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Pa³ac M³odzie¿y

Zdjêcia: Piotr Wyszyñski

Na zdjêciach uczestnicy pracowni wokalnej PM-PCE
pod kierownictwem artystycznym Dariusza Chmielew-
skiego, Zespó³ Cantaro i Markato wspólnie z Orkiestr¹
MODERATO z Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I
stopnia im. Prof. Marka Jasiñskiego Œwi¹teczny Kwinte-
cik pod kierownictwem artystycznym Violetty Wieteskiej.

Koncert kolêd
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„Powiedz mi, a zapomnê,
  poka¿ mi ,a zapamiêtam,
 pozwól mi zrobiæ, a zrozumiem”.
                                    Konfucjusz

Wspó³czesne dzieci ¿yj¹ w bardzo ciekawym
œwiecie. W szybkim tempie zachodz¹ zmiany cy-
wilizacyjne, spo³eczne, kulturowe, demograficz-
ne a przede wszystkim technologiczne. W dobie
cyfryzacji, gdzie œwiat ju¿ od wielu lat nazywany
jest globaln¹ wiosk¹ od cz³owieka wymaga siê
dostosowania do panuj¹cych warunków, szybko-
œci w podejmowaniu decyzji, otwartoœci, wiedzy
i umiejêtnoœci wspó³dzia³ania w grupie. Uzyska-
nie takiego modelu cz³owieka jest procesem d³u-
gotrwa³ym, maj¹cym pocz¹tek w domu rodzin-
nym a przede wszystkim w pierwszych latach
edukacji zaczynaj¹cej siê od wieku przedszkol-
nego. Dzieci poznaj¹ œwiat czterema zmys³ami -
wzrokiem, s³uchem, wêchem, dotykiem – bo taki
sposób zdobywania wiedzy jest dla nich najbar-
dziej naturalny i skuteczny na pierwszym etapie
nauki. Ciekawoœæ, dociekliwoœæ i indywidualne
zainteresowania s¹ podstawowym motorem ich
dzia³añ.  Najlepszym sposobem zaspokojenia tej
ciekawoœci s¹ zabawy badawcze, eksperymenty o
charakterze badawczym. Zabawy takie stanowi¹
podstawê wielokierunkowego
rozwoju dziecka. Zabawy, w
czasie których wykonywane s¹
proste doœwiadczenia, dostar-
czaj¹ dziecku nowych prze¿yæ
zwi¹zanych z odkrywaniem
w³aœciwoœci rzeczy i zjawisk.
Dziecko w sposób czynny i sa-
modzielny zdobywa nowe do-
œwiadczenia. Dzia³aj¹c myœli,
poznaje funkcjonowanie przed-
miotów, zjawisk ich cechy i
w³aœciwoœci, a tak¿e zale¿noœci
przyczynowo-skutkowe miedzy
badanymi przedmiotami i zja-
wiskami. Poprzez w³asne obser-
wacje, doœwiadczenia i ekspe-
rymenty dzieci najlepiej przy-
swajaj¹ wiedzê o naturze i œro-

Przedszkole Publiczne Nr 49

„Mali Odkrywcy”
Rozwijanie zainteresowañ dzieci

w wieku przedszkolnym

dowisku. Taka myœl towarzyszy³a mi we wdra¿a-
niu autorskiego programu „Mali odkrywcy. Eks-
perymenty na ka¿d¹ porê roku”. Programu, który
w przystêpny i bezpoœredni sposób rozbudzi za-
interesowania dzieci zjawiskami przyrodniczymi,
chemicznym i fizycznymi. Realizacja tego pro-
gramu odbywa siê w grupie „Konwalii” (5-latki ).
Do tego celu wspólnie z dzieæmi stworzy³am k¹-
cik „Ma³ego odkrywcy” w którym znajduje siê
stó³ wyposa¿ony w akcesoria przydatne do prze-
prowadzania prostych i bezpiecznych ekspery-
mentów (klepsydry, lupy, kolby, zlewki, pipety,
magnesy, lusterka, okulary ochronne, rêkawiczki
jednorazowe, barwniki). Zgromadzi³am równie¿
dostêpn¹ literaturê pozwalaj¹c¹ na realizacjê tego
zadania. Dzieci maj¹  dostêp do materia³ów w
czasie zabaw swobodnych. U¿ywamy materia³ów
spo¿ywczych dostêpnych i wykorzystywanych w
domowej kuchni, tak, aby dzieci mia³y mo¿liwoœæ
rozwijania swoich zainteresowañ w warunkach
domowych. Program „Mali odkrywcy” nie ogra-
nicza siê do dzia³ania tylko w naszej grupie wie-
kowej. W miarê mo¿liwoœci dzielimy siê naszymi
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doœwiadczeniami i wiedz¹ ze wszystkimi grupa-
mi wiekowymi. Ostatnio Walentynki w naszym
przedszkolu odby³y siê w „Laboratorium œw.
Walentego” zorganizowanym przez moj¹ grupê
„Konwalie”, gdzie zaprezentowaliœmy doœwiad-
czenia z wykorzystaniem suchego lodu. Moje
dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ programu „Mali
odkrywcy” nie ograniczaj¹ siê do sali przedszkol-
nej. Zachêca³am  dzieci i ich rodziców do uczest-
nictwa  w wydarzeniach popularyzuj¹cych naukê
np. „Europejska noc naukowców  w Szczecinie”,
„Zmys³y w akcji – zobacz, dotknij, poczuj”, gdy¿
„Zainteresowanie, to d¹¿enie do aktywnego po-
znawania œwiata” ( A. Gurycka).

W wieku przedszkolnym zainteresowania dzieci
s¹ zmienne i niesta³e a podstawow¹ form¹ dzia³al-
noœci ka¿dego dziecka jest zabawa. Bior¹c pod uwa-
gê powy¿sze czynniki staram siê organizowaæ sy-
tuacje edukacyjne tak, aby sprzyja³y rozbudzaniu
zainteresowañ w wielu kierunkach. Dzieci chêtnie
uczestnicz¹ w zabawach teatralnych (np. insceni-
zacja wiersza pt. „Chory kotek”  S. Jachowicza ),
poznaj¹ ró¿ne formy teatru (np. teatr cieni – „Le-
genda o warszawskiej Syrence”). Wprowadzam
dzieci w œwiat tradycji i zwyczajów staropolskich
(np. Regiony Polski - Mazowsze) dziêki temu dzieci
maj¹ mo¿liwoœæ zainteresowania siê dziedzictwem
kulturowym swojego kraju, poznaj¹ kuchnie re-
gionalne, stroje, utwory muzyczne, legendy, twór-
czoœæ ludow¹. Du¿ym powodzeniem wœród dzieci
cieszy siê rozwój zainteresowañ kulinarnych. Dzieci
mog¹ samodzielnie przygotowywaæ zdrowe prze-
k¹ski, a nawet zrobiæ zapasy na zimowe czasy (kom-
poty z sezonowych owoców).  Sensoplastyka®
uzupe³nia te wszystkie dzia³ania, gdy¿  wspiera
rozwój poznawczy dzieci – pokazuje proces prze-
miany substancji oraz zwi¹zki przyczynowo-skut-
kowe z jednoczesnym rozwojem kreatywnoœci, sa-
modzielnoœci, wspó³pracy i twórczego myœlenia.

Aneta Bednarczyk-Lach
– nauczycielka wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Publicznym Nr 49
„Zaczarowany O³ówek”
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Wprowadzenie
WiêŸ emocjonalna z rodzicami jest najwa¿niej-

szym czynnikiem chroni¹cym dzieci przed podej-
mowaniem zachowañ ryzykownych. Jak wskazuj¹
liczne doœwiadczenia doros³ych i badania nauko-
we, nieistnienie lub zanikanie pozytywnych rela-
cji miêdzy rodzicami a dzieæmi ma powa¿ny wp³yw
na póŸniejsze przyjmowanie przez m³odych ludzi
negatywnych postaw. Rodzice dowiaduj¹ siê o
u¿ywaniu przez dzieci substancji psychoaktyw-
nych, dopuszczaniu siê aktów agresji, ³amaniu pra-
wa czy przedwczesnej inicjacji seksualnej.

Jakoœæ relacji rodzic – dziecko decyduje o sku-
tecznoœci oddzia³ywañ wychowawczych, a w efek-
cie – sukcesie lub pora¿ce rodziców w niwelowa-
niu problemów rodzinnych, nierzadko wynikaj¹-
cych te¿ ze stosowania nieprawid³owych metod
reagowania na niepo¿¹dane zachowania dzieci.

WiêŸ emocjonalna pozwala na osobow¹ iden-
tyfikacjê dziecka z doros³ym, dziêki czemu mo¿e
on modelowaæ oczekiwane zachowania dziecka.

Prawid³owa relacja miêdzy doros³ym
a dzieckiem powinna ³¹czyæ w sobie dwa

aspekty: mi³oœæ, akceptacjê, szacunek
oraz granice, normy, wymagania.

Rodzice maj¹ najlepsze intencje, a mimo to cza-
sami ich dzia³ania nie przynosz¹ spodziewanego re-
zultatu. Czy mo¿na nauczyæ siê budowania prawi-
d³owych relacji? Na pewno koniecznie trzeba siê
tego uczyæ, i to nie tylko w stosunku do dziecka!

Konkretn¹ ofert¹ w tym zakresie, sprawdzon¹
w ci¹gu wielu lat realizacji, jest program Szko³a
dla Rodziców i Wychowawców. Zasady wycho-
wawcze proponowane uczestnikom programu pod-
czas zajêæ opieraj¹ siê na dialogu i wykorzystuj¹
wiedzê z psychologii rozwojowej i psychologii
komunikacji.

Choæ w swej istocie proste, czasami okazuj¹
siê trudne do praktycznego stosowania. Wyma-
gaj¹ zmiany utrwalonych nawyków i przyzwy-
czajeñ, a te trudniej jest rozbijaæ i zmieniaæ, ni¿
kszta³towaæ nowe.

Poradnik zawiera najwa¿niejsze wskazania, prak-
tyczne podpowiedzi zachowañ oraz æwiczenia do

autorefleksji. Mam nadziejê, ¿e po latach spraw-
dzonego wdra¿ania programu Szko³a dla Rodzi-
ców i Wychowawców publikacja nadal bêdzie
zachêt¹ do udzia³u w zajêciach.

Informacje o programie mo¿na znaleŸæ na stro-
nie internetowej Oœrodka Rozwoju Edukacji
(www.ore.edu.pl). Sk³adaj¹ siê na nie m.in.: ogól-
ne dane o programie, tytu³y przydatnych pozycji
ksi¹¿kowych oraz bank realizatorów – osób pro-
wadz¹cych warsztaty dla rodziców i wychowaw-
ców. Tam te¿ nale¿y szukaæ kontaktu i informa-
cji o mo¿liwoœci uczestniczenia w zajêciach.

Joanna Sakowska

1. Jak okreœlaæ dziecku
    granice?
Rodzice chyba zapomnieli, i¿ dzieci bardziej ni¿

czegokolwiek innego
potrzebuj¹ zasad ¿ycia, które jasno ustalaj¹,

co jest dobre, a co z³e.
                                        R. Coles, 1997
Czasem s³yszy siê stwierdzenie: To przekracza

wszelkie granice… W nastêpstwie takiej wypo-
wiedzi szybko padaj¹ pytania: O co chodzi? O
jakie granice? Co zosta³o przekroczone?

Otó¿ ¿ycie pokazuje, ¿e w wychowaniu codzien-
noœci¹ s¹ sytuacje, w których rodzice i wycho-
wawcy zmierzaj¹ siê z pragnieniami czy kaprysa-
mi dzieci, ich dobrym b¹dŸ uci¹¿liwym czy wrêcz
nieznoœnym zachowaniem. Oto kilka przyk³adów:

* Nie bêdê tego jad³! To jest niedobre!
* Kup mi grê! Aaaaaaaaaaaaa…!!! (wrzask na

ca³y sklep).
* Pani w szkole jest g³upia i wstrêtna! Nie pój-

dê tam wiêcej!
* Nie zostawiaj mnie w przedszkolu! Nie ko-

chasz mnie!
* Co siê pani czepia? Zawsze tylko mnie pani

widzi!
Nie jest ³atwo odró¿niæ kaprysy dzieci od ich

rzeczywistych potrzeb. Zreszt¹ do jednego i dru-
giego dzieci maj¹ prawo. Dopiero reakcja doro-
s³ego mo¿e spowodowaæ, ¿e dziecko samo spo-
strze¿e ró¿nicê i wyci¹gnie wnioski albo wprost
przeciwnie – utwierdzi siê w przekonaniu, ¿e
wszystko mu wolno. ¯ycie dziecka jest wiêc jak
droga, a jeœli droga ta jest dobrze oznakowana –
dziecko bezpiecznie osi¹gnie cel.

Nie ma wychowania tam, gdzie nie ma
oznakowanych szlaków,

po których mo¿na siê bezpiecznie poruszaæ.
Istnienie zasad zapewnia poczucie bezpieczeñ-

stwa. Dziêki zasadom wiemy, czego siê spodzie-

Jak kochaæ
i wymagaæ(1)

Poradnik dla rodziców

Joanna Sakowska



7
waæ, mog¹ one równie¿ pomóc w takim porozu-
miewaniu siê ludzi, by nie ranili siebie nawza-
jem.

Jeœli chcemy okreœlaæ granice dziecku, najpierw
powinniœmy wytyczyæ je sobie. Musimy otwo-
rzyæ siê na prawdê o sobie samym i mieæ œwiado-
moœæ progów budowanych przez poczucie w³a-
snoœci i odpowiedzialnoœci. Jeœli wiemy, jakie
obowi¹zuj¹ nas ograniczenia, wiemy te¿, za co
jesteœmy odpowiedzialni, a za co nie. Pamiêtaj-
my, ¿e odpowiedzialnoœæ ponosimy za siebie i w
stosunku do innych, ale nie mo¿emy jej braæ za
myœli i uczucia innych.

Dziecko dopiero uczy siê okreœlania granic,
przestrzegania zasad i norm – najpierw od rodzi-
ców, potem od innych doros³ych, by w odpowied-
nim momencie swojego ¿ycia dokonywaæ œwia-
domych wyborów, nie rani¹c siebie i innych.

Jak okreœlaæ dziecku granice?
Krok pierwszy: S£OWA
• Komunikat powinien dotyczyæ zachowania

dziecka
Skoncentruj siê na zachowaniu dziecka, a nie

na postawie, uczuciach lub wartoœciach:

• Mów stanowczo, ale nie podnoœ g³osu. Nie
b¹dŸ szorstki

Krok drugi: CZYNY
• Popieraj s³owa dzia³aniem
Twoje s³owa s¹ na tyle wiarygodne, na ile po-

twierdzaj¹ je dzia³ania. Reaguj natychmiast, kie-
dy dziecko idzie siê bawiæ, a nie wype³ni³o swo-
ich obowi¹zków, np.:

NIE
Zosiu, nie widzisz,
¿e jestem zajêta?

TAK
Rozmawiam. Stukanie

mi przeszkadza.

• Dok³adnie okreœlaj konsekwencje

NIE
Tylko nie wracaj zbyt

póŸno!

TAK
Wróæ na kolacjê

o wpó³ do siódmej.

• B¹dŸ bezpoœredni i konkretny
Powiedz jasno i krótko, czego oczekujesz od

dziecka oraz w razie potrzeby kiedy i jak ma
wykonaæ okreœlone zadanie:

NIE
Tylko nie jedŸ

rowerem po ulicy,
bo mo¿esz wpaœæ
pod samochód!

TAK
Rowerem mo¿esz

jeŸdziæ po chodniku
lub na podwórku.

W przeciwnym razie
schowam go w gara¿u.

Materia³y do autorefleksji
• Æwiczenie 1
Poni¿ej podano sposoby, które stosuj¹ rodzice

przy okreœlaniu dziecku granic. Ka¿dy z nich stwa-
rza inne warunki dla rozwoju dziecka oraz prze-
kazuje mu odmienne informacje na temat okre-
œlonych zasad i regu³. Przeczytaj uwa¿nie opisy
kilku sytuacji. Zastanów siê i zakreœl te wypo-
wiedzi, które s¹ ci najbli¿sze:

 Jeœli spóŸniê siê na obiad, mama mi go od-
grzeje i poda.

 Jeœli mam po sobie posprz¹taæ, to zwlekam i
g³oœno marudzê, a wtedy mama sprz¹ta za mnie.

 Jeœli nie wstanê na czas, rodzice zawsze pod-
wo¿¹ mnie do szko³y.

 Jeœli spóŸniê siê na obiad, nie dostanê go
wcale.

 Jeœli nie chcê sprz¹taæ po sobie, mama krzy-
czy i zabiera mi zabawki.

 Jeœli nie wstanê na czas, w domu jest okrop-
na awantura.

 Jeœli spóŸniê siê na obiad, muszê odgrzaæ go
sobie sam lub zrobiæ kanapkê.

 Jeœli nie posprz¹tam po sobie, mama stanow-
czo mi mówi, jakie bêd¹ tego konsekwencje (i
dotrzymuje s³owa).

 Jeœli nie wstanê na czas, rodzice nie czekaj¹,
aby mnie podwieŸæ do szko³y.

• Æwiczenie 2
Które z poni¿szych zdañ jasno okreœla grani-

ce?
 Czy nie powinieneœ ju¿ iœæ do ³ó¿ka?
 Chcê, abyœ oddawa³ resztê zaraz po powro-

cie ze sklepu.
 Niestety, dzisiaj masz szlaban na komputer!
 Sto razy mówi³am, ¿ebyœ tego nie rusza³!
 Kiedy zamierzasz posprz¹taæ swój pokój?
 Mleko s³u¿y do picia, a nie do zabawy!
 Jeœli chcesz jeŸdziæ na rowerze, za³ó¿ kask!

Inaczej nie ma jazdy!
 WeŸmiesz siê wreszcie do lekcji, czy nie!
 Nastêpnym razem oddasz resztê, prawda?
 Mo¿esz wyjœæ na dwór, jeœli najpierw wy-

wi¹¿esz siê z dy¿uru przy zmywaniu.
 Nie pozwalam na niszczenie œciany! Do ma-

lowania s³u¿¹ kartki!
 Chcesz wstaæ ju¿ teraz czy za 5 minut?

Nie ma zabawy, dopóki nie wyjdziesz z psem.
lub

Jeœli po sobie nie posprz¹tasz, nie dostaniesz
klocków przez kilka dni.
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2. Jak pomóc dziecku
    radziæ sobie z uczuciami?

Uczucia s¹ podstaw¹ rozwoju cz³owieka,
wartoœciow¹ i istotn¹ czêœci¹

ludzkiej natury. Traktowane z nale¿yt¹ trosk¹
i szacunkiem, mog¹ staæ siê warunkiem dalszego

rozwoju i osi¹gniêcia dojrza³oœci. Uczucia s¹
po prostu faktem, s¹ moralnie neutralne, s¹

cennym darem i istotnym wsparciem
w naszym ¿yciu. Bez nich niemo¿liwe by³oby

zrozumienie innych ludzi
i wchodzenie z nimi w prawid³owe relacje.

J. Sakowska, 1999

Wszystkie stany emocjonalne
mo¿na zaakceptowaæ.
Pewne dzia³ania nale¿y ograniczaæ.

Czêsto nie pozwalamy sobie na te uczucia i
emocje, których wolelibyœmy unikn¹æ. Nie

lubimy odkrywaæ w sobie uczuæ nieprzyjem-
nych. Je¿eli jednak nie pozwolimy sobie na ten
rodzaj uczuæ, nie poznamy tego, co naprawdê

czujemy, a tylko to, co uwa¿amy, ¿e powinniœmy
czuæ.

Pozwalanie oznacza mówienie sobie: mogê
przyznaæ siê do tych uczuæ, a nastêpnie –

branie odpowiedzialnoœci za dzia³ania podjête
pod ich wp³ywem. Dopuszczanie naszych

przykrych, niewygodnych prze¿yæ
emocjonalnych nie jest jednak przyzwoleniem

na wy³adowanie ich na innych. Oznacza
kontrolowanie naszych stanów i obcowanie z

bli¿szym prawdzie, a nie wyimaginowanym
obrazem samego siebie. Stanowi te¿

przyzwolenie
na rzeczywiste istnienie tych czêœci nas

samych, których nie chcemy
i do których wolimy siê nie przyznawaæ.

Jedynie œwiadomie przyjmuj¹c
ich istnienie, potrafimy je kontrolowaæ i nie

dopuszczaæ do sytuacji,
gdy wt³aczane do wewn¹trz, pêkn¹, wydo-

stan¹ siê na zewn¹trz i zdominuj¹
nasze dzia³ania.
W. Nash, 1995

Kiedy pozwolimy sobie na istnienie uczuæ,
mo¿emy podj¹æ decyzjê,

co w danej sytuacji powinniœmy z nimi zrobiæ.
Dziêki wiedzy o uczuciach i emocjach, potrafi-

my siê kontrolowaæ,
mo¿emy nauczyæ siê sposobów uwalniania od

nich, wyra¿ania ich
bez wyrz¹dzania krzywdy innym. ¯ycie emocjo-
nalne powinno nam s³u¿yæ i dostarczaæ energii

do podejmowanych dzia³añ.
J. Sakowska, 1999

Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z w³a-
snymi uczuciami?

Krok pierwszy:
S£UCHAJ DZIECKA BARDZO UWA¯NIE
Dobre s³uchanie wymaga kontaktu wzroko-

wego z osob¹ mówi¹c¹, oznacza przerwanie
swoich zajêæ, od³o¿enie gazety czy wy³¹czenie
telewizora.

Dobre s³uchanie nigdy nie daje pewnoœci,
co powie druga osoba. Jedn¹ z przyczyn za-

• Æwiczenie 3
Zastanów siê i odpowiedz:

 Kiedy trudno jest ci stawiaæ dzieciom jasne
granice?

 Co robisz, gdy dzieci testuj¹ twoje zasady?
 Jak myœlisz, jakiego rodzaju komunikat otrzy-

muj¹ dzieci na temat twoich zasad – jednoznacz-
ny czy sprzeczny?

 Czy wysy³any przez ciebie komunikat po-
maga dzieciom uczyæ siê okreœlonych zachowañ
i postaw?

Dla szybkiego przypomnienia...

Jak okreœlaæ
dziecku granice?

Dzieci potrzebuj¹ jasno
wytyczonych granic,

¿eby nauczyæ siê wybieraæ miêdzy
dobrem a z³em.

1. Mów o zachowaniu dziecka, a nie
o jego postawie,

uczuciach lub wartoœciach:
Rozmawiam, stukanie

mi przeszkadza.
2. B¹dŸ bezpoœredni i konkretny:

Wróæ na kolacjê o wpó³ do siódmej.
3. Dok³adnie okreœlaj konsekwencje:
Rowerem mo¿esz jeŸdziæ po chodni-

ku lub na podwórku.
W przeciwnym razie schowam go

w gara¿u.
4. Popieraj s³owa dzia³aniem:

Nie ma zabawy, dopóki nie
wyjdziesz z psem.

5. Mów stanowczo, ale nie podnoœ
g³osu. Nie b¹dŸ szorstki.
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mkniêcia siê w sobie rozmówcy jest przypisy-
wanie mu czegoœ, czego tak naprawdê nie mia³
na myœli.

Dobremu s³uchaniu pomaga zadawanie mówi¹-
cemu pytañ wyjaœniaj¹cych i powtarzanie inny-
mi s³owami zrozumianego komunikatu: S³yszê, ¿e
jesteœ zaniepokojona jutrzejszym spotkaniem – czy
dobrze zrozumia³am?

Dobre s³uchanie zak³ada brak przesadnej reakcji
i natychmiastowego dzia³ania. Lepiej jest zakoñ-
czyæ rozmowê, a póŸniej, po przemyœleniu, podj¹æ
dzia³anie za zgod¹ dziecka. Natychmiastowa, im-
pulsywna reakcja sprawia, ¿e dzieci boj¹ siê tego,
co mo¿e siê zdarzyæ w przysz³oœci, a to prowadzi
do zerwania nici porozumienia. Cierpliwoœæ ma
kluczowe znaczenie w budowaniu zaufania i otwar-
toœci miêdzy rodzicem a dzieckiem.

Dobre s³uchanie oznacza akceptacjê i niewy-
œmiewanie siê z tego, co dziecko mówi. Mo¿na
dziecka nie rozumieæ, ale wyœmiewanie go i kry-
tykowanie obni¿a poczucie jego wartoœci w³asnej
i mo¿e definitywnie udaremniæ porozumienie z
dzieckiem.

Aktywne s³uchanie dzia³a:
– Jeœli masz ochotê i czas, by s³uchaæ.
– Jeœli rzeczywiœcie jesteœ gotowy zaakcepto-

waæ stany emocjonalne swojego dziecka.
– Jeœli masz zaufanie do mo¿liwoœci dziecka.
Aktywne s³uchanie nie dzia³a:
–Jeœli manipulujesz dzieckiem, czyli chcesz do-

prowadziæ do tego, aby zrobi³o to, o co ci cho-
dzi, bez uwzglêdnienia jego potrzeb i zdania.

– Jeœli „otwierasz drzwi”, by zaraz „zamkn¹æ”
je ocen¹.

– Jeœli usi³ujesz s³uchaæ, gdy nie masz na to
czasu.

– Jeœli stosujesz aktywne s³uchanie, gdy dziec-
ko potrzebuje po prostu informacji.

Krok drugi:
ZAAKCEPTUJ UCZUCIA DZIECKA
(wyraŸ to np. krótkimi „och”, „mmm”, „ro-

zumiem”)
Dziecko, kiedy prze¿ywa silne uczucia, tak jak

doros³y potrzebuje zrozumienia. Nie jest wtedy
w stanie nikogo s³uchaæ. Nie przyjmuje rady,
pocieszenia ani konstruktywnej krytyki. Jeœli jest
wys³uchane i otrzymuje empatyczn¹ odpowiedŸ,
najczêœciej potrafi pomóc sobie samo.

Jêzyka akceptacji i empatii trzeba siê uczyæ,
gdy¿ tym, czego ludzie najbardziej oczekuj¹,
jest zrozumienie. Wszelkiego rodzaju rady,
równie¿ psychologiczne i filozoficzne, czêsto

sprawiaj¹, ¿e czujemy siê jeszcze gorzej. U¿a-
lanie siê i wspó³czucie pog³êbiaj¹ nasz¹ fru-
stracjê, a zaprzeczanie uczuciom i bagatelizo-
wanie ich budzi z³oœæ. Bardzo czêsto zwraca-
my siê do dzieci, filozofuj¹c, zaprzeczaj¹c,
udzielaj¹c im rad czy zadaj¹c pytania, tak¿e
broni¹c drugiej osoby lub wyra¿aj¹c ¿al albo
bawi¹c siê w psychoanalizê.

Istnieje ogromna ró¿nica miêdzy przyzwoleniem
na wyra¿anie prze¿yæ

emocjonalnych a przyzwoleniem na dzia³anie
pod ich wp³ywem.

Trudnoœci towarzysz¹ce akceptowaniu uczuæ
dziecka:

– Nie potrafimy akceptowaæ uczuæ dziecka, je-
œli nie akceptujemy swoich w³asnych.

– Wa¿niejsze wydaje siê nam zachowanie dziec-
ka, ni¿ to, co ono prze¿ywa.

– Walczymy z dzieckiem, aby nie czu³o tego, co
czuje, zamiast pomóc mu uporaæ siê z emocjami.

– Zaprzeczamy niewygodnym uczuciom dziec-
ka, tak naprawdê po to, aby uwolniæ od nich siebie.

Krok trzeci:
OKREŒL UCZUCIA DZIECKA
Jeœli chcemy pomóc dziecku w rozpoznaniu i

okreœleniu jego emocji, musimy pamiêtaæ o na-
stêpuj¹cych zasadach:

– Trudno jest rozpoznaæ uczucia i emocje dziec-
ka, jeœli nie staramy siê rozpoznaæ w³asnych.

– Nie nale¿y ingerowaæ na si³ê, jeœli dziecko
nie chce rozmawiaæ.

–Aby przemówiæ do serca dziecka, nie wystar-
czy techniczne opanowanie jêzyka komunikacji.

– Nie mo¿na pytaæ, dlaczego dziecko czuje to,
co czuje.

– Nie nale¿y anga¿owaæ siê bardziej, ni¿ wy-
maga tego sytuacja.

–Nie mo¿na powtarzaæ epitetów, jakimi dziec-
ko siê okreœla.

– Wa¿ne s¹ odpowiednio dobrane s³owa – przy
okreœlaniu uczuæ lepiej stosowaæ komunikat: Wy-
gl¹da na to, ¿e… Wydaje mi siê, ¿e… Mam wra-
¿enie, ¿e… , ni¿: Wiem, co czujesz…

– Nie nale¿y obawiaæ siê zerwania kontaktu z
dzieckiem w razie nieprawid³owego okreœlenia
jego stanu emocjonalnego – ono samo sprostuje
nasz¹ myln¹ ocenê, jeœli oczywiœcie nie stwier-
dzamy autorytarnie, ¿e wiemy, co dziecko czuje
albo co powinno czuæ.

– Zawsze mo¿na wróciæ do sprawy, gdy w pierw-
szej chwili zareagujemy nieprawid³owo, zaprze-
czaj¹c uczuciom lub ignoruj¹c je.



10
Krok czwarty:
ZMIEÑ PRAGNIENIA DZIECKA
W FANTAZJÊ
Wyra¿anie pragnieñ dziecka w formie fantazji

daje mu mo¿liwoœæ prze¿ycia
w wyobraŸni tego, czego nie mo¿e mieæ w

rzeczywistoœci.
J. Sakowska, 1999

Dziecko potrzebuje „luster”, w których mog³o-
by dostrzec i oceniæ swoje mo¿liwoœci i uczucia.
Takimi lustrami s¹ dla dziecka przede wszystkim
rodzice. Dziêki obserwacji swojego odbicia dziec-
ko dowiaduje siê, kim jest. Kiedy odczuwa np.
g³êboki smutek, pocz¹tkowo nie jest go œwiado-
me. Smutek jednak jest, istnieje, mimo ¿e dziec-
ko nie potrafi go sobie uœwiadomiæ. Dziecko nie
wie, ¿e jest on jego w³asnym uczuciem, ¿e stano-
wi czêœæ niego. Jeœli natomiast ów smutek bêdzie
dostrzegalny w „lustrze”, dziecko przyjmie go i
uzna za swój, a wniosek, jaki wyci¹gnie w swojej
psychice, bêdzie brzmia³: Mam prawo odczuwaæ
smutek, smutek jest czymœ dobrym.

Odbiciem smutku dziecka jest dostrze¿enie tego
uczucia przez rodziców. Jeœli rodzice widz¹ jego
smutek i akceptuj¹ go, dziecko otrzymuje od nich
niejako przyzwolenie na ten stan, który odt¹d sta-
nie siê czêœci¹ ¿ycia dziecka. Jeœli natomiast ro-
dzice sami nie maj¹ uregulowanego stosunku do
tego rodzaju emocji, nie dostrzeg¹ jej równie¿ u
swojego dziecka. „Lustro” bêdzie puste, nieme,
nie bêdzie w stanie pokazaæ dziecku („odpowie-
dzieæ na jego pytanie”), co siê z nim dzieje, co
odczuwa. A ka¿de „lustro” powinno wiedzieæ, ¿e
dziecko ogl¹da w nim wszystkie swoje uczucia.

Jeœli doros³y akceptuje np. strach dziecka, to
mo¿e ono zauwa¿yæ w „lustrzanym odbiciu” i
stwierdziæ:

– Uczucia s¹ dobre, maj¹ prawo istnieæ.
– Mogê zaakceptowaæ swój strach, poniewa¿

jestem akceptowany przez rodziców, gdy siê bojê.
– Moja potrzeba ukojenia, pociechy jest czymœ

dobrym, mogê z niej korzystaæ, mam prawo od-
czuwaæ tak¹ potrzebê oraz oczekiwaæ, ¿e bêdzie
zaspokojona.

Jeœli doros³y nie akceptuje np. strachu dziecka,
to mo¿e ono „zauwa¿yæ w lustrze” i stwierdziæ:

– Strach nie jest czymœ dobrym, co mo¿na by
uznaæ za czêœæ siebie.

– Muszê nauczyæ siê odwracaæ uwagê od stra-
chu, np. poprzez skupienie siê na czymœ zupe³nie
innym.

– Moich potrzeb nie nale¿y traktowaæ powa¿-
nie, a najlepiej o nich zapomnieæ.

Jeœli doros³y bêdzie wielokrotnie powtarza³
okreœlone zachowania,

dziecko przyjmie je za obowi¹zuj¹cy wzorzec.
Przez wielokrotne obserwacje »swojego odbicia

w lustrze« dziecko zaczyna budowaæ w³asny
wizerunek oraz wyobra¿enie o sobie samym. Z

tych dzieñ po dniu, miesi¹c po miesi¹cu widzia-
nych obrazów z czasem formuje siê »ja«

dziecka: Takim siê stajê.
T. Hellsten, 2005

Kiedy stosowaæ powy¿sze umiejêtnoœci?
– Gdy dziecko ma problem lub prze¿ywa trud-

ne dla siebie uczucia.
– Gdy jest czas na s³uchanie.
– Gdy dziecko ma ochotê na rozmowê.
– Gdy rodzic jest w stanie zaakceptowaæ ka¿de

uczucie dziecka.
– Gdy rodzic wierzy, ¿e dziecko poradzi sobie

z problemem.

Jeszcze o uczuciach…
Sfera emocjonalna ka¿dego cz³owieka jest je-

dyna w swoim rodzaju i podkreœlana przez ró¿ni-
ce mówi¹ce o indywidualnoœci, np.: Twoja sio-
stra uwielbia czekoladê, a ty lubisz banany.

Wiêcej ni¿ dwa sprzeczne uczucia mog¹ wspó³-
istnieæ, np.: Jeœli jedna twoja czêœæ chce jechaæ
na obóz, a inna woli zostaæ w domu – masz trud-
ny wybór.

Je¿eli doros³y szanuje stany emocjonalne dziec-
ka, dziecko uczy siê szacunku do osoby doros³ej,
bo ona sama okazuje mu szacunek. Mówi¹c dziec-
ku, ¿e nie czujemy tego, co ono czuje, eliminuje-
my jego naturalny instynkt obrony (który opiera
siê na odczuciach), pozbawiamy je pewnoœci sie-
bie i ufnoœci we w³asne si³y. Kiedy uznajemy re-
alnoœæ prze¿yæ emocjonalnych dziecka, rozwija-
my u niego zdolnoœæ postêpowania zgodnie z
wewnêtrznymi bodŸcami oraz umiejêtnoœæ dba-
nia o swoje potrzeby.

Aby nasza mi³oœæ s³u¿y³a dzieciom, musimy
krok po kroku nauczyæ siê, jak zamieniaæ j¹ na
w³aœciwe s³owa. Gdy na przyk³ad gniewamy siê,
tak¿e mo¿emy u¿ywaæ s³ów, ale tylko takich, które
nie wyrz¹dzaj¹ szkody. Osobowoœæ dziecka jest
jak mokry cement, dobrze wiêc wiedzieæ, jakie
œlady na nim zostawiamy.

Rol¹ rodziców nie jest pilnowanie, by dziecko
by³o ci¹gle szczêœliwe, ale by dojrzewa³o – a w tym
pomaga prze¿ywanie ¿alu, gniewu, rozczarowania.
Nie mo¿na chroniæ dziecka przed takimi uczucia-
mi, trzeba nauczyæ je, jak ma sobie z nimi radziæ.
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Materia³y do autorefleksji
• Æwiczenie 1
Co stanowi bezpoœredni, a co poœredni wyraz

uczuæ?
Poni¿sze wypowiedzi s¹ przyk³adami ró¿nego

sposobu wyra¿ania w³asnych uczuæ.
Spróbuj wybraæ te zdania, które bezpoœrednio

wyra¿aj¹ uczucia mówi¹cego, i postaw przy nich
literê B.

Wzór
Zostaw to!
Przestañ mnie denerwowaæ!
Tak siê nie robi!
Nie lubiê, gdy to robisz! B
Przyk³ad 1
Razi mnie, gdy tak obchodzisz siê z ludŸmi.
Zachowujesz siê jak s³oñ w sk³adzie porcelany!
Inni ludzie nic ciê nie obchodz¹?
Móg³byœ przynajmniej zachowaæ zasady uprzej-

moœci!
Przyk³ad 2
Nie œmiej siê tak!
Czujê siê niespokojna, gdy siê tak œmiejesz.
Jesteœ niemo¿liwy.
Czy naprawdê wydaje ci siê to takie œmieszne?
Przyk³ad 3
Ale¿ ja jestem g³upia.
Widzê, ¿e pope³ni³am wielki b³¹d.
Jestem z siebie niezadowolona.
Przyk³ad 4
Widzê, ¿e chcesz mnie sobie podporz¹dkowaæ.
Twoje zachowanie mnie oburza.
Czujê siê przy tobie przegrana.
Przyk³ad 5
Musia³am czekaæ ca³¹ godzinê!
No, nareszcie!
Jestem zirytowana, ¿e dopiero teraz przycho-

dzisz.
Zupe³nie przemarz³am.
Przyk³ad 6
Czy to æwiczenie bêdzie bardzo trudne?
Znowu coœ, nad czym trzeba siê pog³owiæ.
Pani chce nas tu zamêczyæ.
Trochê siê bojê tego æwiczenia.
Przyk³ad 7
To nie by³ dobry dzieñ.
Pech przeœladuje mnie od samego rana.
Wszyscy siê na mnie dzisiaj uwziêli!
Jestem zmêczona po ca³ym dniu.
Przyk³ad 8
Nigdy nie dotrzymujesz s³owa.
Jestem zawiedziona, ¿e nie za³atwi³eœ tego, co

obieca³eœ.

Nie liczysz siê ze mn¹!
Lekcewa¿ysz moje potrzeby!
Przyk³ad 9
Jesteœ bezwzglêdny i bez serca!
¯ycie z tob¹ to jedno pasmo udrêki.
Przykro mi, ¿e zapomnia³eœ o moich urodzinach.
Powinnam uwa¿niej s³uchaæ przestróg mojej

matki.
Przyk³ad 10
Jesteœ cudowny!
Kto ci powiedzia³, ¿e o czymœ takim marzy³am?
Naprawdê cieszê siê z twojego prezentu.

• Æwiczenie 2
Zapoznaj siê z proponowanym podzia³em

uczuæ. Nie jest on wartoœciuj¹cy. Pozwala nato-
miast nazwaæ reakcje emocjonalne, nie budz¹c
wewnêtrznych oporów powstaj¹cych wtedy, kie-
dy mamy przyznaæ siê (przed sob¹!) do uczuæ,
które uwa¿amy za z³e albo za które byliœmy kara-
ni w dzieciñstwie.

– Do ka¿dej z poni¿szych grup dopisz niewy-
mienione jeszcze rodzaje uczuæ.

– Okreœl swoje uczucia wobec kilku wybranych
wa¿nych dla ciebie osób.

– Za ka¿dym razem wymieñ trzy rodzaje uczuæ.
– Pamiêtaj, ¿e najczêœciej prze¿ywamy uczucia

mieszane, rzadko jednorodne, a czasem nawet prze-
ciwstawne.

Uczucia gniewne: z³y nastrój, irytacja, niepo-
kój, napiêcie, zniecierpliwienie, rozdra¿nienie,
oburzenie, bunt, gniew, wrogoœæ, nienawiœæ, nie-
chêæ, mœciwoœæ, podleganie, zniewolenie, wœcie-
k³oœæ, z³oœæ…

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
Uczucia lêkowe: niepewnoœæ, wytr¹cenie z

równowagi, niepokój, speszenie, zagubienie, zde-
nerwowanie, wahanie, trema, lêk, strach, obawa,
poczucie zagro¿enia, obcoœæ, nieufnoœæ, panika,
przera¿enie…

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
Uczucia smutku: zdeprymowanie, zawód, roz-

czarowanie, bezradnoœæ, przygnêbienie, upokorze-
nie, poczucie odrzucenia, poczucie utraty, znu-
dzenie, ¿al, troska, poczucie braku, poczucie
krzywdy, poczucie niedocenienia, depresja, za³a-
manie, beznadziejnoœæ, poczucie nêdznoœci, po-
czucie grzesznoœci…

.................................................................................
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.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Uczucia pogodne: dobry nastrój, swoboda, za-

dowolenie, optymizm, weso³oœæ, radoœæ, rozcza-
rowanie, zachwyt, entuzjazm, rozbawienie, szczê-
œcie, satysfakcja, triumf, bezpieczeñstwo, ufnoœæ…

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
Uczucia wiêzi: sympatia, uznanie, przyjaŸñ, ak-

ceptacja, wdziêcznoœæ, lubienie, docenianie, szano-
wanie, pozostawanie pod czyimœ urokiem, fascyna-
cja, zakochanie, mi³oœæ, poczucie wspólnoty, zwi¹-
zanie, przynale¿noœæ, oddanie, uwielbienie, podziw…

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

• Æwiczenie 3
Okreœl swoje uczucia towarzysz¹ce ci w sytu-

acjach jak poni¿ej:
Sytuacja A
WyobraŸ sobie, ¿e jesteœ w podró¿y do miej-

sca, gdzie od dawna pragn¹³eœ byæ. Podró¿ prze-
biega sprawnie.

Twoje uczucia:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Sytuacja B
Wiesz, ¿e jesteœ oczekiwany. WyobraŸ sobie oso-

bê oczekuj¹c¹.

Twoje uczucia:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Sytuacja C
W podró¿y wystêpuje niespodziewana przeszko-

da. Ju¿ wiesz, ¿e nie dojedziesz na czas.
Wszystko siê komplikuje
Twoje uczucia:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

.................................................................................

• Æwiczenie 4
Spróbuj odpowiedzieæ na pytanie:
Co znaczy dla ciebie zmagaæ siê z uczuciem?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Przypomnij sobie tak¹ sytuacjê i napisz, co ci

wtedy pomog³o:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

• Æwiczenie 5
Sytuacja A
WyobraŸ sobie zdarzenie, które mia³o miejsce

w pracy: Masz bardzo dobr¹ pracê, w miarê sa-
modzielne stanowisko i przyjaŸnie nastawionych
wspó³pracowników. Rozwijasz siê i w pe³ni reali-
zujesz. Twoje zarobki s¹ tak¿e satysfakcjonuj¹-
ce. Pewnego dnia do waszego pokoju przychodzi
szef i og³asza, ¿e wygraliœcie bardzo wa¿ny prze-
targ, wiêc teraz trzeba siê sprê¿yæ i wykonaæ do-
datkowe obliczenia i przygotowaæ podsumowa-
nie. Chce, ¿eby wszystko by³o gotowe pod ko-
niec dnia. Oczywiœcie zabierasz siê do tego z
ochot¹, wykonuj¹c jednoczeœnie swoj¹ bie¿¹c¹
pracê.

Niema³o trudu i wysi³ku kosztowa³o ciê to, aby
zd¹¿yæ ze wszystkim. Pod koniec dnia oddajesz
szefowi wymagan¹ dokumentacjê. Zbierasz siê do
domu, sk³adasz swoje rzeczy i masz zamiar ju¿
wyjœæ, kiedy sekretarka szefa prosi ciê do jego
gabinetu. Wchodzisz, widzisz jakichœ ludzi, a szef,
nie zwa¿aj¹c na ich obecnoœæ, krzyczy: Œwietnie,
¿e raczy³aœ przyjœæ. To, co mi tu przynios³aœ, nie
nadaje siê nawet do kosza. Zastanawiam siê, za
co ci p³acê! – Ale¿... Chcesz wejœæ szefowi w s³o-
wo, on jednak nie dopuszcza ciê do g³osu i jesz-
cze g³oœniej krzyczy: Nie mamy o czym rozmawiaæ!
Zastanów siê, czy chcesz u mnie pracowaæ, bo ja
zastanawiam siê, czy chcê mieæ takiego pracow-
nika! Kiedy znowu chcesz coœ powiedzieæ, szef
ucina szorstko: Ju¿ skoñczy³em! Do widzenia!

Jak siê czujesz w tej sytuacji?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Sytuacja B
Twoi wspó³pracownicy udaj¹, ¿e nic nie s³y-

szeli. Koñczysz zbieraæ swoje rzeczy i opuszczasz
biuro. Nie ukrywasz zdenerwowania i w drodze
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do domu opowiadasz oœmiu ró¿nym osobom o
tym, co ciê spotka³o w pracy.

Osoby, którym relacjonujesz zdarzenie, reaguj¹
w ró¿ny sposób. Po us³yszeniu ka¿dej wypowie-
dzi krótko zapisz swoj¹ wewnêtrzn¹ reakcjê – to,
co pomyœla³eœ i poczu³eœ, a nie to, co faktycznie
odpowiedzia³byœ. Nie zastanawiaj siê, co powi-
nieneœ poczuæ. Wa¿ne jest to, co naprawdê czu-
jesz. Znakiem „+” lub „– ” zaznacz swoj¹ chêæ
lub niechêæ do kontynuowania rozmowy w da-
nym momencie i na ten temat z konkretn¹ osob¹.

Osoba 1
Nie histeryzuj i nie przesadzaj. Przecie¿ nic ta-

kiego siê nie sta³o. Robisz z ig³y wid³y, bo jesteœ
przewra¿liwiona. No, g³owa do góry!

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Osoba 2
No có¿, takie jest ¿ycie. Widzisz, jak to jest –

raz siê jest na wozie, raz pod wozem. Niestety,
¿ycie nie jest us³ane ró¿ami. Musisz siê z tym po-
godziæ.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Osoba 3
Pos³uchaj, powiem ci, co masz zrobiæ. WeŸ tê

pracê do domu, posiedŸ nawet w nocy, ale zrób
to i jutro z samego rana idŸ do szefa. Przeproœ
go, poka¿, co zrobi³aœ, i obiecaj, ¿e wiêcej taka
sytuacja siê nie powtórzy.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Osoba 4
Opowiedz mi dok³adnie, jak to by³o. Co to

by³y za sprawy niecierpi¹ce zw³oki, które prze-
szkodzi³y ci wykonaæ specjalne polecenie sze-
fa? Czy nie by³o oczywiste, ¿e bêdzie z³y, je¿eli
nie wykonasz tego natychmiast? Czy wczeœniej
zdarzy³o ci siê coœ podobnego? Dlaczego nie
przysz³o ci do g³owy, by pójœæ za nim i zaraz
mu wszystko wyjaœniæ?

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Osoba 5
Naprawdê rozumiem twojego szefa. Wiesz, on

przecie¿ za wszystko odpowiada. Przejmuje siê
bardzo swoj¹ prac¹ i chce, ¿eby by³o jak najle-
piej. Najprawdopodobniej ¿yje w ogromnym stre-
sie. No i widaæ, ¿e puœci³y mu nerwy.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Osoba 6
Tak mi ciebie strasznie ¿al, moje biedactwo. Ale¿

masz pecha! Takie poœwiêcenie, i co! Taka zap³a-
ta! Inni to maj¹ dobrze – nic nie robi¹, a awan-
suj¹. A ty zawsze musisz mieæ jakieœ k³ody pod
nogami. Bardzo mi ciebie ¿al.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Osoba 7
S³uchaj, znam ciê ju¿ tyle czasu i uwa¿am, ¿e to

zupe³nie inny problem. Ty po prostu masz trud-
noœci w relacjach z facetami. Mo¿e to wynika z
urazów z dzieciñstwa? Trzeba by siê przyjrzeæ,
jakie by³y twoje relacje z ojcem.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Osoba 8
Wygl¹da na to, ¿e by³o to dla ciebie bardzo

przykre i trudne doœwiadczenie. Zaatakowana w
obecnoœci innych, i to bez mo¿liwoœci wyjaœnie-
nia... Ca³e to zdarzenie chyba mocno wytr¹ci³o
ciê z równowagi...

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

• Æwiczenie 6
Opisz kilka wydarzeñ, które mia³y miejsce w

twoim ¿yciu w tym tygodniu.
Jakie uczucia towarzyszy³y ci w tych sytu-

acjach?
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Pomyœl o przedstawionych zdarzeniach i napisz,
czy i jak wyra¿a³eœ prze¿ywane uczucia.

Czy kiedykolwiek pod wp³ywem uczuæ wywo-
³a³eœ sytuacjê, która spowodowa³a konsekwencje
dla osób z twojego otoczenia?

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Jakie refleksje towarzysz¹ ci po wykonaniu tego
æwiczenia?

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
Zapisz kilka dialogów z dzieckiem, w których

uda³o ci siê zastosowaæ nowy jêzyk porozumie-
wania siê, tzn. reagowaæ empatycznie, nazywaæ
uczucia dziecka, s³uchaæ z uwag¹ wypowiedzi
dziecka itd.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

3. Jak zachêcaæ dziecko
   do wspó³pracy?
W porozumiewaniu siê z dzieckiem najwa¿niej-

szy jest sposób przekazywania poleceñ, próœb, in-
formacji. Jeœli zrobisz to w³aœciwie, wspó³pracê
dziecka masz zapewnion¹.

Aby zachêciæ dziecko do wspó³pracy:
– Opisz, co widzisz, lub przedstaw problem:
Pod³oga w kuchni jest brudna.
– Udziel jak najkrótszej informacji:
Brud z pod³ogi przykleja siê do kapci i roznosi

po ca³ym mieszkaniu.
– WyraŸ to jednym s³owem lub gestem:
Pod³oga.
– Opisz, co czujesz, ale nie wypowiadaj siê na

temat charakteru dziecka:
Nie lubiê, kiedy brud lepi mi siê do kapci.
– Daj dziecku wybór:
Wolisz wytrzeæ pod³ogê mokr¹ szmat¹, czy umyæ

mopem?
– Napisz liœcik:
Jestem brudna i ca³a siê klejê. Pragnê wody i

œcierki. Dziêkuje! Twoja pod³oga w kuchni
– Unikaj niejasnego, nieprecyzyjnego formu-

³owania oczekiwañ wobec dziecka, typu:
Szykuj siê do spania… B¹dŸ grzeczny… WeŸ

siê w garœæ… Przestañ… Uspokój siê.

SYTUACJE UCZUCIA Dla szybkiego przypomnienia...

Jak pomóc dzieciom,
aby radzi³y sobie

z w³asnymi uczuciami?
Dzieci potrzebuj¹, aby ich uczucia

by³y akceptowane i doceniane.
1. S³uchaj dziecka spokojnie i z uwag¹.

2. Zaakceptuj jego uczucia s³owami: Och,
mmmm, rozumiem.

3. Okreœl te uczucia: To frustruj¹ce.
4. Zmieñ pragnienia dziecka w fantazjê:
Pragnê wyczarowaæ dla ciebie ca³¹ kiœæ

bananów.
5. Wszystkie uczucia mo¿na zaakceptowaæ.

Pewne dzia³ania nale¿y ograniczyæ:
Widzê, jak jesteœ z³y na brata.

Powiedz mu, co chcesz, s³owami,
nie piêœciami.
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Istotne s¹ w³aœciwie sformu³owane komunikaty,

którymi chcemy zachêciæ dziecko
do wspó³pracy z nami.

S³u¿¹ temu s³owa klucze:
Zale¿y mi… Potrzebujê… Oczekujê...

Aby zdyscyplinowaæ dziecko, nale¿y nie tyl-
ko dostrzec jego uczucia, trzeba tak¿e zrozu-
mieæ i uwzglêdniæ jego niechêæ do ograniczeñ.
Trudno siê przecie¿ spodziewaæ, ¿eby dziecko
cieszy³o siê z zakazów. Jeœli weŸmiemy pod
uwagê stan emocjonalny dziecka i jego ocenê
sytuacji, mamy szansê na dobrowolne zaak-
ceptowanie przez dziecko zmiany zachowania
i wyrobienie samodyscypliny.
Zachêcanie dziecka do wspó³pracy wi¹¿e siê

ze stosowaniem wobec niego ograniczeñ.
Ustawienie ograniczeñ w sposób, który chroni

szacunek do samych siebie –
zarówno rodziców, jak i dzieci – pozwala

dzieciom na identyfikowanie siê
z rodzicami i wartoœciami, które oni wyznaj¹,

oraz zdefiniowanie wewnêtrznych form
zachowañ.

                                      J. Sakowska, 1999
Niestety, rodzice, chc¹c nak³oniæ dziecko do

pos³uszeñstwa, czêsto stosuj¹ niekorzystne meto-
dy. S¹ to np.:

– groŸba:
Jeœli tego nie zrobisz, to…;
– przekupstwo (obietnica nagrody):
Jeœli to zrobisz, to…;
– obietnice, które oznaczaj¹ tyle, ¿e bez obiet-

nicy nie mo¿na ufaæ;
– krytyka, sarkazm, które maj¹ wp³yn¹æ na am-

bicjê dziecka;
– porównywanie;
– poni¿anie.
                                         H. Ginott, 1998

Rodzice najczêœciej pope³niaj¹ b³êdy, kiedy:
– zwracaj¹ dziecku uwagê w czasie sprzeczki

lub w z³oœci;
– stosuj¹ chaotyczne, obraŸliwe i nieadekwat-

ne restrykcje;
– zapominaj¹, ¿e prze¿ywaj¹c silne uczucia,

dziecko nie jest w stanie s³uchaæ;
– u¿ywaj¹ s³ów, które bardziej wzmacniaj¹

opór, ni¿ sk³aniaj¹ do porozumienia.
                                      J. Sakowska, 1999
W takiej „rozmowie” obie strony nie s³uchaj¹

siê nawzajem.

Jeœli chcesz, ¿eby dziecko ciê s³ucha³o
i aby do ciebie mówi³o,

pamiêtaj o zasadach, które
powinny obowi¹zywaæ

w rozmowie rodzica z dzieckiem.
Kiedy rozmawiasz z dzieckiem:
– Mów, jakie odczucia wywo³uj¹ w tobie za-

chowania rozmówcy, i zaczynaj wypowiedŸ od
informacji o swoich uczuciach, np. Z³oszczê siê...
Denerwuje mnie…

– Mów o konkretnych zachowaniach dziecka,
a nie o tym, jakie ono jest, np.: Z³oszczê siê, kie-
dy nie wyrzucasz papierków do kosza na œmieci,
zamiast: Jesteœ ba³aganiarzem.

– Nie oceniaj i nie dawaj rad.
– Unikaj uogólnieñ typu: Zawsze, ka¿dy, wszy-

scy…
Mów tylko o sprawach, na które rozmówca ma

wp³yw.
– Mów stanowczo, ale ³agodnie, w trybie oznaj-

muj¹cym, a nie rozkazuj¹cym.
– Nigdy nie traæ cierpliwoœci – to ostatni

„klucz”, który otwiera drzwi.

Materia³y do autorefleksji
• Æwiczenie 1
WyobraŸ sobie, ¿e wracasz z pracy i wchodz¹c

do domu, widzisz na pod³odze w przedpokoju
mokry rêcznik, strój k¹pielowy, klapki i poroz-
rzucane ksi¹¿ki, a w kuchni – górê brudnych na-
czyñ. Twoje dziecko wróci³o z basenu przed two-
im przyjœciem i gra na komputerze.

Napisz zdania, które mog³yby byæ wypowie-
dziane do dziecka, ale nie by³yby pomocne w tej
sytuacji:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
A teraz pomyœl, na czym ci zale¿y i czego ocze-

kujesz. Zapisz to poni¿ej:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Jakie refleksje ci towarzysz¹, kiedy czytasz

obie wypowiedzi? Znajduj¹c siê w tej samej
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sytuacji, spróbuj wykorzystaæ ka¿d¹ z pozna-
nych umiejêtnoœci, aby zachêciæ dziecko do
wspó³pracy.

Opisz, co widzisz, lub przedstaw problem:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Udziel jak najkrótszej informacji:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Powiedz to jednym s³owem:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Powiedz o swoich uczuciach:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Daj dziecku wybór:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Napisz liœcik:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

• Æwiczenie 2
Oto sytuacje pokazuj¹ce ró¿ne zachowania dzie-

ci. Stosuj¹c poznane zasady, spróbuj zachêciæ
swoje dziecko do wspó³pracy.

Sytuacja A
Chcesz przyszyæ guzik i nie mo¿esz znaleŸæ

ig³y. Twoje dziecko ostatnio wyjê³o ca³e pude³-

ko z przyborami do szycia, ale nie od³o¿y³o go
na miejsce.

Twoja reakcja:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Reakcja, która zachêci dziecko do wspó³pracy:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Sytuacja B
Dziecko nie odda³o reszty z zakupów.
Twoja reakcja:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Reakcja, która zachêci dziecko do wspó³pracy:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Sytuacja C
Dziecko nie wysz³o z psem o ustalonej porze.
Twoja reakcja:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Reakcja, która zachêci dziecko do wspó³pracy:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Sytuacja D
Rano, wychodz¹c do pracy, zostawiasz w miesz-

kaniu porz¹dek. Po przyjœciu okazuje siê, ¿e
³azienka jest zalana i pe³no w niej b³ota, a w domu
panuje ogólny nie³ad. Twoje dziecko bawi siê z
kolegami.

Twoja reakcja:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Reakcja, która zachêci dziecko do wspó³pracy:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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Sytuacja E
Dziecko chce pobawiæ siê na dworze, ale nie

sprz¹tnê³o swoich rzeczy w pokoju.
Twoja reakcja:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Reakcja, która zachêci dziecko do wspó³pracy:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Sytuacja F
Twoje dziecko zaprasza do domu kolegów.

Dzieci bawi¹ siê w ca³ym mieszkaniu.
Twoja reakcja:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Reakcja, która zachêci dziecko do wspó³pracy:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

• Æwiczenie 3
Wymieñ kilka sytuacji, kiedy chcesz, aby dziec-

ko coœ robi³o lub czegoœ nie robi³o:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Do wy¿ej wymienionych sytuacji zastosuj

poznany sposób oddzia³ywania, który mo¿e za-
chêciæ dziecko do wspó³pracy. Wybierz tê umie-
jêtnoœæ, która wed³ug ciebie da najlepszy efekt:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

• Æwiczenie 4
Wypisz s³owa, których uda³o ci siê nie powie-

dzieæ (czasem to, czego nie powiesz, mo¿e byæ
tak samo pomocne jak to, co powiesz).

Sytuacja:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

S³owa:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Które pomys³y na zachêcenie dziecka do wspó³-
pracy uda³o ci siê zrealizowaæ? Jaka by³a reakcja
dziecka?

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Dla szybkiego przypomnienia...

Joanna Sakowska
– Psycholog i doœwiadczony edukator, wiele

lat zwi¹zana z oœwiat¹. Autorka i realizatorka
programów profilaktycznych i wychowawczych

dla dzieci i m³odzie¿y, m.in. Profilaktyka
uzale¿nieñ w szkolehumanistycznej, Drugi

elementarz, czyli program siedmiu kroków.Opra-
cowa³a Szko³ê dla Rodziców i Wychowawców –

program zajêæ warsztatowych, który opubliko-
wa³a i kierowa³a jego realizacj¹ jako koordy-

nator krajowy.

Aby zachêciæ
dziecko do wspó³pracy:

1. Opisz, co widzisz,
lub przedstaw problem:

Na ³ó¿ku le¿y mokry rêcznik.
2. Udziel informacji:

Ten rêcznik moczy mój koc.
3. Opisz, co czujesz:

Nie lubiê spaæ w mokrym ³ó¿ku.
4. Napisz liœcik i umieœæ go

powy¿ej wieszaka na rêczniki:
Proszê, odwieœ mnie na miejsce,

abym móg³ wyschn¹æ.
Dziêkujê!

Twój rêcznik

Opracowano na podstawie strony internetowej ORE
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Ksi¹¿kê poleca –
Monika Wilczyñska

(portal SzczecinCzyta.pl)

RELAKS
Z

KSI¥¯K¥

Zostañ wspieraj¹cym trenerem, czyli
jak poprawiæ relacje z nastolatkiem
Jeœli masz problemy w komunikacji z dorastaj¹-

cym dzieckiem – to ksi¹¿ka dla ciebie! Jeœli uwa-
¿asz, ¿e Twoje dziecko to nastolatek idealny – rów-
nie¿ przeczytaj tê ksi¹¿kê. Dziêki niej zrozumiesz,
jak wiele problemów maj¹ rodzice dzieci obdarowa-
nych trudnym charakterem. Choæ jak twierdzi autor
„ka¿dy m³ody cz³owiek, bez wzglêdu na to, czy ma
trudny charakter, czy jest ugodowy, czy te¿ „niezde-
cydowany”, przejawia w okresie adolescencji, pew-
ne skrajne lub trudne pod wzglêdem wychowawczym
zachowania”. Autor, Robert J. MacKenzie, psycho-
log wychowawczy i terapeuta rodzin, jest ojcem na-
stolatka i wie o czym pisze. Konflikty, z³a komuni-
kacja, próby si³… To lektura, która pomaga rodzi-
com zrozumieæ okres ¿ycia miêdzy dzieciñstwem a
doros³oœci¹, czyli w³aœnie adolescencjê.Gdy u syna
lub córki w wieku nastoletnim zaobserwujemy dy-
stans emocjonalny, to sygna³, ¿e czas dostosowaæ
nasz¹ rolê i metody do potrzeb starszego dziecka. Od

tej pory stañmy siê raczej „wspieraj¹cym trenerem”
– radzi autor. Poznanie temperamentu, dostosowanie
stylu wyznaczania granic – to kluczowe sk³adniki,
które poprawi¹ komunikacjê i zapewni¹ satysfakcjo-
nuj¹ce relacje z dzieæmi. Jak pisze autor, problemem
wielu doros³ych jest fakt, ¿e chc¹ zmieniæ coœ, czego
zmieniæ siê nie da. To temperament dziecka. Pierw-
szym krokiem ku dobrej komunikacji, jest uœwiado-
mienie sobie tego.  Temperament rodziców ma rów-
nie¿ wp³yw na relacje z dzieæmi. By usprawniæ ko-
munikacjê, powinniœmy siê … dostroiæ.

Ksi¹¿ka sk³ada siê kilkunastu rozdzia³ów. Mo¿-
na j¹ podzieliæ na dwie czêœci. Pierwsza daje od-
powiedŸ na pytanie „Co siê dzieje?” a druga „Co
z tym zrobiæ?”.

McKenzie wyjaœnia jak temperament oddzia³u-
je na zachowanie, przypomina jak wa¿ne jest wy-
znaczanie granic i konsekwencja. Jak radziæ so-
bie z prób¹ si³, oporem i gniewem? Jak wspieraæ?
Jak zaufaæ? Ka¿dy rozdzia³ to du¿a dawka cieka-
wych informacji, poparta przyk³adami z ¿ycia…
Historie rodziców i nastolatków brzmi¹ znajomo.
To daje otuchê, ¿e nie jesteœmy sami. Okazuje
siê, ¿e na ca³ym œwiecie rodzice maj¹ podobne
problemy (niby to wiemy, ale zawsze warto sobie
o tym przypomnieæ). Mo¿emy je porównaæ i dziêki
temu spojrzeæ na to z innej perspektywy.

Autor w swojej ksi¹¿ce przedstawia proste i ja-
sne narzêdzia oraz metody, które przydadz¹ siê w
programie szkolenia rodzicielskich umiejêtnoœci.
Du¿y nacisk k³adzie na poprawieniu dopasowa-
nia metod wyznaczania granic do temperamentu
i stylu uczenia siê dziecka. Niestety niektórzy
m³odzi ludzie potrzebuj¹ czegoœ wiêcej. Wtedy
nale¿y udaæ siê do specjalisty. Kiedy i gdzie szu-
kaæ profesjonalnej pomocy, o tym mo¿na prze-
czytaæ w ostatnim rozdziale ksi¹¿ki.

Jak pomóc dzieciom przejœæ ten niezbêdny pro-
ces rozwojowy, nie trac¹c przy tym zdrowych zmy-
s³ów? Musimy je zrozumieæ, wspieraæ i pamiêtaæ,
¿e to proces tymczasowy. Nie zapominajmy te¿,
¿e tylko pozytywna, pe³na szacunku relacja gwa-
rantuje, ¿e nastolatek bêdzie tolerowa³ nasz¹ po-
moc i chcia³ wspó³dzia³aæ. Uzbrójmy siê w cier-
pliwoœæ. Powodzenia!

Robert J. MacKenzie
NASTOLATKI
Kiedy pozwoliæ? Kiedy zabroniæ?
 przek³ad: Anna Sawicka - Chrapkowicz, Gdañskie
Wydawnictwo Psychologiczne/GWP, 2017
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Zenon Lach-Ceraszyñski
z pi¹tego wymiaru…
odnaleŸæ poetyckie akcenty…
i wydobyæ z pi¹tego wymiaru…
Co to takiego ten pi¹ty wymiar? Czy nie wy-

starcza nam nasza normalna czasoprzestrzeñ? Ta
sprawdzona i znajomo przyjazna? Czterowymia-
rowa, gdzie wszystko jest do zmierzenia, opisa-
nia, obejrzenia… i przestrzeñ, i czas, i nasza rze-
czywistoœæ w nich….

To sk¹d ten pi¹ty wymiar? Dok¹d zaprasza nas
Twórca? W jaki inny nieznany (a mo¿e jednak
znany) œwiat?

A mo¿e to pomy³ka… nie tom wierszy a roz-
prawa z fizyki kwantowej? Gdzie o pi¹tym wy-
miarze mówi siê w teorii strun:

Pi¹ty [wymiar] mo¿na sobie wyobraziæ jako
rozga³êzienia na osi czasu, która przedstawia
czwarty wymiar. Tak wiêc pi¹ty wymiar to nieja-
ko mo¿liwoœci wyboru. To tak¿e kontinua wie-
lu œwiatów opisywane przez interpretacjê mecha-
niki kwantowej Hugh Everetta.

Oczywiœcie, celowo wprowadzam w zmiesza-
nie. Jesteœmy jak najbardziej w artystycznej
przestrzeni i w poetyckim czasie z pi¹tego wy-
miaru…  (ju¿ drugiego)  tomu wierszy Zenona
Lacha-Ceraszyñskiego. To sam Autor pi¹tego

ko³a u s³owa… tworzy dla nas swoist¹ i niepo-
wtarzaln¹ przestrzeñ rodem z pi¹tego wymiaru
w³aœnie… Na swój i odbiorcy u¿ytek kreuje
nowy œwiat (czy równoleg³y?), w którym do-
tychczasowa, znana nam  rzeczywistoœæ  zosta-
je przefiltrowana  przez wyobraŸniê artysty i
zapisana ponownie jak nowy matematyczny
wzór, wyprowadzony z obserwacji zjawisk, eg-
zystencjalnego doœwiadczenia a zamkniêty w
refleksji zapisanej wersem.

W¹tkiem – wysnutym z pi¹tego wymiaru…  i
zgodnym z prawami fizyki, rz¹dz¹cymi naszym
poznawalnym œwiatem - stanie siê wyekspono-
wana tutaj idea: …pi¹ty wymiar to niejako mo¿-
liwoœci wyboru. To ona oraz myœl przewodnia
zawiod³y poetê w przeczuwane przestrzenie
wiersza:  chwila refleksji zanim dotkniesz/
mojego dzisiaj/ obejrzyj siê/ na swoje wczoraj/
na nasze kiedyœ/ razem/ mo¿e odnajdziemy//
wspólny pocz¹tek

Zaiste, zaskakuj¹cy jest ten nowy tom Zeno-
na Lacha-Ceraszyñskiego. Przy pierwszym czy-
taniu, pobie¿nym… odnajdujemy spokojne
obrazki codziennoœci, mo¿e niektóre nazbyt
znajome z sytuacji spo³ecznych czy politycz-
nych, ocieraj¹ce siê (pozornie) o bana³  lub o
plotkarski ton Facebooka… Pospolite zdarze-
nia…? A jednak  jest coœ poza tym… jakieœ
niepokoj¹ce œwiat³o w tym tunelu… które wy-
prowadza  na rozleg³e przestrzenie nieogarniê-
tego wzrokiem horyzontu filozoficznych prze-
myœleñ, pe³nych aluzji, odwo³añ, odniesieñ do
Dekalogu, do mitologii, do historii dawnej i
czasów wspó³czesnych… Odnajdujemy bolesne
relacje z „wadzenia siê z Bogiem” o przykaza-
nia,  wypominanie dziœ niewartoœci cnotom
Wiary, Nadziei, Mi³oœci:

rozsypa³a siê mi³oœæ/ rozmieni³a na drobne/
potania³y nasze serca/ nadci¹ga inflacja uczuæ
albo  opisywanie  obojêtnoœci wobec upadku
obyczajów, wyrzuty gorzkie, ¿e butwieje pa-
triotyzm/ rozpada siê w palcach/ zranione du-
sze konaj¹/ nikt po nich nie p³acze?/ d zwo -
ny nie bij¹ na alarm?

Ale to tylko inna perspektywa… Z pi¹tego
wymiaru wszystko wygl¹da inaczej, fatalista
widzi to tak: chodzê nogami do góry/ po asfal-
towych chmurach) tam ulice nie maj¹ nazw (a
skrzy¿owania œwiate³/ pode mn¹ studnia
wspomnieñ/ bez schodów do powrotu// czarna
dziura bez dna

Wyostrzone kontury sytuacji, mocniejsze to-
nacje kolorów portretów, wyraŸniejsze wady i…

Akcent
VIII edycja serii: akcent w 2019 roku w ra-

mach projektu „III SZCEZIÑSKIE PROMO-
CJE LITERATURY 2019” z dofinansowania
Miasta Szczecin
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zalety ludzi, ale nade wszystko uroda Natury (i
niekoniecznie tej realnej), bo ogl¹danej z od-
leg³oœci kosmicznych œwiatów, oddanych pêdz-
lem ilustratora tomu, Edwarda Siekierzyñskie-
go, malarza i poety ze Stargardu.

Intryguj¹ca by³a sytuacja zaproszenia Artysty
do udzia³u w tej publikacji. Otó¿ Zenon Lach
wymyœli³ sobie, ¿e poprosi o kilka obrazów w³a-
œnie stargardzkiego artysty. Umówi³ siê z wizyt¹,
dobra³ do towarzystwa m³odych fotografów, Ad-
riannê i Waldemara. Pojechali… ¿e z przygoda-
mi, to inna historia. Doœæ, ¿e powrócili z obfi-
tym plonem zdjêæ niezwyk³ych obrazów.

Surrealizm… to ma³o powiedziane. Metafi-
zyka… mistycyzm??? Ale najbardziej tajemnicz¹
okaza³a siê przystawalnoœæ wybranych przeze
mnie (a mo¿e poza mn¹) obrazów do  wierszy
Zenona Lacha.  Nie mia³am ¿adnych w¹tpliwo-
œci, ¿e obrazy nale¿y przypisaæ do wybranych
wierszy. Sk¹d takie przekonanie!? Ani Autor
tomu z pi¹tego wymiaru… ani tym bardziej
malarz, nie wiedzieli o swoich dzie³ach, a jed-
nak … w³aœnie jak w œwiatach równoleg³ych…
powstawa³y zapisane s³owem, namalowane
pêdzlem… kreacje artystycznej wyobraŸni, lu-
strzane odbicia myœli, doznañ, emocji, przeczuæ
– wyra¿anych za pomoc¹ tak ró¿nych œrodków
artystycznych:

niepokój narasta/ tnie na oœlep b³ogostan/
rozrywa nat³ok/ na strzêpy//

myœl wyzwolona/ ju¿ nie oszukuje/ rosn¹ca w
si³ê/ nabra³a odwagi/by mówiæ prawdê/

o samej sobie//
Zdumiewaj¹ce!
Poeta konsekwentnie kreuje swój pi¹ty wy-

miar, dokonuje wielokrotnych wyborów na osi
czasu… Opró¿nia warsztat wyobraŸni… Filtru-
je style i jêzyk… Korzysta z zasobów ¿artu,
kpiny, autokrytyki… Siêga po sarkazm i grote-
skê, nie stroni od purnonsensu, by wykpiæ przy-
wary i ma³oœæ ludzi… którzy, na przyk³ad, w
swym zadufaniu w nieomylnoœæ homo sapiens,
doprowadzaj¹ œwiat na skraj nuklearnej kata-
strofy. Czy to tylko niewinna poetycka dobra-
nocka z przera¿aj¹c¹ wizj¹?  A to pozornie bez-
troskie zdanie: byle do jutra

wolno byæ/ wolno trwaæ/ wolno ¿yæ/ dowolnie/
jak siê chce/ jak siê uda/ to tylko/ po wojnie

czy nie brzmi tyle wymownie, co groŸnie?
Kompozycja tomu jest prosta, a jednak to ko-

lejny pozór. Jak wszystko w twórczoœci Zeno-
na Lacha-Ceraszyñskiego…  Bo jest Poeta pe-
³en œwiadomych sprzecznoœci… Pocz¹wszy od

za³o¿onego alfabetycznego uk³adu wierszy,
wprowadzonego dla oddania ³adu… który na-
gle zostaje zburzony nie tyle koniecznoœci¹ edy-
torsk¹, co potrzeb¹ wprowadzenia dynamizmu
dramatycznego.  Realizuje tê liniê kontrastów
w  kolejnych zestawach: liryczny w melodii
piosenki i zgryŸliwie krytyczny w satyrze na
urzêdnika, zachwycaj¹cy siê akordeonist¹ i szy-
dz¹cy z okrucieñstwa ludzi wobec zwierz¹t czy
niszcz¹cych przyrodê,  wra¿liwy na urodê biesz-
czadzkich po³onin i z luboœci¹ opisuj¹cy szcze-
ciñskie (niekoniecznie bezpieczne) zau³ki…

I dalej – bywa najzwyczajniej wzruszony, gdy
mówi O NIEJ, czyli o Polsce oraz… smagaj¹cy
biczem s³owa tych, którzy doprowadzali J¹ do
upadku…

Jest w tych wierszach Lach- ¿o³nierz, które-
mu strzelaæ kazano, i jest Lach-poeta wra¿liwy
na s³owo, któremu odbiera siê godnoœæ… A
mimo to nie traci nadziei, ¿e:

Poeci naostrz¹ pióra/ Myœli zamieni¹ w s³o-
wa/ Ciebie i mnie napisz¹/ Odnajd¹ Ciebie i
mnie/ Napisz¹ nas od nowa

I który w proteœcie przenosi swoje wartoœci w
pi¹ty wymiar, gdzie umieszcza koñce i pocz¹t-
ki… gdzie  NIC/ po³yka wszystko/ nie ma po-
cz¹tku/ i nie ma koñca,

ale to w naszym œwiecie… tym z czterowy-
miarowej przestrzeni. Tymczasem Artysta s³o-
wa i Artysta obrazu  mog¹  z pi¹tego wymiaru
przez Okno

spojrzeæ przez szybê/ otwartego na oœcie¿/ ju¿
nie zamykaæ//

trafiæ… na dwa Zakoñce?
Mo¿e i ja (tak zachêcona) zagl¹dnê w pi¹ty

wymiar… tym bardziej, ¿e oprócz Artystów za-
prasza³ do takiego ogl¹du œwiatów równole-
g³ych  ju¿ w 1979 roku geniusz fizyki, Richard
Feynman:

Przygl¹daliœmy siê przyrodzie uwa¿nie, i tak
w³aœnie ona dzia³a. Jeœli wam siê nie podoba,
idŸcie gdzieœ indziej! Do innego wszechœwiata!
Gdzieœ, gdzie regu³y s¹ prostsze, filozoficznie
przyjemniejsze, ³atwiejsze psychologicznie. Je-
œli jednak mam powiedzieæ szczerze, jak wygl¹-
da œwiat wed³ug ludzi, którzy ciê¿ko wal-
czyli, ¿eby go zrozumieæ, to mogê tylko powtó-
rzyæ: w³aœnie tak.

Czy¿ nie tak wyra¿a siê przes³anie liryczne Po-
ety… z akcentem na pi¹ty wymiar…?

(Zenon Lach-Ceraszyñski, z pi¹tego wymia-
ru…, seria:akcent, wyd.hogben, Szczecin 2019)
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Edward Siekierzyñski
WSTÊP! CA£E ZDANIE? i…
z akcentem  na osobnoœæ…
pomiêdzy s³owem a obrazem…

Mogê byæ zamkniêty w ³upinie orzecha
i czuæ siê panem wszechœwiata.

W. Szekspir, Hamlet

Proszê pamiêtaæ, ¿e ka¿dy jest osobnym,
ale niektórym
tak siê tylko wydaje…!

E. Siekierzyñski, Wstêp

Mam ramê… i mam obraz. Oprawiam obraz w
ramê. Zawieszam w swojej wyobraŸni i mogê za-
si¹œæ do kontemplacji… Tak to sobie imaginujê…
a imaginacja, jak siê okazuje, jest zaraŸliwa, prze-
konacie, siê Pañstwo sami, gdy dacie siê zaprosiæ
do galerii, a mo¿e do osobliwego atelier, w którym
czas i przestrzeñ a tak¿e bohater staj¹ siê jedno-
œci¹, w swojej osobnoœci, oczywiœcie, staj¹ siê bo-
wiem obrazem, portretem, a nawet autoportretem…

Odkry³am to powolutku, sk³adaj¹c z czêœci nad-
sy³ane mi ze Stargardu zapiski… I tak za ramê
pos³u¿y³y mi dwa wywiady z Autorem  malarzem-
pisarzem-filozofem… Wywiad bowiem jedno-
znacznie zdobi reliefem odpowiedzi zamys³ jego
wykonawcy, w tym przypadku pytaj¹cego… Z³o-
¿ona ozdobna rama wywiadów dok³adnie obej-
muje w posiadanie autoportret, który to dyskret-
nie wy³oni³ mi  siê z wynurzeñ ontologicznych
Autora, wystêpuj¹cego w wielu swoich rolach.
Mnie siê spodoba³ szczególnie w bia³ym, jak mu
siê wydaje, p³aszczu metafory …

I takim go pozostawiê…  stoj¹cego, a mo¿e sie-
dz¹cego przed sztalug¹, pochylonego lekko, z wy-
ci¹gniêt¹ d³oni¹… s³yszê szuranie w³osia rozcie-
raj¹cego farbê… ³owiê szelest s³ów wysypuj¹cych,
a mo¿e wychlapuj¹cych siê spod pióra… bo
Edward Siekierzyñski nale¿y do tych ostatnich, co
to piórem wodz¹… ¿e sparafrazujê wieszcza. I to
nie jedyna zaleta Jego osobnoœci… któr¹ odkry-
³am, czytaj¹c zapiski WSTÊP! CA£E ZDANIE? I…

Artyœci czêsto siêgaj¹ do  autokreacji… Szcze-
gólnie powszechna jest wœród malarzy… autopor-
trety… rodzimi: Matejko, Wyspiañski, Malczew-
ski, czy te¿ z obcych: Rembrandt, Van Gogh,
Salvador Dali… A pisarze… poeci…? Ile¿ to au-
tokreacji powsta³o z inspiracji swoj¹ osob¹… I
nie ma w tym nic nagannego… Dziêki temu mamy
przecie¿ arcydzie³a literatury, choæby przywo³u-
j¹c Prousta, Gombrowicza, Schulza… czy Stachu-
rê… A tu¿ tu¿, blisko jest stargardzki Artysta…

Edward Siekierzyñski, Autor m.in. Jak daleko
jest blisko, dzieli swoj¹ codziennoœæ pomiêdzy
malowanie a pisanie. I z tych ról g³ównie powsta-
je autoportret. Wprawdzie zarzeka³ siê kiedyœ, ¿e
portrecist¹ nie jest, lecz czas dok³adniej weryfi-
kuje takie deklaracje. O tym, dlaczego maluje i
dlaczego pisze, wypowiada³ siê ju¿ w swoim wy-
wiadzie, zamieszczonym w niniejszej ksi¹¿ce.

WSTEP! CA£E ZDANIE? I… Edwarda Siekie-
rzyñskiego to wybór zapisków… To, wed³ug mnie,
surrealistyczny w obrazowaniu dziennik artysty…
w którym Narrator (jednoznacznie porte-parole pi-
sarza), czêsto zamienia siê miejscami ze swoim
bohaterem, panem eN.:

Teraz jako pan eN., czyli NIKT, ju¿ jest wolny,
obarczony chwilami tylko sob¹, i mo¿e o t y m
snuæ ze sob¹ opowieœci, a¿ do odbarczenia (okre-
œlenie bardzo chirurgiczne!), b¹dŸ zanudzenia sie-
bie. (STERYLIZACJA)

Obaj opowiadaj¹ swoj¹ osobnoœæ w codzien-
noœci, z jej wszystkimi trywialnymi wadami,
zw³aszcza  wadami… które bardzo dobitnie punk-
tuje dwoisty bohater… a który przecie¿ potrafi
spojrzeæ na siebie krytycznie:

Dewiacj¹ jest to, ¿e piszê te s³owa, ¿e napisa-
³em trzydzieœci cztery tomiki o tym, ¿e jestem,
a jakoby mnie nie by³o…, ¿e s¹ odga³êzienia i
szczeliny czasu…(KR¥G)

Czyli co… pi¹ty wymiar? A mo¿e to odwo³anie
do  kosmologii teoretycznej, z której wyprowadza
swoje fascynacje fizyk¹ kwantów. I s¹ to zaintere-
sowania tyle¿ naukowe, co artystyczne, gdy czyni
pojêcia z obu dziedzin przedmiotem swoich rozwa-
¿añ literackich, motywami w tekstach poetyckich:

Tam siêgn¹æ spojrzeniem zamkniêtych oczu i
przez chwilê dotkn¹æ myœli ulatuj¹cej, i  nie
zapisaæ jej, bo nie zapisze siê jej…(POEZJA)
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Albo zamienia je w nadrealne figury na swoich

obrazach o znamiennych tytu³ach: Panspermia,
Morfy, Terra Incognita…

Obrazy iluminuj¹ – niepowtarzalnymi kolorami,
urzekaj¹ kszta³tami dos³ownie  „nie z tej Ziemi…”
a teksty poetyckie,  jak i zapiski filozoficzno-ko-
smologiczne mrowi¹ siê od niezwyk³ych zdarzeñ z
udzia³em istot pozaziemskich… albo przynajmniej
z tajemniczym wp³ywem tych¿e niewidzialnych…
Kosmos, Wszechœwiat, Nieskoñczonoœæ, a z nich
ziemski czas, przemijanie i starzenie siê maj¹ prze-
mo¿ny wp³yw tak na twórczoœæ samego Pisarza jak
i na egzystencjê jego bohatera… pana eN. Obaj prze-
¿ywaj¹ swoj¹ osobnoœæ, ale nie wyobcowanie…,
kreuj¹ wokó³ siebie zamkniêty i osobny œwiat po-
koju-pracowni, pieca z „teatrem ognia” czy szafy-
IMAGINARIUM… wejœcia do Krainy Narnii, do od-
leg³ej ju¿ o lata œwietlne krainy dzieciñstwa…

Te zapiski codzienne, poddawane zabiegowi li-
terackiej galwanizacji ulegaj¹ swoistemu uszla-
chetnieniu, tak jak czekanie zamienia siê w szla-
chetniejsze oczekiwanie… Trywialnoœæ sytuacji
– z miasta: zakupy, – z domu: czynnoœci spania,
jedzenia, picia, sprz¹tania… nawet choroby…
nabieraj¹ blasku… staj¹ siê dziêki zamianie po-
spolitego czynu w s³owo, czymœ nowym i niepo-
wtarzalnym, czymœ idealnie jednostkowym… szla-
chetnie osobnym… bo WSTÊP! CA£E ZDANIE?
I… jest poematem  o OSOBNOŒCI…  zamkniê-
tym klamr¹ z wywiadów.

WYWIAD DLA GALERII MALARSTWA EU-
ROPEJSKIEGO inicjuje tê osobnoœæ…:

Po takim napatrzeniu siê sny s¹ dziwnie wyraŸne,
jakby dzia³a siê rzeczywistoœæ, któr¹ czasem, po czê-
œci, udaje mi siê naszkicowaæ, przenieœæ na p³ótno…

I tu wtr¹ca siê Szekspir, wtóruj¹c Autorowi T³a:
Jesteœmy stworzeni z te j samej materii, co nasze sny.

Malarz gruntuje p³ótno wyobraŸni pod AUTO-
PORTET bohatera, który okazuje siê byæ osobo-
woœci¹ z³o¿on¹…  dlatego  WSTÊP! uzupe³nia
drobiazgowo wy³aniaj¹cy siê obraz…

(…) chaos trwa i dostrzegaj¹ go tylko umys³y
SPOZA, umys³y osobne i tym osobnym spostrze¿e-
niem jest ta ksi¹¿ka – dalszy ci¹g dziennika, któ-
ry jest oczywiœcie, form¹ autokreacji (…)

Kolejne poci¹gniêcia pêdzla, zamaszyste zda-
nia dope³niane przywo³ywanymi sentencjami i cy-
tatami… które staj¹ siê t³em na obrazie… uwy-
datniaj¹c psychiczne wnêtrze portretowanego:

Ja jestem osobny, co wielu œmieszy! Piszê swo-
je ksiêgi, by ich nie czytano, bo „czytaæ”, to ju¿
by³o…(BY£O)

Pan eN. jest te¿ mistrzem aluzji i niedomówie-
nia! Ot, jeden z przyk³adów! Dla mnie pere³ka z
wykrzyknikiem!

Precz z ogrodami zoologicznymi i upadlaniem
zwierz¹t w cyrkach! Uwolniæ s³onia!

Ale gdzie tu teraz biedaczyna by poszed³…?
Mo¿e w kierunku Æmielowa!? /KR¥G/

Kto dziœ wie, ¿e w Æmielowie s¹ dwie  fabryki
porcelany… a zatem… No w³aœnie!

Niezwykle wa¿ne w tej osobnoœci autoportre-
towanego s¹ D£ONIE… Nic dziwnego, to z nich
sp³ywa s³owo lub farba … to one kszta³tuj¹
myœl… zamieniaj¹ j¹ w widzialn¹…

Tak,
d³oñ na to wskazuje
swoj¹ zewnêtrznoœci¹ –
jestem chory na siebie,
na up³yw siebie w rozleg³y czas
bez kszta³tu…

       tylko ta przestrzeñ,

Gdzieœ w ten poemat wpisuje siê dygresja o KO-
MÓRCE… kolejna osobnoœæ miejsca (nie przed-
miotu), œwiata odizolowanego, w którym têtni
¿yciem mikrokosmos tajemniczy…

Zapewne jest to owo tytu³owe I…  które  rzuca
w¹t³e œwiat³o na  CA£E ZDANIE?... wyartyku³o-
wanych w¹tpliwoœci:

W tych drzwiach do przedpokoju stan¹³, jako
istota sumienia pana eN. i odszed³ w cieñ,

nic nie mówi¹c, choæ sam by³ ca³ym zda-
niem…(CA£E ZDANIE)

Autoportret OSOBNOŒCI staje siê realn¹
twarz¹…

Osobnoœæ, to iluzja luksusu, nie mogê kogoœ
sob¹ zajmowaæ, by³by to wykwit narcyzmu czy
megalomanii, wiêc lepiej nie zajmowaæ!/ POSTA-
NOWIENIE/

A po EPILOGU pojawia siê dywagacja na te-
mat BEZCENNOŒCI… oczywiœcie, i dzie³a i au-
tora w skomercjalizowanym œwiecie.  Pojawia
siê  te¿ OBAWA…  Co jest tym WSZYSTKIM?
TO i tamto –

Z³o¿ona rama do skoñczonego obrazu…  krop-
ka nad i... czyli WYWIAD DLA CBOS (?)… ro-
dem z teatru absurdu zamyka kosmiczn¹ prze-
strzeñ osobowej obecnoœci Narratora.

Akcent na OSOBNOŒÆ postawiony… jak sy-
gnatura Autora na portrecie…

Bycie osobnym jest niezgod¹ na œwiat w jakim
przysz³o mi ¿yæ. Czy moja niezgoda kogoœ
obchodzi? Nie. To jest mój cichy protest, ale…
przeciw czemu…?

Nobody man!?
(Nikt, osoba bez znaczenia)

(Edward Siekierzyñski, WSTÊP! CA£E ZDANIE?
i…, seria:akcent, wyd. hogben,  Szczecin 2019)

Ró¿a Czerniawska-Karcz
– Polski Zwi¹zek Literatów

Oddzia³ Szczecin
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„Historia jednej znajomoœci” oraz „Gdybym
mia³ zaczarowany o³ówek” – to tematy tegorocz-
nej edycji konkursu epistolograficznego. To ju¿
trzynasty rok z rzêdu na adres GOKiS-u w Kru-
szynie przysz³o moc listów, które ocenili pisarze
ze Zwi¹zku Literatów Polskich ze Szczecina. Nie
inaczej by³o w tym roku. W ostatni pi¹tek listo-
pada 2019 roku w sali konferencyjnej w Kruszy-
nie odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród dla
najlepszych w konkursie na Najpiêkniejszy LIST
Pisany Odrêcznie. Zanim wrêczenie dosz³o do
skutku odby³o siê spotkanie autorskie z jurora-
mi. Przed publicznoœci¹ zaprezentowali siê: Ka-
tarzyna Chabowska i Rafa³ Podraza, który pro-
mowa³ swoj¹ now¹ ksi¹¿kê: „Historie ukryte w
piosenkach”. Wiele ciekawych anegdot dotycz¹-
cych piosenek i piosenkarzy us³ysza³a licznie
zgromadzona publicznoœæ. Niektóre z prezento-
wanych historii zobrazowa³a muzycznie Katarzy-
na Rzepka, œpiewaj¹c miêdzy innymi „Cz³owie-
czy los” i „Odp³ywaj¹ kawiarenki”.  Spotkanie
autorskie zakoñczy³o siê gromkimi brawami i
kolejk¹ po autografy. Po nim przyszed³ czas na
uhonorowanie laureatów, wrêczenie nagród,
wspólne zdjêcia i niekoñcz¹ce siê gratulacje. My

tak¿e siê do nich przy³¹czamy i zachêcamy do
udzia³u w nastêpnej edycji.“Poni¿ej przypomina-
my listê nagrodzonych i wyró¿nionych.

Jury w sk³adzie: Katarzyna Chabowska, Rafa³
Podraza, Ró¿a Czerniawska-Karcz postanowi-
³o nagrodziæ i wyró¿niæ:

I kategoria wiekowa /10-12 lat/
I nagroda – Mi³osz Wojtowicz, Boles³awiec +

kaligrafia wyró¿niaj¹ca
II nagroda – ex aequo – Wiktoria Stêpczyñ-

ska, Stargard, Pawe³ Rejer, Szczecin + kaligrafia
wyró¿niaj¹ca

III nagroda – Stanis³aw Mikulski, Legnica
WYRÓ¯NIENIE: Karol Janiec – Kruszyn,

Mateusz Zborowski – Szczecin, Lilianna To-
biasz  /¯eliszów, Iga Hyska – Iwiny, Aleksan-
dra Zio³a – Boles³awiec       

Najpiêkniejsze listy
i spotkanie autorskie
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II kategoria wiekowa (13-15 lat)
I nagroda – ex aequo – Iga Pisa-

rzowska – Tychy + kaligrafia wy-
ró¿niaj¹ca, Franciszek Kozio³ –
Boles³awiec 

II nagroda – Milena Konieczna –
Nowogrodziec

WYRÓ¯NIENIE: Natasza Bro-
nicka – Jawor, Kosma Szczyrski –
Szczecin, Aleksandra Janicka –
Bezrzecze, Marta Szymula – BrzeŸ-
nik, Kuba Szyd³o – Wroc³aw

III kategoria wiekowa (16 lat i
wiêcej)

I nagroda – Anna Guzik – Bole-
s³awiec

II nagroda – Noemi Chwalisz –
Szczecin

III nagroda – Beata Jaworska –
Kruszyn + kaligrafia wyró¿niaj¹ca

WYRÓ¯NIENIA: Aneta Hryc-
kiewicz – Szczecin, Dominika
Krawczyk – Zielonki, Micha³ Mar-
cinków – Szczecin, Jadwiga Chi-
rowska – Boles³awiec.    

Wœród nagrodzonych i wyró¿nio-
nych uwagê jury zwróci³y, a niektó-
re zachwyci³y, listy z najwy¿szymi
walorami kaligrafii napisane piórem,
starannym, czytelnym pismem, zgod-
ne ze wszystkimi regu³ami piêkne-
go pisma:

Nagrodzeni w kategorii KALI-
GRAFIA:

 I Weronika Andruszko – Prze-
cieszyn

 I Inga Wójcik – Przecieszyn  
 I Ewa Domaga³a – Szczecin
 II Faustyna Klêczar – Oœwiêcim
 II Karolina Chlastawa – Bole-

s³awiec
III Marcela Nowak! – Œwierzawa.
 http: / /www.gokis .boles la-

wiec.org/index.php?id=1509
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Sesja rozpoczê³a siê od wystêpu zespo³u „MAR-
KATO” z Pracowni Wokalnej Pa³acu M³odzie¿y,
który przepiêknie zaœpiewa³ szanty, w tym „Hisz-
pañskie Dziewczyny” nawi¹zuj¹c do przysz³orocz-
nych regat The Tall Ships Races 2020.

Tematem przewodnim tegorocznej Sesji Morskiej
„Nasze Rejsy 2019”, która odby³a siê w auli Pa³a-
cu M³odzie¿y 12 grudnia 2019 roku zorganizowa-
nej w ramach Szczeciñskiego Programu Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej by³y regaty The Tall Ships
Races, najstarszej imprezy ¿eglarskiej œwiata.

G³ówny prelegent, zastêpca dyrektora Centrum
¯eglarskiego Pan Jerzy Raducha zaprezentowa³ film
o regatach The Tall Ships Races opowiadaj¹c szcze-
gó³owo o nich wspominaj¹c równie¿ 3 fina³y w Szcze-
cinie. Nastêpnie sprawdzi³ nasz¹ wiedzê z The Tall
Ships Races przeprowadzaj¹c krótki konkurs wrêcza-
j¹c drobne upominki zwyciêzcom. Posi³kuj¹c siê pre-
zentacj¹ przedstawi³ uczestnikom Sesji Morskiej
„Nasze Rejsy 2019” zasady rekrutacji do Reprezen-
tacji Sczecina na The Tall Ships Races. Wszyscy
mieliœmy mo¿liwoœæ dowiedzieæ siê co zrobiæ aby
dostaæ siê do niej i jakie warunki nale¿y spe³niaæ,
np. wiekowe (15+) oraz co dzieje siê podczas takich
regat i jakie imprezy okolicznoœciowe towarzysz¹
temu wspania³emu wydarzeniu. Oczywiœcie nie mo-
g³o zabrakn¹æ Pana Wies³awa Seidlera, który w krót-
kich s³owach nawi¹za³ do ww. tematu.

Pani Jola Ga³êzowska otrzyma³a serdeczne po-
dziêkowania za propagowanie etykiety ¿eglarskiej
wœród najm³odszych i starszych ¿eglarzy, wielo-
letni uœmiech i profesjonalizm ¿eglarski oraz
wsparcie we wszystkich latach dzia³alnoœci Szcze-
ciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglar-
skiej. DZIÊKUJEMY!!!

W dalszej czêœci Sesji Mor-
skiej „Nasze Rejsy 2019”
przedstawiono filmiki i pre-
zentacje Aleksandry Król
oraz Samuela Szulgo, wycho-
wanków naszego Szczeciñ-
skiego Programu Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej, którzy
opowiedzieli nam o pocz¹t-
kach swojej przygody ¿eglar-
skiej. Podzieli siê swoimi
osi¹gniêciami, opiniami z
licznych rejsów i ju¿ jako
doœwiadczeni, m³odzi ¿egla-
rze zachêcili do rozwijania
pasji – ¿eglarstwa. Nadarzy³a

siê równie¿ okazja podziêkowania obecnym pod-
czas Sesji Morskiej „Nasze Rejsy 2019” rodzi-
com Oli oraz mamie Samuela za wsparcie w reali-
zacji ich marzeñ oraz zrozumienie i cierpliwoœæ.

Na zakoñczenie Sesji Morskiej „Nasze Rejsy
2019” przedstawiono rozstrzygniêcie konkursu fo-
tograficznego „Edukacja Morska w obiektywie”,
którego organizatorem by³ Pa³ac M³odzie¿y. Kon-
kurs jak ka¿dego roku cieszy³ siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem… Nagrody wrêczy³a Dyrektor
Pa³acu M³odzie¿y Elwira Rewcio oraz G³ówny
Specjalista Wydzia³u Oœwiaty Grzegorz Janowski.

SZKO£A PODSTAWOWA
I Karol Konieczny – Specjalny Oœrodek Szkol-

no-Wychowawczy Nr 2
II Arkadiusz Konieczny – Szko³a Podstawowa

Nr 68
III Dawid Œwi¹tek – Szko³a Podstawowa Nr 68
SZKO£A ŒREDNIA
I Micha³ Wo³osiuk – Zachodniopomorskie Cen-

trum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
II Sebastian Uroda – Zachodniopomorskie

Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
III Gabriel Zmyj – M³odzie¿owy Oœrodek So-

cjoterapii Nr 2
Wyró¿nienie Samuel Szulgo – Zespó³ Szkó³ Nr 8

OPIEKUN SKEM
I Karina Czerechowicz – Szko³a Podstawowa

Nr 41
II Dariusz Mnich – M³odzie¿owy Oœrodek So-

cjoterapii Nr 2
III Dagmara Fr¹ckowiak – Szko³a Podstawo-

wa Nr 68
Wszystkim zwyciêzcom Gratulujemy!!!
Po wrêczeniu nagród i dyplomów wszyscy

uczestnicy Sesji Morskiej „Nasze Rejsy 2019” zo-
stali zaproszeni do Pracowni Edukacji Morskiej
w celu obejrzenia wystawy pokonkursowej w
Galerii Edukacji Morskiej Pa³acu M³odzie¿y na I
piêtrze i skosztowania „s³odkoœci”.

Dariusz Mnich
(Fotoreporta¿ z Sesji na str. 29)

Sesja Morska
„Nasze Rejsy 2019”
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IV. ¯eglarskie Nagrody

Szczecina 2019
Zg³aszanie kandydatów do 15 lutego 2020
Znasz kogoœ kto ¿egluje, p³ywa po morzach i

oceanach, a mo¿e na l¹dzie promuje tradycje i
kulturê marynistyczn¹? Nie czekaj, zg³oœ swo-
jego kandydata do IV. edycji Miêdzynarodo-
wej Nagrody ¯eglarskiej Szczecina. Spoœród
zg³oszeñ kapitu³a wybierze laureatów w 11 ka-
tegoriach.

Miêdzynarodowe Nagrody ¯eglarskie Szczeci-
na s¹ uk³onem w kierunku œrodowiska ¿eglarskie-
go. Maj¹ na celu popularyzacjê ¿eglarstwa i jego
tradycji, uhonorowanie wa¿nych osi¹gniêæ,
kszta³towanie i rozwijanie œwiadomoœci morskiej,
wyró¿nienie dokonañ w dziedzinie wychowania
morskiego dzieci i m³odzie¿y. Przyjmowanie zg³o-
szeñ rozpoczynamy 10 stycznia i potrwa do po-
³owy lutego.

G³ównym wyró¿nieniem podczas gali jest Na-
grod¹ im. kapitana Ludomira M¹czki, znanego
¿eglarza i podró¿nika. Przyznawana jest za nie-
przeciêtne osi¹gniêcie ¿eglarskie, które mia³o miej-
sce w ci¹gu ostatnich dwóch lat. Pod uwagê brane
s¹ tak¿e dokonania zwi¹zane z kultur¹ morsk¹ m.in.
wyre¿yserowanie filmu, napisanie ksi¹¿ki o tema-
tyce ¿eglarskiej/morskiej czy propagowanie kul-
tury marynistycznej, w czasie nie krótszym ni¿ 15
lat. Laureatem mo¿e zostaæ te¿ osoba doceniona
za ca³okszta³t dzia³alnoœci w dziedzinie ¿eglarstwa
prowadzonej przez co najmniej dwadzieœcia lat.
Laureat Nagrody im. kapitana Ludomira M¹czki
otrzymuje statuetkê oraz 10.000 PLN netto ufun-
dowane przez Gminê Miasto Szczecin.

Pozosta³e kategorie to:
• Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka –

Przyznawana jest kapitanowi lub sternikowi wybit-
nego rejsu, który zakoñczy³ siê w roku poprzedza-
j¹cym rozdanie nagród i by³ zwi¹zany z Pomorzem
Zachodnim lub Przednim. Za³ogê rejsu powinni w
wiêkszoœci tworzyæ ¿eglarze mieszkaj¹cy na Pomo-
rzu Zachodnim. Fundatorem Nagrody jest Zachod-
niopomorski Okrêgowy Zwi¹zek ¯eglarski.

• ¯eglarz Roku – Nagroda przyznawana jest
¿eglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Przed-
niego za szczególne osi¹gniêcia zwi¹zane z
¿eglarstwem. Fundatorem Nagrody jest Zachod-
niopomorski Okrêgowy Zwi¹zek ¯eglarski.

• Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapita-
na Kazimierza Kuby Jaworskiego, przyznawana
jest ¿eglarzowi regatowemu lub trenerowi rega-
towemu z Pomorza Zachodniego, który osi¹gn¹³
nieprzeciêtne sukcesy w ¿eglarstwie wyczynowym.

• Popularyzator ¯eglarstwa – Nagroda imie-
nia kapitana Kazimierza Haski, przyznawana jest
osobie, która popularyzuje ¿eglarstwo na terenie
Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza
Przedniego, w czasie nie krótszym ni¿ 10 lat.

• Nagroda Kota Umbriagi – Nagroda stanowi
wyró¿nienie przyznawane za znacz¹ce osi¹gniê-
cia na polu ¿eglarstwa lub jego popularyzacjê.
Przeznaczono j¹ dla dzieci w wieku od 6 do 12
lat oraz placówek oœwiatowych Pomorza Zachod-
niego i innych podmiotów prawnych, krzewi¹-
cych ¿eglarstwo wœród dzieci.

• Nagroda Kulturalna ¯eglarskiego Szczeci-
na – przyznawana jest osobom fizycznym i praw-
nym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom,
instytucjom oraz innym podmiotom za dzia³al-
noœæ artystyczn¹ lub kulturaln¹ o tematyce mor-
skiej (wodnej, ¿eglarskiej) o szczególnym zna-
czeniu dla Szczecina lub Pomorza Zachodniego.

• Wydarzenie ̄ eglarskie – jest nagrod¹, któr¹
wyró¿nia siê organizatora regat, uroczystoœci, im-
prez, koncertów, festiwali, wystaw o tematyce
¿eglarskiej lub innych nieprzeciêtnych wydarzeñ
z nimi zwi¹zanych, które zosta³y zorganizowane
na terenie Szczecina lub Pomorza Zachodniego.

• M³ody ̄ eglarz Roku – Nagroda przyznawa-
na jest okazjonalnie nie czêœciej ni¿ raz w roku,
dla ¿eglarza w wieku od 13 do 18 lat, mieszkañ-
ca Pomorza Zachodniego, który wyró¿ni³ siê w
czasie regat lub rejsu postaw¹, zachowaniem god-
nym naœladowania lub nieprzeciêtnym czynem, a
jego wyró¿nienie jest godne uhonorowania.

• Trener Roku, Nagroda imienia Teodora Czar-
neckiego – Nagroda przyznawana jest osobie, bêd¹-
cej mieszkañcem Pomorza Zachodniego lub Pomo-
rza Przedniego, która wyró¿nia siê pasj¹ oraz zaan-
ga¿owaniem w edukacjê pocz¹tkuj¹cych ¿eglarzy.

• ¯eglarska Nagroda Specjalna – Nagroda przy-
znawana osobie, organizacji lub instytucji, za dzia³al-
noœæ zwi¹zan¹ z ¿eglarstwem, wod¹ lub marynistyk¹.

Kandydatów do nagród zg³aszaæ mog¹ miesz-
kañcy województwa zachodniopomorskiego i Po-
morza Przedniego, a w przypadku Nagrody imie-
nia kapitana Ludomira M¹czki, tak¿e mieszkañcy
ca³ej Polski; cz³onkowie Kapitu³y; instytucje pu-
bliczne, zwi¹zki, stowarzyszenia, fundacje. Na zg³o-
szenia czekamy do 15 lutego 2020 roku. Formu-
larze zg³oszeniowe nale¿y pobraæ ze strony http:/
/nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/ oraz wys³aæ na ad-
res: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl  Nagro-
dzonych poznamy podczas uroczystej Gali Nagród
¯eglarskich, która odbêdzie siê  28 marca 2020 r.

Ma³gorzata Miszczuk
– rzecznik prasowy ¯STW
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Rejsy Roku i Srebrny

Sekstant 2019 przyznane
Joanna Pajkowska i Wojtek Maleika

wœród najlepszych!

„Rejs Roku – Srebrny Sekstant” – to najwy¿-
sze polskie trofeum w ¿eglarskie morskim, przy-
znawane corocznie od 1970 r., za najwa¿niej-
sze  zakoñczone w danym roku kalendarzowym
sukcesy ¿eglarzy polskich i polonijnych. Wœród
laureatów tej nagrody jest ju¿ wielu ¿eglarzy
zwi¹zanych ze Szczecinem, a za 2019 rok na-
groda trafi³a – po raz trzeci – do Joanny „Asi”
Pajkowskiej, tym razem za samotny rejs non-
stop dooko³a œwiata, na jachcie „Fanfan”. Na-
grod¹ Specjaln¹ PZ¯ wyró¿niony zosta³ kpt.
Wojciech „Bolo” Maleika, za poprowadzenie
„Daru Szczecina” do zwyciêstwa w s³ynnych
regatach TTSR'2019. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda „Rejs Roku – Srebrny Sekstant” to naj-
wy¿sze polskie wyró¿nienia ¿eglarskie, przyzna-
wane corocznie od 1970 roku, dla uczczenia rocz-
nicy op³yniêcia 1 marca 1937 roku przyl¹dka Cap
Horn, przez „Dar Pomorza”, ¿aglowiec szkolny PSM
w Gdyni. Nagroda przyznawana jest obecnie przez
Ministra Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹-
dowej, a jej patronem od 2009 roku jest prezydent
Gdañska. W³aœnie tradycyjnie w ostatni dzieñ roku
Jury, pod przewodnictwem  kontradmira³a Czes³a-
wa Dyrcza, obraduj¹ce wyj¹tkowo w salonie kapi-
tañskim „Daru M³odzie¿y”, przyzna³o nagrody za
rok 2019. Jednog³oœnie Srebrny Sekstant i Nagro-
da Honorowa „Rejs Roku 2019” przyznana zosta-
³a kapitan Joannie „Asi” Pajkowskiej, za rejs solo
non-stop dooko³a œwiata na jachcie „Fanfan”. Asia
Pajkowska jest pierwsz¹ Polk¹, która op³ynê³a sa-
motnie œwiat bez zachodzenia do portów, i czwar-
tym polskim ¿eglarzem, który tego dokona³. Wcze-
œniej zrealizowali podobne rejsy – Henryk Jasku³a
(„Dar Przemyœla”, 1980), Tomasz Lewandowski

(„Luka”, 2008), i Szymon Kuczyñski („Atlantic
Puffin”, 2018). Asia Pajkowska, w licz¹cej ju¿ pó³
wieku historii Rejsu Roku, jako pierwsza uhono-
rowana zosta³a Srebrnym Sekstantem po raz trzeci
(poprzednio 2009 i 2017)...

Nagrod¹ Specjaln¹ Polskiego Zwi¹zku ̄ eglarskie-
go uhonorowany zosta³ kapitan  Wojciech „Bolo”
Maleika, za poprowadzenie jachtu „Dar Szczecina”
w regatach The Tall Ships Races'2019, ze zwyciê-
stwem w klasach C i D,  i w klasyfikacji over all
(bez podzia³u na klasy). £¹cznie w czterech eta-
pach rejsu uczestniczy³o 36 m³odych ¿eglarzy, wy-
³onionych w konkursowych naborach do reprezen-
tacji Szczecina, oraz w Szczeciñskim Programie
Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej. M³ode za³ogi, w trud-
nych warunkach na wodach Morza Pó³nocnego i
Skagerraku, z sukcesami zmaga³y siê z morzem i z
konkurentami, wygrywaj¹c m.in. regaty.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Asi i Wojtko-
wi!!!  Nagrody zostan¹ wrêczone tradycyjnie w Gdañ-
sku, podczas dorocznej uroczystoœci 6 marca 2020 r.

PS: Przypomnê, ¿e Asia Pajkowska od lat zwi¹-
zana jest te¿ z ¿eglarstwem szczeciñskim i za-
chodniopomorski, a niektóre z jej najwa¿niejszych
rejsów i wypraw – w tym wokó³ziemskich – orga-
nizowa³ i sponsorowa³ kapitan Andrzej Armiñski
(oboje na zdjêciu). Bra³a te¿ udzia³ w naszych

okrêgowych regatach, i jest lau-
reatem wielu innych naszych,
ogólnopolskich i innych na-
gród (o czym pisaliœmy).
„Nasz” kapitan Wojtek „Bolo”
Maleika to z kolei bodaj¿e je-
den z najbardziej utytu³owa-
nych zachodniopomorskich
uczestników i laureatów „tol-
szipowych” zmagañ i regat,
maj¹cy za sob¹ ponad 50 (!)
rejsów na "Darze Szczecina", w
tym wielokrotnie zwyciêskich,
wraz z etatowym kapitanem
jachtu Jurkiem Szwochem, jako
jego zastêpca, w latach 2006-
2018. Do tego doda³ rewelacyj-
ne zwyciêstwo w TTSR'2014,
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Przygoda z DNA…

Szko³a Jungów w Katedrze Genetyki ZUT
Kolejne atrakcyjne zadania czeka³y w sobotê

18 stycznia „studentów” Dzieciêcego Uniwersyte-
tu im. prof. Jerzego Stelmacha – czyli unikatowej
Szczeciñskiej Szko³y Jungów,  ju¿ drugi rok dzia-
³aj¹cej na bazie porozumienia pomiêdzy Morskim
Centrum Nauki a Zachodniopomorskim Okrêgo-
wym  Zwi¹zkiem ̄ eglarskim. Tym razem czeka³a
ich przygoda z DNA, w Katedrze Genetyki, Ho-
dowli i Biotechnologii Roœlin Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szcze-
cinie, przy ul. S³owackiego. Poczuli siê tam jak
prawdziwi naukowcy, nie tylko badaj¹cy wyizo-
lowany z tkanki roœlin uprawnych ich materia³
genetyczny, ale nawet modyfikuj¹cy ich DNA. Na
koniec dyskutowali o tradycyjnej zdrowej ¿ywno-
œci, i kontrowersyjnej uzyskiwanej na bazie upraw
GMO – czyli genetycznie modyfikowanych. Mo¿e
w przysz³oœci ktoœ z nich trafi tam ponownie, jako
student ZUT, a potem rolnik,  hodowca albo pro-
ducent zdrowej ¿ywnoœci…?

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

prowadz¹c ostatni pe³nomorski rejs leciwego „Ka-
pitana G³owackiego”, który od tego czasu czeka
w Ko³obrzegu na ewentualny remont generalny?
O zwyciêstwie „Daru Szczecina” w TTSR'2019
pisa³em obszernie wczeœniej…

Nagrod¹ specjaln¹ „Rejs Roku 2019”  Jury uho-
norowa³o wielki rocznicowy „Rejs Niepodleg³o-
œci 2018/2019”, czyli  drug¹ wokó³ziemsk¹ wy-
prawê „Daru M³odzie¿y”,  tras¹ przez 23 porty i
piêæ kontynentów, z uczestnictwem w Œwiatowych
Dniach M³odzie¿y w Panamie. £¹cznie w tym eta-
powym rejsie wziê³o udzia³ w sumie 950 m³o-
dych ludzi, w wiêkszoœci studentów Uniwersyte-
tu Morskiego w Gdyni, oraz laureatów ogólno-
polskiego konkursu niepodleg³oœci, wœród któ-
rych byli te¿ m³odzi ludzie ze Szczecina i nasze-
go województwa. Pierwszy etap rejsu prowadzi³ z
Gdyni do Szczecina, a w za³odze by³y te¿ dwie
grupy s³uchaczy œrednich szkó³ morskich ze
Szczecina i Œwinoujœcia…

Wies³aw Seidler
Zdjêcia: Wojtek Maleika i Wies³aw Seidler

Na zdjêciach: prze¿yjmy to jeszcze raz…
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Sesja Morska
„Nasze Rejsy 2019”
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Koncert
Zespo³u
Muzyki
Dawnej

„Sedina”

Przelewice
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