
1
WYGRYWAJĄ  ROZDZIAŁ



7INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2014

We WSPół cze Snym śWie cie nie ma już Pro Stych, oczy Wi -
Stych ście żek W do ko ny Wa niu Wy bo róW edu ka cyj -
nych i za Wo do Wych. trze ba „na zbie rać do ko Szy ka”

jak naj Wię cej Wie dzy i do śWiad czeń, aby zbu do Wać Sie bie
do ro Słe Go: Go to We Go do dzia ła nia za Wo do We Go i do Sa -
tyS fak cjo nu ją ce Go ży cia.

Przez naj bLiż Szy rok uSły Szy cie mnó StWo mą drych Po rad
i Wciąż Wie Lu z WaS za da Wać So bie bę dzie to Sa mo Py ta nie:
kim bę dę? Szczę śLi Wi ci, któ rzy nie ma ją Wąt PLi Wo ści, aLe
Więk Szość z naS na rok Przed ma tu rą Po P ro Stu Pa ni ku je. 

trud no zna Leźć dzie Sięć uni Wer SaL nych WSka zó Wek jak
So bie Po ra dzić z tą Pa ni ką, choć to nie zWy kLe ku Szą ce.
każ dy z naS jeSt in ny, ma róż ne aSPi ra cje, tem Pe ra ment. 
nie da Się tak uPro ścić rze czy Wi Sto ści, aby Pa So Wa ła
do oGó łu:
 mo ja ma ma Pra co Wa ła Po nad trzy dzie ści Lat W jed nej

in Sty tu cji, Głę bo ko na dnie Sza fy Prze cho Wu je za ku rzo ne
me da Le za Wy Słu Gę Lat. 
 zna jo my ukoń czył Stu dia fi Lo zo ficz ne i jeSt obec nie

jed nym z naj LeP Szych SPe cja Li StóW Po dat ko Wych W mię -
dzy na ro do Wej kan ce La rii PraW ni czej.
 je den z by łych ucznióW na Py ta nie: Gdzie idzieSz Po ma -

tu rze, od Po Wie dział, że na Pi Wo i ru Szył W Po dróż do oko -
ła śWia ta. Wró cił z Set ką Po my SłóW na SWo ją Przy Szłość,
a na Stu dia Po Szedł do Pie ro Wte dy, kie dy Wie dział, do
cze Go bę dą mu Po trzeb ne.
 ko Le żan ka Po ha rVard uni Ver Si ty, aby Skoń czyć Stu dia

W uSa, Wzię ła Po tęż ny kre dyt. dziś Pra cu je W kor Po ra cji,
SPła ca dWa kre dy ty roz ło żo ne na trzy dzie ści Lat (Stu dia
i mieSz ka nie) i Le d Wo Wią że ko niec z koń cem.
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Mo ja by ła uczen ni ca za na mo wą ro dzi ców

zda ła na me dy cy nę, a na pią tym ro ku uzna ła,

że to nie dla niej i za koń czy ła dzia łal ność stu -

dent ki pre sti żo we go kie run ku. Przy stą pi ła

do re kru ta cji na psy cho lo gię. Wy obra ża cie

so bie re ak cję oto cze nia? Na pią tym ro ku?!

Trze ba by ło już do cią gnąć do koń ca! Py ta nie

tyl ko po co, sko ro ona nie chce być le ka -

rzem. 

Za wsze trze ba wie dzieć, kie dy się wy co fać.

Le piej stra cić mniej niż wię cej (czy to pie nię -

dzy, czy cza su) za miast żyć na dzie ją, że ja koś

to bę dzie. dziś, nasz wspa nia le zróż ni co -
wa ny świat wy ma ga od nas wzię cia za sie -
bie od po wie dzial no ści. A to, co bę dzie my

w ży ciu ro bić, cza sem ow szem, bę dzie wy ni -

kiem cięż kiej pra cy, pa sji i de ter mi na cji, ale

naj czę ściej, do dat ko wo, wy ni kiem zbie gu

oko licz no ści oraz na po tka nia po dro dze od -

po wied nich lu dzi w od po wied nim miej scu

i cza sie. 

nie ma jak u ma my? 
Wie lu współ cze snych ro dzi ców tak bar dzo

ko cha swo je dzie ci, że aż ro bi im krzyw dę.

Na sto let nie księż nicz ki i ksią żę ta, ob słu żo ne

all in c lu si ve, ego cen trycz ne, nie nau czo ne od -

po wie dzial no ści i za an ga żo wa nia w co kol -

wiek. Dro gie księż nicz ki i ksią żę ta! To nie Wa -

sza wi na, ale jesz cze nie jest za póź no. War to

obu dzić się ze snu. Ow szem, u ma my faj nie

jest, ale czas za cząć żyć po swo je mu, nie

po szkol ne mu czy po ro dzin ne mu, ale wła śnie

po swo je mu. Czas wziąć za sie bie i ży cie od -

po wie dzial ność. 

Ma tu ra to do bry mo ment. nie bój cie się
po rażek, bo to naj czę ściej waż ne i po trzeb ne

lek cje. By cie do ro słym to nie za leż ność, in te -

lek tu al na oraz fi nan so wa. A ży cie? I tak da

Wam lek cje po ko ry na wet, je śli nie bę dzie cie

o to pro sić. A na wet – zwłasz cza wte dy. 

cze Go nie na uczy  Szko ła? 
Od wa gi, od po wie dzial no ści, eks pe ry men -

to wa nia i zno sze nia po ra żek – mię dzy in ny -

mi. Sta ty stycz na pol ska szko ła wy cho wu je

nas do suk ce su ope ru jąc ar cha icz ną wi zją

świa ta. Obie cu je świe tla ną przy szłość, o ile

bę dziesz miał do bre stop nie i re gu lar nie od -

ra biał pra ce do mo we. A je śli do dasz do te go

pół rocz ne sty pen dium na za gra nicz nej uczel -

ni, to już w ogó le z gór ki. Póź niej oka zu je się,

że jed nak nie. Bo nie wie lu pra co daw ców to

wszyst ko ob cho dzi. al bo coś na praw dę
po tra fisz i ze spół wy trzy ma two ją obec -
ność, al bo po ma chaj swo im dy plo mem
ko mu in ne mu. Dla te go tak mar twi mnie, 

że w szko le bra ku je miej sca na po raż ki 

– nie unik nio ny skład nik do ro słe go ży cia. Nie

wol no się po my lić ani na uczy cie lo wi ani

ucznio wi.

Tym cza sem to nie błę dy, a za nie cha nie po -

win no być ka ra ne. Kil ka na ście lat co dzien ne go

tre nin gu i co? Jak się czu je cie? Ma cie wy star -

cza ją co du żo po czu cia wła snej war to ści, gło -

wy w gó rze i od po wie dzial nie po dej mu je cie

od waż ne de cy zje do ty czą ce Wa szej przy szło -

ści? Ja, kie dy przy szło mi wy bie rać przed mio -

ty na ma tu rę i kie ru nek stu diów – by łem prze -

ra żo ny. Do gło wy mi nie przy szło, że nie

mu szę jesz cze iść na stu dia. Po sze dłem, bo

wszy scy szli. 

GaP year
GAP year, czy li rocz na prze rwa po za koń -

cze niu na uki to opcja dla nie zde cy do wa nych.

Prak ty ko wa na przez rze sze mło dzie ży na ca -

łym świe cie po za koń cze niu stu diów lub bez -

po śred nio po ma tu rze. Rok na po zna nie świa -

ta, na po dró że (na któ re sam za ro bisz), na ukę

ję zy ka ob ce go (któ re go zna jo mość wy da je się

dziś klu czo wą kom pe ten cją) i na wią za nie kon -

tak tów. Lek cja od po wie dzial no ści za sie bie

(ide al na dla księż ni czek i ksią żąt), przed się -

bior czo ści i po my sło wo ści, a do te go wspa nia -

ła przy go da. Wró cisz doj rzal szy. Ro dzi na po -

wie, że to nie ty. Za czniesz pi sać wła sną

hi sto rię.

za Sa da „je ża”
isa iah ber lin w gło śnym ese ju pod ty tu łem

The Hed ge hog and the Fox (Jeż i Lis) po dzie lił

lu dzi na dwie gru py – li sy i je że. 

Lis – spryt ne stwo rze nie, zdol ne do za sto -

so wa nia mnó stwa róż nych spo so bów, by pod -

stęp nie za ata ko wać je ża. Szyb ki, lśnią cy, pięk -

ny, zgrab ny w ru chach i spraw ny – z wy glą du

lis jest pew nym zwy cięz cą. 

jeż – znacz nie mniej efek tow ny. Ca ły dzień

spę dza zwy kle na po szu ki wa niu po kar mu

i tro sce o swo je le go wi sko. 

Spryt ny lis cze ka w ci szy i bez ru chu na dro -

dze w po bli żu no ry je ża i wresz cie ata ku je.

Jeż, do strze ga jąc nie bez pie czeń stwo, zwi ja się

w kul kę, wy sta wia jąc swo je ostre kol ce. Lis,

wi dząc, że nic nie wskó ra, od wo łu je atak.

Wra ca do la su i pró bu je wy my ślić no wy spo -

sób na po ko na nie je ża. Co dzien nie roz gry wa

się gdzieś po dob na wal ka po mię dzy li sem i je -

żem, i po mi mo więk sze go spry tu li sa, jeż zwy -

kle wy cho dzi z niej zwy cię sko. Bo Lis po tra fi

wie le rze czy, ale jeż opa no wał do per fek cji jed ną

waż ną rzecz.
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m A t u R A l n e o d l i c z A n i e

ce chy Ludz kich Li SóW i je ży
Li sy pró bu ją osią gnąć kil ka ce lów jed no cze -

śnie. Są bar dziej roz tar gnio ne i zde kon cen tro wa -

ne, pró bu ją dzia łać na wie lu ob sza rach, z tru -

dem sku pia ją uwa gę na jed nej ogól nej

kon cep cji lub uni wer sal nej wi zji.

Je że, uprasz cza ją zło żo ny świat i spro wa dza -

ją je go wy ja śnie nie do jed nej na czel nej idei,

pod sta wo wej za sa dy lub kon cep cji, któ ra

wszyst ko łą czy i wszyst kim kie ru je. Nie waż ne

jak skom pli ko wa ny jest świat, jeż zwy kle

spro wa dza wszyst kie wy zwa nia i dy le ma ty

do pro stych, wręcz uprosz czo nych, za sad. Jak

Wam się po do ba? Mo że i Wy znaj dzie cie swo -

je go „je ża”? Za no tuj cie trzy py ta nia, do któ -

rych bę dzie cie wra cać w ko lej nych mie sią cach

i la tach: 

1. W czym za 10 lat mo gę być naj lep szy? 

2. Co mnie naj bar dziej krę ci? 

3. Co z te go, w czym mo gę być naj lep szy

i co mnie krę ci, mo że przy nieść mi za do wa la -

ją ce do cho dy? 

A póź niej, jak kie dyś prze ba da no, po trze ba

jesz cze „tyl ko” dzie się ciu ty się cy go dzin na uki

czy tre nin gu, aby osią gnąć w swo jej dzie dzi nie

pro fe sjo na lizm, a na wet mi strzo stwo. je śli
jed nak ma cie we wnętrz ną mo ty wa cję, to
i o de ter mi na cję oraz tak po trzeb ną 
we wnętrz ną dys cy pli nę bę dzie znacz nie
ła twiej. 

daj So bie czaS (na ży cie)
Ostat nio w do brym to nie jest stu dio wa nie

na dwóch kie run kach bądź uczel niach. Gdzie

stu diu jesz? Na SGH. Tyl ko? 

No rze czy wi ście, mar nie. Na co dzień dwa

kie run ki ozna cza ją bie ga nie od wy dzia łu

do wy dzia łu, bar dzo se lek tyw ne wy bie ra nie

za jęć, aby za li czyć, aby do przo du. Bo le piej

wy glą da w CV? Czy ja wiem, czy le piej? Stu -

dio wa nie ko ja rzy mi się jed nak z kon cen tra cją

na in te re su ją cej mnie dzie dzi nie. Rów nież

na szu ka niu kon tak tu z wy kła dow ca mi,

na czy ta niu – mnó stwie czy ta nia!, na re flek sji

wresz cie.

Nie jest mo ją in ten cją kry ty ka stu dio wa nia

na wię cej niż jed nym kie run ku, ale je śli

chciał bym być w czymś na praw dę do bry, sta -

rał bym się wy ko rzy stać do mak si mum wy -

bra ne przez sie bie stu dia. Szu kał bym moż li -

wo ści współ pra cy ba daw czej, na uko wej czy

biz ne so wej z wy kła dow ca mi, ba dał moż li wo -

ści wy jaz dów za gra nicz nych, sta żu i sku pił -

bym się na cie ka wej, wy ma ga ją cej pra cy li -

cen cjac kiej/ma gi ster skiej. Wszyst ko to

wy ma ga cza su i praw dzi we go za an ga żo wa nia

(w świe cie bez za an ga żo wa nia), o któ re

trud no, kie dy trze ba dzie lić czas mię dzy stu -

dia na dwóch kie run kach i mniej lub bar dziej

ab sor bu ją cą pra cę. Po za wszyst kim trze ba

się też kie dyś po nu dzić, po my śleć, zwol nić

ob ro ty. Wte dy po noć do gło wy przy cho dzą

naj lep sze po my sły. 

Pra Wo bu me ran Gu
Chiń czy cy ma wia ją, że szczę ście jest wte dy,

kie dy spo ty ka się przy go to wa nie z oka zją.

Oczy wi ście, spo ro za le ży nie tyl ko od na sze go

za an ga żo wa nia, cięż kiej pra cy, ale rów nież

od lo su. A ten raz Wam sprzy ja, a raz prze ciw -

nie, kom pli ku je ży cie. Moż na się na los ob ra -

żać, ale nie po le cam. 

Oglą da łem nie daw no za wo dy w sko kach

nar ciar skich. Dziw na dys cy pli na, w któ rej tak

du żo za le ży od lo su, a kon kret nie od kie run ku

i si ły wia tru. Pierw sze i dru gie miej sce na po -

dium za ję li Po la cy. Je den ze skocz ków tak to

sko men to wał: – Dziś los nam sprzy jał, ale by li -

śmy na to przy go to wa ni. 

Przy go to wa nie to mię dzy in ny mi grun tow ne

i do bre wy kształ ce nie. A więc wy bie raj cie stu -

dia nie dla pa pie ru, ale aby na praw dę cze goś

się na uczyć. Otwórz cie się na no we do świad -

cze nia i lu dzi, któ rym opła ca się za ufać. Wie rzę

w pra wo bu me ran gu. War to być przy zwo -

itym, bo wszyst ko kie dyś do nas wró ci. Je śli nie

ma cie na sie bie po my słu, daj cie so bie tro chę

cza su. Na my śle nie i re flek sję. Po zwól cie so bie

nie wie dzieć, py taj cie, szu kaj cie. Du żo czy taj -

cie, w książ kach za war tych jest wie le od po -

wie dzi na py ta nia i wąt pli wo ści, któ ry mi na co

dzień ży je cie. I pa mię taj cie, że Wa sze obec ne

wy bo ry nie są osta tecz ne. Dziś znacz nie wię -

cej za le ży od Was, od Wa sze go za an ga żo wa nia

i ser ca, niż od szko ły, któ rą ukoń czy cie.

Po wo dze nia!

Na pi sał nie uni ka jąc pa to su

ja rek SzuL Ski
– na uczy ciel Gim na zjum i Li ceum 

im. Ta de usza Rey ta na w War sza wie

Opi sy li sa i je ża – po sił ko wa łem się opi sem

ze stro ny http://www.dcn.pl


