
Być tym,
który

otwiera
drzwi…

WPROWADZENIE DO
MENTORINGU DLA DORADCÓW

Zbigniew Brzeziński



„Mentor jest
tym, który

otwiera drzwi,
bo uczeń nawet
nie wie, gdzie

zapukać”

David Clutterbuck, Everyone needs a mentor



Niniejszy e-book powstał 
z okazji XII Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery (2020 r.).

Nie jest to poradnik, a raczej
zbiór refleksji na temat
mentoringu, którym to

zagadnieniem autor zajmuje
się od 2012 roku.

Materiał ma swobodną
formułę i stanowi zaproszenie
do bliższego zainteresowania

się tematem, a może i do
dyskusji.



Exempla
Trahunt…

 
Joseph Kittinger
pomógł Felixowi
Baumgartnerowi

pobić swoje własne
rekordy w skoku

spadochoronowym 
z ekstremalnej

wysokości. Działo się
to w projekcie „Red

Bull Stratos” (2012 r.). 
 

Taką moc może
mieć mentoring
(ale nie musi…)



Μέντωρ i mentorzy

 
Mentoring to jeden z najmniej zrozumiałych terminów

związanych z rozwojem zawodowym 

i jednocześnie najbardziej nadużywanych 

w Polsce. Pomieszanie z poplątaniem zaczyna się
najczęściej od informacji, że to słowo

wywodzące się z języka greckiego, oznaczające

mędrca. Cofnijmy się zatem do IX wieku przed

narodzinami Chrystusa i zapytajmy jakiegoś
Greka o to, kto był jego mentorem? Zdziwiłby się

mocno. Dla niego Mentor to przecież syn

Alcimusa z Itaki. Wypróbowany druh Odyseusza,

który ufał mu do tego stopnia, że wyruszając pod

Troję, pozostawił mu pod opieką dom i polecił
wychowanie syna – Telemacha. To po prostu imię

własne, które zapewne nie zrobiłoby tak

oszałamiającej kariery w świecie specjalistów od

rozwoju zawodowego gdyby nie bogini mądrości

i wojny – Atena. W „Odysei” Homera, a ściślej – 

w księgach zwanych „Telemachią”, przybrała ona

postać Mentora. Zorganizowała Telemachowi

pierwszą w jego życiu podróż morską i otwierała
wrota do domów i serc przyjaciół jego ojca. Nie

znali jeszcze Telemacha, więc może by go nie

przyjęli u siebie, ale znali jego ojca i znali też
Mentora. 



Tą drogą wkraczamy do tego, co rozumiemy dziś pod

pojęciem mentoringu. Bodaj najbardziej ceniony ekspert

w tej dziedzinie – David Clutterbuck – napisał, że:

„mentor jest tym, który otwiera drzwi, bo uczeń na

początku nawet nie wie, gdzie zapukać”. Zmierzając do

sedna – po pierwsze: mentorem się nie jest, tylko się nim

bywa (jak Atena), gdy znajdujemy się w procesie

mentoringu, czyli mamy podopiecznego. Po drugie, nie

wystarczy być starszym, albo bardziej doświadczonym 

w jakiejś dziedzinie, lub wymienionym z imienia 

i nazwiska w zakładce „mentorzy” na stronie internetowej

projektu, żeby faktycznie być mentorem. Trzeba mieć
zespół co najmniej kilku cech. W tym gronie należy

bezwzględnie wymienić zdolność do szczerego

zainteresowania drugim człowiekiem i budowania relacji

przyjacielskich. Do tego nieodzowna jest umiejętność 

i wola nauczania się czegoś od młodszych od siebie.

Clutterbuck, ale nie tylko on, podkreśla, że w

prawdziwym mentoringu wymierne korzyści odnoszą obie

strony procesu. Wreszcie – wola otwierania uczniowi

drzwi. Mentor, który nie otwiera drzwi, czyli nie

wprowadza swojego towarzysza „na salony”, a jedynie

pokazuje, co powinien zrobić, by tam dotrzeć, jest co

najwyżej konsultantem w jakiejś dziedzinie a nie

mentorem. Nie powinno się tego mylić. A czy to działa?

Obejrzyjcie raz jeszcze skok Felixa Baumgartnera ze

stratosfery. Taką moc ma prawdziwy mentoring!

Z. Brzeziński, Μέντωρ i mentorzy, „Doradca Kariery” 2020 r., nr 2, s. 51



Propozycja
nowego

nazewnictwa
Skoro mamy już ustalone, że Mentor to imię
męskie, wywodzące się ze starożytnej Grecji,

może więc panie pełniące rolę mentora
powinniśmy nazywać Atenami, zważywszy na to,
że to bogini mądrości i wojny sprawiedliwej, oraz

na rolę, jaką odegrała w życiu Telemacha? 
W ocenie piszącego te słowa, lepsze to niż:

„mentorczyni”, czy „mentorka”.
 

W Polsce nie mamy też trafnego określenia na
„ucznia” (cudzysłów, bo w idealnym  mentoringu
obie strony się od siebie uczą). W USA używa się
terminu: protégé, zbyt bliskiego do pamiętanego

z czasów PRL: protegowanego.  Na zachodzie
Europy spotkamy się z określeniem: mentee,

któremu chyba najbliżej do pojęcia: podopieczny,
a zastępowanego w III RP koszmarnym w ocenie

autora: „mentorowanym”.
 

Idąc tropem imion bohaterów „Iliady”, może ów
„uczeń” powinien być nazywany po prostu

Telemachem? Na propozycję formy żeńskiej,
trzeba rozpisać konkurs wśród miłosników 

i badaczy filologii klasycznej. 



Skąd się to
wszystko wzięło?

W latach
osiemdziesiątych w USA

szukano pomysłu na
rywalizację 

z gospodarką japońską, 
w której z powodzeniem

stosowano rotacyjny
system stanowisk.

Mentoring miał sprzyjać
szybszej adaptacji 

w miejscu pracy nowych
pracowników i pełnemu

wykorzystaniu
potencjału

doświadczonej kadry.



Paul Arden, autor głośnych
książek poświęconych

karierze, napisał 
w podziękowaniach:

Chciałbym także podziękować
mojemu przyjacielowi 

i mentorowi Christopherowi
Macartneyowi-Filgate'owi -

współtwórcy tej książki, 
a także pierwszej osobie,

dzięki której poczułem, że nie
jestem tak beznadziejny, jak

mi się zdawało.

Paul Arden, Nieważne, jak dobry jesteś, ważne
jak dobry chcesz być



Zgodnie z badaniami,
które przeprowadził

James G. Clawson, 76%
managerów wymienia

swojego mentora 
w gronie trzech osób,

które miały największy
wpływ na ich życie.

Żeby mieć taki wpływ, trzeba umieć nie
tylko doradzać, czy szkolić, ale budować też

mocne relacje i mądrze wspierać.



Gitarzysta heavy
metalowej formacji
Judas Priest Glenn
Tipton na pytanie 
o to, jak zespołowi
udało się utrzymać
tyle lat na topie?,

odpowiedział:
„nigdy nie byliśmy
zbyt dumni, żeby

nauczyć się czegoś od
młodszych od nas”

gdy i mistrz się czegoś nie uczy

N I E  M A

M E N T O R I N G U

Wywiad dla magazyny „Metal Hammer”



Czy
potrzebujemy

definicji?
„Mentoringo to

długotrwała relacja
między osobą bardziej
i mniej doświadczoną,

ukierunkowana na
rozwój zawodowy,

akademicki, lub
osobisty”.

prof. psychologii Becky Wai-Packard

Cenię za lapidarne ujęcie
Zbigniew Brzeziński



Kiedy proces ma
szansę na

powodzenie?

Chwila na zastanowienie



Próba odpowiedzi: gdy
spotykają się w nim ludzie,

którzy chcą się rozwijać,
mający zdolność do
zaprzyjaźnienia się 

i dbania o siebie nawzajem,
oraz są sobą zafascynowani 

w zawodowym sensie
(talentami, spojrzeniem,

doświadczeniami).

„Mentoring – najmocniejszy
proces rozwoju, jakiego może
doświadczyć człowiek. Kiedy
zadziała, obie strony biorące 

w nim udział odniosą wymierne
korzyści”

David Clutterbuck



ma czas dla Telemacha,
organizuje „pierwszą wyprawę”,
czyli wprowadza w świat
zawodowy, 
„otwiera drzwi”, czyli pomaga
zaistnieć w środowisku,
pozwala obserwować się przy
pracy i uczyć na własnych
błędach,
„pomaga pobić własne rekordy”,
czyli pokazuje jak zdobyć jego
poziom kompetencji i pozycję,
włącza Telemacha w pracę
własnych zespołów
projektowych,
nie jest wszechwiedzący, nie zna
odpowiedzi na wszystkie pytania,
ale chętnie włącza się we
wspólne poszukiwanie
rozwiązań,
jest gotowy na to, by uczyć się 
 od młodszych od siebie.

Krótki wyciąg z zadań mentora
 

 



Z problematyką mantoringu
zetknąłem się w 2012 roku.
Od tamtej pory napisałem
poradnik dla uczestników
projektu, który realizował
Ecorys Polska, kilka
artykułów, które ukazały się
w branżowych
kwartalnikach: „Doradca
Zawodowy” i „Doradca
Kariery”, poprowadziłem
szereg prezentacji i szkoleń,
a nawet nagrałem video.

Słowo o autorze



Słowo o akcji
Ogólnopolski Tydzień

Kariery odbywa się
periodycznie od 2009
roku. Celem akcji jest

propagowanie
świadomego wyboru

ścieżki kariery i promocja
usługi poradnictwa

zawodowego. Inicjatorem
i krajowym

koordynatorem jest
Stowarzyszenie

Doradców Szkolnych 
i Zawodowych

Rzeczypoposlitej Polskiej

Więcej informacji na: sdsiz.com.pl
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