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WORECZKI CZY KSIĄŻECZKI?
Hania i Heniu na rozstajnych drogach

Nie da się nie dokonywać wyborów. Nawet jeśli nikt nas o nic nie 
pyta, nawet jeśli pozornie niczego nie wybieramy, to i  tak doko-
nujemy wyborów. Niewybieranie też jest wybieraniem: wybieram, 
że nic nie wybieram. To jest nieuniknione. Nawet jeśli zostajemy 
w domu i postanawiamy nic nie robić, to i tak coś robimy, robimy 
w tym sensie, że postanawiamy zostać w domu i w tym też sensie: 
dokonujemy wyboru, żeby nic nie robić. Rzecz w tym, że nikt nie 
stoi przy nas i nie mówi nam „teraz dokonujesz wyboru”, nikt nie 
mówi „uważaj, co teraz właśnie wybierasz”. Nasze wybory są naj-
częściej naszym czynieniem lub nieczynieniem czegoś. O tym, że 
dokonaliśmy wyboru, dowiadujemy się bardzo często po latach, 
często dopiero wtedy, gdy jest już za późno, aby stary wybór zmo-
dyfikować lub dokonać zupełnie innego wyboru.

Cały wysiłek tych kilku słów, któ-
re tu dla Was skreśliłem, koncen-
truje się na tym, aby uświadomić 
Wam wagę życiowych wyborów 
i dać parę podpowiedzi, czym mo-
żecie się kierować, wybierając teraz 
nową szkołę. Nie chcę Was przestra-
szyć, zaniepokoić, spowodować, że 
zaczniecie myśleć, że jak teraz źle 
wybierzecie, to Wasze życie jest już 
na zawsze stracone, itd. Nic z tych 
rzeczy. Przeciwnie, zakładam, że 
popełnicie niejeden błąd (tak jak 
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i ja jeszcze niejeden popełnię), ale zakładam też, że możecie się ze 
swoich błędów wiele nauczyć. Błędów nie popełnia tylko ten, kto 
nic nie robi. Chcę zatem pomóc Wam zrozumieć, czym jest wybór, 
między czym a czym wybieracie, nauczyć Was dostrzegać moment 
wyboru i podpowiedzieć, jak możecie wyborów dokonywać. 

SZKOŁA
 

Edukacja szkolna, nakierowana na ocenianie nas, niechcący i nie ze 
złej woli wypacza naszą świadomość i uczy nas myślenia zerojedynko-
wego. W ten sposób uczymy się, że wybieramy między „uczeniem się” a 
„nieuczeniem się”, a sednem naszych wyborów jest uzyskanie stosownej 
oceny. A to z kolei prowadzi do nabrania przekonania, że dokonujemy 
wyborów „dla oceny”, że dokonujemy wyborów „na ocenę”. Tymczasem 
nie wybieramy „dla ocen”, lecz „dla siebie”, dla naszego szczęścia. Na-
sze wybory mają spowodować, że szczęśliwi będą nie tyle nasi rodzice, 
przyjaciele, nauczyciele czy ktokolwiek inny, lecz przede wszystkim my 
sami. To my sami z sobą będziemy szczęśliwi i będziemy z siebie samych 
zadowoleni.
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HANIA I HENIU NA ROZSTAJNYCH DROGACH

„Hania i Heniu na rozstajnych drogach” to nawiązanie do mitu o He-
raklesie na rozstajnych drogach, mitu, którym greccy filozofowie (praw-
dopodobnie Pitagoras i jego uczniowie) uczyli sztuki dokonywania wy-
borów.

Opowiada on o Heraklesie na rozstajnych drogach, o tym, jak mło-
dy Herakles (czyli nasza Hania lub Heniu) chce być szczęśliwy i szuka 
drogi, która mogłaby go do tego szczęścia doprowadzić. Podczas swojej 
wędrówki dociera na rozdroże i musi wybrać, zdecydować, którą drogą 
podąży dalej. Wybór jednak wcale nie jest prosty. 

Na jednej z dróg stoi piękna 
dziewczyna imieniem Kakia, któ-
ra zachęca Heraklesa do pójścia jej 
drogą. Kakia obiecuje drogę łatwą, 
pozbawioną wysiłku, usłaną przy-
jemnościami i to właśnie ta droga –      
jej zdaniem – doprowadza człowie-
ka do szczęścia. Zwraca uwagę, że 
jej droga jest szeroka, a zatem łatwo 
ją dostrzec, łatwo znaleźć, łatwo nią 
podążać, trudno tę drogę zgubić. 
Tej drogi nie trzeba szukać, żeby 
ją znaleźć. Ta droga niczego od 
człowieka nie wymaga: nie musisz 
rano wstawać, nie musisz chodzić 
do szkoły, nie musisz się niczego 
uczyć, nie musisz chodzić do pracy, 
nie musisz pracować. Ta droga – powiada Kakia – doprowadzi Ciebie 
Heraklesie, do szczęścia.
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Na drugiej drodze stoi skromniej-
sza urodą niewiasta o imieniu Arete, 
która z kolei przekonuje Heraklesa 
do wyboru jej drogi, drogi trudnej, 
wymagającej pracy i wysiłku, ale – 
jak twierdzi Arete – prowadzącej do 
szczęścia. Droga Arete jest bardzo 
wąska, trudno ją w ogóle dostrzec, 
znaleźć, i tym trudniej nią podążać, 
łatwo bowiem jest tę drogę zgubić. 
Dużo wymaga od człowieka: mu-
sisz rano wstawać, musisz chodzić 
do szkoły, musisz się uczyć, musisz 
chodzić do pracy, musisz pracować. 

Ta droga – powiada Arete – doprowadzi Cię Heraklesie, do szczęścia.

Co wybrał Herakles? A co wybiorą Hania i Heniu? Nie dam Ci odpo-
wiedzi na żadne z tych pytań. Greccy filozofowie nie chcieli wybierać 
za innych ludzi, sądzili bowiem, że każdy człowiek powinien dokony-
wać wyborów samodzielnie – tylko z konsekwencji własnych wyborów 
i własnych błędów można się czegoś nauczyć. W oczach filozofów błędy 
nie były porażkami, lecz wyzwaniami, etapami drogi ku stawaniu się 
dobrym człowiekiem. Co zatem robili filozofowie? Platon uważał, że to, 
co filozof może zrobić, to malować obrazy, którymi pomoże drugiemu 
człowiekowi uświadomić sobie, że jego zachowanie jest właśnie doko-
nywaniem wyboru, jak również to, między czym a czym człowiek wy-
biera. Dlatego i ja maluję przed Tobą obraz o Heraklesie na rozstajnych 
drogach.
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To, co mogę jeszcze dla Ciebie zrobić, to zdradzić Ci sens imion, które 
nosiły kobiety. Imię Kakia pochodzi z języka starogreckiego (gr. Κακία, 
czyt. kakia) od przymiotnika „kakos, kaka, kakon” (po polsku: zły, zła, 
złe)”. Innymi słowy imię Kakia dosłownie oznacza: „tę, która niesie zło”. 
Imię Arete także pochodzi z języka starogreckiego (gr. Ἀρετή, czyt. are-
te) od czasownika „aristein” (po polsku: być najlepszym, przodować, 
być liderem, odznaczać się, wyróżniać), czyli dosłownie oznacza: „ta, 
która czyni cię najlepszym” (stąd też polskie słowo „arystokraci”, czyli 
„najlepsi”).

WORECZKI CZY KSIĄŻECZKI?

„Nie chciało się nosić teczki, trzeba nosić woreczki” – moje pokolenie 
jest dobrze zaznajomione z przesłaniem tego powiedzenia, z osobliwym 
coachingiem lat 70. i 80. XX wieku. W pierwszej kolejności miało ono 
nas motywować do nauki, lecz w drugiej, nie 
wprost, deprecjonowało ono wartość pracy 
fizycznej, pracy rzemieślniczej, fachowej – 
dlatego nie szanowaliśmy tzw. „pracowni-
ków fizycznych” w szkole. Najistotniejszy jest 
jednak w tym fakt, że w szerszej perspekty-
wie to bardzo popularne wtedy powiedzenie 
przyczyniało się do budowy opozycji między 
wykształceniem ogólnym, humanistycznym, 
a  wykształceniem zawodowym, specjali-
stycznym – jeśli można to tak w uproszcze-
niu nazwać. W rezultacie powiedzenie to, 
wyobrażenie za nim stojące, ugruntowało 
w  polskim społeczeństwie przekonanie, że 
absolwent liceum to ten „dobry”, a absolwent technikum czy szkoły za-
wodowej to ten „zły”. Nic bardziej mylnego, nie dajcie się obarczyć błęd-
nymi wyobrażeniami poprzednich pokoleń!

- 11 -



DOBRY ZAWODOWIEC TO DOBRY HUMANISTA

Czy słusznie jednak przeciwstawiamy wykształcenie zawodowe wy-
kształceniu ogólnemu? Czy w rzeczywistości nie są to dwie strony tego 
samego medalu? Czy można być dobrym zawodowcem, rzemieślni-
kiem, projektantem, nie będąc humanistą? Czy można dobrze zaprojek-
tować i wykonać biurko, szafę czy odzież, nie rozumiejąc istoty potrzeb 
człowieka?

Tylko ten, kto dobrze rozumie człowieka, może dobrze odpowiedzieć 
na jego potrzeby. Zawodowiec, rzemieślnik, projektant to ten, kto myśli 
o swoich zadaniach z perspektywy psychologii, filozofii, antropologii, 
czyli z perspektywy humanistycznej, z perspektywy człowieka, bo to dla 
człowieka wykonuje swoją pracę. To ostatecznie drugi człowiek (nazy-
wany często „klientem”) podejmuje decyzję, czy kupi nasz produkt lub 
naszą usługę, i  to jemu w swojej pracy musimy wyjść naprzeciw. Czy 
chcesz rozmawiać z koleżanką lub kolegą, który Cię nie rozumie? Dla-
czego zatem miałbyś korzystać z usług przedsiębiorcy, który Ciebie nie 
rozumie? Czy zamówisz meble u stolarza, który nie rozumie, jakich me-
bli potrzebujesz? To jest ta sama relacja, choć często sądzimy, że to coś 
innego. 
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NAZWA ZAWODU

Echo przekonań o tym, że wykształcenie zawodowe jest „złe”, jest 
obecne w polskim społeczeństwie do dziś. (Podobnie zresztą jak przeko-
nanie, że tzw. prywaciarz = oszust. To się oczywiście zmienia, ale jeszcze 
trochę potrwa, zanim zaczniemy kojarzyć prywaciarza z przedsiębiorcą, 
z kimś pozytywnym). Łatwo to sprawdzić – wystarczy zapytać, kto chce 
zostać ślusarzem, monterem, elektrykiem, cieślą, stolarzem, hydrauli-
kiem, tynkarzem, murarzem, malarzem itd. Nikt albo nieliczni. A kto 
chce być jak Leonardo da Vinci? Wielu, a w każdym razie niepomiernie 
więcej. Rzecz w tym, że Leonardo da Vinci był każdym z nich po trochu, 
był w  takiej samej mierze stolarzem, co artystą, malarzem, filozofem, 
czy po prostu humanistą.

KIM SIĘ STANIESZ?

Nie zwracaj zatem uwagi na nazwy poszczególnych zawodów, z któ-
rych to nazw większość trąci dziś myszką i niewiele powie Ci o tym, 
czego rzeczywiście nauczysz się w tej czy innej szkole. Pytaj nie o to, jak 
się nazywa dany kierunek, lecz jakie umiejętności możesz nabyć w wy-
branej przez Ciebie szkole i co dzięki tym umiejętnościom możesz zro-
bić. Pytaj na przykład, czy będziesz się uczyła/uczył o historii mebli, o 
tym, jak inni je robili, czy też nauczysz się je sama/sam robić? Nie pytaj 
o to, kim zostaniesz (w znaczeniu: jak będzie nazywał się wykonywany 
przez Ciebie zawód – stolarz czy np. projektantka), lecz o to, co będziesz 
umiała/umiał zrobić, zaprojektować, wyprodukować. Nazwa zawodu 
na tym etapie nie ma znaczenia, ponieważ zanim wkroczysz na rynek 
pracy, ten zawód może nazywać się inaczej, inaczej może być też rozu-
miany, a może to Ty sama/sam dzięki swoim umiejętnościom stworzysz 
zawód, którego jeszcze nie ma. 
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JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ?

Po pierwsze, wsłuchaj się w swoją intuicję – posłuchaj, co Ci podpo-
wiada, kim chciałabyś/chciałbyś zostać. Po drugie, przeanalizuj, co ro-
bisz na co dzień, czym się interesujesz, czym się zajmujesz w swoim wol-
nym czasie. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy dobrze odczytujesz swoje 
własne przeczucia, swój wewnętrzny głos. Jeśli intuicja podpowiada Ci 
na przykład, że chcesz być graficzką/grafikiem komputerowym, a na co 
dzień w ogóle się tym w żaden sposób nie zajmujesz, to może w rzeczy-
wistości podobają Ci się grafiki, ale wcale nie chcesz samodzielnie ich 
tworzyć. Jeśli jednak okaże się, że w czasie pozaszkolnym uczysz się ob-
sługi programów graficznych, rysujesz, malujesz lub cały czas studiujesz 
albumy różnych grafików, to być może to jest właśnie kierunek/szkoła 
dla Ciebie.

TWOJE PLANY A KONKRETNA SZKOŁA

Jeśli już wiesz, że chcesz być graficzką/grafikiem, stolarką/stolarzem, 
projektantką/projektantem itd., to teraz zapytaj o to, jakie dokładnie 
kompetencje możesz nabyć w danej szkole, na ile oferta szkoły pokrywa 
się z Twoimi planami. Zapytaj na przykład o to, ile przedmiotów i  ile 
godzin jest przeznaczonych na naukę tych kompetencji, które Cię inte-
resują, oraz jaki procent ogółu siatki godzin stanowi nauka tych przed-
miotów w stosunku do innych przedmiotów, które są mniej związane z 
Twoimi planami. Jeśli porównasz oferty dwóch szkół, które proponują 
naukę tego samego zawodu, to dostrzeżesz różnice, a tym samym wstęp-
ne argumenty za wyborem tej, a nie innej szkoły.
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TWOJE PLANY A TWOI BLISCY 

Porozmawiaj o swoich planach ze swoimi bliskimi, z rodzicami, ro-
dzeństwem, z przyjaciółmi, z nauczycielami. Jesteśmy otoczeni innymi 
ludźmi, którzy postrzegają nas w określony sposób, i można powiedzieć, 
że w głowie każdego z nich powstaje nasz obraz. Zapytaj zatem, jak oni 
Cię postrzegają i czy w ich odczuciu szkoła, którą zamierzasz wybrać, 
pasuje do obrazu Ciebie w ich głowach. Pojedynczy obraz Ciebie może 
być bardzo subiektywny, lecz jeśli porównasz kilka takich obrazów i oka-
że się, że mają one cechy wspólne, to być może będzie to dla Ciebie jakaś 
podpowiedź w temacie wyboru zawodu.

- 15 -



- 16 -

METAFORA KAMELEONA

W tradycji filozoficznej, czy psychologicznej, funkcjonuje tzw. meta-
fora kameleona, której autorem jest Erich Fromm, a brzmi ona następu-
jąco:

Ten właśnie mechanizm jest rozwiązaniem, które większość normal-
nych ludzi znajduje w nowoczesnym społeczeństwie. Krótko mówiąc, 
jednostka przestaje być sobą; w pełni adaptuje ten rodzaj osobowości, 
który oferują jej wzory kulturowe; dzięki temu staje się zupełnie po-
dobna do innych, taka, jaką ci inni spodziewają się zobaczyć. Znika 
rozbieżność miedzy „ja“ i  światem, a wraz z nią świadomy lęk przed 
samotnością i  bezsiłą. Mechanizm ten można porównać z ochronną 
barwą, jaką przybierają niektóre zwierzęta. Tak dalece upodobniają się 
do otoczenia, że z trudem można je odróżnić. Osoba, która rezygnuje ze 
swego indywidualnego „ja“ i staje się automatem, identycznym z milio-
nem innych otaczających go automatów, nie musi już czuć się samotna 
i zalękniona. A jednak cena, jaką za to płaci – utrata samego siebie – jest 
wysoka. (Erich Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. Franciszek Ryszka, 
Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1993, s. 180).



Niewątpliwie przytoczoną metaforę można rozumieć na wiele sposo-
bów. Zwrócę Wam uwagę tylko na jeden jej aspekt. Otóż często jest tak, 
że w swoich wyborach kierujemy się opiniami innych osób, np. naszych 
przyjaciół. I to jest dobre, bo naszych wyborów powinniśmy dokonywać 
świadomie, a w tym celu powinniśmy uwzględniać różne „za” i różne 
„przeciw” – wspomniałem Wam o tym powyżej. Ale ostateczną decyzję 
powinniśmy dokonać możliwie samodzielnie, ze względu na argumenty 
„za”, czyli argumenty pozytywne, które wskazują na korzyści płynące z 
naszego wyboru, a nie ze względu na przyjaciół, czyli np.: „wybieram tę 
szkołę, bo wszyscy tam idą”. Do szkoły idziemy, aby nauczyć się w niej 
konkretnych rzeczy, a nie dla przyjaźni. Przyjaźnie są bardzo ważne 
(bardzo!) i życzę Wam ich jak najwięcej, ale nie wybierajcie tej lub innej 
szkoły tylko dlatego, że idą tam Wasi przyjaciele. Szkołę wybierzcie dla 
siebie samych. A prawdziwe przyjaźnie przetrwają Wasze wybory. 

wybierz mądrze
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