
Przedsiębiorczość to podstawa…. 

czyli kilka słów na wakacje od nauczyciela Podstaw przedsiębiorczości 

Drodzy Uczniowie,

mam nadzieję,  że  pamiętacie  naszą pierwszą  lekcję….  To był  wrzesień 2019

roku. Nowy nauczyciel, nowy przedmiot……. Za to stara, ale dobrze znana nam

rzeczywistość. 

Cofnijmy się jeszcze trochę…. Zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie, że

jest 26. czerwca, ale 2019 roku. Zastanówcie się, co wtedy myśleliście. Jakie

mieliście plany na ten dzień (przypominam 26. czerwca 2019 roku)? Jakie na

najbliższy ówczesny tydzień i wreszcie…. jak miały wyglądać Wasze wakacje?

Zastanawiające, prawda? 

Przez ostatnie 365 dni wiele się wydarzyło. Ba, przez ostatnie 3 miesiące… 

I dlaczego o tym wspominam? 

Miałem  uczyć  Was  Podstaw  przedsiębiorczości….  Wiem,  wiem,  na  początku

musiało  być  trochę  teorii.  Co  to  jest  przedsiębiorczość,  ekonomia,  rynek.

Praktyka  miała  pojawić  się  nieco  później,  bo  przecież  kilka  odcinków

„Kuchennych rewolucji”, obejrzanych w trakcie lekcji, sprawy nie załatwi 😉.

Jak  się  okazało,  praktyka  przyszła  sama.  W  marcu.  Nie  zdążyłem  Was  jej

nauczyć w szkolnej sali, bo zrobiło się niebezpiecznie, trochę groźnie i na pewno

inaczej. Zaczęliśmy uczyć się przedsiębiorczości wszyscy i to w przyspieszonym

tempie.  Uczyli  się  jej  Uczniowie,  Nauczyciele,  Rodzice,  jak  wspomniałem

wszyscy. Jak uszyć maseczkę w domowych warunkach? Jak pracować z domu?

Jak uczyć się w swoim pokoju? Jak się bawić, uprawiać sport, odpoczywać? To

wszystko przedsiębiorczość. 

Kojarzycie  setki  memów,  filmików  i  dowcipów  krążących  po  internecie   na

temat  koronawirusa?  Wiele  z  nich  było  naprawdę  dobrych.  To  też

przedsiębiorczość !

A ksiądz z Mierzyna jeżdżący do parafian z Hostią na pace półciężarówki? To

moje okolice 😊  I to też przedsiębiorczość ! 

No i pierwszy polski respirator stworzony w miesiąc. To też przedsiębiorczość ! 



Wzięliśmy wszyscy niezłą lekcję przedsiębiorczości w te kilka miesięcy, nie ma

dwóch zdań ! No i pewnie przez jakiś jeszcze czas brać będziemy… Ale przecież

damy radę, prawda ?

Na  te  dziwne  wakacje  życzę  Wam  odpoczynku,  pogody  ducha  i  pogody  za

oknem. 

Wakacje  na  Los  Tarasos  i  Costa  del  Hol,  to  też  przecież  lekcja  😊 !

Przedsiębiorczości, a jakże !

I  gratuluję tego,  jakże świetnie zdanego egzaminu. Z  przedsiębiorczości.  I  to

prawie bez mojego w tym udziału 😊

Wasz przedsiębiorczy nauczyciel

Jarosław Poteralski

P.S. No i ostatnie zadanie. Czy ktoś jest w stanie policzyć, ile razy użyłem słowa

„przedsiębiorczość”  w  moim  liście?  Odpowiedzi  można  wysyłać  na  adres

jpoter@wp.pl 😉
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