troszczy się, doradza, 
motywuje, kara. I wreszcie Dziecko – nasz 
nośnik emocji. Dziecko jest źródłem radości, 
twórczości, beztroski. W każdym z nas jest 
coś z dziecka. Ale czas, doświadczenia, 
otoczenie, modele ról i zachowań przypisane 
nam w procesie doroślenia skutecznie tłumią 
naszą radosną spontaniczność, narzucając 
powagę i zawężając wachlarz tego,  
co wypada do zadań i obowiązków. 
Poszukiwanie w sobie dziecka to zrzucanie 
tego pancerza ograniczeń, co nie jest 
bynajmniej równoznaczne z odrzucaniem 
reguł. Nasze Dziecko tkwi w nas bez 
względu na wiek. Czy masz dwadzieścia, 
czterdzieści czy siedemdziesiąt lat – ono w 
tobie jest. Może gdzieś głęboko stłumione, ale 
jest.  

 

 

 

 

www.przygodowanie.pl 
www.facebook/przygodanietylkodlawnuka   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Warto przeczytać:, „W co ludzie grają?”, Eric 
Berne, twórca analizy transakcyjnej. Tam 
przeczytasz sporo o wewnętrznym dziecku, 
jak również o tym, jak nierównowaga między 
trzema składowymi elementami ego wpływa 
na nasze kontakty z otoczeniem.  
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A wszystko po to, by : 
• uwolnić pozytywne emocje 
• ożywić i wyostrzyć zmysły 
• odświeżyć i rozszerzyć wachlarz 

przeżyć i doznań 
• popatrzeć z nowej perspektywy 
• dodać życiu koloru i smaku. 

Być sobą i stać się tym kim tylko 
możemy być, jest jedynym celem 
życia. 

Robert Louis Stevenson2 
 
Zachęcamy Was do zrobienia, przeżycia 
czegoś nie rutynowego. Dodatkowo w grupie, 
i to o możliwie dużej rozpiętości wiekowej. 
Doświadczenia grupowe, zwłaszcza, jeśli nie 
są to krótkie przedsięwzięcia jednorazowe, 
lecz stanowiące proces rozciągnięty w czasie, 
dostarczają przeżyć wpływających pozytywnie 
na psychikę i umiejętności społeczne ucze-
stników. Oferują obietnicę przeżycia czegoś 
nieoczekiwanego i niecodziennego. Dają pole 
do wyzwolenia się rozmaitych emocji, słucha-
nia się nawzajem, znajdowania konsensusu, 
opanowywania sytuacji stresowych, radzenia 
sobie z ryzykiem, budowania zgranej grupy 
(zespołu).... 
 
Inaczej mówiąc proponujemy Wam formę 
aktywności, która:  

 polega na dobrowolności udziału 
w grupie; każdy musi sam zadecy-
dować, czy chce w niej uczestniczyć 

 

                                                        
 
2 Familiar Studies of Men and Book,s Robert Louis 

Stevenson; Wydanie 1882 r. 

 angażuje uczestników w wymiarze 
ciała, ducha i umysłu 

 tworzy sytuacje wymagające współ-
pracy i współdziałania 

 wyzwala inwencję i kreatywność  
 zakłada wystąpienie sytuacji nad-

zwyczajnych i niezwykłych 
 wyzwala długotrwale oddziaływające 

doznania 
 inspiruje do refleksji 
 przełamuje stereotypy związane  

z wiekiem, wręcz zachęcając do 
czerpania z różnorodności pokoleń 
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ZADANIE 1  
Odszukaj w sobie „wewnętrzne dziecko”. 
Znajdź czas, by zrobić to, na co nigdy nie 
było czasu, bo były rzeczy ważniejsze. 
Zarezerwuj kawałek przestrzeni tylko dla 
swoich ukrytych/zepchniętych na margines/ 
utajonych marzeń i pragnień. Znajdź swoją 
odskocznię.  

Zacznij od pytania, co/jaka aktywność 
sprawia ci prawdziwą radość, przyjemność, 
satysfakcję. Odrzuć wszelkie stereotypy 
w rodzaju: 

 w moim wieku to nie wypada 
 to dziecinada 
 powiedzą, że zwariowałem/-am 
 najpierw muszę.... zrobię to, jak... 
 już na to za późno...nie będę się 

wygłupiać...  
 
... i wiele innych fałszywych usprawiedliwień 
dla zaniedbywania integralnej części swojej 
osobowości, stłumienia wewnętrznego 
DZIECKA.  

To jest zadanie niełatwe, ponieważ mało, kto 
zadaje sobie podobne pytanie. Zaś zapytany 
rzuca księżycowe pomysły. Tak, jakby nie 
było warto poświęcić nawet chwili na zas-
tanowienie się nad własnymi potrzebami 
i pragnieniami. Że trochę nie wypada, że to 
niepoważne, że trochę śmieszne, a trochę 
żenujące. Warto byś wracał do tego zadania 
kilkakrotnie, aż uda Ci się sformułować coś, 
na co na prawdę masz ochotę i co jest realne 

Powtarzając za Horacym, że „połowy dzieła 
dokonał, kto zaczął” zachęcamy: 

Więc zacznij!  
 
Twoja lista:  

................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
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Rozdział 2. Co? 
 
Ile ludzi, tyle pomysłów. Możliwości są 
niewyczerpane, trzeba tylko od czegoś 
zacząć. Ponieważ jednak nasze myśli i plany, 
na co dzień oscylują wokół spraw 
zawodowych, bytowych i codziennych, rzadko 
trafia się osoba, która potrafi od razu 
odpowiedzieć na pytanie o swoje 
niezrealizowane, nierzadko skrywane 
pragnienia. Najczęściej na tak zadane pytanie 
padają odpowiedzi wykrętne, ze swej natury 
mało prawdopodobne i w podtekście są raczej 
wykpieniem idei. W istocie oznacza to 
kompletny brak wiary, że można zrobić coś 
dla własnej radości, satysfakcji, dla siebie. 
Przecież marzenia są dla dzieci. Ale, ale! Nam 
przecież chodzi o uwolnienie wewnętrznego 
dziecka. Nie mówmy, więc o mało realnych 
dla przeciętnego człowieka sprawach rodzaju 
lot na Marsa czy własna wyspa na morzach 
południowych. Chodzi o pomysły osiągalne 
i znajdujące się w zasięgu ręki, w których 
istotą i wyzwaniem jest wyzwolenie własnej 
inwencji twórczej i zarażenie nią innych. Im 
większa różnorodność, mnogość indywi-
dualności tym większa inteligencja zbiorowa, 
potencjał dla osiągnięcia celu. I jednocześnie, 
mówiąc słowami Wisławy Szymborskiej3, tym 

                                                        
 
3 „Nic dwa razy” Wisława Szymborska, Nic dwa razy. 
Wybór wierszy; Wydawnictwo Literackie , Luty 2012  

większe wyzwanie „znalezienia zgody”, usta-
lenia wspólnie akceptowanych rozwiązań.  

W naszym projekcie powstała Tablica 
Pomysłów. Można było zgłaszać absolutnie 
wszystko. Potem pogrupowaliśmy te pomysły 
tak, by łączył je jakiś wspólny element, 
pozwalający na wyłonienie się trzech 
zespołów przygodowych. Ponieważ inspiracją 
do zgłaszanych pomysłów była wyprawa 
zorganizowana przez naszą Fundację na górę 
Ararat w Turcji, więc najwięcej pomysłów 
obracało się wokół podróży – dalekich, 
bliższych i takich na wyciągnięcie ręki. Takie 
zwyciężyły. W trakcie rozwoju prac zespołów 
stawało się jednak jasne, że różne inne typy 
działań mogłyby dać równie dużo satysfakcji. 
Jak choćby wspólne uprawianie nordic 
walking czyli chodzenia z kijkami, 
przygotowanie atrakcyjnego widowiska czy 
zaangażowanie się w działania na rzecz 
wartości wyższych, np. poznawania 
mniejszości narodowych. Jeszcze wrócimy 
szerzej do tego tematu.  

Możliwych działań jest całe 
mnóstwo. 
Trzeba tylko chcieć znaleźć to 
swoje wymarzone! 
A następnie dobrać sobie 
kompanię do jego realizacji. 
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Kiedy w naszym projekcie ogłosiliśmy giełdę 
pomysłów, zgłosiło się sporo osób. 
Szczególnie zachęcaliśmy do włączenia się do 
działania osób 60+, ponieważ wiek nierzadko 
stygmatyzuje, wpływając hamująco na pos-
tawy osób starszych. W stereotypowym 
postrzeganiu wiek stanowi barierę, wyklucza, 
dyskwalifikuje. Tymczasem rozliczne komple-
ksowe badania zrealizowane przez ośrodki 
badawcze w świecie podważają i rozbijają to 
obiegowe myślenie o możliwościach twór-
czych i potencjale osób dojrzałych wiekiem4. 
Zależało nam, by również w naszym ekspe-
rymentalnym projekcie przyjrzeć się inter-
akcjom międzypokoleniowym i obalać ten mit.  
 
Komentarz uczestnika grupy Uroki 
Warszawy: 
Nie wszyscy młodzi uważają starszych za 
„WAPNIAKOW”.... i mogą przebywać, ew. 
spędzać czas w ich towarzystwie. 
 
Wracając do giełdy pomysłów, choć sala 
podczas spotkania była nabita, to jednak, 
kiedy padło pytanie o konkretne propozycje 
działań, może, co piąta osoba potrafiła coś 
zaproponować. Ale to i tak dobry wynik.  

Na pozór proste zadanie wcale nie jest takie 
łatwe. Z czasem dochodziły kolejne pomysły, 

                                                        
 
4 Podsumowanie zaskakujących wyników  

rozlicznych badań na temat potencjału osób 
starszych znajdziesz RAPORCIE www.seniorforce.dk  

które można było zamieszczać na „Tablicy 
pomysłów”. I w ten sposób powstała poniższa 
lista: patrz strona projektu:  
www.przygodowanie.pl. 
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Tablica przykładowych pomysłów 

 

DALEKIE WYPRAWY AKTYWNIE/ W RUCHU TROCHĘ KULTURY 

Safari w Afryce Wyprawy kajakowe Własne przedstawienie teatralne 

Spotkanie z szamanem w Ameryce 
Płd. Lot balonem „Polowanie” na tanie bilety do kina, 

teatru, opery 

Rejs po Amazonce Skok na bungee Nagranie piosenki 

Wielki Kanion Rowerem po świecie Zmontowanie własnego filmiku 

Nauka tanga w Argentynie Wspinaczki górskie Stworzenie kabaretu 

Występ na platformie podczas 
karnawału w Rio de Janeiro Bieg w maratonie Własna wystawa zdjęć, obrazów 

Odkrywanie krajów Dalekiego 
Wschodu W Bieszczady pod namiot Założenie klubu dyskusyjnego 

W Rovaniemi ze Św Mikołajem Nauka tańca Wyjście na koncert 

Kolej transsyberyjska Piknik na łące, nad rzeką, … Spotkania w klubokawiarni 

7 cudów świata Autostopem po Polsce Kuchnia świata 
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ZADANIE 1 
Sporządź listę czynności i działań, które 
osobiście uważasz za ciekawe. Pamiętaj, by 
w założeniu te aktywności wymagały lub 
dopuszczały działanie zbiorowe. Wartością 
dodaną będzie, jeśli zapragniesz zdobywać 
i rozwijać nowe umiejętności.  

Zacznij od określenia, w jakim obszarze lubisz 
się odnajdywać. Co ci najbardziej „w duszy 
gra?. Czy to będzie:  

- rekreacja jako budowanie formy 
fizycznej i automatycznie psychicznej 
(wędrówki górskie lub turystyczne, wycieczka 
kajakowa, tai-chi, nordic walking, nauka gry 
w bule (boule)5, wycieczka rowerowa i spanie 
w „agroturystyce” lub.... pod namiotem! itp. 
A czemu nie survival?  

- sztuka, jako tworzenie, dzieło własnych 
rąk czy wyobraźni (plener rysowniczy lub 
malarski w najbliższym parku; amatorskie 
przedstawienie w pobliskim domu kultury, 
koncert lub konkurs piosenki dla seniorów, 
dzieciaków lub po prostu dla siebie.... 

- wolontariat i aktywność na rzecz innych 
(schroniska dla zwierząt, kluby seniora czy  

                                                        
 
5 Boule- gra zespołowa, w którą zapamiętale grają 

Francuzi; prosta i niekosztowna, rozgrywana na 
świeżym powietrzu, polegająca na rzutach kulą np. 
metalową - do celu. 

 

domy dziecka i mnóstwo innych instytucji, 
które taką pomoc przyjmą z wdzięcznością) 

- zabawy zespołowe (turniej scrabble, 
brydża czy kalamburów) 
- rozrywki umysłowe (cykl projekcji filmów 
i dyskusja; spotkanie z zaproszonym 
autorem, naukowcem)  
- inne...................   

 
Twoja lista:  
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
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Rozdział 3. Dlaczego? 
Dlaczego tak korzystne i dobroczynne jest 
wykrojenie czasu tylko dla siebie, 
podarowanie sobie przestrzeni służącej 
zabawie i przygodzie, czasu wolnego od 
rutyny i obowiązków dnia codziennego? Jeśli 
ma rację Shakespeare wkładając w usta 
Makbeta słowa:   
„Życie jest tylko przechodnim półcieniem, 
Nędznym aktorem, który swoją rolę 
Przez parę godzin wygrawszy na scenie 
W nicość przepada – powieścią idioty, 
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.”6 
to warto jest nadać temu „przechodniemu 
półcieniowi” jak najwięcej światła i barw, 
nasycić pozytywnymi emocjami, odkrywać 
nowe, przez całe życie budować relacje jak 
w dzieciństwie i młodości, kiedy „była na to 
pora”, wykorzystać jak najpełniej czas, który 
został nam dany.  

Nasz PORADNIK jest skierowany do 
odbiorców w wieku od lat siedmiu do  
siedemdziesięciu siedmiu. I jeszcze więcej. 
Utrzymywanie równowagi pomiędzy 
wszystkimi trzema składnikami ego jest 
zawsze aktualne, bez względu na wiek. Dzięki 

                                                        
 

6William Shakespeare, Makbet, Wydawnictwo Noir 
sur Blanc , Marzec 2002; akt IV, scena I, 
tłumaczenie Józefa Paszkowskiego 

 

temu lepiej się czujemy fizycznie 
i psychicznie. Wyrastają nam skrzydła 
u ramion, czujemy, że możemy przenosić 
góry, ze wszystkim sobie poradzić. 

Dlaczego proponujemy działania nie- 
rutynowe, koniecznie w grupie, najlepiej 
z nowymi osobami w różnym wieku?  
Bo w tym „pakiecie” zawierają się rozliczne 
rodzaje stymulacji, jakie oferują pamiętne 
doświadczenia, które wyostrzają zmysły, 
dostarczają nowych wyzwań i zadań, przeżyć 
i doznań stanowiąc w rezultacie pomost do 
życia pełną piersią i pełnią życia. Do BYCIA.  

Działanie w grupie wymaga jednocześnie 
przełamania się i wyjścia ze swojej skorupy, 
otwarcia na innych ludzi, umiejętności 
współdziałania. To recepta nie tylko dla 
nieśmiałych, wycofanych czy zaganianych, ale 
również dla indywidualistów i samotników. 
Niejeden reklamodawca nie bez powodu 
skorzystał z hasła „Duży może więcej”. 
Powszechnie wiadomo, że w tym zdaniu 
zawiera się banalna prawda, „oczywista 
oczywistość” cytując współczesnego klasyka. 
Aby osiągnąć cel warto szukać 
sprzymierzeńców i popleczników. Unikać 
działania w pojedynkę, działać w grupie,  
w zespole.  

Działanie w grupie we wspólnym, przyje-
mnym i pobudzającym celu, by w rezultacie 
bardziej BYĆ, nie wydarzy się jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wymaga 
wysiłku, a pierwszym krokiem w tym kieru-
nku jest wcześniej wspominane przełamanie 
się aby taką grupę zainicjować lub znaleźć już 
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istniejącą i do niej dołączyć. Choć wydać się 
to może niewiarygodne, to ogromne 
wyzwanie, zwłaszcza dla osób, które stawiają 
pierwsze kroki na tym polu. A takich jest 
większość. Nasze doświadczenie zarówno 
w projekcie „Przygoda”, jak i w wielu innych 
działaniach proponowanych szerokiej publi-
czności dowodzą niezbicie, że najtrudniej jest 
się odważyć, zdecydować, bo to oznacza 
wyjście poza strefę bezpieczeństwa  
i wygody. Statystyki są pod tym względem 
bezlitosne. Na dziesięć osób, które zainte-
resowały się i przyszły na potkanie informa-
cyjne jedna, góra dwie decydują się na 
kolejny krok. Przyjemność i satysfakcja orga-
nizatora pojawia się dopiero wtedy, gdy 
ostatecznie powstanie grupa i zaczyna dzia-
łać. A prawdziwa zabawa zaczyna się wtedy, 
gdy grupa się tak zintegruje, że organizator 
zaczyna jej przeszkadzać. Niespodziewana 
zmiana ról. Udało się! Teraz już grupa może 
samodzielnie robić kroki w nieznane.  
I o to chodzi.  
 
Komentarz uczestniczki grupy R66: 
Największą przyjemność sprawiło mi to, że 
trafiłam do grupy bardzo przyjaznych, 
życzliwych, wesołych osób. Na początku 
obawiałam się tego, że aż tak dobrze może 
nie być ale okazało się inaczej i z przyjem-
nością biegłam na każde spotkanie.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bycie dzięki pamiętnym 
doświadczeniom 
Bycie przez działanie w grupie 
Bycie przez wyjście poza 
strefę bezpieczeństwa 
i wygody 
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Bycie dzięki pamiętnym 
doświadczeniom 
Pamiętne doświadczenia mamy wszyscy. 
Wystarczy sięgnąć pamięcią w przeszłość. 
Zgodnie z powiedzeniem, że „co cię nie zabi-
je, to cię wzmocni”, jeśli żyjemy, to wzmoc-
nieni. Często nie doceniamy wpływu, jaki 
przeżycia odgrywają w kształtowaniu postaw 
i charakterów. Zacytowane powiedzenie ma 
wydźwięk optymistyczny. Są jednak również 
takie przeżycia, które powodują głęboki uraz, 
wycofanie, zamykanie się w sobie. Nie o takie 
nam jednak chodzi zarówno w tym tekście, 
jak i w proponowanym przez nas zadaniu. 
Najważniejsze jest przypomnienie sobie tych 
doświadczeń, trudnych wyzwań, z których 
potrafiliśmy wyjść zwycięsko. Może to być 
ułożenie sobie relacji z wymagającymi 
rodzicami czy przełożonymi, nagła i niespo-
dziewana utrata pracy, zmiana środowiska 
przez wyjazd do pracy do innego miasta czy 
za zagranicę, odpowiedzialność za skomli-
kowany projekt, organizacja jakiegoś przed-
sięwzięcia, zdany trudny egzamin etc.  
Z każdym kolejnym zadaniem, z którym sobie 
poradzimy zmienia się nasze podejście do 
wyzwań. Lepiej rozumiemy złożoność rzeczy, 
bardziej realistycznie oceniamy trudności 
zadania i z mniejszą obawą, choć z nie-
mniejszym stresem stawiamy czoła kolejnym. 
Dojrzałość, która wzrasta z doświadczeniem, 
pozwala na lepsze odczytywanie rzeczy-
wistości, pogłębia spojrzenie i ocenę 
złożoności rzeczy, daje większy dystans i siłę 

spokoju oraz uczy mądrej pokory. W ankie-
tach uczestników naszych przygód pojawia 
się ten wątek, choć niebezpośrednio. Starsi 
doceniają w młodych ich entuzjazm, zapał 
i energię. Młodzi zaś realizm, rzeczowość, 
wyważenie starszych. Jedni i drudzy nie 
uniknęli jednak względem siebie samych 
stereotypów. Młodsi uważali siebie za kreaty-
wnych i energicznych, nie dostrzegając lub 
nie przypisując należnej wagi wkładowi  
dojrzalszych członków grupy. U starszych 
przebijało poczucie nienadążania, jakby 
przytłoczenia żywiołową dynamiką młod-
szych, brak obiektywnej oceny własnego 
wkładu w życie grupy. Role zostały 
podzielone. Nasuwa się pytanie o skuteczność 
jednych i drugich.  

 
Komentarz uczestniczki grupy R66: 

Młodsi wnieśli dużo energii, znajomość 
języków obcych, znajomość nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych. Starsi wnieśli 
sens działania, motywację, ale też dużo 
świetnego poczucia humoru i entuzjazmu. 

 
Każde doświadczenie buduje 
naszą osobowość, 
wzbogaca o wiedzę, pozwala 
lepiej rozumieć otaczający 
nas świat. 
Nie trzeba się ich bać ani 
unikać – dzięki nim dorastamy! 
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ZADANIE 1 
Choć nie wszyscy potrafią wyciągnąć 
z pamiętnych doświadczeń konstruktywne dla 
siebie wnioski, a wielu wręcz takich 
doświadczeń unika, to niewątpliwie sukces w 
radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami 
pozytywnie wpływa na skuteczność w przysz-
łości, a osiągnięta satysfakcja na nasz ogólny 
dobrostan.  
Sięgnij pamięcią wstecz i zrób swoją osobistą 
listę doświadczeń, które wycisnęły na tobie 
pozytywne piętno. Następnie zastanów się, 
czy i w jaki sposób tak zdobyte doświadczenie 
miało wpływ na Twoje późniejsze postawy 
i zachowania, na twoją skuteczność w kon-
kretnych sytuacjach.  
 
Twoja lista:  

................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
  
................................................................ 

 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
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Bycie przez działanie 
w grupie  
  
Dobrze tę myśl obrazuje konfucjańska 
maksyma „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. 
Jeśli chcesz zajść daleko, idź w grupie”. Grupa 
to mnogość doświadczeń, pomysłów, wiedzy, 
różnych spojrzeń i rozwiązań. Jednym sło-
wem to skarbnica intelektów i inspiracji 
pomnożonych przez liczbę uczestników grupy. 
To również towarzystwo, możliwość dzielenia 
się emocjami w chwilach lepszych i gorszych, 
wspólne doświadczanie radości.  

Działanie w grupie ma mnóstwo aspektów 
pozytywnych, o czym już wcześniej  
wielokrotnie wspominaliśmy - to możliwość 
realizacji zadań, które mogą być wykonywane 
wyłącznie w grupie, zyskanie poczucia 
wspólnoty, wsparcia, przyjaźni i wzajemnego 
zrozumienia, zaspokojenie poczucia przy-
należności. Mogą też jednak wystąpić 
negatywne aspekty funkcjonowania w grupie, 
na przykład zjawisko myślenia grupowego tj. 
dążenie do utrzymania jednomyślności opinii, 
kosztem obiektywnej oceny sytuacji czy 
konformizmu względem własnych przekonań 
na rzecz zadowolenia pozostałych członków 
grupy. Warto o tym wiedzieć, aby po drodze 
nie zagubić własnego ja.  

Komentarz uczestniczki grupy R66:  
Zdecydowanie podobne  poczucie  humoru 
pozwoliło na pozytywne funkcjonowanie 
grupy – nasze spotkania pełne żartów 

i  śmiechu  pozwalały na zresetowanie się  po  
całym dniu, pozwalały na naładowanie 
akumulatorów na  kolejny  dzień. A  gdy na  
horyzoncie pojawiało  się  jakieś zarzewie  
konfliktu pozwalało na rozładowanie  napięcia. 

Innym ciekawym tematem są etapy rozwoju 
grupy. To nie jest gładki proces i kiedy 
w grupie następują rozmaite tarcia warto 
wiedzieć, że to naturalna kolej rzeczy. Kiedy 
grupa się formuje, wszystko jest w stanie 
płynnym, uczestnicy wywierają na sobie 
pierwsze wrażenia, określają wzorce 
zachowań, przydzielają poszczególnym 
osobom role. Uwaga grupy jest tu 
skoncentrowana na budowaniu swojej 
struktury oraz rolach jej poszczególnych 
członków. Uczestnicy wzajemnie się testują.  
 przychodzi czas na kolejny, bardzo ważny 
etap tworzenia spójnej grupy - ścieranie się 
- wyrażanie własnych opinii. Na tym etapie 
pojawiają się różnice zdań oraz konflikty 
i nierzadko właśnie wtedy część osób, nie 
potrafiących się odnaleźć odchodzi. Kolejną 
fazą jest wypracowywanie przez grupę 
własnych norm zachowań niezbędnych do 
efektywnego jej funkcjonowania. Zakończenie 
tego procesu to początek pracy grupy, jako 
zespołu, który już potrafi pracować 
efektywnie, osiągając cele. Akceptujemy się 
nawzajem, znamy i tolerujemy swoje 
przywary, słabości i umiemy przejść nad nimi 
do porządku dziennego, aby skupić się na 
wyznaczonych zadaniach i celach. Nierzadko 
jednak sama obfitość staje się wyzwaniem. 
Od przybytku może rozboleć głowa, jeśli nie 
narzucimy sobie pewnych reguł gry. 
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Stąd też warto pomyśleć o kilku elementach 
pomocnych w okiełznaniu tego bogactwa:  
(1) osiągnięcie prawdziwego konsensusu przy 
definiowaniu celu grupy, (2) rozeznanie się  
w talentach i kompetencjach, którymi grupa 
dysponuje. 3) sporządzenie katalogu zasad 
funkcjonowania grupy (4) postępowanie 
zgodnie z zasadami pracy projektowej  
o akronimie S.M.A.R.T.(E.R.) Więcej o tym na 
dalszych stronach tej publikacji.  
(5). ustalenie zadań poszczególnych członków 
grupy oraz wyłonienie lidera. (6) przyjęcie 
postawy otwartości na wszelkie zaskoczenia  
i niespodzianki.  Potencjał grupy to wielki 
kapitał, warto jednak sięgnąć też poza 
zasoby grupy.  W wielu przedsięwzięciach 
potrzebne jest choćby miejsce spotkań, lokal 
do realizacji przedsięwzięcia ( np. pokazu czy 
konkursu) – warto się z tym zwrócić do 
lokalnych klubów osiedlowych, świetlic czy 
domów kultury. Dziś jest ich coraz więcej, 
znaleźć je można nawet w maleńkich 
miejscowościach, a lokalni animatorzy  
z reguły z ogromną przychylnością traktują 
oddolne, a przez to autentyczne inicjatywy 
społeczne. Jeśli przyda się wiedza fachowa 
czy ekspercka, warto zwrócić się do uznanego 
autorytetu. Jeśli nie pierwszy to drugi lub 
trzeci z pewnością pomoże. Grunt, to nie 
zrażać się odmową. Dobrym źródłem 
wsparcia będą też organizacje pozarządowe. 
Jest ich w Polsce sporo, zajmują się szerokim 
wachlarzem zagadnień mają mnóstwo 
doświadczenia praktycznego. W niektórych 
przedsięwzięciach może być bardzo potrzebne 
wsparcie rzeczowe, jak choćby w przypadku 

naszej wyprawy na Ararat potrzebny był 
specjalistyczny ubiór i ubezpieczenie 
wyprawy. Zwróciłyśmy się do kilku firm. 
Otrzymałyśmy wsparcie. Wyprawa stała się 
możliwa. Jednak tu uwaga – to bardzo 
rozległy i trudny temat, „wyższa szkoła 
jazdy”. Droga do wsparcia przez firmy jest 
żmudna, wymaga dużo pracy i przede wszys-
tkim dobrego uzasadnienia, mieszczącego się 
w wartościach wyznawanych i popieranych 
przez firmy, do których się zwracamy.  

Komentarz uczestniczki grupy R66:  
Miałyśmy liderkę – wyłoniła się już po kilku 
spotkaniach. Energiczna, pełna pasji 
i zaangażowana. Myślę, że w dużej mierze 
dzięki niej udało się nam zrealizować projekt 
tak dobrze.  

Aby rutyną stało się działanie 
w sposób nie rutynowy. 
Aby wyjść poza strefę 
bezpieczeństwa i wygody 
naprzeciw nowym możliwościom. 
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Bycie przez wyjście poza 
strefę bezpieczeństwa 
i wygody  
Rutyna jest wygodna, a przyzwyczajenie jest 
drugą naturą człowieka. Jest w tych 
powiedzeniach dużo prawdy. Czynności 
wykonywanie rutynowo nie wymagają 
zastanowienia ani wysiłku intelektualnego. 
Robimy je poniekąd automatycznie. 
Niespodziewane wydarzenie może nas wybić 
z rytmu, a nawet wytrącić z równowagi. Na 
pytanie bliskich:  
- Jak było w pracy?/na uczelni?/ w szkole? 
pada często odpowiedź:   
- Normalnie/ nic ciekawego/dzień, jak co 
dzień.  
Możliwe, że chcemy tym sposobem zbyć 
pytającego albo coś zataić, albo, że w istocie 
nic się nie działo. Rutyna. Nuda? Jak długo 
tak można żyć i nie popaść w marazm? 
Okazuje się również, że z czasem coraz 
trudniej przychodzą nam zmiany.   
 
W „Weselu” Wyspiańskiego pada kwestia 
 „..panowie duża by już mogli mieć, ino 
oni nie chcom chcieć!7    
 
Rzecz w tym, by nie dopuszczać do sytuacji, 
kiedy już nie chce się nic. Życie pełnią to 
rozwój. Do rozwoju potrzebna jest zmiana. 
Warto zadawać sobie pytanie, jakie są moje 

                                                        
 
7 Stanisław Wyspiański  Wesele, Wydawnictwo Greg, 
2006; Akt 1 ,scena 2  

cele na danym etapie pracy, relacji, związków 
międzyludzkich, rozwoju moich zainte-
resowań, jakie są moje autentyczne potrzeby, 
jakie motywacje. Odpowiedzi na takie pytania 
w naturalny sposób pomogą zmodyfikować 
nasze postawy, zmotywują do działania, 
skłonią do wyrwania się ze strefy 
bezpieczeństwa i wygody na rzecz odkry-
wania nowych smaków i zapachów życia we 
wszelkich jego przejawach.  

Ćwiczenie czyni mistrzem, ale nie mylmy 
tego z rutyną. W sprawnym wykonywaniu 
najróżniejszych czynności kryje się duża 
wartość. Nam chodzi o to, by rutyną stało się 
działanie w sposób nie rutynowy, twórczy, 
otwierający przed nami nowe możliwości 
i szersze horyzonty.  



Rozdział 3. Dlaczego? 

 25 

ZADANIE 2 
Czy obserwujesz u siebie popadanie  
w rutynę? W jakich obszarach?   
Ci sami ludzie, te same sprawy, te same 
tematy rozmów, te same zadania, te same...  

 

 

Co mógłbyś zrobić, by nadać tym rzeczom 
nowy sens, polepszyć ich jakość, ożywić 
pozytywne emocje?  

 

 

Twoja lista: działania rutynowe:  Twoja lista: pomysły na zmianę:

    

.........................................................  ........................................................            
 
.........................................................  ........................................................ 
 
.......................................................  ......................................................... 
 
.......................................................  .........................................................           
 
. 
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Rozdział 4. Z kim? 

• Znaleźć kompanię  

• Interakcje w grupie  

• Temperamenty, 

charaktery,  osobowość  

• Kompetencje 

• Role w grupie 

• Odkrywamy nasze 

grupy pokoleniowe 

Łatwo powiedzieć „działaj w grupie”, ale 
znacznie trudniej to zrobić, zwłaszcza, jeśli 
w swoim otoczeniu nie znajdujemy 
entuzjazmu dla naszego pomysłu, brakuje 
nam kompanii. Warto w takiej sytuacji 

rozejrzeć się w aktywnościach propo-
nowanych przez lokalne koła zainteresowań, 
kluby czy domy kultury lub sięgnąć do 
Internetu, gdzie aż kłębi się od najróż-
niejszych grup tematycznych. Te niefor-
malne, powstałe spontanicznie grupy  
gwarantują, że ich uczestnicy są pasjonatami 
danego tematu, nietrudno, więc będzie o 
wspólny język. Warto też sprawdzić, co robią 
okoliczne organizacje pozarządowe lub poszu-
kać takich, które zajmują się interesującą cię 

tematyką. Być może tam znajdziesz pole do 
samorealizacji. Decydując się na wyjście poza 
swoją strefę bezpieczeństwa i wygody warto 
uświadomić sobie kilka spraw wiążących się z 
działaniem w grupie. Świadomość pewnych 
procesów będzie pomocna w zintegrowaniu 
się z nowymi ludźmi i satysfakcjonującym dla 
siebie i innych uczestnictwie w pociągającym 
dla nas działaniu czy aktywności.  
Grupę stanowią jednostki, między którymi 
następują interakcje na poziomie kontaktów 
międzyludzkich, na który wpływ mają 
temperament, charakter, osobowość jej 
poszczególnych członków oraz na poziomie 
ról przypisanych im w realizowanym 
działaniu, które powinny w naturalny sposób 
wiązać się z kompetencjami. Wyrobienie 
w sobie podejścia do innych, które cechuje 
otwartość, tolerancja, akceptacja inności 
postaw i wartości, dystans do zachowań 
i reakcji to wielka sztuka, bardzo pomocna  
w harmonijnym funkcjonowaniu w grupie. 
Warto poświęcić kilka chwil na refleksję nad 
różnymi aspektami ludzkiej osobowości, by 
lepiej rozumieć zarówno innych, jak i swoje 
reakcje  w określonych sytuacjach. Rodzimy 
się obdarzeni określonym temperamentem, 
nasz charakter kształtują środowisko i oko-
liczności, nie bez znaczenia jest też czas, 
bowiem według jednej z definicji dojrzałość to 
iloraz czasu i doświadczeń. A wszystko to 
razem składa się na to, jak nas postrzegają 
inni, jak odbierają naszą  osobowość.  
W procesie edukacji zdobywamy rozliczne 
kompetencje i w efekcie najlepiej czujemy się 
w takiej czy innej roli w grupie – 
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towarzyskiej, zawodowej, rodzinnej. Każdy 
z nas ma wrodzone predyspozycje, dary 
natury, które odpowiednio pielęgnowane  
rozwijają się, a we właściwych okoliczno-
ściach mogą się pięknie przysłużyć w rozmai-
tych działaniach, w które się angażujemy. 
Dotyczy to zarówno pracy, jak i życia 
prywatnego czy zagospodarowywania czasu 
wolnego.  

Temperament, charakter, osobowość oraz 
kompetencje wiążą się bezpośrednio z odna-
lezieniem przez jednostkę roli w grupie, do 
jakiej jest najlepiej predysponowana. Trzy 
pierwsze hasła intuicyjnie rozumiemy, ale 
nieco dokładniejsze ich zdefiniowanie pozwoli 
nam zabawić się w raczkującego psychologa 
w celu lepszego rozumienia siebie i innych, 
łatwiejszego zdobycia dystansu wobec tego, 
co może zaskakiwać lub drażnić i tym samym 
lepszego odnajdywania się w grupowych 

interakcjach.  
Zajmiemy się również tematem kompetencji. 
Idealnie, jeśli w grupie nakierowanej na 
określony cel, one się uzupełniają, są 
właściwie rozpoznane, docenione i wyko-
rzystane.  

Poświęcimy też sporo uwagi kwestii 
wykorzystania kapitału dojrzałości. Wiele się 
w ostatnich czasach mówi o dyskryminacji ze 
względu na wiek. Rok 2012 był w Unii 
Europejskiej poświęcony właśnie temu 
tematowi. Dlaczego tyle uwagi przykłada się 
do tego zjawiska? Bo chociaż jest, to  
w powszechnej świadomości społecznej nie 

istnieje. Stereotypowe myślenie i oczekiwania 
silnie oddziaływają na postawy, samoocenę  
 poczucie własnej wartości każdego z nas.  
Mogą wzmacniać lub osłabiać pozytywne, jak 
i negatywne aspekty naszych postaw. Stąd 
waga obalania stereotypowego postrzegania 
potencjału ludzi przez pryzmat wieku. 
Przedstawiciele poszczególnych pokoleń  
w większości sądzą, że ze zrozumieniem 
wchodzą w interakcje z osobami z innych 
grup wiekowych. Będziemy mogli się 
sprawdzić, na ile to prawda w naszym 
przypadku dzięki dwóm testom, udostęp-
nionym na rzecz niniejszej publikacji przez 
autorkę, Panią Katyę Sokolsky, ekspertkę HR 
w grupie ACCOR.  

Przypomnijmy, więc, jak grecki lekarz 
Hipokrates ponad 2400 lat temu podzielił 
ludzkie temperamenty, uwzględniając cechy 
wrodzone, decydujące o naszym prawdziwym 
JA. Ten podstawowy podział obowiązuje do 
dziś, choć powstało wiele bardziej złożonych 
podziałów. Wystarczy wrzucić do wyszu-
kiwarki to hasło, a wyskoczy ich całe 
mnóstwo. Określenie rodzaju temperamentu 
może pomóc w zrozumieniu siebie i innych  
ludzi. Przy czym warto pamiętać, że nikt 
z nas nie reprezentuje w całości jednego 
typu, ale raczej ich kombinacje. 
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Przedstawione krótkie charakterystyki 
pokazują zarówno cechy określane zwykle, 
jako pozytywne, jak i negatywne:  8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
8 Źródło: http://pl.shvoong.com/social-

sciences/psychology/1848850-typy-charakteru/ 

1. Sangwinik:  
 
- ruchliwy 
- umiejący się kontrolować  
- towarzyski, chętnie współdziała 
- optymistyczny 
- dominujący, szukający uwagi 
- ma zdolności przywódcze 
 

2.Choleryk: 
 
- często wybucha emocjonalnie 
- jest drażliwy 
- impulsywny 
- uparty i nieustępliwy 

3. Flegmatyk: 
 
- silny 
- zrównoważony 
- uległy 
- wytrwały w dążeniu do celu 
- nie lubi szybkiego tempa 
- ostrożny i cierpliwy 

 
4. Melancholik: 
 
- bierny i mało aktywny 
- pesymista, często przygnębiony 
- nietowarzyski 
- spokojny i powolny 
- wrażliwy na krytykę 
- refleksyjny 
- mało elastyczny w zachowaniu 
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Temperament i charakter to pojęcia głębsze 
niż osobowość. Nie chcemy wdawać się tutaj 
w szczegółowe ich opisy, bowiem na temat 
napisano tomy literatury fachowej, lecz 
jedynie zasygnalizować różnice. W grupie czy 
w kontaktach indywidualnych spotykamy się  
z najróżniejszymi typami ludzi. Świadomość, 
ile czynników składa się na to, jaki człowiek  
w naszym postrzeganiu JEST może być 
pomocna w lepszym rozumieniu się 
nawzajem, a w konsekwencji w umiejętności 
radzenia sobie z cechami innych osób 
wywołującymi w nas silne (pozytywne czy 
negatywne) emocje. Bez względu na cechy 
charakteru i osobowość każdy człowiek 
może pracować w grupie. Dwa poniższe 
cytaty mogą być w tym pomocne:  

Osobowość jest niejako pokazywaniem się 
innym ludziom, uzewnętrznianiem tego, co – 
z różnych powodów – chcemy pokazać.  
Charakter to zespół nawyków powo-
dowanych naszym zachowaniem oraz zasady, 
w zgodzie z którymi działamy.9 

Charakter człowieka ujawnia się najwyraźniej 
i najczyściej, kiedy człowiek zostanie 
odsunięty od swego codziennego otoczenia 
i postawiony przed czymś nowym.10  

                                                        
 
9 Źródło:  
http://www.majewska-opielka.pl/osobowosc-a-
charakter/ godz. 14.20, 07.06.2013 r 
10 Hermann Hesse 

Zwróćmy uwagę na drugi cytat. Odnieść go 
można bezpośrednio do naszej spontanicznie 
tworzącej się grupy. Takie rozróżnienie może 
być pomocne przede wszystkim dla nas 
samych w lepszym poznawaniu siebie, 
rozumieniu swoich reakcji i ewentualnym ich 
modyfikowaniu, by w każdym obszarze 
działania, nie tylko w grupie przygodowej 
funkcjonować z większą własną satysfakcją.  

W grupowych interakcjach spotkamy różne 
typy osób. Ważne jest, by właściwie odczytać 
i wykorzystać ich potencjał. Umiejętność 
rozróżnienia cech, a przez to rozumienia 
drugiej osoby to wielka wartość w życiu 
grupy. Najczęściej na początku pierwsze 
skrzypce grają osoby dynamiczne, a dopiero 
z upływem czasu zaczynamy dostrzegać 
walory tych bardziej wycofanych. Aby nie 
wylewać dziecka razem z kąpielą dajmy sobie 
wszystkim czas na ujawnienie swoich atutów. 
Tolerancja i dystans względem swoich 
spontanicznych odruchów to jakość sama 
w sobie.  
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Kompetencje 
To kolejny bardzo szeroki temat, który 
sygnalizujemy, by ułatwić rozeznanie się 
w kapitale, jaki uczestnicy grupy wnoszą do 
wspólnego przedsięwzięcia, zidentyfikować go 
i wykorzystać.  

Możemy mówić o kompetencjach związanych 
z wiedzą, czyli zdolnościami umysłowymi 
(prawnik, pisarz, lekarz, informatyk etc.), 
umiejętnościami, czyli zdolnościami 
manualnymi i fizycznymi (artysta malarz, 
instruktor jazdy na nartach, mechanik) oraz 
z postawami, czyli dziedziną inteligencji 
emocjonalnej. 

W zależności od charakteru działania, jakie 
nasza grupa planuje podjąć warto zastanowić 
się, jakie kompetencje związane z wiedzą  
i umiejętnościami będą przydatne w jego 
realizacji. Przykładowo w naszej wyprawie na 
Ararat przydały się związane z wiedzą 
kompetencje pisarskie i redakcyjne 
(przygotowywanie materiałów info dla 
patronów i sponsorów wprawy), graficzne 
(opracowanie materiałów promocyjnych 
i informacyjnych), związane z obsługą 
turystyczną (zakup tanich biletów), językowe 
(kontakty podczas wyjazdu), farmaceutyczne 
(farmakologiczne zapobieganie chorobie 
wysokościowej), medyczne (ratunek w przy-
padku kontuzji), PR (wystąpienia medialne, 
jako rzeczniczka prasowa wyprawy) etc., etc.  

Nader ważne były też umiejętności –  
w przygotowaniach do trekkingu (trenerskie), 

w zdobywaniu góry (himalaistyczne),  
dojazdach (prawo jazdy) i wiele innych.  

 
Komentarz uczestniczki grupy R66:  
Ujawniły się role przywódcze, mitygujące 
negatywne emocje, porządkujące i orga-
nizujące wiedzę i doświadczenia naszej grupy. 
Były też osoby dobrze sprawdzające się 
w „researchu” w sieci, kontaktach z potencjal-
nymi sponsorami, kontaktach z mediami.  

 

Do kompetencji emocjonalnych nawiązy-
waliśmy wielokrotnie już wcześniej. Poniżej 
przedstawiamy je w sposób usystema-
tyzowany. To obszar, o którym rzadko 
mówimy polegając głównie na intuicji. 
Niewątpliwie jednak im bardziej świadomi 
jesteśmy konkretnych zjawisk, tym lepiej je 
identyfikujemy w interakcjach między-
ludzkich, łatwiej nam przychodzi rozumieć 
oddziałujące na nas zachowania innych osób - 
inspirujące czy denerwujące, onieśmielające, 
narzucające i cała gama innych związanych 
z emocjami. Co więcej, to pierwszy krok do 
pracy nad sobą i ewentualnej modyfikacji 
własnych automatyzmów w drodze do lep-
szego funkcjonowania w każdym środowisku, 
nie tylko w naszej grupie przygodowej? 
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Do inteligencji emocjonalnej zaliczamy trzy 
główne grupy kompetencji:11 

Relacje z samym sobą - 
kompetencje psychologiczne  

 Samoświadomość: umiejętność 
rozpoznawania własnych stanów 
emocjonalnych, wiedza o własnych 
uczuciach, wartościach, prefe-
rencjach, możliwościach i ocenach 
intuicyjnych, czyli świadomość 
emocjonalna. 

 Samoocena: poczucie własnej 
wartości, wiara we własne siły, 
świadomość swoich możliwości, 
umiejętności oraz swoich ograniczeń; 
umiejętność doświadczania własnej 
osoby niezależnie od sądów innych 
ludzi. 

 Samo-kontrola lub samoregulacja: 
zdolność świadomego reagowania na 
bodźce zewnętrzne i kontrolowania 
własnych stanów emocjonalnych; 
umiejętność radzenia sobie ze 
stresem, kształtowania własnych 
emocji zgodnie z samym sobą, 
z własnymi normami, zasadami oraz 
wyznawanymi wartościami. 

                                                        
 
11 Źródło: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_emocjonal-
na 12:05, 1 cze 2013. 

Relacje z innymi - Kompetencje 
społeczne  

 Empatia: umiejętność doświadczania 
stanów emocjonalnych innych, 
uświadamianie sobie uczuć, potrzeb 
i wartości wyznawanych przez 
innych, czyli rozumienie innych, 
wrażliwość na odczucia innych; 
postawa nastawiona na pomaganie 
i wspieranie innych osób; zdolność 
odczuwania i rozumienia relacji 
społecznych. 

 Asertywność: posiadanie i wyrażanie 
własnego zdania oraz bezpośrednie, 
otwarte wyrażanie emocji, postaw 
oraz wyznawanych wartości w grani-
cach nie naruszających praw i psy-
chicznego terytorium innych osób; 
zdolność obrony własnych praw 
w sytuacjach społecznych bez naru-
szania praw innych osób do ich 
obrony. 

 Perswazja: umiejętność wzbudzania 
u innych pożądanych zachowań 
i reakcji, czyli wpływania na innych; 
umiejętność pozyskiwania innych na 
rzecz porozumienia, zdolność 
łagodzenia konfliktów. 

 Przywództwo: zdolność tworzenia 
wizji i pobudzania ludzkiej motywacji 
do jej realizacji; zdolność 
zjednywania sobie zwolenników. 
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 Współpraca: zdolność tworzenia 
więzi i współdziałania z innymi, 
umiejętność pracy w grupie na rzecz 
osiągania wspólnych celów, 
umiejętność zespołowego 
wykonywania zadań i wspólnego 
rozwiązywania problemów. 

Nasz stosunek do zadań, wyzwań i 
działań - kompetencje działania: 

 Motywacja: własne zaangażowanie, 
skłonności emocjonalne, które 
prowadzą do nowych celów lub 
ułatwiają ich osiągnięcie, czyli 
dążenie do osiągnięć, inicjatywa 
i optymizm. 

 Zdolności adaptacyjne: umiejętność 
panowania nad swoimi stanami 
wewnętrznymi; zdolność radzenia 
sobie w zmieniającym się środowisku, 
elastyczność w dostosowywaniu się 
do zmian w otoczeniu, zdolność 
działania i podejmowania decyzji pod 
wpływem stresu. 

 Sumienność: zdolność przyjmowania 
odpowiedzialności za zadania i ich 
wykonywanie; umiejętność czerpania 
zadowolenia z wykonywanych 
obowiązków: konsekwencja  w dzia- 
łaniu w zgodzie z przyjętymi przez 
siebie standardami. 

Grupa to zbiór:   
różnych osobowości,  
kompetencji, 
talentów… 
A to, jak z nich skorzystamy zależy 
tylko od nas - członków grupy. 

Sumienność jest nieoceniona. Samoświadomość - pomaga. 
Obie strony wiedzą na czym stoją. 
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ZADANIE 1 
 
Przykład: chcesz zorganizować chór amatorski składający się z rodziców i dziadków, którzy na 
zakończenie przedszkola przygotują dla dzieci występ-niespodziankę. To przykład z życia wzięty! 
„Aktorzy” na podstawie filmu z występu dzieciaków zrobili w całkowitej tajemnicy jego kopię 
w wymiarze XL powtarzając stroje, śpiew i ruchy swoich pociech. Było mnóstwo zabawy przy 
próbach i ogromny entuzjazm widowni podczas przedstawienia. Zastanów się, jakie kompetencje 
będą przydatne w takim działaniu: 
 
- zebranie chętnych trzeba zarazić pomysłem innych 
 
Oprócz potencjalnych śpiewaków możesz potrzebować:  
 
- miejsce do prób:  szukasz w pobliskich klubach, domach czy centrach kultury 

- nagłośnienie:   sprawdzasz, czy w danym ośrodku jest nagłośnienie lub pianino 
   Jeśli pianino, przyda ci się do zespołu ktoś, kto gra na pianinie,  

gitarze lub innym instrumencie dobrym do akompaniowania  
- śpiewniki:  sprawdzasz, kto w twojej grupie ma śpiewnik lub szukasz tekstów 

w Internecie; szukasz dodatkowo możliwości wydrukowania tekstów – 
wśród członków grupy lub w punkcie usługowym ; tu pojawia się niewielki 
koszt kopiowania  

- nauczyciela śpiewu: grupa poszukuje kogoś takiego wśród swoich kontaktów; jeśli nie 
znajduje, szuka osób, które by zechciały pomóc w ramach 
wolontariatu, np. w szkole muzycznej wśród uczniów ostatniej klasy 
lub pedagogów  

- stroje do występów: na to jest trochę czasu, bo trzeba najpierw przygotować repertuar;  
grupa umawia się odnośnie konwencji i albo przyjmuje schemat np.  
Białe bluzki/koszule plus ciemny dół, albo przygotowuje coś 
specjalnego np. przebrania i poszukuje wsparcia rzeczowego u  
producentów rekwizytów czy tkanin  
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ZADANIE 2  
 

1. Zrób listę trzech rodzajów swoich kompetencji, tj. dotyczących wiedzy, umiejętności 
i inteligencji emocjonalnej.  
 

2. Wróć do tego ćwiczenia po zakończeniu planowanego działania i sprawdź: 
- jak się zmieniło twoje postrzeganie siebie,  
- co w sobie odkrywasz dzięki takiemu doświadczeniu  
- jakie zapomniane zasoby kompetencji okazały się przydatne i docenione przez grupę 

 
WIEDZA: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
INTELIGENCJA EMOCJONALNA: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Role w grupie  
 

Zgodnie z fazami powstawania grupy 
następuje naturalny podział na role, jakie  
w niej będą odgrywać poszczególni członkowie. 
Co ciekawe, w zależności od fazy rozwoju grupy 
inne aspekty wysuwają się na plan pierwszy i w 
związku z tym odpowiednio do natury danej fazy 
inaczej możemy określić role uczestników. Przy 
czym w pierwszych wyróżniamy dwie warstwy: 
wiążącą się z inteligencją emocjonalną oraz  
z wiedzą i umiejętnościami. Zastrzegamy się, że 
istnieje mnóstwo rozmaitych klasyfikacji, tu 
podajemy zaobserwowane w naszej praktyce, 
nawiązując w ostatniej części do systematyki 
Mereditha Belbina. (patrz również str. 109) 

W fazie formowania się grupy wyłania się 
dominujący lider, który stara się nadać 
chaotycznej grupie znamiona efektywności, dąży 
do porządkowania zadań, stara się wyznaczyć 
cele i zasady. Kolejną osobowością jest lider 
sympatii, wyrażający ciepło i zrozumienie wobec 
innych, osoba opiekuńcza  i wczuwająca się w 
nastroje pozostałych członków grupy. Niemałą 
rolę odgrywa na tym etapie błazen grupowy,  
który żartem, humorem czy ironią rozładowuje 
napięcia grupowe. Kozioł ofiarny to kolejna 
postać w naszej galerii. Na niej grupa 
rozładowuje napięcia, które sam na siebie ściąga 
przez słabe wyczuwanie nastrojów grupy, 
dystansowanie się czy irytację. Nie zabraknie też 
na tym etapie outsidera, pozostającego na 
uboczu, zachowującego myśli dla siebie, 
budzącego w grupie niepokój. Jeśli grupie nie uda 

się go wciągnąć do interakcji, jest izolowany 
i ostatecznie odrzucony przez grupę.  

Warto dodać, że nie mówimy o grupie 
5-osobowej. Do każdego „lidera” dołączają inne 
osoby o podobnych predyspozycjach. 

Faza ścierania oraz wypracowywania przez 
grupę własnych norm uwypukla inny zestaw 
zachowań. Lider nastrojów grupowych wyraża 
w sposób werbalny lub pozawerbalny nastroje 
i emocje w grupie. Lider stabilizacji nastrojów 
interpretuje, porządkuje i nadaje im sens. 
Grupowy intelektualista werbalizuje, nadaje 
znaczenie i porządkuje to, co wypracowała 
grupa. Dziecko grupowe może przyjąć postać  
bezradnego, które sobie nie radzi lub 
rozbrykanego buntownika, enfant terrible12, który 
wyraża skryte lecz tłumione pragnienia innych. 
Dobra mama (czy kochany wujaszek) pełni rolę 
wspierającą i często nie potrafiąc postawić granic 
daje sobie wchodzić na głowę. Sumienie grupy 
to rygorysta, chętnie wzbudzający w pozo-
stałych poczucie winy. Do kompletu pozostał 
jeszcze opozycjonista, głos krytyczny, z lubością 
kwestionujący poczynione ustalenia dotyczące 
reguł i norm.  

                                                        
 
12 (z fr. "nieznośne dziecko") – związek 

frazeologiczny oznaczający osobę niedyskretną, 
nietaktowną, łamiącą wszelkie reguły 
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Z takiego oto tygla ostatecznie wyłania się 
grupa zaczynająca pracę jako zespół. 
Następuje merytoryczny podział ról i zadań, 
zgodnie z ustalonymi celami. Role krystalizują się 
w tej fazie pracy zespołowej. Na role o 
charakterze emocjonalnym nakładają się role 
zadaniowe, związane z wiedzą i umiejętnościami 
uczestników.  

 

Komentarz uczestniczki grupy Kolej na 
Szwajcarię: 

Starsi  wnosili  mądrość życiową, młodzi – 
„świeżość”. Wszystkie osoby – młodsze 
i starsze były z b. dużym poczuciem humoru, 
różnice wiekowe zatarły się.  

Każdy członek grupy 
ma swoją rolę do  odegrania.  
Każda rola ma swoje miejsce 
w grupie. Dzięki różnorod-
ności jest ciekawie.  
Role w grupie nie mają 
związku z wiekiem! 
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ZADANIE 3 
Przypomnij sobie działania grupowe (rodzina, 
praca, wakacje), w których uczestniczyłeś, 
podziel je na fazy (wiadomo, że są to przedziały 
nieostre!) i spróbuj dopasować do konkretnych 
osób role w grupie. 

Zastanów się, w jakiej roli odnajdujesz siebie 
i czy to ci odpowiada.  

NOTATKI: 
........................................................... 
 
........................................................... 
 
........................................................... 
 
........................................................... 
 
........................................................... 
 
........................................................... 
 
........................................................... 
 
........................................................... 
  
........................................................... 
 
........................................................... 
 
........................................................... 
 
.......................................................... 
 

 

ZADANIE 4  
Jeśli chciałbyś bardziej zgłębić  tematykę ról  
w zespole, zachęcamy cię do wyszukania w 
Internecie i zrobienia  klasycznego testu 
Mereditha Belbina. (więcej w części II) To dość 
złożony test z kluczem i opisem. Umożliwi ci 
interesujący wgląd w tematykę ról grupowych. 
Poniższe 7 obszarów, które poddasz autoanalizie 
są podane w rozwiniętej formie:  
 

1. Co mogę wnieść do zespołu? 
2. Jeżeli mam jakąś wadę pracy 

zespołowej, to prawdopodobnie byłoby 
nią to, że... 

3. Kiedy współpracuję z innymi?  
4. Moją charakterystyczną cechą 

w pracy grupowej jest.... 
5. Osiągam satysfakcję z pracy, gdyż...  
6. Jeśli nagle okazuje się, że muszę 

wykonać trudne zadanie, w krótkim 
czasie, wspólnie z nieznanymi ludźmi....  

7. Jeżeli chodzi o problemy, z jakimi 
spotykam się podczas pracy 
w grupie....  
 
 

Powtarzamy – poznanie pojęć 
 i charakterystyk ułatwia lepsze 
odczytywanie rzeczywistości,  
a przez to  wzajemne rozumienie 
się  i współpracę! 



Rozdział 4. Z kim? 

 38 

Praca zespołowa a aspekt wielo-
pokoleniowości  
 
Jaką rolę odegrała w naszym projekcie  duża 
rozpiętość wieku pomiędzy uczestnikami 
poszczególnych przygód? Odpowiedzmy 
szczerze: nie było łatwo nakłonić osoby starsze 
do włączenia się do działania. W  trakcie spotkań 
informacyjnych  znaczną przewagę stanowiły 
osoby przed 50-tką. Najchętniej zgłaszały  swoje 
pomysły  i włączały się do działania osoby 35+ do 
45+. Młodsi stanowili kolejną pod względem 
wielkości grupę.  
A co z tymi, którzy teoretycznie są na emerytu-
rze, czyli mają mnóstwo czasu wolnego, bo nie 
pracują?   
Otóż okazali się bardziej zajęci niż młodsi. Są tak 
zaabsorbowani nowymi zadaniami pomocy 
domowych, opiekunów, dziadkowaniem i bab-
ciowaniem,  że nie mogą wygospodarować czasu 
dla siebie. Wpadają w rolę. Choć są i tacy, 
całkiem liczni , którzy nie chcą się poddać 
panującym schematom i z mniejszym lub 
większym zaparciem walczą o pięć minut dla 
siebie. Może to właśnie stąd tak wielka 
popularność w Polsce  Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. I takie to osoby dołączyły do naszych 
grup przygodowych.  Odnaleźliśmy się. Kapitał 
dojrzałości i współpraca międzypokoleniowa 
zaiskrzyły, choć nie od razu. Potrzeba było trochę 
czasu na przełamanie automatyzmów 
w stosunkach starszych i młodszych, pod-
szytych stereotypowym wyobrażeniem, jacy jedni 
i drudzy są. Lekcja była krótka a skuteczna. 

Najlepszym tego dowodem jest kilkumiesięczna 
współpraca uwieńczona wspólnymi wyprawami.  
 
Gdyby jednak zapytać kilka przypadkowych osób 
w różnym wieku, czy dobrze rozumieją  osoby 
starsze/młodsze od siebie, większość  uzna, że 
tak. Jak to wygląda w rzeczywistości  dowiesz się 
w następnej części tej książeczki, w której dzięki 
dwóm ciekawym testom lepiej ocenisz, jak to jest 
w twoim przypadku.  
 
Komentarz uczestniczki grupy R66: 

Zapał, energię, wiarę w powodzenie projektu  
wnosiłyśmy  wszystkie  bez  względu  na  wiek. 
To sprawiło że prawie w niezmienionym  składzie 
dotrwałyśmy  do  końca pomimo chwil 
zwątpienia.  
 
Komentarz uczestnika grupy Uroki 
Warszawy: 

Osoby młodsze mogły się dowiedzieć od star-
szych wielu ciekawych rzeczy chociażby 
dotyczących historii Warszawy i to z punktu 
osoby, która w jakimś stopniu ją kształtowała. 
Natomiast wydaje mi się, że dzięki młodszym 
uczestnikom osoby starsze mogły zapoznać się 
z pewnymi nowinkami technologicznymi, zgłębić 
tajniki obsługi komputera oraz posłuchać jak to 
jest teraz. 
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Rozdział 5. 
Odkrywamy nasze 
grupy pokoleniowe 

 
Czy jesteś rzeczywiście tak 
otwarty na inne pokolenia, 
jak sądzisz? 13 
To oczywiste: nasze pokolenie i my sami – przy-
najmniej we własnym mniemaniu – jesteśmy 
bardziej otwarci na ludzi z innych pokoleń, niż 
oni na nas! Każdy  z nas jest głęboko przekonany, 
że dokłada dość starań, aby dostosować się do 
starszych czy młodszych, przyjmując jednoczenie 
za pewnik, że tak naprawdę, jeśli chodzi o 
spojrzenie na świat, to nie wiele nas różni. 
Wystarczy tylko trochę porozmawiać i okazać 
nieco dobrej woli a kiedy pojawią się konflikty  
i nieporozumienia – z pewnością uda się pokonać 
trudności i osiągnąć porozumienie.  
  
Czy rzeczywiście?   
 
Otóż niekoniecznie! Zastanów się: czy nigdy nie 
znalazłeś się w sytuacji kiedy masz wrażenie, że 
poglądy drugiej osoby są o lata świetlne oddalone 
                                                        
 
13 Rozdział „Odkrywamy nasze grupy pokoleniowe 

stanowi fragment publikacji „Różnorodność pokoleń. 
Razem możemy więcej.” Katya Sokolsky, Accor, Orbis 
S.A. 2012  

od Twoich, jakby pochodziły z innej planety? Niby 
mówicie tym samym językiem, czytacie te same 
gazety, jeździcie takimi samymi samochodami... 
a tu, coś takiego! Jak to możliwe, że ten drugi 
Cię nie rozumie, albo zaparł się, żeby nie 
„chwycić” tego co w tak oczywisty sposób 
próbujesz mu wyjaśnić? Przyjmijmy, że działasz 
w dobrej wierze. Ale czy masz pewność, że 
posiadasz takie zalety umysłu, które pozwolą Ci 
w lot zrozumieć oczekiwania innych i precyzyjnie 
przekazać im Twoje własne intencje? Wykonaj 
poniższy test. Pomoże Ci on uświadomić sobie, 
jak wiele spraw „zrozumiałych same przez się” 
dla innego pokolenia, niekoniecznie jest 
oczywistych dla Ciebie. Trochę skromności nigdy 
nie zawadzi.   
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 A\ Sprawdź na ile otwarty jesteś na pokolenia  
Czy naprawdę jesteś „dobry w komunikacji międzypokoleniowej” ? By to sobie uświadomić, odpowiedz 
„Tak” lub „Nie” na dziewiętnaście poniższych pytań. Bądź ze sobą szczery, graj uczciwie. Ten pierwszy etap 
ma nam pokazać, że nawet „na powierzchni” różnimy się bardzo między pokoleniami.  
 
 TAK  /  NIE     01 Czy wiesz, co znaczy wyrażenie „pojechać do Rygi” ? 

TAK  /  NIE     02 Czy wiesz, co znaczy wyrażenie „jest morowo!” ? 

TAK  /  NIE     03 Czy wiesz, co znaczy wyrażenie „masz babo placek” ?  

 TAK  /  NIE     04 Czy znasz tytuł jednego filmu, w którym grała 
Krystyna Janda? 

TAK  /  NIE     05 Czy znasz tytuł jednej piosenki  Lady Gagi ? 

TAK  /  NIE     06 Czy znasz tytuł jednej piosenki Coldplay? 

TAK  /  NIE     07 Czy znasz sens słowa „suchar” ? 

TAK  /  NIE     08 Czy wiesz, co znaczy , że ktoś jest „zrobiony” ? 

TAK  /  NIE     09 Czy znasz nazwisko jednego aktora z filmu „Katyń” ? 

TAK  /  NIE     10 Czy znasz jakiegoś bohatera mangi? 

TAK  /  NIE     11 Czy wiesz, co to takiego wasabi? 

TAK  /  NIE     12 Czy uważasz, że najstarsi powinni w takim samym 
stopniu uczyć się jak młodsi? 

TAK  /  NIE      13 Czy uważasz, że zespół złożony z osób w różnym 
wieku jest skuteczniejszy niż zespół  bardziej 
jednolity wiekowo? 

TAK  /  NIE      14 Czy uważasz, że młodzi doceniają, że ktoś przygląda 
się temu co robią i że ich koryguje? 

TAK  /  NIE      15 Czy uważasz, że udzielając wsparcia najstarszym 
osobom, można spowodować, że wreszcie się  ruszą? 

TAK  /  NIE     16 Czy znasz różnicę między pendrivem a routerem? 

TAK  /  NIE     17 Czy umiesz zgrywać pliki z MP3 

TAK  /  NIE     18 Czy masz profil na facebooku? 

TAK  /  NIE     19 Czy posługujesz się twitterem? 
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Ilu odpowiedzi na „TAK” udzieliłeś?   
 
Jeżeli udzieliłeś ponad 16 odpowiedzi na 
„TAK” …   
 
... i o ile nie naciągnąłeś … to wielkie BRAWA, 
chylę czoła! Masz wyjątkowe wyczucie innych 
pokoleń! Posiadasz wystarczająco narzędzi by 
nawiązać relację z pokoleniem innym niż 
Twoje własne. Pozostaje być może zbadanie 
tego, co stanowi rdzeń różnic między nami, 
poznanie istoty naszych światów. Nasza 
różnorodność to nie tylko odmienne sposoby 
wyrażania się, poglądy na rozmaite sprawy, 
nasi „idole” – lub gwiazdy, które wolimy od 
innych. Jest ona znacznie bardziej złożona 
i radykalna. Wrócimy jeszcze do tego tematu 
i rozwiniemy go. 
 
Jeżeli udzieliłeś między 11 a 15 odpowiedzi 
na „TAK” …  
 
To niezły wynik, mieścisz się w średniej, 
w kategorii, do której należy najwięcej 
respondentów. 
Choć nie jesteś całkiem „obyty” w sprawach 
wszystkich pokoleń, jesteś na dobrej drodze 
dialogu: na tyle otwarty , żeby silniejszy po-
wiew wiatru odświeżył Twoje poglądy i na 
tyle „zamknięty”, aby nie rozwiał tego  co 
czyni stabilnym Twój świat odniesień. Masz 
predyspozycje, aby otworzyć się na kultury 
innych generacji. Nie mniej, szczerze mówiąc, 
nogi wziąć niosą Cię tam gdzie podąża Twoje 
pokolenie! Innymi słowy, trzeba się trochę 
postarać: pomożemy Ci nawiązać lepszą łącz-
ność ze światami innych pokoleń.   

 
 
Jeżeli udzieliłeś mniej niż 10 odpowiedzi na 
„TAK”...  
 
Jeśli tak to UWAGA! Prawdopodobnie brak ci 
wystarczającej otwartości na inne pokolenia. 
Musisz pilnie zabrać się do roboty i poznać 
podstawy międzypokoleniowego obycia. Masz 
sporo uprzedzeń, które separują cię od innych 
i żyjesz w światku zamkniętym na starszych 
i młodszych od siebie. Musisz przygotować się 
na niejakie „przewietrzenie” tej ograniczonej 
przestrzeni w której funkcjonujesz! 
 
 
   

 
 

Zbyt łatwo 
zakładamy, że porozumienie 
pomiędzy pokoleniami to rzecz 
całkiem naturalna. 
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B\ Czym jest „przynależność 
do grup pokoleniowych” ?

W pracy, podobnie jak w rodzinie, czy wobec 
klienta, coraz częściej musimy bardzo szybko 
zrozumieć, jak myśli i reaguje druga osoba. 
Wszystko po to, by lepiej dostosować się do 
jej sposobu widzenia świata i odwrotnie – 
wiedzieć, jak dostosować jej poglądy do 
naszych. Brak zgody jest rzeczą normalną; 
mniej naturalne jest natomiast, jeśli nie 
wiemy dlaczego się nie zgadzamy, jeszcze 
gorzej, kiedy nawet nie zauważymy, że nie 
ma między nami zgody! Mało co rozczarowuje 
tak bardzo, jak sytuacja, kiedy przekonani 
jesteśmy, że „wszystko jest ok”, 
a potem odkrywamy jakieś kolosalnie 
nieporozumienie.  Niniejszy przewodnik opiera 
się na następującym spostrzeżeniu: wszyscy 
jesteśmy częścią jakiejś grupy pokoleniowej. 
Jest ona mniej lub bardziej jednolita, spójna, 
to oczywiste. Każdy z nas jest w jakimś 
stopniu przedstawicielem pokolenia po-
wojennego, X, Y lub Baby Boomers, mimo, że 
nie identyfikujemy się z żadną z tych grup w 
100%. Nasza osobowość jest zazwyczaj 
mieszanką cech , niczym koktajl, paleta barw, 
z nieskończoną liczbą odcieni. Do rzadkości 
jednak należy brak dominanty osobowoś-
ciowej, która przeważa i którą można 
zidentyfikować za pomocą właściwych 
narzędzi. Należymy do jakiegoś pokolenia i 
dzielimy z ludźmi urodzonymi mniej więcej w 
tym samym czasie, wiele doświadczeń i 

aspektów współtworzących nasze życie: 
jesteśmy ukształtowani przez te same 
wydarzenia historyczne,  wielu kwestiach 
mamy dość podobne gusta, nasze ścieżki 
życia zbiegają się i zazębiają. To w 
powszechnym mniemaniu znaczy właśnie: 
„należeć do danego pokolenia”. Ale w gruncie 
rzeczy, ta przynależność oznacza znacznie 
więcej a jeśli o tym nie mówimy, to tylko 
dlatego, że nie jesteśmy tego wystarczająco 
świadomi. Mimo to, nieco zbyt łatwo 
zakładamy, że porozumienie pomiędzy 
pokoleniami to rzecz całkiem naturalna, jako 
że w gruncie rzeczy niewiele nas dzieli. 
Tymczasem wystarczy dokładniej przyjrzeć 
się tej kwestii, by zrozumieć, że nasze 
osobiste, codzienne doświadczenia dowodzą, 
że jest wręcz przeciwnie.  
 
Co zatem dzieli nas od innych pokoleń,  
a co łączy z tym, czy innym z nich?  
 
Lubimy używać słowa „wrażliwość”, aby 
opisać jakże złożona kompozycję tych 
najważniejszych składników. Przepis jest 
następujący: najważniejsze wartości 
wymieszaj ze wspólną historią, kontekstem 
kulturowym, epokami społeczno- 
gospodarczymi, dodaj garść lżejszych 
odniesieni, jak nazwiska aktorów, kultowe 
filmy, czy przedmioty,  
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połącz tak uzyskaną miksturę ze stylem życia  
promującym określone zasady, nie zapomnij 
o modach i emocjach, gustach estetycznych, 
wreszcie dorzuć nieco typowych rytuałów, 
zapraw danie ideałami, które nadadzą 
potrawie smak i konsystencję a na koniec nie 
zapomnij o szczypcie marzeń które stanowić 
będą wyrazistą i tajemniczą pointę... tak oto 
przyrządzisz danie, które choć części będzie 
odzwierciedleniem niepowtarzalnej wrażli-
wości grupy pokoleniowej! 
Wyróżniliśmy cztery główne grupy 
pokoleniowe a więc cztery rodzaje 
wrażliwości, wśród których proponujemy Ci 
odnaleźć Twoją własną kompozycję.  
 
Poznaj swoją „kompozycję  pokoleniową” 
 
Poniższy test ma pomóc ci wyodrębnić Twoją 
własną „kompozycję pokoleniową”, 
a zatem odnaleźć cechy dominującej 
w Twoim przypadku grupy pokoleniowej oraz 
typowe dla Ciebie cechy „mieszańca”. 
Następnie damy Ci klucze do zrozumienia 
własnej „apelacji”. 
 
Odpowiedź na dwadzieścia poniższych pytań 
wskazując każdorazowo dwie z czterech 
odpowiedzi, w kolejności uzależnionej od 
tego, która z nich uważasz za bliższa 
prawdzie, tzn. pierwszy wybór na pierwszym 
miejscu, drugi wybór na drugim. 
 
Przykład: 
W pytaniu 3 zakreśl kółkiem literę Y i wpisz 1 
po lewej stronie, jeżeli ta odpowiedź jest 
najbliższa prawdy, a następnie zakreśl 

kółkiem literę B i postaw przy niej dwójkę, 
jeśli jest to Twój drugi wybór. 
Na koniec testu powiemy, w jaki sposób 
odnaleźć cechy dominującej grupy oraz jak 
wyodrębnić własną kompozycję szkoleniową. 
 
Wartości i społeczeństwo 
 
01 – Które z poniższych słów jest dla 
Ciebie nośnikiem największych wartości?  
Y tolerancja 
P  zasługi 
X odpowiedzialność 
B sprawiedliwość 
 
02 – Które z poniższych słów zawiera 
według Ciebie najwięcej pozytywnych  
wartości? 
P tradycja 
Y wrażenia 
B rozkwit 
X ciekawość 
 
03 – W jaki sposób oceniasz zmiany 
w otaczającym Cię świecie? 
Y zmienia się zbyt wolno i trzeba iść do 

przodu szybciej 
P nie ma już punktu oparcia w świecie 

wszystko zmienia się zbyt szybko 
X zbyt wielu ludzi wypadło z torów 

i zostało marginalizowanych 
B potrzeba znaleźć nowy stan 

równowagi 
Wartości osobiste i postępowanie 
 
04 – Czym dla Ciebie jest szczęście? 
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P pozostawić po sobie coś, można 
przekazać innym 
X dzielić się i współżyć z innymi 
Y żyć teraźniejszością i być na luzie 
B nadać życiu sens   
 
05 -  Czym należy przede wszystkim 
kierować się w życiu 
X należy umieć się  dostosować 
P należy mieć przekonania i być im 

wiernym 
Y trzeba być czujnym by chwytać 

okazje 
B należy żyć w harmonii z samym 

sobą 
06 -  Które z poniższych zachowań wydaje 
Ci się najbardziej negatywne 
P zdrada 
X kłamstwa 
B nienawiść 
Y niestabilność 
 
07 – Które z poniższych zachowań wydaje 
Ci się najbardziej pozytywne? 
X szczerość 
P szacunek 
B zrozumienie 
Y poczucie humoru 
 
08 – Jeżeli rodzina miałaby kolor byłby 
to.... 
 
P zielony 
X niebieski 
B żółty 
Y czerwony 

 
Rozrywka, czas wolny, przyjemności 
i gusta  
 
09 – Kiedy masz czas wolny, najbardziej 
lubisz...   
X wyjścia ze znajomymi 
Y uprawiać sport lub słuchać muzyki 
P zrobić coś konkretnego w domu 

(pomajsterkować, popracować w 
 ogródku) 
B pozostać w ciszy i odprężyć się 
 
10 – Dobre jedzenie, to przede wszystkim 
P potrawy tradycyjne, sztuka życia 
B radość dla zmysłów, smaki i zapachy 
X oryginalność, odkrywanie i podróż 
Y zabawa, silne wrażenia 
 
11 - Chciałbyś raczej być... 
B pisarzem 
P bankierem 
Y piłkarzem 
X architektem 
 
 
Konsumpcja, drobne przyjemności 
 
12 – Mając do dyspozycji 1500 złotych, 
kupiłbyś...  
B rower górski 
P parę butelek dobrego wina 
X kolekcję DVD 
Y telefon komórkowy najnowszej 

generacji 
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13 – Mając do dyspozycji 300 złotych, 
kupiłbyś... 

B wymyślny drobiazg 
X zwyczajne ubranie 
Y grę wideo 
P małą ozdóbkę 
 
Marzenia, luksus, ucieczka w naturę 
 
14 – Gdybyś stał się bogaty, po 
sprawieniu przyjemności sobie i Twoim 
bliskim... 
B           kupiłbyś wyspę i zamieszkałbyś na 

niej 
P           zainwestowałbyś w pewne papiery 
             wartościowe i trochę zachował pod 

ręką 
X           otworzyłbyś biznes w celu  
 spożytkowania posiadanego 
 kapitału i realizacji najskrytszych 
 projektów 
Y           dalej korzystałbyś z tego na co 

dzień w oczekiwaniu na lepszy 
pomysł lub okazję 

 
15 – Oznaka luksusu dla Ciebie to raczej… 
 
P  nie starzejąca się klasyka 
Y kreatywność 
X prawdziwa prostota 
B naturalność z nutką dystynkcji 
 
Aktorzy, piosenkarze, legendy 

 
16 – Twój ulubiony aktor, to...  
Y Jude Law 
B Colin Firth 
X Johny Depp 
P Pierce Brosnan  
 
17 – Aktorka, którą lubisz najbardziej, 
to...  
P Elizabeth Taylor 
X Tilda Swinton 
Y Keira Knightley 
B Meryl Streep 
 
18 – Piosenkarka, którą lubisz 
najbardziej, to...  
B Norah Jones 
P Celine Dion 
X Adele 
Y Lady GaGa 
 
19 – Twój ulubiony piosenkarz, to .... 
Y Eminem 
X Robbie Williams 
P Tom Jones 
B Phil Collins 
 
20 – Twój ulubiony zespół, to... 
 
B Perfect  
Y Coldplay 
X Metallica 
P Czerwone Gitary 
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Zacznij od pierwszych odpowiedzi i oblicz 
liczbę odpowiedzi typu B,P,X i Y14. Jeżeli 
wśród pierwszych odpowiedzi dominuje B, to 
znaczy, że Twoja dominującą grupą są Baby 
Boomers, czyli jak powiedzielibyśmy po 
polsku, Wyzwoleni Indywidualiści z pokolenia  
lat osiemdziesiątych... Jeżeli najwięcej 
odpowiedzi udzieliłeś na P Twoim dominu- 
jącym plemieniem będą przedstawiciele 
pokolenia powojennego, których tu nazwie-
my Budowniczymi Małej Stabilizacji. Jeżeli 
z kolei jest to X, należysz do grupy. 
„Moralnych i Mobilnych przedstawicieli 
Pokolenia X”. Jeśli przeważają odpowiedzi Y, 
przedstawicielem pokolenia Y, zwanego też 

                                                        
 
14 W oryginale publikacji autorzy używali 

nazewnictwa „CoCo” dla przedstawicieli pokolenia, 
powojennego Bobo dla Baby Boomers  oraz „MoMo” 
dla pokolenia X. Dla łatwiejszego odczytu opisów 
pokoleń zastosowaliśmy rodzime określenia. 

milenijnym, z angielska „ You, Yobbo” czyli 
„hej, kolo”. 
Teraz przelicz drugie odpowiedzi, żeby jak  
w astrologii, znaleźć swój „ascendent”. Dzięki  
temu dowiesz się, czy jesteś w 100%  Baby 
Boomers (Baby Boomers i tylko Baby 
Boomers czy też np. Baby Boomers 
z ascendentem pokolenia X, pokolenia 
powojennego lub Y.   
Jeśli Twoje pierwsze odpowiedzi w kilku 
kategoriach rozkładają się równo pomiędzy 
grupy pokoleniowe, wykorzystaj drugi wybór  
w celu odnalezienia przynależności do 
dominującego typu.   
Jeżeli drugie odpowiedzi wskażą na zupełnie 
inna dominantę niż te z pierwszych wskazań 
– to trudno! Masz widocznie bardzo złożona 
i różnorodną osobowość! Ten test, niestety, 
nie wystarczy aby jednoznacznie ocenić 
Twoją wrażliwość. Tak czy owak, aby uzyskać 
potwierdzenie wyniku tego testu i zbadać, czy 
naprawdę należysz do przypisywanej Ci 
grupy, skorzystaj z poniższych portretów. 

Wybór 01              razem            Wybór 02      razem 

……………………………………………………            ………………………………………………………… 

Y…………………………………………………            Y ……………………………………………………… 

P…………………………………………………            P ……………………………………………………… 

X …………………………………………………                X ……………………………………………………… 

B …………………………………………………                B ……………………………………………………… 
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Nie bój się porównywać je między sobą. Tylko 
Ty możesz ostatecznie rozstrzygnąć, która 
grupa pokoleniowa jest Ci najbliższa.  
 

C\ Kilka porad  
 
POKOLENIE POWOJENNE 
 
Aby stwierdzić, że rzeczywiście jesteś 
przedstawicielem pokolenia powojennego, 
czyli Budowniczym Małej Stabilizacji, musisz 
odnaleźć swoje dominujące cechy na 
poniższym portrecie. 
 
Wierzysz w siłę wielkich, kolektywnych 
idei, tj. takich, które dotyczą zbiorowości 
ludzkich. 
 
Postęp społeczny, koncepcje rozwoju miast, 
pomyślny rozwój gospodarczy: w każdym 
wypadku wspólny wysiłek uzasadnia to, by 
trochę zapominając o sobie iść naprzód, 
tworząc rzeczy wielkie i piękne.   
 
Jesteś wyczulony na jakość relacji 
międzyludzkich i na formę, jaką one 
przyjmują.  
 
Aspekt ludzki stanowią fundament Twojego 
porozumienia z innymi. Doceniasz znaczenie 
trzymania się zasad i zachowujesz niekiedy 
pewien dystans, dzięki któremu ludzie 
szanują się wzajemnie i uznają wzajemnie 
swoją równość. Zawsze delikatnie dajesz do 

zrozumienia, że szanujesz osobę, z którą 
rozmawiasz lub korespondujesz. Dziwi Cię, 
skąd bierze się u ludzi lekceważenie 
podstawowych zasad dobrego wychowania, 
kurtuazji, odrobiny klasycznej ceremo-
nialności w relacjach? 
 
Cenisz materialną stronę życia  
i konkretność.  
Wolność i dostatek to wspaniałe wartości, 
o ile można z nich w pełni korzystać. 
W przeszłości zrobiłeś wiele, by o nie walczyć, 
bo „być” czy „mieć” to nie Twój dylemat. 
Teraz kluczową kwestią, którą chcesz 
zapewnić sobie i bliskim jest bezpieczeństwo. 
Dlatego regularnie starasz się odkładać 
pieniądze lub inwestować je – rozsądnie 
i długoterminowo. Autorytetów szukasz wśród 
wielkich klasyków.  
 
Myślisz długofalowo i perspektywisty-
cznie. 
Poszukujesz rzeczy trwałych i wszystkiego, co 
warte jest wysiłku, a nawet poświęceń. Wiesz  
dobrze , że w życiu nie ma nic za darmo, 
a działanie pod wpływem impulsu czy 
instynktu nie jest właściwą metodą. 
 
Jesteś pracowity.  
Uważasz, że trzeba działać, by czuć że się 
żyje i by być użytecznym. Zawsze jest coś do 
zrobienia, zdobycia, coś, o co warto walczyć, 
dlaczego warto się ruszyć z miejsca i działać. 
 
Lubisz mieć poczucie, że jesteś potrzebny 
i zintegrowany społecznie. 
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Jesteś aktywny także na gruncie rodzinnym, 
wśród przyjaciół i bliskich znajomych. Więzi  
społeczne są dla Ciebie zasadnicza wartością. 
Z trudem wyobrażasz sobie, że można żyć na  
uboczu. Chcesz służyć i być doceniany za 
Twoje cechy, talenty i umiejętności. Dobrze  
czujesz się w zwartych zespołach, małych 
klanach rodzinnych, przyjacielskich lub są-
siedzkich. W środowisku , które jest podobne 
do Ciebie i sprzyja budowaniu silnych więzów, 
a na co dzień świadczy sobie wzajemnie 
pomoc. 
 
Cenisz konwenanse i jesteś osoba nieco 
konserwatywną. 
 
Szanujesz ludzi, którzy w życiu trzymają się 
jasnych i uznanych zasad. Twoim zdaniem 
chronią one przed bezpardonowością i bru-
talnością dzisiejszego egoistycznego świata,  
 jednocześnie są swoistą „arką przymierza 
między dawnymi i nowymi czasy”. Dbasz 
o opinię i swój wygląd, w ten sposób okazu-
jąc szacunek innym. 
 
Porządek, tradycja, lojalność, 
solidność.... Marzą oni o pracy w 
świecie tradycyjnym i stabilnym.  
 
Kim są przedstawiciele pokolenia 
powojennego?  
 
Większość z nich, Budowniczych Małej 
Stabilizacji wywodzi się z generacji lat 
czterdziestych ubiegłego stulecia. Ale nie 
tylko ci, którzy przekroczyli sześćdziesiątkę 
należą do przedstawicieli tego pokolenia. 

Osoby młodsze mogą również do niego 
należeć, albowiem ścieżka życia każdego 
z nas może być bardzo rożna. Najczęściej  
znajdziemy wśród nich ludzi, którzy pracowali  
w kombinatach, zjednoczeniach i wielkim 
wysiłkiem zdobyli to co dziś mają.  
Przedstawicieli tej grupy często spotkamy 
wśród ludzi, którzy zmuszeni byli podjąć 
wysiłek integracji po tym, jak zostali 
pozbawieni swoich korzeni, czasem 
w związku z awansem społecznym. 
 

 
 
Wielu z nich pochodzi też ze środowisk 
konserwatywnych, gdzie liczy się autorytet 
starszych i szacunek dla tradycji. Bardzo 
rzetelna i wzorowa edukacja, obok innych 
czynników, również sprzyja powstaniu tego 
typu wrażliwości.  
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Choć osób tych jest bardzo mało w wąsko 
rozumianym codziennym życiu zawodowym, 
to jednak warto poznać tę grupę. W Europie  
ludzie pokolenia powojennego odgrywają 
istotną rolę  na najwyższych szczeblach 
kierowniczych w firmach (dyrekcje 
wykonawcze, zarządy, rady nadzorcze etc.), 
oraz w środowiskach kierowniczych w ogóle. 
W Polsce są wśród nich byli dyrektorzy 
kombinatów, z czasów koniunktury 
gierkowskiej, a potem pierwsi prezesi 
powstających spółek, niekiedy zasiadający 
jeszcze w radach nadzorczych. Istotne jest 
także to, że osoby w starszym wieku z tej 
grupy są bardzo silnie reprezentowane wśród 
naszych klientów. 
 
Pokolenie powojenne i ich praca 
 
Porządek, tradycja, lojalność, solidność...  
Przedstawiciele pokolenia powojennego 
marzą o pracy w świecie tradycyjnym 
i stabilnym. Ich wartości to wysiłek, rozwój 
osobisty, docenienie ich zasług i wynikający 
z tego status społeczny. Od swojego 
pracodawcy, ale i od innych oczekiwać będą 
systematyczności 
i pełnego zaangażowania, szacunku dla ról, 
które każdemu przypisane w hierarchii. Jeśli 
jest szefem, odwołuje się do poczucia 
odpowiedzialności i obowiązku, dwóch pojęć, 
które wydają mu się całkowicie jasne i jak 
wierzy, których poszanowanie dzieli z innymi.  
W wielu językach europejskich skrót CoCo 
używany dla określenia tego pokolenia 
rozwija się jako „konkretni kolektywiści”, co  

oznacza, że ludzie ci wyznaczają sobie bardzo 
konkretne cele do osiągnięcia , opierając się 
w ich realizacji na dynamice zbiorowości. Są 
wielkimi zwolennikami pracy w zespole. Ich 
doświadczenia sprawiają, że wartością jest 
dla nich zdolność podporządkowania się 
wspólnemu celowi. Często podejrzliwie 
odnoszą się do kogoś, kto podważa przyjęte 
reguły, podobnie postrzegają tez innowacje, 
które nie mają solidnych podstaw 
w przeszłości lub w zdobytych doświad-
czeniach. Są nieufni wobec mód i gadżetów, 
uważają za prawdziwie wiarygodne wyłącznie 
to, co sprawdziło się w działaniu. 
 
Ludzie z tego pokolenia oczekują jasnych 
wskazówek. Są dobrymi wykonawcami 
i dobrymi szefami, ale nie lubią obszarów 
pośrednich. Wrażliwość tego pokolenia 
została wystawiona na próba w ostatnich 
dziesięcioleciach. Triumf indywidualizmu 
i łatwego pieniądza zniszczył wiele wartości, 
które oni uważali za oczywiste. 
 
BABY BOOMERS 
 
Jeśli jesteś prawdziwym Baby Boomersem, tj. 
Wyzwolonym Indywidualistą z pokolenia lat 
osiemdziesiątych, odnajdziesz z grubsza 
swoje cechy w poniżej nakreślonym portrecie. 
 
Wierzysz w zalety dobrze rozumianego 
indywidualizmu. 
 
Największy i najważniejszy kapitał jest w nas  
samych. Nasze społeczeństwo słusznie 
docenia pojedynczego człowieka, jego prawa i 
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obowiązki wynikające z poszanowania takich 
samych aspiracji u innych. W Twoim pojęciu 
indywidualizm i współżycie społeczne dają się 
pogodzić: im lepiej obronisz własne ja, tym 
bardziej przyczynisz się do rozwoju całego 
społeczeństwa. 
 
Lubisz korzystać z życia, cenisz naturę 
i nowe doświadczenia. 
 
Żyje się przede wszystkim dla przyjemności  
i po to , by każdy mógł rozwinąć skrzydła. 
Oczywiście trzeba sobie na to zasłużyć pracą, 
lecz najwyższym celem jest szczęście: dobre 
samopoczucie, życie w harmonii z naturą 
i samym sobą, możność zasmakowanie tego, 
co dobre. 
 
Jesteś idealistą i poszukujesz własnej 
drogi. 
 
Lubisz debaty ideologiczne i dyskusje: jeszcze 
za czasów studenckich przegadywaliście całe 
noce siedząc na strajkach… Uważasz, że 
zawsze warto zadawać sobie pytania by 
posuwać się do przodu. Jednakże chcesz 
także mieć kontrolę nad tym, co się z tobą 
dzieje, mieć punkty odniesienia, określać  
swoje plany... mimo, że masz niekiedy 
kłopoty z ich realizacją. Uważasz też, że by  
korzystać z życia trzeba dobrze poznać 
samego siebie.   
 
W duchu wciąż czujesz się młodo, 
i chcesz zmieniać świat. 
 

W głębi serca jesteś optymistą, nadal 
wierzysz w słuszność ideałów wolności, 
ruchów społecznych i zmian z lat 80 – 
zwłaszcza tych związanych z Solidarnością i 
Okrągłym Stołem. Twoim żywiołem było i jest 
podważenie relacji autorytatywnych, rzucanie 
wyzwania ustalonym regułom. To skłaniało 
Cie do rozrzucania ulotek i buntu nie tylko 
przeciw komunie, ale tez przeciw 
podporządkowaniu i koncepcji życia dzielonej 
między „budowanie pracy ludowej ojczyzny”  
i uprawianie działki. Kluczową dla Ciebie 
wartością jest wolność, zarówno zbiorowa  
(w jej interesie występowałeś w młodości) jak 
i tak indywidualna, której bronisz teraz 
swoimi codziennymi wyborami. Dobrze 
integrujesz się w społeczeństwie, czujesz się 
w nim dość swobodnie a niekiedy odgrywasz 
rolę, w która angażujesz się do końca .   
A więc pełnia szczęścia? 
 
No, niezupełnie!... 
 
Odczuwasz stres i niepewność w związku 
z szalonym tempem życia, na które nikt Cię 
nie przygotował. Na szczęście pozostaje ci  
jeszcze wypoczynek i rodzina, które to 
kompensują, no i nadzieja, że pewnego dnia  
zakosztujesz zasłużonego spokoju odnaj-
dując drogę do wolności. 
 
I tak trwasz w swoim kokonie...  
 
Lubisz gdy cię lubią i gdy ci się o tym mówi,  
i starannie wybierasz osoby, które 
dopuszczasz do swojego kokonu. Dzielisz 
przeżycia Twoich bliskich i starasz się ulżyć im 
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we wszelkich trudnościach życiowych. Nie 
jesteś autorytatywnym potworem, ani piewcą 
zasady posłuszeństwa; lubisz, kiedy wszyscy 
wokół Ciebie mogą rozwijać skrzydła.  
 
Kim są Baby Boomers ? 
 
Większość Baby Boomers to dzieci w wyżu 
demograficznego urodzone w okresie od 1948 
do 1974 roku. Dziś to na ogół czterdziesto- 
i pięćdziesięciolatkowie. Oczywiście można 
być nieco starszym albo nieco młodszym i 
nadal należeć do tej grupy. Bo „Boboizm”, ten 
wyzwolony indywidualizm, to szczególna 
wizja życia i poszukiwania drogi prowadzącej 
do szczęścia.  
 
Wśród najmłodszych odnajdziemy wielu 
imigrantów do miast, którzy zachowują nadal 
silne korzenie wiejskie lecz pracują raczej  
w środowisku miejskim. Na miejsce 
zamieszkania osoby takie wybierać będą  
zielone przedmieścia, by tam realizować swe 
życiowe marzenia. 
Baby Boomers po sześćdziesiątce to na ogół 
eleganccy emeryci. Często mają świetne 
wykształcenie i za punkt honoru przyjmują to, 
aby nie dać się zepchnąć na margines życia. 
Przedstawiciele tej grupy tworzą zrąb 

kształtującej się w Polsce klasy średniej: 
wymościli sobie wygodne gniazdko ze 
zdobytych przywilejów i nie tęskno im do 
przeszłości. Większość z nich to szczęśliwi 
beneficjenci drabiny społecznej. Palmę pierw-
szeństwa w tej grupie dzierżą 
pięćdziesięciolatkowie, których dochody 
przekraczają średnio o 30% dochody 
trzydziestolatków. 
Ich wyzwolenie przejawia się w pragnieniu 
wolności i osobistego rozkwitu, dlatego każdy  
z nich chce być sobie sterem, żeglarzem 
i okrętem w dążeniu do samorealizacji. 
Wykazując skłonności romantyczne , nieco 
liryczne, przedstawiciele tej grupy są 
zafascynowani wszystkim co wiąże się  
z naturalnością. Cechy te nadają koloryt 
światu pracy, konsumpcji i rekreacji. 
Najważniejszy dla nich jest nie tyle sukces 
w społeczeństwie, ile indywidualna 
samorealizacja. 
 
Świat pracy Baby Boomers – 
indywidualizm i konsensus. 
 
Rozwój, samorealizacja, autonomia, 
harmonijne współżycie…Większość z Baby 
Boomers rozpoczęło prace w czasach 
rodzenia się w Polsce gospodarki rynkowej.  
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Budowali ją z wielkim zaangażowaniem, 
narażając się na krytykę starszych – że ruj-
nują dorobek przeszłości, i młodszych – że 
zatrzymywali się w pół kroku. Często swoją 
karierę menedżerską zaczynali od słynnego 
„łóżka polowego”. Nie mieli ustalonych 
i gotowych wzorców, tworzyli nową 
rzeczywistość. I trzeba przyznać nieźle sobie 
poradzili. Skądinąd , dziś często mają 
wrażenie, że płacą cenę zbyt szybkiego 
rozwoju w świecie pracy i biznesu. Niepokoją 
się o swoją przyszłość emerytów. Obawiają 
się konfliktów  i wypominają młod-szym ich 
brutalność, wyrachowanie i brak indywidua-
alnego zaangażowania. Ci dzielni pionierzy, są 
również często zaszokowani brakiem ogłady 
i szacunku, wynikającym obecnie ze zbyt-
niego „wyluzowania”. Odkrywają, że wiele 
zasad, które sami stosują: dobre 
wychowanie, punktualność, należyty ubiór 
etc...  
- nie całkiem dociera do młodszych. Oczekują 
sympatii, szacunku i co więcej: zrozumienia. 
 
 
POKOLENIE X 
 
Przedstawiciel pokolenia X, ma własną 
filozofię życiową. Czy widzisz siebie w tym 
portrecie?   
 
Często oceniany jesteś jako dość surowy 
i szorstki. 
Niezbyt lubisz sentymentalną wylewność, 
wielkie słowa, wielkie zobowiązania. Często 
inni biorą Cię za osobę dość zimną, podczas, 
gdy ty chcesz jedynie zachować pewien 

formalizm w stosunkach z ludźmi w obawie, 
że zwiedzie Cię fałszywa spontaniczność.  
Wolisz autentyczność, nawet bezwzględną, 
od ugodowej za wszelką cenę 
dobroduszności. Kłamstwo wydaje Ci się 
niebezpieczne, ponieważ komplikuje dalsze 
postępowanie. Ta bezwzględna szczerość 
i przejrzystość wywołuje u wielu strach i to 
właśnie Ci się zarzuca .  
 
Jesteś praktyczny, sprawny w działaniu 
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i precyzyjny.  
 
Choć życie jest stworzone dla przyjemności  
i rozwoju każdego z nas, trzeba jeszcze umieć 
się do niego zastosować, aby należycie je 
wykorzystać. Znalezienie swojego miejsca nie 
jest proste: trzeba działać strategicznie, 
inteligentnie, trochę jak kameleon, aby 
poszerzyć swoje umiejętności, zyskać na sku-
teczności i mieć szanse na wygranie bitwy. 
 
Wierzysz w więzi społeczne. 
 
A konkretnie mówiąc niewiele bitew wygrywa 
się samodzielnie. Poczucie wspólnoty –  
dzielenie zasobów, idei, wartości – to sprawy 
pierwszorzędne. Twoi przyjaciele są ważni,  
 
 
podobnie Twoja rodzina i Twoi koledzy. Dzięki 
temu odczuwasz rozmaite pozytywne  
wpływy, w każdym razie nie czujesz się 
samotnie na placu boju. 
 
Chcesz zmieniać świat. 
 
Męczą Cię mowy, które do niczego nie 
prowadza i roszczenia, które mają wyłącznie 
zaspokoić czyjś starannie chroniony egoizm. 
Uważasz, że nadszedł czas by przyśpieszyć 
konkretne zmiany w naszych zachowaniach, 
ale działając ostrożnie, w kontakcie 
z rzeczywistością i wsłuchując się w zdanie 
innych. Aby dostosować tempo zmian do 
oczekiwań płynących z dołu.  
 
Masz niejaką słabość do celebrytów 

i mody.  
 
Przywiązujesz dużą wagę do własnego 
wizerunku. Nie po to, aby się wywyższyć, ale 
żeby pokazać , że jesteś w grze. Walczysz  
o powrót do zasad i porządku w takich 
dziedzinach i zachowaniach, w których jak 
sądzisz, nadmierne poluzowanie prowadzi 
wprost do triumfu i brutalności.  
 
Lubisz egzotykę.  
 
Inne kultury pozwalają ci oderwać się od 
rzeczywistości i przynoszą Ci ukojenie.  
Zwielokrotniają w Twoim pojęciu liczbę 
światów i dróg wiodących do szczęścia. 
Pozwalają wymknąć się presji środowiska i 
znaleźć nowe odpowiedzi na odwieczne 
pytania. 
 
Kim są przedstawiciele Pokolenia X ? 
 
Większość przedstawicieli Pokolenia X odnaj-
dziemy wśród trzydziestolatków urodzonych 
między 1968 a 1985 rokiem. Jest ich niewielu 
w porównaniu z liczbą Wyzwolonych Baby 
Boomers z pokolenia wyżu demograficznego 
w naszym społeczeństwie, jednak stanowią 
oni 2 grupę wśród pracowników Grupy 
Hotelowej Orbis. Jest to grupa pokoleniowa, 
która rozstrzyga napotykane opierając się o 
wyznawane wartości i sposób życia.  
 
Przedstawiciele X rekrutują się także spośród  
starszych ludzi o silnym potencjale 
zawodowym i kulturowym. Często odnaj-
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dujemy ich jako liderów opinii 
nienaruszalnych „punktów odniesienia”. 
 
Nowe media otworzyły dla tej grupy drogę do 
silnego odróżnienia się od starszych: 
wyspecjalizowane muzyczne stacje radiowe, 
kanały telewizyjne i programy nakierowane 
na dzieci, gry video etc. Liczba modeli 
oferowanych Pokoleniu X uległa gwałto-
wnemu zwielokrotnieniu zaś ich osobowość 
kształtowała się w ramach tych różno-
rodności. 
 
W zależności od kontekstu przedstawiciel 
Pokolenia X przybiera taki profil psycho-
logiczny, jaki mu aktualnie pasuje. Prawdziwy 
„X” ma wiele twarzy chętnie je zmienia. Nie 
uda ci się go/jej naprawdę poznać chyba że 
będziesz mieć okazje zetknąć się z nim/nią na 
warunkach i miejscach bardzo różnych od 
normalnego funkcjonowania. 
 
Świat pracy „X” jest elastyczny 
i reaktywny. 
 
Ruch, pragmatyzm, zasługi, innowacje, 
sieci... 
Nasi trzydziestolatkowi zaczynali prace 
w niełatwych warunkach, kiedy trzeba było 
być bardzo aktywnym, żeby się zaczepić i to  
bez gwarancji na trwałe zatrudnienie.  
Z mobilności i niezbędnej szybkości 
reagowania uczynili więc kluczową wartość 
swojej filozofii życiowej. 
Przedstawiciele pokolenia X nie mają duszy 
moralizatorów. Chcę jedynie tworzyć nowe 
reguły wspólnotowe. Podporządkowują się 

chętnie ograniczeniom wynikającym z życia  
w zbiorowości, pod warunkiem, że są one 
jasne i stosują się do wszystkich. Zdarza się 
nawet, że opowiadają się za wykluczeniem 
tych, którzy w imię zaspokojenia własnego 
ego zakłócają funkcjonowanie ogółu. 
 
Lepiej wykształceni i wyszkoleni, niż ich starsi  
koledzy i koleżanki, marzą o szybszym zdoby- 
waniu kolejnych szczebli na ścieżce kariery 
zawodowej… Często odczuwają niechęć 
wobec starszych od nich Baby Boomers co do 
których uważają , że mieli łatwiejszy start 
i warunki rozwoju kariery. 
 
Jeśli awans pionowy jest w danym momencie 
nieosiągalny, wyjściem awaryjnym które 
można zaakceptować przez jakiś czas, może 
być mobilność pozioma: nowe zdania, 
obowiązki, przywileje i odkrywanie nowych 
aspektów wykonywanego zawodu.  
Najważniejsze by wskutek bezruchu, 
przedstawiciel pokolenia X nie miał wrażenia 
zastoju i spadku własnej wartości. 
Przedstawiciele tej grupy pokoleniowej 
wiedzą, że ich zdolność sprzedania się lub 
awansu zależy od atrakcyjności przebiegu ich  
dotych-czasowej kariery. Jeśli zostaną 
zmuszeni do zbytniego zwolnienia tempa, 
mogą uznać, iż zagraża to ich przyszłości. 
Ci wyznawcy równowagi życiowej nie sa 
gotowi angażować się bez reszty w pracę: nie 
dać się zarżnąć dla zarobku, ale być na tyle 
bystrym, by wiedzieć, że do zbudowania 
własnego małego szczęścia potrzebne są 
pieniądze. A więc planują poszczególne etapy, 
kalkulują je i organizują. 
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Wyznają zasadę „coś za coś”: moje 
kompetencje w zamian za przyzwoite  
i sprawiedliwe wynagrodzenie; w przeciwnym 
razie pójdę sobie gdzie indziej...  
i odchodzą! Często mówi się o nich, że są 
cyniczni i nielojalni, gdy tymczasem oni 
uważają, że wykazują bystrość i realizm. 
 
Mobilni i moralni przedstawiciele pokolenia X 
oczekują od pracodawcy konkretnych 
korzyści, a nie wielkich słów. Z chęcią 
widzieliby swoją firmę, jako życiowego 
partnera: żłobek, mieszkanie zakładowe, 
sprzęt sportowy etc… Oczekują , że 
pracodawca da im solidne powody, by 
powstrzymać ich od odejścia. Najbardziej  
i cenie są szkolenia: móc zdobywać nowe 
umiejętności i kompetencje zwiększające 
szanse na przyszłe zatrudnienie. By 
motywować ludzi z tej grupy pokoleniowej, 
trzeba zrozumieć powyższe prawdy. 
 
 
Przedstawiciele pokolenia X zawsze będą 
bronić swoich interesów osobistych, lecz nie 
chcą pracować solo. Autonomia jest im 
niezbędna, ale nie do tego stopnia, by 
pozbawić ich możliwości kontaktu i wymiany 
z tymi,  z którymi rywalizują, albo informacji 
zwrotnej na temat własnego postępowania. 
Przedstawiciele pokolenia X w sposób 
naturalny działają w sieciach i z czasem 
tworzą sobie cenne rejestry, w których 
odnotowują wszystkie punkty zaczepienia 
i styczne, a te stopniowo budują siec ich 
osobistych szczególnie cennych kontaktów. 

Cenią również nowe koncepcje ale ich 
zdaniem za tymi pomysłami musza stać 
rzeczywiste zmiany zachowań , postaw 
i sposoby działania, nowe podejścia do 
wykonywania zawodu. Ich zdaniem dobry 
menedżer to taki, który inspiruje ruch, ale  
musi to być ruch właściwie sterowany 
i nakierowany na praktykę.  
 
POKOLENIE Y  
 
By sprawdzić, czy jesteś prawdziwym 
przedstawicielem pokolenia Y, koleś, 
przedstawicielem pokolenia milenijnego, 
musisz rozpoznać się z grubsza w poniższym 
portrecie. 
 
Czujesz się absolutnym  indywidualistą. 
 
Jesteś zdeterminowany i wiesz czego chcesz: 
korzystać z życia i czerpać z niego pełnymi 
garściami. Nie szukasz jednak tylko 
i wyłącznie realizacji własnych interesów. 
 
 
Do pełni szczęścia i poczucia 
własnej wartości potrzebujesz 
spojrzenia innych. Jesteś 
bardziej egocentrykiem niż 
narcyzem.  
 
 
Jesteś obiektywny i konkretny. 
 
Lubisz konkret, to czego możesz spróbować 
i doświadczyć w rzeczywistym i fizycznym 
kontakcie. Jesteś nieufny wobec idei, niezbyt 
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cenisz wartość rozmowy. Chcesz działać, 
testować, próbować. 
 
Twoje cechy to otwartość i tolerancja. 
 
Możesz tolerować wiele ze strony innych pod 
warunkiem, że chodzi o sposób wyrażania się, 
obyczaje lub poglądy. Jesteś zwolennikiem 
kulturowego tygla, z tym że wykluczasz 
jednak przemoc i dominację siły nad 
wolnością.  
 
Jesteś niespokojnym duchem wziąć 
poszukującym nowości. 
 
Chcesz wszystko natychmiast. Wierzysz że 
istnieje jakaś opatrzność i że są życzenia, 
które trzeba szybko spełniać, zanim się 
ulotnią. Wybierasz zawsze to, co nowe 
i konkretne, to co wywołuje oryginalne i silne 
wrażenia, to co imponuje wyglądem 
i swobodą ruchów. 
 
Jesteś „wychillowany” i ufnie patrzysz 
w przyszłość. Jeżeli świat się zmienia, to 
w kierunku , który przyniesie więcej wolności  
 przyjemności, nawet jeśli pogłębiające się 
przepaście powodują wykluczenie i przemoc, 
które wywołują w Tobie lęk. 
 
Wobec ludzi zachowujesz się poprawnie, 
w prywatnie jesteś nonkonformistą. 
 
Nie kwestionujesz najważniejszych wartości: 
rodziny, pracy, pieniędzy, odpowiedzialności. 
Ale zostawmy każdemu prawo do 
dysponowania własnym życiem we 

wszystkich aspektach, które nie naruszają 
tego, co Twoim zdaniem jest najważniejsze 
(związki partnerskie, piercing i tatuaże, 
konsumpcja miękkich narkotyków).  
 
Cenisz więzi i bezpieczeństwo małych 
kręgów towarzyskich. 
 
W żadnym razie nie można Ci zarzucić, że 
jesteś socjalny; funkcjonujesz w wielu 
niewielkich gronach, które tworzą twój kokon 
ochronny. 
 
Jako zwolennicy zachowań 
„chill” i „na luzie”, 
przeskakują od jednej 
skrajności w inną. 
 
Kim są przedstawiciele Pokolenia Y?  
 
Większość Kolesi z pokolenia milenijnego, to 
nastolatki i dwudziestolatki urodzeni między 
1981 a 1994 rokiem. Często są to dzieci Baby 
Boomers, z którymi doskonałe się dogadują. 
Działają bardzo instynktownie i niekiedy 
wychowani są w sposób bardzo permisywny. 
Duża część z nich wychowywała się  
w doskonałych warunkach, podczas gdy dla 
ludzi z innych, mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych życie codzienne bywa prawdziwie 
trudne. To zatomizowane pokolenie 
odzwierciedla silne rozwarstwienie społeczne, 
gospodarcze i kulturalne. Najmłodsi 
przedstawiciele pokolenia Y patrzą  
na życie na swój własny sposób. Jako 
zwolennicy zachowań „chilii” i „na luzie” 
przeskakują od jednej skrajności w inną. 
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Łączą w sobie przedwczesną dojrzałość 
z bardzo destabilizującą dziecięca naiwnością 
dlatego nigdy do końca nie wiadomo z która 
strona ich zatomizowanej osobowości ma się 
do czynienia. Efekt „jojo” jest cechą 
charakterystyczną ich pokolenia, które 
oscyluje między afirmacją własnego ja,  
a przy-wiązaniem do swoich środowisk, 
między upodobaniem do tradycyjnych 
znamion sukcesu (dobry samochód, świetne 
ciuchy), a chęcią przyjęcia bardziej 
instynktownych form wyrazu, drażniących 
oczy przedstawicieli starszych pokoleń (hardo  
się ubawić na imprezie, zrobić piercing czy 
tatuaż). Milenijni przedstawiciele pokolenia Y 
są raczej optymistami. Ich perspektywa 
czasowa jest bardzo krótka i doraźna , o ile 
nie obejmuje po prostu teraźniejszości: tu i 
teraz – tylko to się liczy. Jutro to inny świat. 
 
Zabawa, luz, doraźne korzyści, krótki 
horyzont czasowy...  
 
Dla ludzi z tego pokolenia praca to jak być  
„u siebie w domu” i jeść kiedy przyjdzie głód. 
Większość milenijnych luzaków pojawiła się 
w świecie pracy w lepszym okresie niż 
pokolenie X, ale jest wśród nich wielu  
wykluczonych, a także takich, którzy co 
prawda wykluczeni nie są, ale przejawiają  
nowy, nieco dziwny stosunek do pracy. 
Niektórzy preferują drobne zajęcia w celu  
uniknięcia zbyt silnej więzi ze światem 
zawodowym, po to żeby móc jednocześnie  
spokojny przedstawiciel pokolenia Y w fazie 
regeneracji sił. prowadzić życie w kilku 
odsłonach: wieczorem jako barman, nocą 

jako DJ  w klubie nocnym, a przez resztę 
czasu, jako Młodzi przedstawiciele tego 
pokolenia nie planują swojej kariery i są 
mniej wyrachowani i racjonalni w porównaniu 
ze starszymi od nich przedstawicielami 
pokolenia X. Z pewnością, cenią „kasę” , ale 
lubią również, dobrze czuć się z kolegami, 
tworzyć niewielkie grona i szukać w pracy 
przyjemności. Bo przecież oprócz zabawy, 
trzeba zarabiać na życie! Marzą więc 
o zatrudnieniu, które przypominałoby raczej 
casting i pozwoliłoby im wejść w świat gry, 
czy też spektaklu, gdzie świadcząc usługę 
samemu doświadcza się rozrywki. 
Co do samej pracy, cenią jeśli jest też 
„przyjemnością” i okraszoną tym, co tak 
interesujące poza pracą: grą, wyzwaniem, 
stawką do wygrania. Wchodzą oni w świat 
pracy, który ich zdaniem jest całkowicie 
„zdesakralizowany”. Ich stosunek do firmy 
przypomina stosunek konsumenta do pro-
duktu: jeśli nie odpowiada oczekiwaniom, 
odrzuca go, by szukać czegoś lepszego na 
półce!  
Przymierzając się do realizacji swojej  
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Rozdział 6.  Za co? 
 

Przymierzając się do realizacji swojej 
przygody warto odpowiedzieć sobie na kilka 
podstawowych pytań, ponieważ odpowiedź 
na nie będzie determinować realność 
pomysłu.  

Na początek, kiedy już mamy na oku kilka 
alternatywnych działań, które mogłyby nam 
sprawić frajdę, zejdźmy na ziemię i 
popatrzmy na koszty. Portfel w danym 
momencie może być pusty, może być 
skromny, choć znajdą się i tacy, dla których 
koszty w ogóle nie będą stanowić problemu. 
Życząc każdemu tej ostatniej możliwości 
chcemy zwrócić Waszą uwagę na to, że 
rozliczne inicjatywy mogą się realizować 
bezkosztowo, gdy uruchomimy zasoby 
własne, czyli potencjał pozafinansowy 
i kompetencje grupy. Inne staną się realne, 
gdy odwołamy się do swojej kreatywności 
i inwencji by skorzystać z wiedzy ekspertów  
i fachowców albo z dostępnego wsparcia 
publicznego lub pozyskać prywatne.  

Regularne wędrówki po Kampinosie czy 
innym lesie niedaleko Twojego miasta to 
koszt biletu powrotnego komunikacji 
miejskiej. Może jeszcze warto zainwestować 
w dobre buty do chodzenia. Reszta to koszty 
wliczone w codzienność, takie jak prowiant 
piknikowy czy czapka chroniąca od słońca. 
Równie przystępne kosztowo jest chodzenie 
po parku techniką nordic walking, ćwiczenia 

Tai Chi, zda na rowerze  mnóstwo innych 
przyjemnych zajęć grupowych.  

Kreatywność i inwencja bardzo się przydadzą, 
gdy brakuje środków, a może to zastąpić 
wkład rzeczowy. Jeśli do realizacji pomysłu, 
np. amatorskiego przedstawienia, przydałoby 
się wsparcie lokalowe, warto rozejrzeć się, co 
może zaoferować przykładowo lokalny dom 
kultury. Dziś nawet w maleńkich 
miejscowościach istnieją świetlice czy kluby 
i tylko czekają, by nawiązać twórczą 
współpracę wynikającą z inicjatywy 
mieszkańców. Podobnie, jeśli potrzebujemy 
konkretnej wiedzy merytorycznej, a wśród 
uczestników naszej grupy nie mamy takiej 
osoby, warto rozejrzeć się za poszukiwanym 
specjalistą i po prostu zwrócić się o pomoc. 
Jeśli nie pierwszy to trzeci czy piąty  
z pewnością pomoże.  
W naszym projekcie wyprawowym 
zwróciliśmy się o pomoc do znanej 
himalaistki. Anna Czerwińska nie tylko 
przegoniła nas po Tatrach w ramach zaprawy 
kondycyjnej, ale również przeszkoliła 
odnośnie niezbędnego na trekkingu sprzętu 
oraz medykamentów na wypadek wystąpienia 
objawów choroby wysokościowej.  

Można się pokusić o stwierdzenie, że brak 
środków wyzwala pomysłowość, która 
w rezultacie może nas doprowadzić do bardzo 
ciekawych ludzi, sytuacji, doświadczeń. 
Oczywiście tu się bardzo przyda pozytywne 
nastawienie psychiczne i otwartość. Dla 
nowicjuszy wyzwaniem będzie przełamanie 
nieśmiałości i skrępowania i z pewnością nie 
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każdy będzie się w stanie na to zdobyć, 
zwłaszcza na początku. Ale w większej grupie 
zawsze znajdą się osoby o temperamencie 
który ich predysponuje do roli łącznika między 
grupą, a osobami czy instytucjami, które 
mogą zapewnić pomocne wsparcie. Ten 
aspekt potwierdza naszą tezę, iż siła grupy 
tkwi w jej różnorodność. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Przygody nie muszą być 
kosztowne, wystarczy chcieć  
i działać. Nasze zaangażowa-
nie może spotkać się  
z zainteresowaniem 
sponsorów, ale wymaga to 
wskazania szlachetnego celu 
i dużo przemyślanego wysiłku.  

Nudzisz się na własne żądanie 



Rozdział 6.  Za co? 

 60 

ZADANIE 1 
 

Spróbuj wstępnie oszacować  koszty, jakie się 
mogą wiązać realizacją pomysłów, które ci 
przychodzą do głowy. Każdy pomysł  to inny 
zestaw pozycji do uwzględnienia.   
W zależności od skali przedsięwzięcia 
rozpiętość będzie ogromna. Tu proponujemy 
coś „po środku”.  

Przykładowo : chcesz zorganizować wyjazd 
trekkingowy w Tatry.  

Po zebraniu grupy potencjalnych uczestników 
powinniście zaplanować:  

 termin wyjazdu  
 długość pobytu  
 środek transportu – od tego zależy 

koszt 
 podróży   
 ubezpieczenie  
 ekwipunek: zwłaszcza buty i 

odpowiednie skarpety , plecaczek, 
kijki, czołówkę, okrycia na deszcz i 
pogodę (zmienne temperatury i 
nagłe zmiany pogodowe!) 

 apteczka  

 wynajęcie przewodnika 
tatrzańskiego  
( jeśli w grupie będzie młodzież -  
obowiązkowe!)  

 koszt lokalnego transportu  
 zakwaterowanie  
 sposób, w jaki się będziecie żywić; 

od tego zależy koszt  

 drobne na oscypki i inne kuszące 
produkty lokalne 

 rezerwa na nieprzewidziane wydatki  
 
Ta lista może się rozszerzyć w zależności od 
charakteru i upodobań grupy.  

Może ktoś zechce skoczyć na Słowację, 
pojechać do Term w Bukowinie Tatrzańskiej, 
odwiedzić teatr Witkacego... 

NOTATKI: 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
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Warto sobie uświadomić, że na to pytanie nie 
ma prostej odpowiedzi. W zależności od 
wymarzonego celu pojawi się wiele 
zmiennych. Ale możemy śmiało wymienić 
dwa uzupełniające się i obydwa równie ważne 
warunki wyjściowe. Pierwszy z nich to stan 
ducha, nastawienie psychiczne i gotowość 
do zrobienia kroku w przygodę (chcę, podoba 
mi się, pociąga mnie, nie do wiary - ale to 
zrobię, cieszę się na samą myśl/czuję 
dreszczyk emocji etc) . Drugi to 
wprowadzenie pomysłu w czyn, przejście od 
marzeń do działania (porozmawiam/napiszę/ 
zadzwonię/wrzucę do wyszukiwarki/ pójdę na 
to spotkanie/ poszukam / znajdę na to czas/ 
etc) . Bez tego ani rusz! Jeśli dotychczasowa 
lektura, choć trochę Cię zainspirowała, to 
znaczy, że zmierzamy w dobrym kierunku. 

Poradniki mają to do siebie, że dają 
gotowe recepty. My nie mamy takich ambicji. 
Chcemy jedynie podzielić się naszymi 
doświadczeniami, pokazać, co robiliśmy i co 
okazało się skuteczne, a co niewypałem, co 
koniecznie robić, by przeżycia pozytywnie 
energetyzowały. I Ciebie zainspirować do 
poszukania pomysłu na twoją własną 
przygodę, która jak katalizator wyzwoli 
drzemiące w Tobie, trochę zapomniane, 
marzenia i emocje i takim sposobem otworzy 
magiczne wrota do pełniejszego korzystania 
z życia.  
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Rozdział 7.  Jak? 
Co ciekawe, dziś również w biznesie kładzie 
się silny nacisk zarówno na funkcjonalność, 
perfekcję techniczną produktu czy usługi, jak 
na emocje i satysfakcję, które wywołuje. 
Niegdyś rozdzielne sfery, teraz się mieszają. 
Czy domyślisz się, czym zajmuje się firma, 
która prezentuje poniższy zestaw zasad:  

Kanony Careya:15 

 Słuchać 

 Kochać i mieć dobrą historię do 
opowiedzenia 

 Dostrzegać wyższość autentycznych 
emocji nad pozornymi 

 Korzystać z własnej inteligencji 

 Robić to, co sprawia wewnętrzną radość    
 

Otóż jest to firma zajmująca się designem/ 
projektowaniem i brandingiem.  
Psychologowie i socjologowie pracujący dla 
biznesu uwzględniają w swoich strategiach 
aspekty czysto ludzkie. Oto argument z 
zupełnie niespodziewanej strony na to, że nie 
wolno zaniedbywać w swoim planie na życie 
elementu emocji i satysfakcji osobistej!  
A dlaczego mijamy tyle osób jakby 
zapadniętych w sobie? Może zapomnieli by 
o to zadbać. Może nie mieli siły. Może nie 
potrafili.  

                                                        
 
15 Źródło: www.corey.com/experience 

Oddzielna kwestia to jak, mając dobre 
nastawienie i energię przejść od pomysłu do  
działania. W tym Poradniku skupiamy się na 
działaniach podejmowanych w grupie i do 
nich najbardziej zachęcamy. To trudniejsze 
organizacyjnie niż działania solisty, ale za to 
efekt jest odczuwalny na wielu płaszczyznach, 
często zapomnianych i uśpionych, co szerzej 
opisaliśmy w części „Dlaczego?”  

Aby wprowadzić twórczy 
ferment w swoim życiu 
nastaw się pozytywnie, uzbrój 
w optymizm i zrób pierwszy 
krok!  
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ZADANIE 1 
Spróbuj spisać, wzorując się na Carey’u swój idealny zestaw zasad (dezyderatów), które 
wprowadzone w życie ułatwiłby Ci pełniejsze korzystanie z życia.  

Twoja lista:  

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
..............................................................................................................................................
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Dobra komunikacja - 80% 
pytań, czyli o dochodzeniu do 
zgody/konsensusu/porozumie
nia16  
Na temat skutecznej komunikacji 
przeprowadzono niezliczone badania, 
powstały tomy opracowań. Cel natomiast 
pozostaje zawsze ten sam - aby komunikacja 
prowadziła do wzajemnego zrozumienia a w 
efekcie do porozumienia, osiągnięcia 
konsensusu. Technik jest wiele, lecz tu 
chcielibyśmy zaproponować coś, co w opisie 
jest bardzo prostego, choć jak to zwykle 
bywa, praktyka okazuje się o wiele 
trudniejsza. Artykuł pana Rafała M. Górskiego 
znakomicie oddaje nasze praktyczne 
doświadczenie, przedstawiając metodę 
komunikacji, jako kulturę pytań. Trzeba 
dodać, że uznając skuteczność tej metody i w 
pełni ją akceptując cały czas musimy się w 
niej doskonalić.  

 
 

                                                        
 
16 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/856631.html, 
za Rafałem W. Górskim, Skrzynka Narzędziowa, 
cytowane z Myślenie pytaniami, Marilee Adams, 
Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010 

 

 

 
„Na początek krótki test. 

Jaki jest stosunek pytań, które zadajesz, do 
twierdzeń, które wygłaszasz w ciągu dnia?  

Gratuluję, jeżeli na twoje porozumiewanie się 
innymi składa się 80 procent pytań i tylko 20 
procent założeń, odpowiedzi i twierdzeń.  

Jeżeli wynik jest odwrotny, to zachęcam do 
odwrócenia tych proporcji. Bo od tego może 
zacząć się zmiana w dobrym kierunku dla 
ciebie i twojej grupy.”17 

Według badań procent treści odbieranego 
komunikatu jest uzależniony w oczywisty 
sposób zarówno od charakteru przekazywanej 
treści, jak i od stopnia znajomości czy 
zażyłości rozmawiających osób. Prosty 
przekaz jak „spotykamy się jutro o dziesiątej” 
wydaje się w stu procentach jasny 
i oczywisty. Jeśli jednak jeden z rozmówców 
jest notorycznym spóźnialskim, to osoba 
proponująca godzinę spotkania może 
w istocie myśleć o godzinie 10.30. Co z tego 
komunikatu - pytania zrozumie osoba 
postronna? Niedokładnie to, o co chodziło 
zapraszającemu! 

W kwestiach bardziej złożonych przekaz 
intencji jest jeszcze bardziej zakłócony. 
Według niektórych badań komunikujące się 
ze sobą osoby, które słabo się znają,  
w pierwszym odbiorze słyszą jedynie 20% 

                                                        
 
17 Ibidem 
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treści przekazywanej intencjonalnie przez 
mówiącego. Co jeszcze bardziej zdumie-
wające, maksymalny odbiór przekazywanej 
intencjonalnie treści w komunikacji osób, 
które dobrze się znają i znają temat, nie 
przekracza 60%! Świadomość tego faktu 
prowadzi w krótkich krokach do konkluzji, że 
WARTO PYTAĆ.   
W terminologii fachowej używa się terminu 
„informacja zwrotna”.   
To bardzo pomocne narzędzie w upewnianiu 
się, co do rozumienia otrzymanego przekazu.  
 
Aby sprawdzić, czy się rozumiemy, 
powtarzamy naszemu rozmówcy własnymi 
słowami dany przekaz. To bardzo ważne  
w pracy zespołowej. Pozwala uniknąć 
niepotrzebnych działań, stresów, złego 
klimatu. Nie bez znaczenia jest też forma, w 
jakiej się do siebie zwracamy.  

Wyrobienie w sobie postawy przyjaznego, 
otwartego obiektywizmu tworzy dobry klimat 
rozmowy. Stare powiedzenie „Jak Kuba Bogu, 
tak Bóg Kubie” będzie tu całkiem na miejscu. 

Komentarz uczestniczki grupy R66:  
Najistotniejsze w realizacji  CZEGOKOLWIEK  
jest odpowiedni  dobór  ludzi – bez  tego  nie 
ma szans  na  powodzenie My  miałyśmy to  
szczęście! Nie było nieporozumień, swarów – 
używając przenośni  - zgodnie „ciągnęłyśmy 
wózek” każda  na  miarę  swoich  możliwości 
 i umiejętności.  
 
 
 

„W kształtowaniu kultury pytań (........)mogą 
być pomocne 12 pytań, które rekomenduje 
Marilee Adams w swojej książce ‘Myślenie 
pytaniami’. … 

1. Czego chcemy? 
2. Jaki mamy wybór? 
3. Jakie przyjmujemy założenia? 
4. Za co jesteśmy odpowiedzialni? 
5. Jak inaczej możemy o tym myśleć? 
6. Co ten drugi człowiek myśli, czuje, 

czego potrzebuje i chce? 
7. Czego nie dostrzegamy lub 

unikamy? 
8. Czego możemy się nauczyć 

...od tej osoby czy z tej sytuacji? 

...z tego błędu czy niepowodzenia? 

...z tego sukcesu? 
9. Jakie pytania powinniśmy zadawać 

(sobie i/lub innym?)  
 

10. Jakie kroki będzie najrozsądniej 
podjąć? 

11. Jak możemy to zmienić w sytuację 
wygrana-wygrana? 

12. Co jest możliwe?”18 
 
 

                                                        
 
18 Ibidem 
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Pakiet podstawowy dla 
skuteczniejszego osiągnięcia 
celu 
Niniejszy ustęp zbiera w pakiet podstawowy 
kwestie, którym warto poświęcić czas, by 
przedsięwzięcie, które sobie wymarzyliśmy, 
zrealizować z pozytywnym skutkiem. Nie 
każdy od razu, tylko na podstawie lektury, 
uzna te zalecenia za przydatne. Warto jednak 
do nich wrócić, kiedy zaczniemy praktycznie 
działać. Oto naszych 6 reguł:  

(1) osiągnięcie prawdziwego konsensusu 
przy definiowaniu celu grupy; w ten sposób 
budujemy energię sprawczą grupy; 
(2) rozeznanie się w talentach 
i kompetencjach, którymi grupa dysponuje. 
Tu ważna uwaga - w trakcie działania 
następuje naturalna ich weryfikacja i niekiedy 
potrzebne są zmiany, ale jednocześnie 
ujawniają się niespodziewane zasoby, 
wykwitają nieujawnione wcześniej talenty. 
Dzieje się .  
(3) Bardzo przydatnym jest też sporządzenie 
katalogu zasad funkcjonowania grupy, 
zwanego przez fachowców kontraktem,  
a potem trzymanie się ustalonych zasad. To 
procentuje! Trzeba jednak mieć na względzie, 
że bywają sytuacje, kiedy za zgodą grupy 
pewne ustalenia podlegają modyfikacji. 
Więcej o kontrakcie przeczytasz w części 
drugiej. (4) Ponieważ właściwie wszystko co 
robimy można nazwać „projektem”, warto 
więc na rzecz planowanego przedsięwzięcia 
zapoznać się z zasadami pracy projektowej 

o magicznym akronimie S.M.A.R.T.(E.R.) 
Jego istotą jest takie zdefiniowanie celu i 
drogi do niego, by zapewniało satysfakcję 
przez osiągnięcie dokładnie tego, co 
zaplanowaliśmy. Więcej przeczytasz  o tym  
w części drugiej.  
(5). Dla sprawnego funkcjonowania grupy 
szalenie ważne jest ustalenie zadań 
poszczególnych jej członków oraz wyłonienie 
lidera. Ciekawe jest rozróżnienie między 
osobą z charyzmą a prawdziwym liderem. 
Tych pierwszych charakteryzuje tworzenie 
porywających wizji, siła perswazji, 
podejmowanie spektakularnych symbo-
licznych działań, oddziaływanie na emocje. 
Tych drugich paradoksalnie mieszanina 
osobistej skromności, zawodowego 
zdecydowania i odwagi. 19(6) ostatnia z rad, 
które tu wymieniamy wydaje się istotna 
ponad miarę. Mianowicie chodzi o stan 
umysłu, nastawienie psychiczne, podejście 
do niespodziewanych wyznań, różnorodności 
sytuacji, postaw ludzkich jak do wspaniałej 
przygody.  

                                                        
 
19 Za Aleksandrem Drzewieckim „Jak kształtują się 

liderzy” ,  http://blog.weknowhow.pl/wp-
content/uploads/2012/05/Jak-ksztaltu-ja-sie-
liderzy3.pdf 
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Rozdział 8. Dla kogo 

DLA SIEBIE, a przez to dla 
innych  
Początek każdej drogi zaczyna się od 
przygotowań. Niezależnie od tego, czy chodzi 
o drogę w sensie pokonywania kilometrów 
rowerem czy samolotem, czy o drogę w 
znaczeniu wewnętrznym. Rozpoczynając 
własną przygodę, zwłaszcza polecaną przez 
nas przygodę w grupie różnorodnej wiekiem, 
doświadczeniem, kompetencjami i, rzecz 
jasna także charakterami, również 
rozpoczynamy rodzaj drogi. Dlatego warto się 
do niej przygotować. Może, bowiem okazać 
się, że wraz z przedsięwzięciem rozpoczyna 
się coś, co długi czas było w nas stłumione, 
coś, o czym zapomnieliśmy, coś, co 
odrzuciliśmy od siebie. I o to właśnie chodzi. 
Zacznijmy coś robić z wizją celu, który 
przyniesie satysfakcję, zadowolenie, radość, 
energię. Gdy to nastąpi, świat się do nas 
śmieje. To wcale nie jest przenośnia. 
Zauważmy, że w normalnych warunkach nasz 
pogodny nastrój udziela się innym. 
Uśmiechasz się, mówisz miłe słowo 
i nieznajomy ci je odwzajemnia. Następuje 
reakcja łańcuchowa. I odwrotnie. Kiedy 
emanujesz złymi emocjami, zamykasz się w 
sobie, dajesz niechętne sygnały, a twoja 
mowa ciała mówi „bez kija nie podchodź”, 
inni uciekają. Zaś ty zapadasz się w sobie, 
popadasz coraz głębiej w czarną dziurę. Te 
opisy są nieco przerysowane, ale wiesz, o co  

chodzi. Nie warto dopuszczać do tego, by 
ogarniały nas takie stany. Osamotnienie, 
niekontrolowane przepracowanie, brak bezpo-
średnich kontaktów międzyludzkich, nadmier- 
na obowiązkowość, brak pozytywnych 
bodźców, zamknięcie w czterech ścianach to 
ich wielcy sprzymierzeńcy. Zrób, więc coś dla 
siebie. I rób to jak najczęściej, w skali 
mniejszej i większej. Nadaj reakcji 
łańcuchowej kierunek dodatni. Nie bój się 
konfrontacji ze światem zewnętrznym, lecz 
wyjdź mu naprzeciw. Rozsmakuj się w 
postrzeganiu rzeczywistości wszystkimi 
zmysłami i w bezpośrednich interakcjach 
międzyludzkich. 

Komentarz uczestniczki grupy R66:  
Najistotniejszym  powodem przyłączenia się 
do grupy była chęć kontaktu  z  nowymi  
osobami  -  to  ZAWSZE  wzbogaca.  
Kiedy zrobisz dla siebie coś, co cię uskrzydli, 
gdy doładujesz swoje akumulatory, zmieni się 
twoja postawa, chód będzie bardziej 
sprężysty, pojawi się zapomniany błysk w 
oku. Skorzystasz na tym ty i całe twoje 
otoczenie. Pozytywna energia się udziela.  

Rozwiń skrzydła. Uśmiechnij 
się do świata, a świat się 
uśmiechnie do ciebie. 
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Sinusoida emocji w relacji 
z podróży Martyny 
Wojciechowskiej20   
 
Większość  miejsca poświęciliśmy w tej 
książeczce mobilizacji do działania. 
Zachęcaliśmy starszych i młodszych, których 
łączy wspólna pasja, choć wcale o tym nie 
wiedzą, by się  „odnaleźli w tłumie”, zaczęli 
działać dla własnej radości i satysfakcji,  
w sposób wykraczający poza rutynę dnia 
codziennego. Dotykaliśmy różnych aspektów 
tworzenia i działania w grupie, 
wspominaliśmy  o tym, że skala pomysłów 
jest tak wielka, że sięga nieba. Niżej chcemy 
zacytować wspaniały fragment opisu 
doświadczenia z podróży dalekiej, co więcej 
realizowanej samotnie. Wiecie, co to było 
stanięcie całą grupą na szczycie?! A dojście 
do obozu dolnego? Jeszcze większa 
przepełniająca wszystkich radość, że się 
udało, że cała jedenastka uczestniczek jest 
cała i zdrowa! I że wreszcie zasłużony 
odpoczynek. A następnego dnia kolejna 
rozkosz –prysznic w hotelu! Kto by pomyślał, 
że taka mała rzecz, tak bardzo cieszy.  
 
 
 

                                                        
 
20 Martyna Wojciechowska „Zapiski (pod)różne”, 

Warszawa, National Geografic 2011 

„W drodze” 
Zauważyłam, że każdą swoją podróż, mam 
oczywiście na myśli te trwające dłużej niż 
tydzień, mogę podzielić z grubsza na pięć faz. 

Faza 1  
Nazwę ją roboczo Podekscytowaniem Wielką 
Przygodą. Trawi mnie ono niemal żywcem od 
środka, jak jakiś tropikalny pasożyt. Zmusza 
do odliczania dni do wyjazdu, a potem godzin 
i sekund. Czyni najszczęśliwszą na lotnisku, 
kiedy wiem już, że to SIĘ DZIEJE 
NAPRAWDĘ. Każe mi się zastanawiać, co na 
mnie czeka po wylądowaniu, rozmyślać, jakie 
atrakcje zaraz zobaczę, czego za chwilę 
posmakuję, dotknę. W tej fazie nic mi nie 
przeszkadza, mam mnóstwo energii  
i zakładam, że to będzie wspaniała wyprawa, 
a jednocześnie swego rodzaju egzamin  
i życia, miłości bliźniego, cierpliwości i wiedzy 
o świecie. 

Faza 2 
Irytacja. Pojawia się mniej więcej po 
tygodniu. Dopada mnie niczym katar albo 
przeziębienie. To przez rutynę – codzienne 
powtarzanie tych samych czynności. Swój 
wkład w ten stan ma też czasem brak wygód 
– spanie pod gołym niebem, choć na 
początku jest ekscytujące i romantyczne, 
nagle zaczyna mnie męczyć... A ludzie,  
w których wcześniej byłam niemal śmiertelnie 
zakochana, teraz za głośno gadają, kiedy ja 
chcę uciąć sobie drzemkę. No i... nie mogę 
sobie przypomnieć, po co właściwie TU 
JESTEM, drażni mnie też zapach własnego 
ciała i... no dobra, w tym momencie 
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przychodzi opamiętanie. Mocne postano-
wienie poprawy i decyzja, że jakoś to 
przetrzymam.  

Faza 3  
Tęsknota. Ogarnia mnie po mniej więcej 
dwóch tygodniach. To wszystko, co dzieje się 
wokół mnie, jest oczywiście wspaniałe, ale 
uświadamiam sobie, że tak naprawdę dom, 
rodzina i całe moje wygodne życie zasługują 
na więcej uwagi i szacunku. „Mama już 
niedługo wraca” – wykrzykuję przez telefon 
do swojej córki. „Mamo, tato, obiecuję że już 
ostatni raz wyjechałam na tak długo!”. 
Pytam, co będzie na obiad, jak już w końcu 
pojawię się w domu, jak się czują moje 
kochane psy i jaka jest pogoda w Polsce… 

Faza 4 
Znów wszystko ma sens. Budzę się o świcie, 
patrzę na wschód słońca i uśmiecham się do 
siebie szeroko. Towarzysze podróży, 
przypadkowo spotkani ludzie – no cóż nikt nie 
jest doskonały… Każdy nosi w sobie 
tajemnicę i zawsze warto ją zgłębić. Pogoda? 
Jest, jaka jest! Przecież pogoda jest w nas! 
Wstaję rano, jem, przemierzam kolejne 
kilometry, patrzę, jem, śpię, wstaję… W tej 
prostocie zwykłego życia odkrywam ogromną 
radość i spokój. Nigdzie już się nie spieszę, 
cieszę się codziennością, banalnym rytmem 
dnia… Uwielbiam ten moment! Większość 
dóbr materialnych, którymi się otaczam, 
harując na nie zawzięcie, teraz wydaje mi się 
zbędna. Jedyne, czego potrzebuję to 
koszulka, jakiekolwiek miejsce do spania, 
niewyszukane jedzenie.  

Faza 5 
Wracam do rzeczywistości. A tam w wygod-
nym łóżku, z zawsze ciepłą wodą pod 
prysznicem powoli zapominam o tych 
wszystkich prostych rzeczach. Przestaję 
zauważać wschody i zachody słońca i to, że 
przecież tak niewiele potrzeba mi do 
szczęścia. Podczas jednej z rozmów w drodze 
ktoś zapytał mnie:   
- Co takiego musi się wydarzyć, żeby ten stan 
utrwalił się u ciebie? Żebyś przestała 
zapominać o tym, czego uczysz się 
w podróży?  
- Życie jest sinusoidą – raz wychyla się  
w górę, raz w dół – szybko udzieliłam 
odpowiedzi. Po prostu tak już jest. 

 
 

Styczeń 2010 
 
 
 
 
 

Warto przeczytać: Martyna Wojciechowska 
„Zapiski (pod)różne”, National Geographic; 
G+J RBA Wydawnictwo, 2011 
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Nauka wiele uwagi poświęca procesowi 
przekładania wiedzy teoretycznej na 
praktyczną. Ze wszystkiego, co robimy 
wychodzimy bogatsi o doświadczania. Warto 
zacząć choćby od małej rzeczy, by przez 
doświadczenie nabywać coraz większej 
wprawy w unikaniu raf i znajdywaniu dobrych 
rozwiązań. Obrazowo to przedstawia Cykl 
Kolba21 :  

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                        
 

21 David A. Kolb (ur. 1939) – amerykański 

teoretyk metod nauczania. Jego główne 

zainteresowania i publikacje dotyczą tak zwanego 

„Modelu Uczenia przez doświadczenie” (ang. 

Experimental Learning Model).  

http://pl.wikipedia.org/wiki/David_A._Kolb 

 
 

I właśnie takiego nakręcającego się 
cyklu, prowadzącego do kolejnych, 
ciekawych i coraz większych 
przedsięwzięć życzymy przekazując 
w Wasze ręce ten skromy poradnik. 



Część II – REALIZACJA WYPRAW 
 
 

 71 

Część II – REALIZACJA WYPRAW 
 

 
  



Część II – REALIZACJA WYPRAW 
 
 

 72 

Wyprawa jako projekt

Jak pracować z grupą aby 
zrealizować projekt „Przygoda”? 
 
W tej części „Poradnika” chcemy pokazać co 
trzeba koniecznie zrobić i czego nie można 
zaniedbać, aby realizacja „Przygody” 
w zespole multipokoleniowym zakończyła się 
sukcesem. Podzielimy się z Wami naszym 
doświadczeniem pokazując, co pomagało 
naszym zespołom osiągnąć zamierzone cele, 
a co przeszkadzało. Skupimy się również na 
działaniach, które pomagały w integracji 
zespołu multipokoleniowego i budzeniu chęci 
do dalszej współpracy, ale wskażemy też 
takie, które ją utrudniały, a w skrajnych 
przypadkach powodowały rezygnację  
z uczestnictwa w zespole. Na zakończenie 
przedstawimy rolę lidera w takim zespole. 
Czy zawsze musi ją pełnić jedna osoba biorąc 
na siebie ciężar odpowiedzialności za sukces 
przedsięwzięcia, czy funkcje lidera można 
jakoś rozłożyć na kilka osób w zespole? 
 
Naszą uwagę skupimy na dwóch 
zagadnieniach, które okazały się kluczowe w 
przeprowadzaniu wypraw w ramach projektu 
„Przygoda”. 

• Wyprawa jako projekt. 

• Zespół multipokoleniowy wyprawy 
 i jego lider. 

  
 
Każdy z nas realizuje w swoim życiu wiele 
nowych działań, nie zdając sobie nawet 
sprawy, że posługuje się technikami 
projektowymi. Typowym projektem jest 
wyjazd na urlop z rodziną czy grupą 
przyjaciół. Szybko uczymy się, że im 
staranniej przygotujemy się do wyjazdu, tym 
bardziej udane są wakacje. Tylko niektórzy 
z nas lubią wyprawy podjęte ad hoc bez 
wcześniejszych przygotowań. Zorganizowanie 
większej wyprawy z nieznanymi wcześniej 
osobami, wymaga podjęcia bardziej 
kompleksowych działań i rozwiązywania 
nowych problemów, z jakimi nie mieliśmy 
dotychczas do czynienia.  Obecnie słowo 
„projekt” weszło do języka codziennego, 
ponieważ określa ono każde nowe i niety-
powe działanie, posiadające początek  
i koniec pomiędzy którym przebiega 
zaplanowany i kontrolowany proces,  
a takim właśnie działaniem będzie nasza 
wyprawa.  
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Cechy charakteryzujące projekt:  
 
 Początek i koniec 
 Określony czas, w którym ma być 

zakończony 
 Unikalność, jednorazowość. 
 Zaangażowanie kliku osób w jego 

realizację 
 Ograniczone zasoby 
 Etapy, czyli sekwencja faz działania 
 
Początek i koniec  
Działania w projekcie muszą mieć swoją datę 
startu i zakończenia. Szczególnie istotne jest 
określenie dokładnego terminu wyprawy. 
Stanowią one punkty orientacyjne 
pozwalające dopasować do nich tempo pracy. 
Trzeba też określić dokładnie co oznacza 
koniec projektu: wyjazd na wyprawę, czy 
zorganizowanie spotkania pożegnalnego dla 
uczestników lub pokazu zdjęć dla 
zainteresowanych osób.   
 
DOBRE PRAKTYKI  
Co pomagało? 
Daty są mobilizujące. Od momentu 
ogłoszenia „startu” grupa osób luźno 
dyskutujących o możliwościach wyprawy 
poczuła się zespołem, który wspólnie dąży do 
jednego celu. Termin zakończenia powodował 
natomiast, że uczestnicy zespołu przyspieszali  

swoje działania i pomagali sobie nawzajem, 
aby zdążyć na czas.  
 
Co przeszkadzało? 
Często przypominany termin zakończenia 
projektu budził irytację w tych momentach, 
gdy grupa nastawiona na była przyjemne 
spędzanie czasu i zwyczajne cieszenie się 
swoim towarzystwem.  
 
Określony czas, w którym projekt ma być 
zakończony  

Czas trwania projektu to czas pomiędzy jego 
rozpoczęciem a zakończeniem, który może 
wynosić minuty, godziny, tygodnie, miesiące 
czy nawet lata, w zależności od celu i stopnia 
trudności projektu. W tym czasie 
umieszczamy plany i harmonogramy działań.  
 
Określając czas trwania projektu 
„Przygoda...” trzeba wziąć pod uwagę  
 

 ilość pracy, jaką trzeba wykonać, 
aby zrealizować wszystkie kroki 
prowadzące do celu 

 ilość czasu jaką uczestnicy wyprawy 
mogą poświęcić na jej 
przygotowanie 

 możliwości wyjazdu wszystkich 
uczestników w zaplanowanym 
terminie 

 możliwość modyfikacji planów 
i harmonogramów w zależności od 
zmieniającej się sytuacji 
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DOBRE PRAKTYKI  
Co pomagało? 
Ważne jest stworzenie jasnego planu 
i harmonogramu i dopasowywanie go do 
zmieniających się warunków, np. gdy ktoś 
odejdzie z zespołu i trzeba jego zadaniami 
„obdarować” pozostałe osoby.  
 

Co przeszkadzało? 

Czas trwania projektu nie może być za długi, 
bo ludzie tracą zainteresowanie, podejmują 
się nowych zobowiązań, zmienia się ich 
sytuacja życiowa. Nie może być jednak zbyt 
krótki, ponieważ wówczas realizacja zadań 
może przypominać pośpiech w pracy. 
 

Jeśli się działa na oślep lub po omacku, to .....  
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Unikalność, jednorazowość 
Każdy projekt jest inny, jedyny i niepow-
tarzalny przez żadna inną osobę czy 
organizację. Nawet gdybyśmy my sami 
sięgnęli po ten cel po raz drugi, droga jaką 
przebędziemy będzie całkiem innym 
projektem. Jednakże podążanie nie odkrytym 
szlakiem może być przyczyną błędów,  
opóźnień, a czasami prowadzi do zaniechania 
projektu. 
 
DOBRE PRAKTYKI 
Co pomagało? 
Spotkania z ekspertami, którzy znali miejsca 
docelowe naszych wypraw. Czytanie  
i dzielenie się materiałami informacyjnymi na 
ten temat. Uświadomienie sobie, że można  
wymyślać własne rozwiązania i sposoby  
dojścia do celu. Nie szkodzi, że nikt przed 
nami tego nie robił, będziemy pierwsi. 
Wzajemne wspieranie się członków zespołu, 
dodawanie sobie odwagi. 
Wykorzystywanie doświadczenia innych, ale 
dopasowywanie ich do własnych celów.  
Co przeszkadzało? 
Dla wielu osób zarówno samo uczestnictwo 
w projekcie, jak i wiele działań jakie w nim 
podejmowały stanowiły zupełną nowość. Ten 
brak doświadczenia powodował obawę, że 
coś zrobią źle i się nie uda. Obawy te znikały 
wraz z rozwojem projektu, wzrostem wiedzy 
uczestników na temat celu wyprawy  
i zaufania w grupie. 

Zaangażowanie kilku osób w realizację 
projektu  
Aby osiągnąć nasz cel zapraszamy do pracy  
w projekcie osoby, którym również zależy na 
jego osiągnięciu i chcą temu poświęcić swój 
czas, wysiłek, umiejętności a nierzadko  
i pieniądze.  
Z przypadkowo zebranej grupy pasjonatów 
trzeba teraz stworzyć zespół, który  
w zaplanowanym terminie i przy 
ograniczonych przeważnie środkach 
doprowadzi sprawę do szczęśliwego finału. 
Stanowi to nie lada wyzwanie, dlatego 
w dalszej części poradnika przedstawione 
zostaną zarówno zasady jak i sprawdzone 
przez nas praktyki budowania zespołu 
i kierowania jego pracą.  
 
Ograniczone zasoby  
Organizując wyprawę umawiamy się na ogół 
na wielkość kosztów czasowych i finan-
sowych, jakie każdy uczestnik może i chce 
ponieść. Jeżeli przedłużamy czas trwania 
projektu - koszty obu tych zasobów rosną  
i zagrażają osiągnięciu celu. Można usłyszeć 
„nie tak się umawialiśmy” i odstąpić od 
projektu. Podobnie wygląda sytuacja, gdy 
organizujemy wyprawę ze środków 
pozyskanych od sponsorów. Mogą one się 
okazać niewystarczające i wówczas 
dokładamy do wyprawy z własnej kieszeni.  
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DOBRE PRAKTYKI 
Co pomagało? 
Dokładne określenie potrzebnych zasobów. 
Otwarta rozmowa z członkami zespołu 
o kosztach, o ich możliwościach 
zaangażowania się w projekt, znajomości 
ekspertów i dostępie do informacji. Nie 
wszystkie zasoby dostępne są od początku 
projektu, niektóre trzeba zdobywać i wówczas 
stanowi to element planu działania. 
Co przeszkadzało? 
Odsuwanie na dalsze terminy zdobywania 
trudniejszych do pozyskania zasobów, np. 
pieniędzy od sponsorów. Przeciągało to 
realizację innych zadań 
Etapy projektu, czyli sekwencja faz 
działania 
Podzielenie projektu na wyraźne etapy  

1. Inicjowanie projektu – 
tworzenie zespołu, określanie 
celu, wybieranie tytułu 
projektu. 

2. Planowanie projektu – 
uporządkowanie działań w 
czasie 
i przedstawienie ich w formie 
planów i harmonogramu. 

3. Wykonywanie projektu – 
realizacja wszystkich 
zaplanowanych działań oraz 
działań nowych, wynikających  
z dostosowania planów do 
bieżących wydarzeń. 

4. Monitorowanie projektu – 
sprawdzanie gdzie jesteśmy 
z planem, zapobieganie 
problemom 
i zagrożeniom, podejmowanie 
działań naprawczych. 

5. Zamykanie projektu. 
Podsumowanie i świętowanie.  
 

DOBRE PRAKTYKI 
Co pomagało? 
Wyraźne wyodrębnienie etapów i infor-
mowanie zespołu o tym, że dany etap ma już 
za sobą. Dawało to uczestnikom poczucie, że 
robią postępy, że już razem coś osiągnęli. 
Motywowało także do energicznego 
podejmowania kolejnych działań. 
Co przeszkadzało? 
Wracanie do fazy inicjacyjnej projektu 
spowodowane wykruszaniem się członków 
zespołu 
i dołączaniem do grupy nowych osób 
 

Jak poprowadzić projekt 
„Przygoda”, aby zakończył się 
sukcesem 
 

 Dajcie się poznać. Ujawnijcie swoje 
marzenia i pomysły. 

 Wybierzcie pomysł do realizacji. 
 Określcie cel, jaki ma być osiągnięty. 
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 Zróbcie PLAN. Ustalcie cele 

pośrednie tzw. kamienie milowe i 
działania prowadzące do celu. 

 Określcie zasoby potrzebne na 
zorganizowanie wyprawy, w tym: 
czas, ludzie, umiejętności, finanse. 

 Ułóżcie harmonogram. Przedstawcie 
go w formie wizualnej.  

 Określcie zadania dla ludzi. 
Zaangażujcie wszystkie osoby w 
projekt.  

 Uczcie się.  
 Dbajcie o dobry przepływ informacji 

 w zespole. 

 

Praktyczne wskazówki 
W sytuacji gdy do grupy dołączają nowe 
osoby poinformujcie je o tym co się dzieje w 
projekcie podczas spotkania indywidualnego. 

 
Dajcie się poznać. Ujawnijcie swoje 
marzenia i pomysły.   
Do określenia celu wyprawy mogą prowadzić 
rożne drogi. Wizja tego gdzie chcecie 
pojechać może powstać w waszej głowie  
i wówczas dobieracie grupę osób, które chcą 
się do was przyłączyć lub najpierw zbieracie 
ludzi, którzy po prostu chcą coś razem zrobić  
i wspólnie pracujecie nad określeniem celu 
wyprawy. Obie drogi są równie skuteczne 
w stworzeniu zespołu, ale w pierwszym 
przypadku trzeba zadbać o to, aby autor 
pomysłu wyprawy nie został obciążony rolą 
osoby wykonującej większość pracy i doda-
tkowo jeszcze odpowiedzialnej za wszystko. 
 

Jak promować swój pomysł ?  
Jeżeli jesteś autorem/autorką pomysłu na 
wyprawę i szukasz towarzystwa, które 
pomoże ją zrealizować wybierz najbardziej 
interesujące punkty swojego pomysłu i na 
nich skoncentruj się prezentując go innym. 
Masz wiele dróg dotarcia do swoich 
potencjalnych towarzyszy podróży. 
W każdym przypadku uruchamiaj sieć 
kontaktów.  
Przygotuj sobie ulotkę i wizytówki. Podkreśl  
w informacji o wyprawie, że mile są widziane 
osoby w każdym wieku. 
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Praktyczne wskazówki 
 
Jak promować swój pomysł? 
Kontakty osobiste 
Rozmawiaj o swojej wyprawie z każdą znaną 
ci osobą, bo nawet jeśli ona nie jest 
bezpośrednio zainteresowana, to może znać 
kogoś, kto również marzy o takiej podróży. 
Przygotuj sobie wizytówki z hasłem 
„Wyprawa do...” i rozdawaj je rozmówcom.  
 
Organizacje pozarządowe 
Napisz e-mail lub zadzwoń i poproś 
o poinformowanie o twoim pomyśle członków  
organizacji. Kontakt z organizacjami 
skupiającymi osoby starsze jest tu szczególnie 
ważny, gdy zbierasz zespół o zróżnicowanym 
wieku. 
Internet 
Wyślij do znajomych e-mail z informacją 
o wyprawie i poproś o dalsze rozsyłanie do 
ich znajomych. 
Zamieść informację na forach społe-
cznościowych i na Facebooku. Nawet jeśli 
potencjalni podróżnicy nie korzystają z nich to 
ich bliscy mają szansę zobaczyć twoje 
ogłoszenie.  
 
Ogłoszenie w lokalnej prasie, radio, 
telewizji 
„Planuję wyprawę na Islandię. Poszukuję 
towarzyszy podróży”.   
Imię, tel., e-mail. Lokalne media chętnie 

przedstawiają ciekawe inicjatywy mieszkań-
ców, a tą drogą masz szanse dotrzeć do osób 
starszych.  
Przychodnia lekarska, kościół, sklep, dom,  
w którym mieszkasz. Są to miejsca,  
w których możesz łatwiej dotrzeć do osób po 
50 roku życia. Zostaw w nich ulotki. Poproś 
osoby prowadzące te miejsca o pomoc  
w rozpowszechnianiu twojego pomysłu.  
 
Jeżeli najpierw zbierasz ludzi, którzy chcą coś 
razem zrobić ogłoś jak najszerzej, że 
rozpoczynasz akcję zbierania pomysłów.  
Możesz wykorzystać sposoby przedstawione 
powyżej. Następnie uruchom kanały zbierania  
informacji o pomysłach osób zaintere-
sowanych.  
 
Praktyczne wskazówki 
Jak zbierać zgłoszenia uczestników? 

 Przez telefon, 

 pocztą tradycyjną i elektroniczną, 

 przez Internet. 
W naszym projekcie stworzyliśmy na stronie 
internetowej fundacji „Tablicę”, na którą 
każda zainteresowana osoba bezpośrednio 
wpisywała swoje pomysły. Cieszyła się ona 
dużą popularnością wśród osób młodszych.  
Jeżeli tworzymy zespół multipokoleniowy 
ważne jest uruchomienie różnorodnych 
sposobów dostępu, aby osoby starsze 
w mniejszym stopniu wykorzystujące Internet 
także mogły zgłaszać swoje pomysły. W tej 
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fazie projektu osoba, która jest autorem 
pomysłu lub prowadzi spotkanie będzie 
liderem grupy przynajmniej na okres 
przejściowy do wyłonienia się lub wyboru 
stałego lidera, który zechce przyjąć na siebie 
obowiązki związane z prowadzeniem grupy. 
 
Wybierzcie pomysł. 
Kiedy zbierze się grupa 15 – 20 osób, które 
chcą „coś razem robić” zorganizuj spotkanie  
inicjujące, na którym uczestnicy zdecydują, 
jaki pomysł jest dla nich najciekawszy i chcą 
go wspólnie zrealizować. Każdy prezentowany 
pomysł zapisywany jest na flipcharcie 
i poprzez głosowanie wybierany jest ten, 

który uzyska największą liczbę zwolenników. 
Może powstać kilka grup, część osób nie 
przyłączy się do żadnej z nich. Kontynuując 
zbieranie pomysłów można organizować 
następne spotkania, na których osoby te 
mają szanse znaleźć nowych partnerów do 
swoich pomysłów, lub też mogą zdecydować, 
że będą poszukiwać ich indywidualnie.  
 
Spotkanie 
Podczas spotkania trzeba zadbać, aby 
wszyscy obecni przedstawili siebie 
i swój pomysł. Należy jednak wziąć pod 
uwagę, że jeżeli na spotkanie przyjdzie 20 
osób i każda z nich będzie wypowiadać się 

Zniechęcenie może przyjść na różnych 
etapach projektu 
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3 minuty, ta część będzie trwała godzinę. 
Dlatego najlepiej zrobić prezentacje 
w 2 rundkach. W pierwszej uczestnicy mówią 
swoje imię oraz skąd dowiedzieli się 
o projekcie. W drugiej odpowiadają na 
pytania dokąd chcą pojechać i dlaczego. 
Prowadzący/a zebranie dba, aby każda osoba 
została usłyszana i zapisuje na flipcharcie jej 
pomysł, pilnuje także dyscypliny czasowej 
wypowiedzi. Głosowanie na pomysły może 
być jawne, poprzez podnoszenie rąk lub 
tajne: zebranie karteczek z wpisaną nazwą 
pomysłu. 
Na zakończenie spotkania ustalcie, czy macie 
już kompletną grupę, czy nadal prowadzicie 
rekrutację. Warto stworzyć listę rezerwową, 
na której znajdą się osoby zainteresowane 
wyprawą, ale nieobecne na spotkaniu.  
W początkowej fazie powstawania zespołu, 
gdy ktoś zrezygnuje z uczestnictwa będzie 
można dobrać z niej nowe osoby. Umówcie 
się na następne spotkanie inicjujące wspólną 
pracę nad wyprawą. 
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DOBRE PRAKTYKI 
Co pomagało?  
 

 Odpowiednio długi czas, co najmniej 
miesiąc, na zbieranie pomysłów 

 Zamieszczanie na „Tablicy” 
pomysłów zgłaszanych e-mailem, 
telefonicznie lub osobiście 

 Dogodny termin spotkania, na 
którym zostanie wybrany pomysł do 
realizacji 

 W przypadku dużej liczby 
zgłoszonych pomysłów zorgani-
zowanie kilku spotkań.  
 

Co przeszkadzało? 
Nie wszyscy uczestnicy zespołu jednakowo 
mocno identyfikowali się z celem wyprawy. 
Niektórzy znaleźli się w nim z powodu chęci 
bycia z ciekawymi ludźmi, rozwoju. W trakcie 
realizacji projektu zmieniali zespoły. 
 
 
Określcie cel, jaki ma być osiągnięty.   
 
Pierwsze spotkanie grupy rozpocznijcie od 
przypomnienia raz jeszcze celu spotkania, 
następnie pozwólcie na szerszą prezentację 
każdego z uczestników, a następnie 
rozpocznijcie dyskusję nad celem waszej 
wyprawy. Pamiętajcie o tym, że cel nigdy nie 
jest klarowny na początku i powstaje 

w wyniku dyskusji pomiędzy osobami 
zainteresowanymi.    
Aby upewnić się, że wybrany przez was cel 
ma duże szanse na realizację zastosujcie test, 
albo technikę SMARTER. Polega ona na 
zadawaniu wybranemu celowi kilku pytań 
sprawdzających realność jego osiągnięcia. 
Bez tego najpiękniejszy nawet cel może 
okazać się mrzonką. Termin ten pochodzi 
z języka angielskiego, w którym słowo 
„smarter” oznacza „mądrzejszy”. Łatwo więc 
zapamiętać, że zastosowanie tego testu 
oznacza lepsze, mądrzejsze  przygotowanie 
się do realizacji celu. (patrz str. 115) 
 
DOBRE PRAKTYKI  
Co pomagało? 
Warto zacząć niedyrektywnie i wykorzystać 
naturalny potencjał i zapał osób. Pozwolić się 
ujawnić nawet najmniej realnym pomysłom – 
grupa sama dojdzie do wniosku, że są 
nierealne i nastąpi naturalne wycofanie się 
osób z ich pomysłów i przyłączenie się do 
innych. 
Co działa?   
Zbieranie pomysłów, porządkowanie, podsu-
mowywanie, zapisywanie najważniejszych 
faktów/ustaleń na tablicy. Propozycje 
zapisujemy wszystkie.  
 
 
Co przeszkadzało? 
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Zbyt duży entuzjazm osób promujących 
pomysł połączony z obawą, że jeśli obniżymy 
cel to odejdą ciekawe osoby. 
 
Praktyczne wskazówki 
Jak przeprowadzić wybór celu w grupie? 
Przeprowadź otwartą dyskusję  na temat 
tego, jak każdy z uczestników wyobraża sobie 
cel. Jaką ma wizję celu i co dla niego/niej 
oznacza jego osiągnięcie. Zobaczycie, że 
pomimo zgodności co do kierunku wyprawy 
każdy uczestnik ma inną wizję celu.  
Zastosujcie technikę „burzy mózgów”, aby 
spośród rozmaitych pomysłów wybrać 
wspólny cel.  
 
Zapiszcie cel na flipcharcie i poddajcie go 
testowi S.M.A.R.T.E.R. 
Oprócz celu głównego możemy także poddać 
temu testowi większe cele pośrednie. 
Pamiętajmy, że „smartowanie celu” może 
doprowadzić do jego modyfikacji – czyli 
zmiany.  Niektórym osobom w grupie może 
się to nie spodobać i opuszczą nas. 
Zadecydujcie wówczas czy zaprosić osoby 
z listy rezerwowej czy podążać do celu  
w okrojonym składzie.  
DOBRE PRAKTYKI 
Co nie zadziałała? 
Zarówno w grupie „Kolej na Szwajcarię” jak 
„Route66 USA” cel pierwotny nie został 
sprawdzony testem SMARTER zbyt dokładnie. 
Zbyt wiele było dookoła entuzjazmu i za mało 

doświadczenia w realizacji podobnych 
projektów, aby mogło być inaczej.  
Z podobnym zapałem grupy podeszły też do 
celu „pozyskiwanie środków od sponsorów”, 
co w obecnej sytuacji ekonomicznej okazało 
się zadaniem wymagającym znacznie więcej 
czasu. Nowe cele, jakie wyznaczyły sobie 
grupy przeszły ten test i zostały osiągnięte 
 
DOBRE PRAKTYKI 
Co pomagało? 
Bardzo ważne jest, żeby na jednym  
z pierwszych spotkań organizacyjnych został  
spisany KONTRAKT grupy – zbiór zasad co do 
komunikowania się, rzetelności, organizacji,  
zaangażowania i podziału pracy w grupie. Na  



Część II – REALIZACJA WYPRAW 
 
 

 83 

kolejnych spotkaniach często występuje 
konieczność odwołania się do kontraktu,  
ponieważ osoby zapominają o ustalonych 
regułach lub też nie do końca wiedzą na co 
się umówiły. Lider zespołu powinien być 
strażnikiem kontraktu (również wszystkie 
osoby z grupy mogą się do niego odwoływać) 
– przypominać, proponować uzupełnienia, 
informować o jego istnieniu nowe osoby. 
Każdy z członków grupy jest odpowiedzialny 
za to, żeby KONTRAKT był przestrzegany. 
Wraz z pojawiającymi się potrzebami kontrakt 
grupowy może być rozszerzany. (Route 66) 
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S.M.A.R.T.E.R Przykład 
Specyficzny – konkretny, jasno Sprecyzowany. Co 
dokładnie chcę osiągnąć? 

Przejechanie w Szwajcarii 500 km pociągiem 
„Ekspres Lodowcowy”. 

Mierzalny - musi być możliwy do zmierzenia, 
abyśmy mogli stwierdzić czy został osiągnięty. 
W jaki sposób zmierzę, czy cel został 
osiągnięty? Po czym rozpoznam, że jestem na 
dobrej drodze do osiągnięcia mojego celu? 

Przejechanie zaplanowanej na Szwajcarię 
trasy. Realizowanie celów cząstkowych na 
czas. 

Akceptowalny - zgodny z moimi wartościami i 
akceptowany przez wszystkich członków 
zespołu. Takie cele naprawdę motywują. 
Dlaczego jest to dla mnie ważne? Czy zgadzam 
się również na działania jakimi będę podążać 
do celu? 

Czy cel i sposób dotarcia do niego nie budzą 
moich sprzeciwów wewnętrznych? 
 

Realny - osiągnięcie celu musi być dla nas 
realne. Potrzebuję do jego zrealizowania czasu 
i innych zasobów. Gdzie mogę znaleźć zasoby? 
Jak mogę wpłynąć na innych, by pomogli mi 
go osiągnąć? 

Zbieranie i przyswojenie (ze zrozumieniem) 
potrzebnych informacji na temat miejsca do 
którego jedziemy: tras, cen, itp., poszukiwanie 
kontaktów z potencjalnymi sponsorami, 
spotkania ze sponsorami, spotkania z 
ekspertami, przeprowadzenie kilku szkoleń, itp. 
 

Terminowy – cele są ograniczone ramami 
czasowymi. Kiedy dokładnie chcę osiągnąć 
swój cel? Kiedy mam przestać go realizować? 
Jak często mam wykonywać pracę na rzecz 
jego realizacji? (konkretnie, np. 4 razy w 
miesiącu, a nie „często”). Kiedy wykonam 
pierwszy krok, aby zacząć ten cel realizować? 

Np. data wyjazdu 15 maja 2013 r. Czas do 
wyjazdu – 6 miesięcy. Spotkania 1 raz w 
tygodniu ok. 6 godzin oraz czas na realizację 
zadań, których się podjęliśmy. Pierwszym 
krokiem jest właśnie pierwsze spotkanie 
zespołu. Drugim krokiem będzie rozłożenie 
celu głównego na cele szczegółowe i określenie 
terminów realizacji. 

Ekscytujący – cel powinien być ekscytujący dla 
każdego członka zespołu, tylko wówczas będzie 
motywował do dłuższego wysiłku, nie zrażania się 
przeszkodami i trzymania się wybranej drogi. 

Jak będę wiedzieć, czy wszyscy uczestnicy są 
nadal zainteresowani celem, czy nadal stanowi 
on ich marzenie? Będę pytać o zastrzeżenia i 
obiekcje co do celu, jego realizacji i sposobu 
pracy w grupie. Będę rozwiewać je „na 
bieżąco”. 
 

R –  „recorded” (ang. zapisany) – zapisanie celu 
spełnia kilka funkcji: nie zapomnimy o nim, 
zapisanie motywuje do jego osiągnięcia – w razie 
trudności czy ogarniającego nas lenistwa nie 
można udawać, że cel nigdy nie istniał. 

Zapisujemy wszystko: sformułowanie celu 
głównego i celów szczegółowych, wszystkie 
kroki prowadzące do celu, wszystkie ustalenia, 
podział zadań, ustalone terminy itd. 
Zapisujemy i podajemy do wiadomości 
wszystkim uczestnikom. 
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Kontrakt grupowy  
Na tym etapie działania warto stworzyć 
kontrakt, określający zasady pracy w zespole. 
Wypracujcie go zaraz po ustaleniu celu, aby 
poznać wzajemne oczekiwania w zakresie 
stylu pracy i porozumiewania się w grupie 
oraz wnieść do zespołu poczucie odpo-
wiedzialności za wspólny cel. Choć niektórym 
uczestnikom może się to wydawać zbędną 
formalnością kontrakt pomoże luźnej grupie 
zainteresowanych wyprawą osób 
przekształcić się w zespół dążący do 
wspólnego celu.   
Grupa stanie się więc efektywnym 
zespołem zdążającym do celu, gdy: 

 zostanie wyznaczony wspólny cel 
 zasady pracy zespołu będą jasne dla 

wszystkich i zapisane w kontrakcie 

 członkowie zespołu będą czuli się 

wspólnie odpowiedzialni za realizację 

celu 

 członkowie zespołu będą się 

wzajemnie wspierać i motywować. 

 

Zorientujecie się, że jesteście 
zespołem, gdy na spotkaniach 
i w rozmowach częściej 
wypowiecie i usłyszycie słowo 
„my” niż „ja”.  
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Przykład kontraktu grupowego 
(wykorzystano kontrakt Grupy R 66): 
 

1. Trzymamy się konkretów (tematu, 
celu, motywu przewodniego) = 
zwięzłość wypowiedzi 

2. Nie oceniamy (zgadzamy się nato-
miast na wzajemną informację 
zwrotną) 

3. Akceptacja wypowiedzi 
4. Otwartość wypowiedzi 
5. Pytamy => NIE MA GŁUPICH 

PYTAŃ! 
6. Dyskrecja na temat spraw 

osobistych, intymnych usłyszanych 
od innych 

7. Informujemy o spóźnieniach i nie-
obecnościach 

8. Szanujemy swój czas 
9. Nie przerywamy (zachowujemy cią-

głość wątku – bez nagłych prze-
skoków) 

10. Słuchamy się (aktywnie!) 
11. Wyciszamy telefony 
12. Punktualność (przychodzimy na 

spotkanie ZAWSZE 10 min przed 
jego umówioną godziną) + 
zaczynamy punktualnie 

13. Akceptujemy dostęp do siebie w 
zakresie informacji bieżącej – maile, 
tel. 

14. Każda osoba jest sama 
ODPOWIEDZIALNA za otrzymanie 

wiadomości (maili) przed 
spotkaniem oraz za DOKŁADNE  
 
 
zapoznanie się z ich treścią i 
zareagowanie na nią! (zwłaszcza 
osoby nieobecne na spotkaniu) 

15. Nie przenoszenie własnych złych 
emocji na innych (dawajmy sobie 
instrukcję obsługi, jeśli mamy gorszy 
dzień, komunikujmy!) 

16. Po każdym spotkaniu następuje 
RESUME 

17. Uważność na siebie nawzajem 
18. Każda ma prawo się wypowiedzieć 
19. Zgoda na różnorodność 
20. Dbam o siebie + komunikuję swoje 

potrzeby i problemy dotyczące 
procesu 

21. Problemy mają pierwszeństwo 
(dopisane 09.12.12) 

22. Określony czas przerw 
23. Możemy jeść i pić  
24. Stosuję komunikat „Ja” – mówię 

w pierwszej osobie + nie 
generalizuję 

25. BEZPOŚREDNIOŚĆ w komunikacji 
26. Do osoby, a nie o osobie (mówimy) 
27. TU i TERAZ  
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Dopisane 2 miesiące po utworzeniu 

grupy: 

28.  Jesteśmy w kontakcie (poza 

spotkaniami) 

29.  Uczę się, zdobywam nowe 

kompetencje we własnym zakresie 

30.  Rzetelność i terminowość = dobre 

działanie zespołu 

31.  Samodzielnie się motywujemy 

32.  Oddolność inicjatywy w grupie (tzn.   

JA proponuję, inicjuję, robię – nie 

czekam aż „się zrobi”) 

33.  Potrzeba współpracy – podział 

obowiązków między osoby 

34. Bądźmy naszymi ideami! 

 

 

Zróbcie plan. Ustalcie cele pośrednie tzw. 
kamienie milowe i działania prowadzące 
do celu.   
 
Praktyczne wskazówki  
Aby usprawnić pracę nad planem po ustaleniu 
celów pośrednich podzielcie się na mniejsze 
grupy lub pary i niech każda z nich spisze 
działania, jakie trzeba wykonać, aby ten 
konkretny cel osiągnąć. Następnie zapiszcie to 
wszystko na flipcharcie – każdy cel pośredni 
na osobnej kartce.  Zawieście kartki na 

ścianie i wspólnie ustalcie kolejność w jakiej 
będziecie je realizować.    
Będzie to dobra podstawa do podzielenia się 
zadaniami i zrobienia harmonogramu działań.  
 
Praktyczne wskazówki  
Dobrze jest, aby kontrakt wisiał w widocznym 
miejscu podczas każdego spotkania. Bez 
zbędnych dyskusji można wówczas zwrócić 
uwagę osobie łamiącej zasady. 
 
Kamienie milowe   
Kluczowe wydarzenia, np. ustalenie trasy 
wypraw, według których możemy 
zorientować się czy robimy postępy. 
Planowanie 
Na kolejnym spotkaniu zespołu przystąpicie 
do planowania wyprawy czyli tworzenia mapy 
działań. Im bardziej dokładna mapa tym 
łatwiej będzie wam dotrzeć do celu. 
Postarajcie się wymienić jak najwięcej celów 
szczegółowych, które doprowadzą was do 
głównego celu. 
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Planując bądźcie elastyczni. Przygotujcie się na niespodziewane wydarzenia.  
 
Pierwszy plan zespołu „Kolej na Szwajcarię”  
 
• Termin wyjazdu – 15 – 25 V (wszyscy) 
• Ceny biletów na samolot (10 XII A.) 
• Trasa podróży w Szwajcarii  [mapy, przewodniki, propozycja trasy] (17 I L.) 
• Noclegi 
• Ceny wyżywienia, przejazdów, wstępów do muzeów etc. (17 I Iw.) 
• Co chcemy robić w Szwajcarii – z kim chcemy się spotkać, każda osoba  

w zespole planuje 1 dzień pobytu (30 I wszyscy) 
• Zdobycie funduszy na wyjazd [przygotować osobny plan kampanii zbierania 

funduszy od sponsorów] 
• Lista rzeczy potrzebnych na wyjazd  i sposoby zdobycia niektórych z nich 

(zaplanujemy później) 
• Dokumentowanie fotograficzne przygotowań wyprawy i samej wycieczki (podczas 

każdego spotkania B.) 
• Zdobywanie umiejętności potrzebnych do zrealizowania wyprawy – szkolenia 

(zgodnie z harmonogramem projektu) 
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Określcie zasoby potrzebne na 
zorganizowanie wyprawy 

 
To, jakie zasoby uznacie za niezbędne  
i przydatne na waszą wyprawę będzie 
zależało od jej celu i poziomu komfortu 
w jakim chcecie ją zrealizować. Przez zasoby 
rozumiemy najczęściej czas, ludzi, sprzęt, 
umiejętności, finanse. 
 
Czas 
Czas jest niezwykle wrażliwym zasobem, 
ponieważ stracony nie da się ponownie 
odtworzyć. Nawet zgubione fundusze można 
zebrać ponownie, czasu nie da się uzupełnić 
w ten sposób. 
Warto starannie przemyśleć termin wyprawy, 
bo raz ustalony będzie trudno zmienić, 
szczególnie w przypadku podróży, na które 
lecimy samolotem. Ale czas jest istotny 
zawsze, także wówczas, gdy udajemy się na 
bliższe wycieczki. Uczestnicy rezerwują sobie 
czas na wyprawę i zmiana może 
spowodować, że mimo wysiłku włożonego  
w jej organizację nie wezmą w niej udziału.  
Z pracy zespołowej płynie jednak potężna 
korzyść: czas pomiędzy datami „startu”  
i „wyjazdu” można „pomnożyć” wykonując 
jednocześnie wiele zadań oraz mądrze dzieląc 
się tymi zadaniami w zespole. 
 

Ludzie + umiejętności  
 
Uczestnicy wyprawy nie muszą być 
ekspertami od organizacji wycieczek czy 
pozyskiwania funduszy od sponsorów. Będąc 
w grupie mogą tę wiedzę zdobywać od innych 
i jak się okazuje dla wielu osób jest to jeden  
z powodów przystąpienia do grupy.  
 
Praktyczne wskazówki  
 
Data wyprawy określi nam ilość czasu jaki 
mamy na jej przygotowanie. Organizacja 
wyprawy zagranicznej, z zespołem niedoś -
wiadczonym w pozyskiwaniu sponsorów 
będzie wymagała znacznie więcej czasu niż 
wyjazd na kilkudniową wycieczkę po Polsce.  
  
Sprawdziliśmy to na własnym przykładzie!
  
Warto dodawać co najmniej 10% 
dodatkowego czasu na nieprzewidziane 
zakłócenia. 
 
Eksperci – korzystajcie z ich wiedzy. Mogą to 
być osoby, które znają miejsce docelowe 
wyprawy lub takie, które odbyły wiele 
podróży. Jeżeli planujecie zbiórkę funduszy na 
wyjazd, zaproście osobę, która ma 
doświadczenie w kontaktach ze sponsorami 
oraz kogoś, kto nauczy was jak prze-
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prowadzić rozmowę ze sponsorem.   
 
 
Wymiana wiedzy – dzielcie się swoimi 
doświadczeniami z takich rozmów, aby 
prowadzić je bardziej skutecznie.  
 
Umiejętności członków zespołu – ustalcie 
jakie umiejętności posiadają osoby w waszym 
zespole. Kto potrafi wyszukiwać informacje w 
Internecie? Kto jest dobry w planowaniu 
kosztów w czasie? Kto lubi robić notatki ? 
Możecie podzielić się pracą zgodnie ze swoimi 
umiejętnościami – wówczas prawdopodobnie 
będzie ona szła szybciej i sprawniej. 
Zauważycie, że wiele osób w zespole chce 
robić coś innego niż robi na co dzień, nauczyć 
się nowych rzeczy. Praca w zespole jest do 
tego doskonałą okazję. Trzeba tylko 
zaplanować więcej czasu na realizację zadań.  
 
 
Sprzęt 
W zależności od sposobu podróżowania 
będziecie potrzebować wygodnych walizek lub 
plecaków. Bardzo przydatne będą kijki do 
nordic walking. Zawsze przydatny jest sprzęt 
fotograficzny, kamery, zapasowe baterie, 
ładowarki, latarki. Jeśli planujecie spotkania  
z ludźmi warto zabrać drobne prezenty.   
 
 

Finanse 
W zależności od tego w jaki sposób będziecie 
finansować swój wyjazd stoją przed wami 
różne zadania związane ze zebraniem 
funduszy. Możecie oczywiście wyłożyć 
pieniądze z własnych kieszeni, możecie je 
zarobić sprzedając swoją pracę lub produkty  
i przeznaczyć  dochód na cele wyprawy, ale 
największe wyzwanie to zdobycie pieniędzy 
od sponsorów. Wymaga to wiedzy, czasu  
i praktyki. Warto zapoznać się z fachowymi 
wskazówkami na ten temat korzystając  
z informacji w Internecie, ze szkoleń, lub 
rozmawiając z osobami z doświadczeniem 
w fundrisingu.22  

 
 
 

                                                        
 
22 http://www.sponsoring.pl  oraz 

http://www.instytutfundraisingu.pl/ - informacje o 
konkretnych krokach w pozyskaniu sponsorów 
bezpośrednio i przez Internet. 
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Praktyczne wskazówki 
Sponsorem może być organizacja 
pozarządowa, firma, osoba prywatna. 
Możecie też składać wnioski w konkursach 
organizacji pozarządowych lub ministerstw na 
projekty aktywizujące lokalne społeczności lub 
aktywność fizyczną. 
 
Spójrzcie na waszą „Przygodę” oczami 
sponsora i określcie: co takiego zyska 
sponsorując waszą wyprawę, czego nie 
mógłby uzyskać wykonując to własnymi 
siłami. Przygotujcie krótką prezentację 
waszego pomysłu  w atrakcyjnej formie 
najlepiej w Power Point.  W prezentacji 
wskażcie na korzyści jakie  
sponsor odniesie wspierając waszą wyprawę 
i jej społeczne walory.  
 
Obok tego opiszcie dokładnie cel, program  
i harmonogram wyprawy oraz sposób jej 
promocji w waszym środowisku i w mediach. 
Przedstawcie także krótko grupę wskazując 
na jej multipokoleniowy skład.  
Wybierzcie najpierw patrona medialnego: 
gazetę, stację radiową lub telewizyjną, które 
pomogą wam promować wasz pomysł.  
 
Zróbcie listę potencjalnych sponsorów 
finansowych i rzeczowych i drogi dotarcia do 
nich. Przygotujcie do sponsorów list   z prośbą 
o spotkanie i zapoznanie się z waszą ofertą. 
Najpierw wyślijcie list bez oferty. Jeśli tego 

nie zrobicie naruszycie prawo zakazujące 
wysyłania nie zamówionych przez odbiorcę 
ofert.23  
W liście i w prezentacji zamieśćcie informację 
o sponsorze medialnym, ponieważ będzie to 
mocny punkt waszej oferty. W większych 
firmach zwróćcie się do działu public relation 
lub marketingu w mniejszych postarajcie się 
rozmawiać z właścicielem/ką firmy.  
Nawiązujcie kontakty ze sponsorami. Na 
początek wykorzystajcie kontakty osobiste,  
spotkajcie się  z osobami, którym łatwiej 
będzie przedstawić wasze propozycje. 
Wymieńcie się w zespole doświadczeniami  
z tych spotkań. Przydadzą się, gdy będziecie 
się kontaktować z nowymi sponsorami. 
 
Spotykajcie się ze sponsorami i prezentujcie 
swoją ofertę najlepiej jak możecie. Praktyka 
czyni mistrza. Nie popadajcie jednak w rutynę 
i do każdego spotkania przygotujcie się 
starannie. 
 
Ułóżcie harmonogram. Przedstawcie go 
w formie wizualnej.  
 
Obraz wart jest tysiąc słów. Wykonany 
w formie plakatu harmonogram powinien 

                                                        
 
23 Źródło przepisu: Podstawa prawna: ustawa z 

dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
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wisieć na honorowym miejscu podczas 
spotkań zespołu.  
Po co nam harmonogram? Doświadczenie 
pokazuje, że jeżeli założymy, że zrobimy coś 
jako grupa, to poszczególne osoby w zespole 
zakładają, że zrobi to ktoś inny, albo że zrobią 
to ale później i pojawiają się problemy. 
Harmonogram pomaga porządkować 
i sprawniej wykonywać zaplanowane zadania. 
Motywuje do dalszego wysiłku. Wzmacnia 
poczucie sprawczości.  Aktualizujcie go - nie 
obawiajcie się zmieniać na nim i zadań 
i terminów, jeśli wymagają tego okoliczności, 
których wcześniej nie dało się przewidzieć.  
 
 
DOBRE PRAKTYKI 
Co nie zadziałało? 
Pozyskiwanie środków finansowych 
i rzeczowych od sponsorów zimą 2012 r.  
i wiosną 2013 r. okazało się jednak zadaniem 
wymagającym o wiele więcej czasu niż 
mogliśmy na to przeznaczyć w projekcie 
„Przygoda”, który kończył się w czerwcu br. 
Widmo kryzysu powodowało, że sponsorzy 
bardzo niechętnie godzili się nawet na 
spotkania. Grupy planujące wyjazdy do USA 
i Szwajcarii zmieniły więc kierunek swoich 
wypraw  – wybierając jako nowe cele drogę 
krajową nr 66 i Szwajcarię...Kaszubską. 
 
Uczestnicy podkreślają dużą przydatność 
wiedzy na temat pozyskiwania funduszy i obie 

grupy planują już nowe wyprawy po zdobyciu 
środków od sponsorów. 
 
DOBRE PRAKTYKI 
Co pomagało? 
W planowaniu celu odległego o kilka miesięcy 
sprawdził się dobrze harmonogram 
podzielony na tygodnie z nakładką 
miesięczną. Na spotkaniach, które również 
odbywały się co tydzień łatwo było śledzić co 
zostało zrobione, a jakie zadanie należy 
przyspieszyć. 
Co przeszkadzało? 
Częste zmiany w harmonogramie, ponieważ 
ktoś nie wykonał na czas zadania, prowadzą 
do poczucia „dreptania w miejscu”  
i powodowały zniechęcenie. 
 
Harmonogram krok po kroku 
1. Na podstawie listy celów szczegółowych   
zróbcie listę działań prowadzących  do ich 
osiągnięcia  
2. Podzielcie je na prostsze zadania 
3. Ustalcie kolejność i zależności 
4. Oszacujcie rozpoczęcie, czas trwania i 
zakończenie działań 
5. Zróbcie wykaz głównych działań 
6. Określcie kamienie milowe 
7. Określcie możliwości swego zespołu 
8. Podzielcie zadania w ramach zespołu 

 
Na kolejnych spotkaniach zespołu wracajcie 
do harmonogramu i oznaczajcie wykonane 
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zadania. Świętujcie osiągnięcie kamieni 
milowych lub innych zadań.    
 
Określcie zadania dla każdego członka 
zespołu. Zaangażujcie wszystkie osoby 
w projekt.  
 
Jak podzielić się zadaniami? Na ogół pada 
odpowiedź, że „sprawiedliwie”. Szczególnie 
w takim dobrowolnie stworzonym zespole, 
bez formalnego kierownika rozdzielającego, 
kontrolującego i sprawdzającego wykonanie 
pracy. Ale co będzie oznaczać „sprawiedliwie” 
w waszym zespole: po równo czy w zależności od 
możliwości danej osoby? Jak sprawić, aby nikt 
nie miał poczucia, że inni członkowie zespołu 
wykorzystują jego wysiłek, lub, że zadania 
jakie ma wykonać są dla niego zbyt trudne 
lub zbyt łatwe? 
 
Praktyczne wskazówki  
 
Najlepiej jest, gdy członkowie zespołu sami 
wybiorą zadania, jakie chcą realizować.  
Zadaniami, do których nikt się nie zgłosił 
należy podzielić się według zasad określonych 
przez grupę.  
Tworzymy zespoły zadaniowe 2-3 osobowe. 
Każdy z nich może być odpowiedzialny za 
kilka zadań.   
Dbamy o otwartą komunikację w grupie, 
która ułatwi wczesne sygnalizowanie 
trudności w wykonaniu zadania i proszenie 

innych o pomoc. Ustalamy zasady 
komunikacji w tych sytuacjach. W sytuacji 
jakichkolwiek wątpliwości czy konfliktów na 
temat podziału pracy warto wrócić do 
kontraktu zespołowego i uzupełnić go 
o dodatkowe punkty określające zasady pracy 
i współpracy.   
 
DOBRE PRAKTYKI  
Co pomagało?  
Zdarzało się, że osoba, która podjęła się 
zadania nie mogła go wykonać w terminie lub 
nie mogła przyjść na spotkanie i przedstawić 
zespołowi wyniki swoich działań. Może to 
zatrzymać proces wykonywania zadań przez 
inne osoby. Aby temu zapobiec przydzielano  
zadanie parom. Wówczas jedna z osób 
zawsze mogła rozliczyć się przed grupą  
z wykonanego zadania. Przyspieszyło to pracę 
nad projektem, wzmocniło więzi i poprawiło 
atmosferę w grupie.   
Jeśli problemem jest prowadzenie notatek ze 
spotkań i rozsyłanie ich e-mailem do  uczes-
tników można umówić się, że będzie to robić 
kolejno każdy członek zespołu 
 
Uczcie się.   
Realizując projekt „Przygoda” napotykamy na 
wiele nowych tematów i zadań. Szybko 
orientujemy się, że oprócz wiedzy 
specjalistycznej np. na temat pozyskiwania 
sponsorów czy obsługi komputera, 
potrzebujemy także innych umiejętności, np. 
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jak pracować w zespole. Na co dzień wszyscy 
funkcjonujemy w grupach w rodzinie lub 
w pracy, dlatego przekonani jesteśmy, że nie 
potrzeba do tego specjalnych kompetencji. 
Okazuje się jednak, że praca w zespole często 
ujawnia nasz silny indywidualizm, z którego 
w codziennym życiu nie zdajemy sobie 
sprawy. Nawet jeśli uważamy się za osoby  
o otwartym umyśle, nie zawsze jest nam 
łatwo przyjąć punkt widzenia innych, 
zaakceptować proponowane przez nich 
rozwiązania, zapanować nad własnymi 
ambicjami, poprosić o pomoc . 
Utrudnieniem w dostępie do szkoleń jest ich 
cena, której zespół nie może zapłacić. Warto 
poszukać trenerów, którzy pracują 
okazjonalnie pro bono, można ich znaleźć 
wśród trenerów doświadczonych – prosząc 
ich o swoisty sponsoring waszej wyprawy, lub  
wśród trenerów z mniejszym dorobkiem, 
szukających okazji do szlifowania swojego 
warsztatu. Proponowany zestaw szkoleń 
miękkich ma w swojej ofercie większość 
trenerów. 
 
Praktyczne wskazówki 
Z naszego doświadczenia wynika, że aby 
zmierzyć się skuteczniej z nowymi zadaniami 
w projekcie „Przygoda” warto zdobyć wiedzę 
i umiejętności: „twarde” i „miękkie”, oraz 
społeczne. 
 
 

Umiejętności „twarde”:  
Promocja pomysłów i pozyskiwanie 
sponsorów 
Najlepiej pozyskać tę wiedzę od ekspertów, 
doświadczonych w praktycznym zastosowaniu 
różnych sposobów promocji projektu 
i pozyskiwania sponsorów. Wiele publikacji 
z tego zakresu to tłumaczenia dotyczące 
innych rynków, a nam potrzebna jest wiedza 
o tym, jak to działa w Polsce.  
 
Praktyczne wskazówki 
 
Nowe technologie  
Internet, zakładanie i prowadzenie strony 
internetowej wyprawy, Facebook, e-mail. 
Korzystanie z Internetu w celach 
promocyjnych, zdobywania informacji lub 
komunikowania się z innymi jest czynnikiem  
niezmiernie ułatwiającym funkcjonowanie 
w zespole. Dlatego warto zapewnić każdemu  
uczestnikowi możliwości podniesienia 
umiejętności w tym zakresie.   
 
Umiejętności miękkie: osobiste i społeczne  
 
Komunikacja interpersonalna  
Otwartość w sposobie komunikowania się 
w grupie, umiejętność proszenia, 
odmawiania, zwracania komuś uwagi 
nabierają w pracy zespołowej mocy 
jednoczenia ludzi lub dzielenia ich.  
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Rozwiązywanie konfliktów 
Pojawiające się często konflikty opóźniają 
pracę zespołu, a w sytuacjach nie-
rozwiązanych konfliktów zespół może się 
rozpaść.   
 
Budowanie zespołu i pracy zespołowej 
Każda grupa przechodzi przez określone fazy 
rozwoju objawiające się zachowaniami 
przyjaznymi lub destrukcyjnymi. Wiedza na 
ten temat pozwala na wzajemne zrozumienie 
i radzenie sobie z okresami spadku dobrej 
atmosfery czy zaangażowania ludzi w pracę 
zespołu.   
 
Realizacja wyprawy jako projektu  
Ustalanie i „smartowanie” celu, praca 
z planem, dzielenie zadań, przewidywanie 
zagrożeń, monitorowanie postępów projektu 
– to zagadnienia, których znajomość ułatwia  
realizację wyprawy i wzmacnia 
prawdopodobieństwo sukcesu. 

 
Dbajcie o dobry przepływ informacji w 
zespole. 
Dobry przepływ informacji w zespole to jak 
dobry smar w maszynie. Bez tego istotne 
informacje nie dotrą do właściwych osób – 
powodując opóźnienia w wykonywaniu zadań.  
Z kolei nadmiar wiadomości może 
spowodować szybki przesyt, lekceważenie ich 
i przegapienie istotnych wiadomości. Warto 
jest tej sprawie poświęcić jedno z pierwszych 

spotkań zespołu i ustalić „obieg informacji”. 
 
DOBRE PRAKTYKI  
Co pomagało? 
Warto zaczynać od szkoleń miękkich bo 
przyspieszają integrację grupy, szczególnie 
szkolenia z zakresu komunikacji 
i rozwiązywania konfliktów. Przeplatanie  
szkoleń ze spotkaniami roboczymi nad 
wyprawą, pozwala zauważyć, jak budzą się 
potrzeby na konkretną wiedzę w grupie.
  
Szkolenia komputerowe i internetowe 
wymagają więcej czasu i indywidualnych 
konsultacji. Zachęcanie uczestników do 
porozumiewania się za pomocą e-maila czy 
Facebooka, a nie tylko telefonu, wzmaga 
zainteresowanie tymi szkoleniami wśród osób 
starszych, które mają mniejsze doświadczenie 
w używaniu tych środków.  
 
Szkolenia nt. pozyskiwania sponsorów można 
przeprowadzić w 2 etapach. Najpierw  
przygotowanie do akcji, a po rozpoczęciu 
spotkań ze sponsorami skupienie się na 
rozmowie ze sponsorem. Uczestnicy będą 
wówczas na warsztacie rozwiązywać realne 
problemy jakie mają podczas tych rozmów. 
 
Co przeszkadzało? 
Przekonanie niektórych osób, że szkolenia to 
nuda. 
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Praktyczne wskazówki 
Co ? 
Wszystkie informacje dotyczące terminów 
spotkań i notatek z ustaleniami po spotka-
niach, plany, harmonogramy (szczególnie po 
wprowadzeniu zmian), informacje o szko-
leniach, o spotkaniach (i ich wynikach) ze 
sponsorami. Informacje dotyczące miejsca 
docelowego wyprawy, ciekawostki, linki, 
anegdoty warto zamieszczać na Facebooku, 
gdzie można do nich sięgnąć w dowolnej 
chwili.  
Uczestnicy odpowiednio wcześnie informują 
lidera o swoich nieobecnościach na spotkaniu, 
aby umożliwić  wprowadzenie zmian 
w agendzie spotkania. 
 
Kto ? 
Za obieg informacji odpowiedzialny jest lider 
zespołu, jako osoba zbierająca wszystkie 
wątki toczącej się pracy nad projektem. Nie 
oznacza to, że musi sama pisać i rozsyłać  
Wszystkie informacje, ale na pewno musi 
monitorować jej dystrybucję. 
 
Jak ? 
Najpopularniejszy i najprostszy dziś sposób 
przesyłania wiadomości to e-mail. Warto 
wprowadzić pewne standardy, które ułatwią 
wymianę informacji.  

• Prosty i odnoszący się do zawartości tytuł 
wiadomości. 

• Krótkie, napisane zrozumiałym językiem 
wiadomości, jeśli to możliwe – 
w punktach. 

• Sprawy najważniejsze wymienione są na 
początku wiadomości. 

• Na końcu jest instrukcja, jak zareagować 
na wiadomość: odpowiedzieć, 
potwierdzić otrzymanie, czy nic nie robić? 

• Zespół zadaniowy wymienia 
korespondencję pomiędzy swoimi 
członkami. 

 
DOBRE PRAKTYKI  
Z członkami zespołu, którzy nie korzystają  
z poczty e-mail, często znajdują się w tej 
grupie starsze osoby, komunikujemy się za 
pomocą telefonu lub sms. Trzeba zadbać, aby 
na spotkaniach otrzymywali wydrukowane 
informacje, które zamieszczamy w korespo-
ndencji e-mail.  
Co pomagało? 
Jeżeli nad poszczególnymi zadaniami 
pracowały wydzielone zespoły i one 
wymieniały się informacjami – to 
korespondencja nie wychodziła poza dany 
zespół. Usprawniało to pracę nad zadaniem 
i oszczędzało to czas innych osób. 
Zakłócenia w przepływie informacji mogą 
mieć bowiem skutki tak tragiczne jak 
w realizacji najsłynniejszego projektu na 
świecie jakim była budowa Wieży Babel 
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Przykład ten pokazuje, że chociaż wybrano 
właściwą technologię i posiadano wszelkie 
potrzebne zasoby to rozgniewany Jahwe, nie 
godzący się z celem projektu, uderzył w jego 
najczulszy punkt, współpracę i pomieszał 
wszystkim języki. Zablokował przepływ 
informacji. Obecnie termin „wieża Babel" 
oznacza ideę, przedsięwzięcie niemożliwe do 
zrealizowania i prowadzące jedynie do 
powstania zamętu, bądź też miejsce, gdzie 
spotykają się ludzie mówiący różnymi 
językami.24 
Dobry obieg informacji integruje grupę 
i podtrzymuje jej zaangażowanie. Jest 
warunkiem postępów w realizacji projektu. 
Dbajmy zatem o wysoką jakość tego procesu.
  

                                                        
 
24 Na podstawie 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieża_Babel 
14:13, 9 kwi 2013. 
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Zespół multipokoleniowy 
wyprawy i jego lider 
 
Życie w grupie charakterystyczne jest 
w większym stopniu dla ludzi młodych, 
uczących się, pracujących, podejmujących 
różnorodne aktywności. Z badań i obserwacji 
wynika, że wraz z wiekiem następuje 
ograniczenie aktywności do kręgu rodziny 
i najbliższych przyjaciół, zanika potrzeba 
zabawy i realizacji własnych marzeń. Dopóki 
człowiek pracuje ma kontakt z ludźmi 
w różnym wieku, po przejściu na emeryturę 
spędza czas przede wszystkim z innymi 
emerytami. Trudno się temu dziwić ponieważ 
w przestrzeni publicznej niewiele jest miejsc 
gdzie młodzi i starsi mogliby wspólnie 
spędzać czas i razem coś, przy okazji 
poznając się i przełamując rosnące coraz 
wyraźniej bariery i uprzedzenia. Oczywiście 
na wystawach i koncertach spotykają się 
osoby w różnym wieku, ale taki kontakt nie 
prowadzi do integracji pokoleń. Natomiast 
wspólne cele, wspólna praca nad ich 
realizacją w zespole przełamuje wiele 
uprzedzeń i łączy pokolenia.  
 
Jedna z uczestniczek wyraziła to w ocenie 
projektu: 
„Zróżnicowanie wiekowe grupy stanowiło 
dodatkową wartość. Pojawiła się możliwość 
kontaktu z osobami z innych grup wiekowych 

na zasadach partnerstwa a nie tradycyjnych 
ról np. w rodzinie czy pracy gdzie też 
funkcjonujemy w takich grupach zróż-
nicowanych wiekowo ale inaczej.” (osoba 
60+) 
 
 O korzyściach wynikających z pracy 
zespołowej, napisano wiele. Mówią o tym 
również członkowie naszych zespołów. Mają 
one szczególne znaczenie dla funkcjonowania 
osób starszych. 

• Praca w zespole zaspokaja potrzebę 
przynależności, przywraca poczucie bycia 
przydatnym, potrzebnym i ciągle 
w głównym nurcie aktywności.  
 

„(…) wyjść z domu, poznać nowych ludzi, 
zdobyć nowe umiejętności, „wspólnie coś 
zorganizować” mieć poczucie wspólnego celu, 
wspólne opracowywanie projektu, więź.” 
(osoba 50+) 

• Bycie w zespole przeciwdziała 
„wypaleniu” społecznemu i osobistemu. 
Izolacja – zwłaszcza na emeryturze – 
często prowadzi do nudy i rezygnacji ze 
swoich planów oraz wycofywania się  
z  życia społecznego.   
 

„Spotkania mobilizują mnie do wyjścia 
z domu i spędzenia czasu w miłym 
towarzystwie, fajnie popatrzeć jak innych 
rozsadza energia, jak cieszą się życiem, 
którym ja już nie potrafię, ogrzać się 
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emanującym od innych ciepłem.” (osoba 
60+) 
Praca w zespole oznacza podjęcie się 
obowiązków i odpowiedzialności, wiemy, 
że ktoś na nas liczy.  
 
„Podobało mi się poznawanie nowych osób, 
słuchanie dlaczego przychodzili na spotkania. 
W pewnym momencie pojawiło się poczucie 
obowiązku i chęć wywiązania się z podjętych 
zobowiązań.” (osoba 60+) 
 
Praca w zespole nadaje strukturę codzien-
nemu dniu, zmusza do większego wysiłku, 
do lepszej organizacji życia. 
„Lubię konkret i odpowiada mi taka 
metodologia, że mam listę precyzyjnie 
określonych zadań i je realizuję.” (osoba 
młoda) 
 
Praca zespołowa uwalnia zdolności 
twórcze i energię – członkowie zespołu 
wspólnie rozbudowują pomysły, dodają nowe 
rozwiązania.  
 
„Motywował mnie cel – możliwość wyjazdu i 
całość przygotowania wyjazdu, realizowanie 
po kolei kroków, które prowadziły do celów, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, nabywanie 
nowych umiejętności, ale także zżycie się z 
fantastycznymi osobami, poznanie osób, z 
którymi rozwijam się osobiście i zawodowo.” 
(osoba młoda) 
 

Zespół oferuje wsparcie i pomoc. Wymiana 
doświadczeń przyspiesza uczenie się a młodzi 
i starsi uczą się od siebie nawzajem. 
 
„Dowiedziałam  się  więcej  jeśli chodzi 
o pracę z komputerem – w pracy zawodowej  
obsługuję zupełnie inny  program. 
Doświadczyłam też, że jeśli  COKOLWIEK  
robi  się  zespołowo  - to  jest  to  
niekoniecznie  efektywniejsze – ale  z  całą  
pewnością  atrakcyjniejsze.” (osoba 60+) 
 
Działanie w zespole zwiększa 
efektywność. Wspólnie planując i realizując 
zadania ludzie wzajemnie motywują się do 
większego wysiłku.  
 
„W każdej chwili uczę się czegoś nowego (…) 
do dziś pamiętam opowieść A. o tym że 
marzenia się spełniają, może nie od razu, ale 
jednak. Motywuje mnie motywacja innych 
uczestniczek, na każdym spotkaniu.”(osoba 
młoda) 
 
Działanie w zespole przynosi radość.  
„Największą przyjemność sprawiło mi to, że 
trafiłam do grupy bardzo przyjaznych, 
życzliwych, wesołych osób.  Na początku 
obawiałam się tego że, aż tak dobrze może 
nie być ale okazało się inaczej i z 
przyjemnością biegłam na każde spotkanie.” 
(osoba 60+) 
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Jak stworzyć zespół 
multipokoleniowy 
 
Sposoby rekrutacji osób w różnym wieku do 
zespołu realizującego wyprawę przedstawione 
zostały w poprzednim rozdziale. Do osób  
młodszych łatwo jest dotrzeć przez Internet, 
w przypadku osób starszych najskutecz-
niejsza okazała się poczta pantoflowa.  Przez 
cały okres prowadzenia projektu zgłaszały się 
nowe osoby 60+, które dowiadywały się o 
projekcie od znajomych. Jeżeli zbieramy 
zespół multipokoleniowy należy na to 
przeznaczyć odpowiednio długi czas. Ważne 
jest również, aby kandydatom do zespołu 
jasno przedstawić cel jego utworzenia. 
Albowiem obok przyjemności towarzyskich 
jego członków czeka również intensywna 
praca, a nie wszyscy mogą sprostać 
wymaganiom czasowym. 
 

Jak prowadzić zespół 
multipokoleniowy 
 
W każdym zespole, bez względu na 
zróżnicowanie wieku uczestników zachodzą 
pewne procesy społeczne, które mogą 
pomagać lub przeszkadzać w realizacji celu. 
Nie wszystkie sytuacje w grupie można 
przewidzieć, ale jeżeli wiemy co się dzieje 
łatwiej jest przywrócić równowagę i dobrą 

atmosferę w grupie.  Jeżeli będziemy się 
spotykać systematycznie z grupą możemy 
zauważyć jak się ona zmienia. Na początku, 
gdy ludzie się mało znają relacje między nimi 
są całkiem inne niż po upływie jakiegoś czasu. 
Zjawisko to nazywane jest procesem 
grupowym. Model Tuckmana opisuje cztery 
fazy rozwoju grupy25. 
 

Cykl rozwoju grupy 
tworzenie (z ang. forming) 

• to pierwsza faza, trwa na ogół przez 
pierwsze spotkania. W jej trakcie wszyscy 
są dla siebie mili i starają się nikogo nie 
urazić. Nikt jeszcze nie „jest sobą”, 
wszyscy prezentują swój „oficjalny” 
wizerunek. Rozmowy są dość 
powierzchowne, dotyczą bezpiecznych  
tematów, takich jak pogoda, sprawy 
lokalne, samo spotkanie.   
 

Rola lidera: jest to faza kształtowania grupy 
i najważniejszym zadaniem lidera jest 
dopuścić różnorodność, pozwolić uczestnikom 
na snucie wizji. Zbyt wczesne precyzowanie 
celu może wywołać konflikty, z którymi młoda 
grupa nie da sobie rady i kilku potencjalnych 
członków może ją w tej fazie opuścić. 

                                                        
 
25 Robert B. Woyach, Jak zostać przywódcą, wyd. 
CODN 
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konflikt (z ang. storming) 

• w drugiej fazie gdy uczestnicy poznają 
się trochę lepiej zaczynają prezentować 
swoją prawdziwą osobowość i okazuje 
się, jak bardzo się różnią poglądami,  
systemami wartości, oczekiwaniami 
wobec wspólnej pracy. Wystarczy 
nieuprzejma uwaga jednej osoby pod 
adresem drugiej i może dojść do kłótni.  
 

• Pełni on pozytywną rolę rozładowania 
napięcia wynikającego ze znalezienia się 
w nowym otoczeniu i potrzeby 
znalezienia w nim swojego miejsca. 
Konflikt ten jest nieunikniony i może 
wybuchnąć pomiędzy uczestnikami 
grupy, ale może to być także atak 
skierowany na lidera. Należy podejść do 
tego ze zrozumieniem.   
 

Rola lidera: stworzenie z grupą norm, które 
staną się solidną podstawą na przyszłość. 
 
tworzenie reguł (z ang. norming) 

• ustalenie wspólnych zasad działania, 
znanych powszechnie jako kontrakt 
grupowy, zakończy nieporozumienia. 
Zasady te mogą dotyczyć zarówno 
sposobu zachowania jak i pracy nad 
realizacją wyprawy. Najlepiej spisać je na 
plakat i na każdym spotkaniu wieszać na 
ścianę. W przypadku ponownych napięć 
w grupie można się do nich łatwo 

odwołać. Przedyskutowany i przyjęty 
przez grupę kontrakt pełni rolę spoiwa. 
Jest to pierwszy wspólny „dorobek” 
grupy. 
 

Rola lidera: na tym etapie kończy się 
określanie wizji i planowanie działań grupy.  
Trzeba przystąpić do pracy. Na ścianie obok  
kontraktu powinien wisieć plakat z celami.  
Jeżeli to nie nastąpi członkowie grupy mogą 
się wycofać niezadowoleni z tego, że grupa 
zmierza donikąd.   
działanie (z ang. performing) 

• po ustaleniu zasad w widoczny sposób 
podnosi się w grupie energia do 
działania. Oczywiście konflikty będą 
okazjonalnie powracać, trzeba będzie je 
rozwiązywać i tworzyć nowe zasady, 
które im zapobiegną w przyszłości. W 
czasie swojego trwania grupa jeszcze 
wielokrotnie będzie przechodzić przez 
drugą i trzecią fazę.  
 

Rola lidera: podstawowe zadanie lidera 
zmienia się z tworzenia i budowania zespołu 
na jego utrzymanie i ochronę. Nadal będą się 
pojawiać konflikty, ale bardziej o charakterze 
personalnym, niż dotyczące celu, które mogą 
zniszczyć nawet dojrzały zespół. Dojrzały 
zespół nie wymaga motywowania, ale raczej 
monitorowania i nagradzania za osiągnięcia.  
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DOBRE PRAKTYKI 
Na najbliższym spotkaniu po wybraniu celu 
i utworzeniu zespołu w interesie lidera leży 
przedstawienie grupie koncepcji jej rozwoju. 
Wiedza ta pozwoli uczestnikom rozumieć 
napięcia w zespole, własne niezadowolenie, 
pewien chaos jaki panuje w dyskusjach i 
opóźnienia w podejmowaniu ważnych decyzji. 
Może to być szczególnie ważne dla 
uczestników 60+, z mniejszym doświad-
czeniem w pracy zespołowej, których razić 
mogą niekiedy ostre wystąpienia.   

Rozwiązywanie konfliktów 
Przyczyny powstawania sytuacji 
konfliktowych i kryzysów w zespole 

• Współpraca w zespole 
- różnice w nakładzie pracy 

poszczególnych członków zespołu, 
- różnice zdań w kwestiach istotnych dla 

zespołu, 
- ograniczone możliwości zaspokojenia 

wszystkich oczekiwań (np. co do czasu 
poświęcanego na spotkania)  

- poczucie niesprawiedliwości (związane z 
zasadami rozdziału obowiązków). 
 

 Zła komunikacja 
- utrudnienia w przepływie informacji, 
- niejasne polecenia, 
- brak okazji do wyjaśnienia wątpliwości, 
- nieefektywne zebrania zespołu. 

 
 Brak wzmocnień pozytywnych 
- stałe podnoszenie wymagań bez 

doceniania sukcesów, 
- przewaga krytyki nad uznaniem, 
- brak wsparcia w sytuacji zmian 

i kryzysów, 
 Przewaga rywalizacji nad współpracą 
- ocenianie członków zespołu jako lepszych 

i gorszych, 
- narzucanie swojego rozwiązania, 
- brak szacunku dla różnych opinii 

i interesów. 
DOBRE PRAKTYKI 
Jak w zespołach „Przygoda” rozwiązywano 
konflikty 

1. Przeznaczano czas na omówienie 
źródeł konfliktu i zachowania 
uczestników konfliktu.  

2. W czasie rozmowy skupiano się na 
tu i teraz. 

3. Pozwalano wypowiedzieć się 
„sprawcom” zamieszania. 

4. Każdy członek zespołu mógł 
przedstawić swoje zdanie na temat 
konfliktu. 

5. Jeżeli przyczyna konfliktu miała 
źródło w czynnikach zewnętrznych 
dążono do jej usunięcia, np. bardziej 
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sprawiedliwie dzielono się 
zadaniami. 

6. Rozwijano zasady zachowania i 
dopisywano do kontraktu. 

7. Zachowywano asertywne formy 
komunikacji: stosowano komunikat 
„ja” – mówiąc o swoich odczuciach, 
zamiast komunikatu „ty” – 
oskarżającego rozmówcę. 

 
Podstawą zaufania między członkami zespołu 
jest stosowanie w sytuacjach konfliktowych 
zasady wygrany-wygrany, a więc szukanie 
takiego rozwiązania trudnej sytuacji, jakie 
odwołuje się do wspólnego interesu stron i 
umożliwia wybór rozwiązania dającego 
największą wspólną korzyść.  
 
DOBRE PRAKTYKI 
„Konflikty na pewno nie są dla nikogo 

przyjemne, w tym także dla mnie. Jednak 

dzięki takim sytuacjom łatwiej jest poznać co 

myślą inni. Mam wrażenie że podczas 

omawiania kwestii konfliktowych ludzie mniej 

uważają na to co mówią i na sformułowania 

jakich używają – to pomaga poznać prawdę.” 

(Route 66 USA, osoba M) 

DOBRE PRAKTYKI 
„Opis ważnej dla mnie sytuacji: Podobało mi 
się, kiedy uczestniczka K. mając wątpliwości 
co do oceny swojej sytuacji w grupie, 
zapytała o to pozostałe uczestniczki, i że 
przyjęła oceny osób, które się wypowiedziały, 

jak one widzą tę sytuację. Odpowiada mi 
takie podejście do ewentualnych 
nieporozumień czy konfliktów tzn. otwarta 
rozmowa, poznanie zdania innych i możliwość 
przekazania swoich intencji. Bardzo cenię tę 
jakość w naszej grupie.” (Route66, osoba M) 
 
Nie wszystkie konflikty dawały się rozwiązać 
czy załagodzić. Te nierozwiązane skutkowały 
odchodzeniem ludzi z grupy. 
 

Spotkania zespołu 
Większość pracy nad projektem odbywa się 
podczas spotkań zespołu. Uczestnicy 
poświęcają  na spotkania swój wolny czas. 
Należy go efektywnie wykorzystywać, bo 
rozwlekłe, zbyt długie spotkania są przyczyną  
niezadowolenia i zniechęcają ludzi do 
przychodzenia na nie. Zaplanujcie około 60-
70% czasu na zebranie na temat wyprawy, 
a pozostały czas przeznaczcie na nieformalne 
kontakty, wspólny posiłek czy luźną rozmowę.  
 
Przygotowanie i prowadzenie spotkania – rola 
organizatora: 
 
 Zawiadomienie o spotkaniu 
- Zaproś ludzi na spotkanie z odpowiednim 

wyprzedzeniem 
- Nie zapomnij o dacie i godzinie spotkania 
- Zamieść w zaproszeniu informację 

zawierającą: cel spotkania, agendę,  
przybliżony czas trwania spotkania, 
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określenie co ma przygotować każdy 
z uczestników. 

Podczas spotkania 
- Wybierzcie osobę do zrobienia 

i rozesłania notatki ze spotkania 
- Przypomnij agendę 
- Zrealizuj ją 
- Przejdź do dyskusji i wolnych wniosków 
- Dostarcz potrzebne informacje przed i po 

zebraniu.  
- Utrzymuj dyscyplinę dyskusji 
- Zakończ zaplanowaniem następnego 

spotkania. 
Po spotkaniu 
-    Roześlij notatkę z odbytego spotkania 
- Przygotuj jej papierową kopię dla 
uczestników bez dostępu do Internetu i wręcz 
ją na następnym spotkaniu. 
 
Przykład zaproszenia na spotkanie 
 
Agenda spotkania w sobotę 
Drodzy,  
Spotykamy się pojutrze tradycyjnie o godzinie 
10.00 na Woronicza. 
Agenda spotkania wygląda następująco: 
10.00 – 12.00 
sprawy bieżące – za tę część spotkania 
odpowiada AW. Między innymi sprawy do 
omówienia: 
      Ostateczne uzgodnienie trasy – bez tego 
nie ruszymy ze sprawami organizacyjnymi 
i pozyskiwaniem pieniędzy od sponsorów 
      Lista klientów/sponsorów – każdy z nas 

miał zadeklarować 5 firm – potencjalnych 
sponsorów dla naszego projektu 
      Kondycja na wyjazd – czy podejmujemy 
jakieś działania wzmacniające naszą kondycje 
fizyczną, które jednocześnie mogą promować 
nasz projekt? 
      Sprawa przygotowania naszych profili 
zdjęciowych/filmowych – musimy to ogarnąć, 
żeby pójść do przodu z materiałami na stronę 
www i fanpage 
      Wizytówki „projektowe” – kto 
chce/potrzebuje i co na tych wizytówkach ma 
być – abyśmy byli dobrze przygotowani do 
spotkań  
12.00 – 12.15 przerwa 
12.15 – 16.15 
warsztat z ekspertką TM „Spotkanie ze 
sponsorem”. Celem warsztatu jest 
przygotowanie się do rozmów z osobami 
reprezentującymi firmy, potencjalnych 
sponsorów.  Ja przygotuję na jutro dla 
każdego z nas wydruki naszego briefu, 
abyśmy mieli w ręku podstawowy materiał  
o naszej przygodzie. 
Ponieważ mamy jutro kolejnego gościa, 
bardzo Was proszę o obecność. Potwierdźcie 
proszę, kto będzie na spotkaniu.  
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.  
ML (Szwajcaria, animatorka)  
 
W czasie spotkań będziecie często poszukiwać 
nowych rozwiązań. Jedną ze sprawdzonych  
technik zbierania pomysłów na rozwiązania 
jest technika burzy mózgów. Można ją 
zastosować przy wybieraniu celu wyprawy 
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czy szukaniu sposobów na dotarcie do 
sponsorów. 
 
Technika „burzy mózgów” 
Czemu służy? 
Zebraniu od członków grupy jak największej 
liczby pomysłów i wybraniu wspólnie 
akceptowanego celu.  
 
Jak ją przeprowadzić? 
 
Etap I. Wymyślanie 
Zadaniem osoby prowadzącej burzę mózgów 
jest zadbanie o to, aby wszyscy członkowie 
grupy zgłosili swoje pomysły. W tym celu 
kilka razy zadajemy grupie pytania: „kto 
jeszcze ma jakiś pomysł?”, „co jeszcze 
chcecie osiągnąć?”, „co konkretnie chcemy 
osiągnąć?” Zapisujemy na tablicy wszystkie 
pomysły, nawet te najbardziej fantastyczne, 
nie zastanawiając się na tym etapie nad ich 
realnością. W tej fazie nie oceniamy 
pomysłów i dbamy o to, aby żaden  
z uczestników spotkania nie oceniał ich ani 
słownie ani w inny sposób. 

 

Etap II. Opracowanie pomysłów 
Na tym etapie grupa dyskutuje, ocenia 
i wybiera pomysł do realizacji. Zastosujcie 
najpierw techniki zawężania, takie jak np.: 
łączenie pomysłów (podobnych, lub dających 
się łatwo połączyć w jeden), lub wybierzcie 
cel przez głosowanie (klasyczne, gdzie każdy 
ma jeden głos, lub z kilkoma głosami). 
Wybrany w ten sposób pomysł stanie się 
celem działania waszej grupy. 
Na zakończenie dyskusji sprawdźcie raz 
jeszcze czy wszyscy rozumieją rozwiązanie 
jaki cel wybraliście. Każdy uczestnik może 
powtórzyć go na głos „własnymi słowami”. 
Wyjaśnijcie wszystkie wątpliwości, aby od 
początku osiągnąć głębokie porozumienie co 
do celu. 
 
 
 
Podczas sesji „burzy mózgów” uczestnicy 
spontanicznie zgłaszają swoje pomysły. Rolą 
osoby prowadzącej sesję jest obserwowanie, 
czy starsi wiekiem członkowie zespołu 
włączyli się do dyskusji i ewentualne 
zachęcanie ich do wypowiedzi. Dla osób 
nieprzyzwyczajonych do tak aktywnych 
metod pracy w zespole głośne dzielenie się 
„tym co przychodzi do głowy” może być 
jednak zbyt trudne. Można wówczas poprosić 
uczestników o przygotowanie swoich 
propozycji indywidualnie, spisanie ich na 
kartce i odczytanie.  
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Jak wykorzystać potencjał zespołu 
 
Od kiedy dostrzeżono, że zespół realizuje cele 
szybciej i wydajniej niż luźna grupa osób nie 
ustają badania nad tajemnicą tego zjawiska.  
W jednym z badań odkryto, że w każdym 
zespole występuje 9 tych samych ról bez 
względu na wielkość zespołu, kraj w jakim 
zespół działał ani cel do którego dążył. Dla 
harmonijnego działania zespołu i  powsta-
wania owej „wartości dodanej” w rezultatach 
pracy zespołu potrzebne są wszystkie te role.   
Jeżeli któraś „rola” nie jest obsadzona lub 
kilku z nich jest za dużo zespół znajduje się w 
niebezpieczeństwie. Zjawisko to opisał 
Meredith Belbin jako dziewięć ról 
zespołowych.26 Nie oznacza to, że w każdym 
zespole powinno być co najmniej 9 członków, 
ale że wśród członków zespołu powinny 
znaleźć się osoby, które reprezentują 
wszystkie cechy zawarte w 9 rolach.   
 
Przeczytajcie uważnie poniższe opisy ról 
zespołowych i określcie swoją rolę. Następnie 
omówcie w grupie jaki typ reprezentuje każdy 
z członków zespołu. Zastanówcie się, jakich 
cech brakuje i przedyskutujcie ewentualne 
skutki tego i sposoby ich uzupełnienia. Jeżeli 
w zespole brak osoby nazywanej „duszą 
zespołu” warto pomyśleć o tym, w jaki inny 

                                                        
 
26 Alison Hardingham, Praca w zespole, wyd. petit, 

Warszawa 1998 r. 

sposób zapewnić grupie radość, miłą, 
życzliwą atmosferę, świętowanie małych 
i dużych radości. Jeżeli jest nadmiar 
„kreatorów” przy braku „implementatorów” 
lub „perfekcjonistów” może to doprowadzić 
do sytuacji, że najlepsze nawet pomysły nie 
zostaną wprowadzone w życie.  



Zespół multipokoleniowy wyprawy i jego lider 
 

 107 

Nawyki nie zawsze dobrze nam służą. 
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 W jakiej roli ty siebie postrzegasz? Przeczytaj uważnie opisy w tabeli i zobacz, która 
charakterystyka najbardziej do ciebie pasuje? 

TEST BELBINA Role zespołowe i opisy 

 Cechy wzbogacające zespół Możliwe słabości  

Kreator 
Kreatywny, pomysłowy, 
niekonwencjonalny. Rozwiązuje 
trudne problemy. 

Ignoruje drobnostki. Zbyt zajęty 
swoimi myślami, by efektywnie 
się komunikować. 

Poszukiwacz źródeł 
Ekstrawertyczny, entuzjastyczny, 
komunikatywny. Bada możliwości. 
Rozwija kontakty. 

Zbyt optymistyczny. Może 
stracić zainteresowanie gdy 
minie pierwszy entuzjazm. 

Koordynator 
Dojrzały, pewny siebie. Klaryfikuje 
cele. Zbiera ludzi, by promować 
dyskusje. 

Może być postrzegany jako 
manipulator. Deleguje swoją 
pracę. 

Lokomotywa 
Ambitny, dynamiczny, kwitnie pod 
presją. Ma napęd i odwagę, by 
przezwyciężać przeszkody. 

Ma skłonności do prowokacji. 
Może urażać uczucia innych. 

Ewaluator 
Poważny, strategiczny i wnikliwy. 
Widzi wiele opcji. Celnie osądza. 

Może nie mieć charyzmy i słabo 
inspirować innych. 

Dusza Zespołu/ 
Gracz zespołowy 

Kooperatywny, łagodny, 
spostrzegawczy i dyplomatyczny. 
Słucha, buduje, łagodzi tarcia. 

Mało decyzyjny w krytycznych 
momentach. 

Implementator 

Zdyscyplinowany, solidny, 
konserwatywny w zwyczajach. 
Umiejętność podejmowania 
praktycznych działań. 

Trochę nieelastyczny. Powoli 
reaguje na nowe możliwości. 

Perfekcjonista 
Staranny, świadomy, ostrożny. 
Poszukuje błędów i niedociągnięć. 
Dotrzymuje terminów. 

Ma tendencję do niepotrzebnego 
zamartwiania się. Niechętny do 
delegowania pracy innym – „zosia-
samosia”. 

Specjalista 
Ukierunkowany, samo-motywujący, 
poświęcony. Dostarcza unikalną 
wiedzę i umiejętności. 

Wnosi wkład w wąskiej 
dziedzinie. Rozwodzi się nad 
specjalistycznymi problemami. 
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Każda z opisanych ról zespołowych pełni 
funkcję wzmacniającą zespół ale posiada 
także cechy hamujące jego pracę. Być może 
„kreator” obiecaj wstrzymywanie się ze 
swoimi pomysłami, „poszukiwacz źródeł” 
przestanie zasypywać zespół masą informacji, 
a „perfekcjonista” przestanie sprawdzać 
każdy szczegół i przystąpi do działania. Jeżeli 
w zespole brakuje „duszy towarzystwa”, to 
trzeba zadbać o unikanie konfliktów, bo nie 
będzie komu nas pogodzić. 
 
Test Belbina pozwala członkom zespołu 
porozmawiać o tym „jaki kto jest naprawdę” 
jakie ma mocne strony, a jakich zadań lepiej 
mu nie zlecać. Jest przydatny w pracy z 
zespołami multipokoleniowymi ze względu na 
swoją prostotę i humor jaki wnoszą nazwy ról 
i ich charakterystyki. Uczestnicy udzielają 
sobie informacji zwrotnej potwierdzającej lub 
negującej własną samoocenę.  
 
DOBRE PRAKTYKI 
Grupa została podzielona na 2-3 osobowe 
zespoły, którym zostały przydzielone 
określone zadania. Założenia: nad 
poszczególnymi zadaniami pracują określone, 
wydzielone zespoły, które skrupulatnie 
czuwają nad etapami danego zadania, 
wymieniają się informacją i postępem prac 
między sobą – korespondencja nie wychodzi 
poza dany zespół. Ich uczestnicy dokładnie są  
zapoznani z danym tematem, ustalają między 
sobą zadania i ich pilnują. Osoby spoza 
danego zespołu projektowego nie włączają się 

bezpośrednio do danego zadania np. nie 
poprawiają prezentacji, w żaden sposób, bo 
nie wiedzą jak był zamysł ich autorów – taka 
potrzeba wynikła z faktu, że pewne osoby 
przejawiały tendencję do nieskończonego 
poprawiania materiałów, które mogły zostać 
uznane za gotowe. Cel działania: konkretna 
praca, która może przynieść efekt, zamiast 
perfekcjonistyczne dopracowywanie materia-
łów, których potem nie starczy czasu do 
nikogo wysłać. Przepracowanie tego 
perfekcjonizmu było ważnym krokiem grupy 
w stronę działania. (R 66 USA) 
 

Jak podejmować decyzje? 
Aktywny udział w podejmowaniu decyzji  
w zespole wzmaga zaangażowanie w pracę 
zespołu, powoduje, że uczestnicy czują się 
właścicielami projektu i wzmacnia integrację 
zespołu. Decyzje można podejmować na 
rożne sposoby. Najczęściej stosowane 
metody, to: 
 
Głosowanie – decyzja podjęta jest przez 
głosowanie jawne lub tajne. Przedstawiamy 
argumenty za i przeciw proponowanemu 
rozwiązaniu, a potem przystępujemy do 
głosowania. Każdy głos jest jednakowo ważny 
i liczy się zdanie większości. Wadą tej metody  
jest niezaspokojenie oczekiwań tych, którzy 
są przeciw. 
Konsensus – aby decyzja została podjęta, 
muszą się na nią zgodzić wszyscy uczestnicy 
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zespołu. Każdy może ją zawetować,  
a wówczas trzeba przedstawić inne 
rozwiązanie. Dojście do konsensusu może 
trwać zbyt długo. 
Decyzje podejmuje lider – grupa dyskutuje 
rożne rozwiązania, ale ostateczną decyzję 
podejmuje lider. Dzieje się tak w momentach 
kryzysowych, kiedy np. umówiony gość na 
spotkanie odwołuje w ostatniej chwili swoją 
obecność. 
Każda metoda ma swoje wady i zalety. 
Ważne jest, aby w podejmowaniu decyzji 
brało udział, jak najwięcej członków zespołu. 
 
DOBRE PRAKTYKI 
W grupie „Uroki Warszawy”, w której jest 
najwięcej osób 60+, uczestnicy z wyko-
rzystaniem techniki „burzy mózgów” zgłaszali 
miejsca, które chcą odwiedzić, następnie 
wybierali 3 z nich w głosowaniu. Do realizacji 
szedł w pierwszej kolejności pomysł, który 
miał największe szanse na urzeczywistnienie. 
Grupa zrealizowała ponad 20 wycieczek.  
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Lider zespołu 
multipokoleniowego 
 
Doświadczenia pokazują, że wiele projektów 
realizowanych jest w ogóle bez liderów. 
Ludzie spotykają się, dogadują co chcieliby 
wspólnie zrobić, dzielą się zadaniami i za dwa 
miesiące osiągają cel. Zachęceni sukcesem  
powtarzają tę akcję i odnoszą kolejny sukces. 
Większość organizacji pozarządowych ma 
swoje początki w tego typu działaniach. 
Wieloma projektami kierują jednak 
profesjonalni liderzy organizując zespoły, 
motywując je do wysiłku i prowadząc do 
sukcesu. 
W projekcie „Przygoda nie tylko dla wnuka” 
zaplanowano, że rolę liderów grup podejmą 
uczestnicy zespołów, którzy wyłonią się w 
trakcie spotkań i zostaną zaakceptowani przez 
grupę. Do tego momentu rolę tę pełnić będą 
animatorzy – opiekunowie grup z ramienia 
Fundacji, którzy po wyłonieniu się liderów 
odsuną się na bok i będą wsparciem 
organizacyjno-administracyjnym dla grupy 
oraz mentorami dla nowych liderów. 
Dążyliśmy do tego, aby grupy usamodzielniły 
się w jak największym stopniu i przejęły 
inicjatywę w realizacji wypraw.     
 
Cel ten udało się osiągnąć tylko częściowo. 
W dwóch grupach wyłoniły się liderki, które 
wzięły na siebie część obowiązków 
animatorów, ale ponieważ odpowiedzialność 

za sukces wyprawy nadal spoczywała na 
animatorze – lider pełnił faktycznie funkcję 
jego asystenta. W jednym z zespołów lider się 
nie pojawił. Jedną z przyczyn tego stanu 
rzeczy jest fakt, że projekt od chwili startu 
przypominał rozpędzony pociąg ze względu  
na krótkie terminy wykonania zadań i objęcie 
funkcji głównego maszynisty przez 
niedoświadczonego lidera było dość 
ryzykowne. Drugą przyczyną była ogromna 
ilość zadań, których wykonaniem musiał 
kierować ktoś bardziej doświadczony 
i z większym autorytetem.  
Jakie więc warunki organizacyjne powinny 
zostać stworzone, aby zwiększyć 
samodzielność podobnych zespołów w rea-
lizacji projektów aktywizacyjnych dla osób 
starszych czy dla grup zróżnicowanych 
wiekowo?  
 
 
Pierwsze rozwiązanie dotyczy sytuacji kiedy 
lider zjawia się w organizacji z własnym 
pomysłem i prośbą o pomoc w promocji jego 
idei, zebraniu grupy czy o wzmocnienie 
merytoryczne.  Osoba ta jest właścicielem 
pomysłu, odpowiedzialnym za jego sukces lub 
porażkę. Organizacja dostarcza wówczas 
informacji, pomocy merytorycznej, może 
zamieścić informację o tej inicjatywie na 
swojej stronie internetowej, na Facebooku i w 
swojej siedzibie oraz trzyma kciuki za 
pomyślność projektu.   
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Drugie rozwiązanie jest poprawioną wersją 
projektu „Przygoda”. Zespoły zadaniowe 
powinny być prowadzone przez liderów, 
których zrekrutuje fundacja. Podstawą będzie 
doświa-dczenie w prowadzeniu projektów 
społecznych i rozumienie dynamiki pracy 
w grupach złożonych z osób w różnym wieku. 
Lider jest „człowiekiem” fundacji i znajduje tu 
wsparcie promocyjne, merytoryczne, 
administracyjne i finansowe. W fundacji 
spotyka mentora, osobę, z którą może 
omówić każdy problem pojawiający się na 
jego drodze do celu. Koncentruje się na 
prowadzeniu projektu, którego celem jawnym 
jest zrealizowanie wyprawy, a celem ukrytym 
aktywizacja społeczno-fizyczna poprzez pracę 
w zespołach, w tym szczególnie aktywizacja 
osób starszych. Pracując z grupą stosuje 
techniki projektowe ucząc ją wartości 
właściwego wyboru celu, planowania,  
systematycznej pracy z harmonogramem, 
dostarczając jej wiedzę potrzebną  w posz-
czególnych fazach rozwoju. Dodatkowo może 
aktywizować członków grupy poprzez 
wprowadzenie „lidera przechodniego” – 
osoby, która będzie przez miesiąc jego 
cieniem. W ten sposób, w zależności od 
długości projektu kilka osób podejmie 
aktywność i odpowiedzialność za powodzenie 
projektu. Współczesne koncepcje przy-
wództwa nie oczekują od liderów specy-
ficznych cech osobowości. Prowadzenia grupy 
do sukcesu można się nauczyć, natomiast 
cechy, które pomagają zostać skutecznym 
liderem w tym projekcie, takie jak 

nastawienie na pracę z ludźmi, zrozumienie, 
empatia spowodują, że lider zainteresuje się 
projektem społecznym. 
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Podsumowanie części II 
 

Realizacja naszego marzenia, jakim jest na początku „podróż w nieznane”, jako projektu, który 
przebiega według zasad i reguł może budzić opór. Na dodatek same zasady wydają się sprzeczne: 
trzeba przygotować szczegółowy plan, na tyle jednak elastyczny, by umożliwić stawienie czoła 
nieoczekiwanym zdarzeniom. Trzeba cały czas pamiętać o celach projektu, a jednocześnie zajmować 
się drobnymi, lecz istotnymi szczegółami, bez których praca nie będzie się posuwać do przodu. 
Trzeba energii i poczucia humoru by prowadzić zespół i jednocześnie dbać o jego motywację. Bez 
tych kroków, żadne działanie nie zostałoby doprowadzone do końca i projekt by się nie udał. 
 
Określenie celu, planowanie, harmonogramy, rozwijanie zasobów, dobry podział zadań i sprawny 
przepływ informacji szybko przybliżały nas do celu. Teoria głosi, że najważniejszy element  
w łańcuchu projektowym to dobry przepływ informacji, ale z naszego doświadczenia wynika, że 
pominięcie któregokolwiek z elementów projektu skutkowało koniecznością zmiany planów   
i powtarzania pewnych działań od początku. 
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Na zakończenie 
 

W niniejszym Poradniku opisaliśmy rozmaite aspekty i pozytywne skutki aktywnego angażowania się 
w działanie, wychodzenia poza własne cztery ściany, inspiracji i energii płynącej z kontaktów  
z innymi ludźmi, wpływające na nasz ogólny dobrostan psychofizyczny. Przedstawiliśmy też opisy 
konkretnych zrealizowanych działań grupowych, odnosząc się tym samym do praktyki. Ten poradnik 
to podsumowanie naszych praktycznych doświadczeń, obserwacji i spostrzeżeń. 

Poradniki mają najczęściej formę zbioru porad. Naszym celem było odejście od teoretyzowania 
i w kilkumiesięcznym procesie wraz z uczestnikami naszych przygód uczyliśmy się w trakcie 
działania. W życiu grupy są lepsze i gorsze momenty. Kiedy wszystko idzie gładko, z reguły nie 
zastanawiamy się, co na to wpłynęło. Kiedy pojawiają się problemy, wolimy unikać konfrontacji, 
rozmowy, trudno zdobyć się na refleksję. Nie potrafimy nazwać tych zjawisk, kierujemy się bardziej 
emocjami niż rozumem. Doświadczyliśmy tego również w naszych działaniach. Nabrzmiałe 
niedomówienia skutkowały nawet odejściem z grupy cennych osób.  

Dlatego właśnie w naszym doświadczeniu ważną rolę odgrywali animatorzy. To ich zadaniem było 
zachęcenie członków grupy do zatrzymania się, gdy coś szło nie tak,  skłonienie do refleksji, 
znalezienie praktycznych odpowiedzi na trudne pytania.  

 
Najważniejszym czynnikiem są ludzie. Mam na myśli uczestniczki ale przede wszystkim animatorkę 
i jej osobowość i umiejętność tworzenia atmosfery spotkań i w ogóle funkcjonowania grupy oraz 
liderki, która potrafiła sterować działaniami grupy. Gdy zrezygnowała z tej roli zaczęłyśmy się 
„rozłazić”.  
Uczestniczka grupy R 66 

.
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GRUPY W PROJEKCIE: 
PRZYGODA NIE TYLKO DLA WNUKA 
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Przygoda: 
Uroki Warszawy 
 
W kontekście ograniczeń uczestników przygód 
(zdrowie, finanse, dyspozycyjność) 
najbardziej przystępna, a przez to 
najpopularniejsza, okazała się grupa „bliska” 
występująca pod nazwą „Uroki Warszawy”. 
Grupa potraktowała swoją przygodę  
z Warszawą jako proces, zadanie „otwarte”. 
Uczestnicy śledzą na bieżąco ofertę kulturalną 
w mieście, spotykają się by omówić 
pojawiające się możliwości, wybierają 
najciekawszą dla wszystkich i powiadamiają 
swoją społeczność o inicjatywie i terminie 
(ok 50 osób - satelitów grupy podstawowej). 
Na wspólne wyjście zbiera się grupa 10-20 
osobowa. Przy okazji rodzą się i są 
realizowane inicjatywy dodatkowe, jak na 
przykład wsparcie zbiórką schroniska dla 
bezdomnych psów. Doświadczenia  

z wymienionych projektów, a zwłaszcza 
z Przygody „Uroki Warszawy” pragniemy 
wykorzystać, by przedstawić kolejną opcję 
pozytywnego działania, wyzwalającego 
potencjał PSYCHO-FIZYCZNY uczestników 
podobnych projektów. Spośród PRZYGÓD 
realizowanych przez trzy multigeneracyjne 
grupy zadaniowe ten model działań,  
z uwagi na wybraną przez grupę formułę 
zaangażował najliczniejszą grupę benefi-
cjentów, o największej rozpiętości wiekowej 
(20+ - 102!!!)- ROZPIĘTOŚĆ WIEKOWA. Ta 
PRZYGODA, t.j. „Poznajemy Uroki Warszawy” 
ma ZASIĘG LOKALNY, nie generuje kosztów 
dla uczestników, a jeśli, to minimalne. Nie 
bez znaczenia jest tu także DOSTĘPNOŚĆ - 
wokół najaktywniejszej grupy 10 osób krąży 
plejada kilkudziesięciu „satelitów”, 
uczestniczących z przedsięwzięciach grupy ze 
zmienną częstotliwością – posiadała więc 
największy krąg odbiorców. Członkowie grupy 
nawiązali kontakty z innymi lokalnie 
działającymi organizacjami i instytucjami: tj. 
Dom Dziennego Pobytu na Mokotowie, czy 
Galeria SD w Wilanowie planując wspólne 
przedsięwzięcia na przyszłość. Wśród osób 
biorących udział w lokalnych wypadach 
pojawiła się także grupa osób 
niepełnosprawnych ruchowo – co tylko 
potwierdza, że chcieć – to móc! 
Więcej: www.facebook.com/urokiwarszawy 
oraz: 
www.przygodowanie.pl/przygoda-uroki-
warszawy/ 
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Grupa R66 
 
Wśród pomysłów zespołu, którego roboczy 
tytuł brzmiał „podróże dalekie” pojawiły się 
różnorodne kierunki: Afryka, Nepal, 
Madagaskar, Indie, Chiny, czy Tybet, ale 
największą popularnością cieszyły się: 
Japonia, Nowa Zelandia i wreszcie Stany 
Zjednoczone. Po wielu rozmowach, 
przemyśleniach i dyskusjach wybór padł 
niemal jednogłośnie na Stany Zjednoczone, 
a konkretnie kultową Drogę 66. 
Grupa jest zbiorem kobiet zarówno takich, 
które lubią podróżować i robią to, same 
organizując sobie trasę, jak i takich, które 
mało podróżują i tylko na zorganizowanych 
wycieczkach. Bardzo szybko wyklarował się 
podział funkcji wśród członkiń niesamowicie 
ułatwiający współpracę 
i dążenie do celu; od lidera, przez skarbnika 
po osoby odpowiedzialne za szczegółowe 

ustalenie trasy i bezpieczeństwa w podróży. 
Zespół R66 brał udział w ośmiogodzinnych 
weekendowych warsztatach, na których uczył 
się zasad pracy w grupie, motywacji, 
skutecznej komunikacji, negocjacji, 
aktywnego słuchania, udzielania informacji 
zwrotnej, zasad tworzenia projektów. A więc 
umiejętności, które przybliżały do realizacji 
wspólnego wielopokoleniowego celu w myśl 
zasady, że: „ Każdy ma swoją drogę do 
przebycia”. Odbywały się również  kilku -
godzinne spotkania organizacyjne raz  
w tygodniu, na których krok po kroku obrany 
projekt nabierał rozpędu i realnego kształtu. 
Planowanie tego typu wyprawy jest tak 
wielowymiarowe, że nie sposób było nie 
korzystać z wszelkich dostępnych publikacji  
i kanałów komunikacji, aby zdobywać 
potrzebne informacje i poszerzać wbogacać 
naszą wiedzę. W pierwotnie ustalonym 
terminie nie udało się zrealizować wyprawy 
na amerykańską Route 66. Jednak nie znaczy 
to, że przygoda na Drodze 66 się nie odbyła! 
Świetnym tymczasowym zastępstwem 
okazała się trasa nr 66 wiodąca po polskich 
drogach spod Zambrowa do granicy 
z Białorusią. Bliżej, bardziej swojsko, 
krajowo.. Były i czarownice i Indianie  
i różowe Cadillaki.  A duża R66... kto wie – 
może już za rok! Więcej na:  
www.facebook.com/PrzygodaRoute66 
www.przygodowanie.pl/przygoda-route66/ 
www.grupa-r66.org
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Grupa 
Kolej na Szwajcarię 
 
 
O co chodzi z tą koleją i dlaczego w górach? 
Oglądanie zmieniających się za oknem 
krajobrazów, od soczyście zielonych dolin po 
niebezpieczne górskie klify, od brzegów jezior 
po malownicze wioski sprawia, że ciągle 
możemy się jak poczuć w innym miejscu. 
Wśród labiryntu krętych tuneli i 
zachwycających wiaduktów wyłaniają się 
majestatyczne górskie szczyty, których widok 
zapiera dech w sercach niejednego turysty. 
Tych niesamowitych i niezapomnianych 
przeżyć można doznać podróżując kolejami 
szwajcarskimi, których tory niczym pajęczyna 
pokrywają cały kraj. Właśnie ta wizja 

połączyła kilkanaście osób, które przez kilka 
miesięcy przygotowywali się do projektu – 
wyprawy koleją górską przez Szwajcarię. 
Nadszedł jednak taki moment, kiedy trzeba 
było zejść na ziemię i przekuć marzenia na 
realne możliwości. Szwajcaria Kaszubska 
okazała się niemal tak samo kusząca, jak 
Helvetia. Zaś jej  nieodpartym atutem były 
aspekt kosztowy, bliskość i znacznie 
łatwiejsza strona organizacyjna. Wygrała 
Kaszubska! 
I choć myśl o  Szwajcarii alpejskiej nie została 
zarzucona, lecz tylko przesunięta w czasie, 
grupa ochoczo zabrała się do    
przygotowania i realizacji planu B. Uczestnicy 
przyznali, że to była wyprawa- odkrycie. 
Gdyby nie swego rodzaju zbieg okoliczności, 
niewielu z nich by się wybrało w tamte 
strony. A było co robić, co  zwiedzać i czego 
posmakować. Co więcej, było wspaniałe 
towarzystwo. To niemała zaleta, że  przed 
„dużą” Szwajcarią można było się dotrzeć  
i sprawdzić zarówno podczas regularnych 
spotkań przez kilka miesięcy, jak i na 
wyjeździe.  Grupa robiła, na podobieństwo 
anegdotczynych  japońskich turystów sporo 
dokumentacji fotograficznej i filmowej, którą 
można zobaczyć na:  
www.przygodowanie.pl/przygoda-kolej-na-
szwajcarie/ oraz:  
www.facebook.com/pages/Przygoda-Kolej-
na-Szwajcarię 
 
Zapraszamy! 
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Poradniki mają to do siebie, że dają gotowe recepty. My nie mamy takich ambicji. Chcemy jedynie 
podzielić się naszymi doświadczeniami, pokazać, co robiliśmy i co okazało się skuteczne, a co 
niewypałem. Co koniecznie robić, by przeżycia pozytywnie energetyzowały, a czego unikać. I Ciebie 
zainspirować do poszukania pomysłu na twoją własną przygodę, która jak katalizator wyzwoli drzemiące 
w Tobie, trochę zapomniane marzenia i emocje i takim sposobem otworzyć przed Tobą magiczne wrota 
do pełniejszego korzystania z życia.  

 
 
 
 


