
Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

 

Dzisiaj nasze rozważania dotyczyć będą dwóch postaw BYĆ i MIEĆ. 

  

 

     W czasach,    w jakich 
żyjemy - wysoce nastwionych na 
konsumpcję - wydaje się,               
że czasami przedkładamy MIEĆ 
nad BYĆ. Czy Wy także 
odnosicie niekiedy takie 
wrażenie? 

 

 

Zastanówmy się zatem, co jest ważne dla osoby nastwionej na BYĆ? 

 
Osoba zorientowana na „być” bardziej dba o swój rozwój niż stan posiadania. Jest 
zaangażowana przede wszystkim w takie działania, które jej zdaniem mają 
znaczenie same w sobie (np. naukę, przyjaźń, pasję, wolontariat, pracę), co może 
nie być jednoznaczne z osiąganiem dóbr czy statusu. Osoba taka zdecydowanie 
bardziej bezinteresownie troszczy się o innych, a poczucie własnej wartości buduje 
na solidnej podstawie swoich możliwości, talentów, dokonań, ale też godności, którą 
według niej posiada bądź powinien posiadać każdy człowiek. Do szczęścia 
potrzebuje spełniania się, satysfakcjonujących relacji z innymi i celu, który uważa 
za wartościowy. Znacznie mniejsze znaczenie przedstawiają dobra materialne  
oraz status społeczny. 

A co ważne jest dla osoby nastawionej na MIEĆ? 

Osoba zorientowana na „mieć” zdecydowanie bardziej koncentruje się oczywiście 
na posiadaniu dóbr materialnych oraz swoim statusie. Ocenia innych ludzi przez ten 
sam pryzmat, ale w ten sposób ocenia też siebie. Osoba taka ma też bardziej 
instrumentalny stosunek do innych ludzi. Znacznie mniej przejmuje się ich uczuciami 
i potrzebami. Nawiązuje bliższe relacje z ludźmi, od których może coś uzyskać, 
czerpać z takiej relacji wymierne korzyści. Osoba nastawiona na mieć często stara 
się podkreślać swój status i wyższość. Ale czy jest szczęśliwa? Niekoniecznie. Jej 
szczęście i samoocena opierają się na kruchych podstawach. Jest uzależniona od 
nabywania wciąż nowych dóbr i utrzymania związanego z nimi statusu. 

W gabinecie pedagoga szkolnego słyszymy różne ludzkie historie. Także 
takie, w których uczniowi jest przykro, bo nie ma np. butów z najnowszej kolekcji 



znanej marki (a inni mają). Czuje się często przez to gorszy, odtrącony od grupy 
rówieśniczej. Albo smartfon. O, to jest pole do popisu! Gadżet, który wydaje się 
wręcz definiować niektóre młode osoby. itd. itp. Ale, czy rzeczywiście to takie 
istotne? Odnosząc się do sytuacji pandemii okazuje się, że konsumpcja znacznie 
spadła. Nie szturmujemy sklepów i nie rzucamy się na nową kolekcję - ileż 
oszczędności :)   A żyjemy dalej… i w sumie nie stanowi to dla nas problemu, że nie 
mamy nowych butów, czy „ciuchów”. Zajęci jesteśmy innymi sprawami. Zdrowie 
nasze i naszych Bliskich jest wartością najwyższą! 

Zatem zatrzymajmy się na chwilę. I zastanówmy, co jest dla nas w życiu 
ważne? Na kogo możemy liczyć np. odrabiając domowe zadanie podczas zdalnego 
nauczania? Może na tę osobę, której na co dzień nie chodzi w butach z najnowszej 
kolekcji… 

 

Oczywiście BYĆ i MIEĆ  również się nie wykluczają. Życzymy wszystkim, aby 
byli mądrzy, honorowi, hołdujący niezłomnym zasadom moralnym, z zapleczem 
materialnym. Jak to osiągnąć? Jednym ze sposobów na osiągnięcie takiego sukcesu 
jest wiedza i – w przyszłości - „dobra praca”, ale również otwarte serce. Drogi Uczniu, 
ucz się zatem pilnie, lekcje online są również wartościowe. Dzięki takim sytuacjom 
zdobywamy nowe doświadczenia. Czytaj książki, one wzbogacą Ciebie i Twój język. 
Jeśli będziesz mieć chwile słabości, zwątpienia, sięgnij po nasze wcześniejsze 
opracowania. Mamy nadzieję, że Cię zmotywują i dodadzą sił  

Z pozdrowieniami, 

Anna Wajman i Regina Panaś 


