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Kochani,
nasze doroczne jesienne spotkanie czïonków i sympatyków PTPT, dyĝurnych polskich telefonów zaufania przebiegaÊ bÚdzie w zmienionych warunkach
w zwiÈzku z przedïuĝajÈcÈ siÚ pandemiÈ COVID-19.
Proponujemy spotkanie wedïug tzw. systemu hybrydowego — on-line
z ograniczonym uczestnictwem gdañszczan i osób z innych oĂrodków, które
juĝ zgïosiïy swój udziaï w konferencji. Mamy nadziejÚ, ĝe ta forma naszego
spotkania wokóï interesujÈcych i praktycznych tematów pogïÚbi naszÈ wiedzÚ i pomoĝe wykorzystaÊ jÈ w naszej posïudze w telefonie zaufania. Prawie
wszystkie wykïady wygïaszane na konferencji sÈ zamieszczone w obecnym
numerze Naszej Gazety. Ufamy, ĝe ta krótka przerwa w kontaktach osobistych
nie osïabi ïÈczÈcych nas wiÚzi. Moĝe je nawet pogïÚbiÊ, np. poprzez intensyğkacjÚ kontaktów telefonicznych i mailowych pomiÚdzy nami.
Ostateczny program konferencji przekaĝemy drogÈ mailowÈ.
Serdecznie pozdrawiamy i ĝyczymy mocnej nadziei i jasnych dni.
W imieniu ZarzÈdu PTPT
Graĝyna ¥wiÈtecka
Prezes

Fot. G. ŒwiĂtecka

Sopot czeka!
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OsiÈganie dojrzaïoĂci jest caïoĝyciowym procesem.
ks. prof. dr hab. Zdzisïaw Kroplewski

WZRASTANIE KU DOJRZAO¥CI
dr hab. Magdalena Bïaĝek, prof. nadzw.
Gdañski Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychologii

Dlaczego rozmawiamy
o dojrzaïoĂci/dorosïoĂci?
WspóïczesnoĂÊ charakteryzuje trend do przedïuĝania okresu mïodzieñczoĂci i opóěniania podejmowania zadañ wynikajÈcych z dorosïoĂci. Zjawisko
to bywa nazywane infantylizacjÈ kultury popularnej.
Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwiÈ miÚdzy innymi
w odchodzeniu od tradycyjnego modelu dorosïoĂci,
który zakïadaï realizacjÚ konkretnych zadañ ĝyciowych wyróĝnionych dla tego okresu ĝycia czïowieka
na rzecz modelu nowoczesnego, bardziej liberalnego,
opartego na indywidualnym stylu ĝycia, co wyraĝa
siÚ przedïuĝaniem okresu moratorium psychospoïecznego i trwaniem w fazie przeddorosïej. DorosïoĂÊ dzisiaj to nie role spoïeczne, ale niezaleĝnoĂÊ,
rozwijanie wïasnego potencjaïu, wïasnych pragnieñ,
wïasnego niezaleĝnego Ja. Tendencji do opóěniania
dorosïoĂci sprzyja uczestnictwo w infantylnej kulturze
wspóïczesnej, która proponuje te same produkty
dzieciom, mïodzieĝy i dorosïym (Arnett, 1997; 2000a;
2000b; Liberska, 2007) lub nastolatyzacja dorosïych
(Wrzesieñ, 2010).
W naukach spoïecznych dorosïoĂÊ ujmowana
jest najczÚĂciej jako kategoria spoïeczna i psychiczna (Malewski, 1991; Przyszczypkowski, 2003). Jako
kategoria spoïeczna odnosi siÚ do stopnia realizacji
przez jednostkÚ spoïecznych oczekiwañ, takich jak
m.in. zdobycie niezaleĝnoĂci ekonomicznej, wypeïnianie obowiÈzków rodzinnych i obywatelskich. Jako
kategoria psychiczna odnosi siÚ do ujÚcia opisujÈcego
dorosïoĂÊ nie przez role spoïeczne, które peïni osoba,
ale poprzez nabywanie okreĂlonych kompetencji,
np. wzrost samoĂwiadomoĂci, adekwatnoĂÊ samooceny, poczucie odpowiedzialnoĂci.
Liczni autorzy (Wojtyïa, 1985; Chlewiñski 1991;
OleĂ, 2011, DÈbrowski, 2015) wyróĝniajÈ kryteria dorosïoĂci/dojrzaïoĂci, pozwalajÈce stwierdziÊ,
czy osoba jest dojrzaïa:
• Rodzaj zadañ ĝyciowych, czyli realizacjÚ zadañ
typowych dla czïowieka dorosïego, takich jak podjÚcie

pracy i zaïoĝenie rodziny oraz okreĂlenie kierunku
wïasnego ĝycia poprzez sformuïowanie nadrzÚdnych
celów ĝyciowych;
• OdpowiedzialnoĂÊ za siebie i innych wyraĝajÈcÈ siÚ zakoñczeniem etapu „codziennoĂci na próbÚ”,
uzyskanie ĂwiadomoĂci skutków dziaïañ (czynów) dla
siebie i innych, co nie pozwala przekroczyÊ granicy
racjonalnego ryzyka i kosztów oraz chroni przed
czynieniem krzywdy sobie i innym;
• Autonomia w decyzjach i dziaïaniu oraz
niezaleĝnoĂÊ emocjonalna od innych, których miarÈ
jest zdolnoĂÊ dokonywania wyborów bez koniecznoĂci
uzyskiwania wsparcia innych w kaĝdej, najdrobniejszej
decyzji;
• Podmiotowe traktowanie innych ludzi, czyli
podejĂcie wyraĝajÈce siÚ traktowaniem innych jako
wartoĂci samej w sobie;
• ¥wiadomoĂÊ uwarunkowañ i motywacji towarzyszÈcych dziaïaniom oraz wpïywu przeszïoĂci
na wybory i reakcje emocjonalne, co wiÈĝe siÚ z akceptacjÈ wïasnych ograniczeñ oraz frustracji i negatywnych
stanów emocjonalnych;
• WewnÚtrzne, nieodbieralne poczucie wïasnej wartoĂci jako zintegrowanej osoby.
PodsumowujÈc wspóïczesne prace poĂwiÚcone
dorosïoĂci, Wysota i Bakiera (2019) podajÈ nastÚpujÈce jej kryteria:
• odpowiedzialnoĂÊ za siebie i innych,
• samodzielnoĂÊ w podejmowaniu decyzji i rozwiÈzywaniu problemów,
• uksztaïtowany ĂwiatopoglÈd,
• stabilnoĂÊ emocjonalna,
• sformuïowanie planów ĝyciowych,
• szacunek wobec innych osób i ich poglÈdów,
• pogïÚbianie zainteresowañ,
• umiejÚtnoĂÊ budowania relacji intymnych.
AnalizujÈc przywoïane kryteria, nie moĝna nie
zgodziÊ siÚ z AnnÈ GaïdowÈ (2005, s. 44), która mówi,
ĝe „PodstawowÈ dojrzaïoĂciÈ moĝna nazwaÊ rzeczywistÈ,
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czyli przejawianÈ w róĝnego rodzaju aktach wewnÚtrznych
i zewnÚtrznych, zdolnoĂÊ do bycia odpowiedzialnym”.

Rozwój w kierunku
dojrzaïej osobowoĂci
RozwijajÈc siÚ w kierunku dorosïoĂci, czïowiek
powiÚksza swoje wewnÚtrzne bogactwo przeĝyÊ,
przekonañ, wiedzy i odniesieñ do Ăwiata, co ĂciĂle
zwiÈzane jest z otwartoĂciÈ na siebie i innych (Allport, 1961; Block i Block, 1980; Erickson, 1976).
Charakteryzuje go takĝe w coraz wiÚkszym stopniu dÈĝenie do szczÚĂcia, wyraĝajÈce siÚ zdolnoĂciÈ
do odczuwania i wyraĝania radoĂci ĝycia, doĂwiadczania dobrostanu poprzez róĝne rodzaje przeĝyÊ
od najprostszych hedonistycznych przez eudajmonizm
aĝ do poszukiwania sensu ĝycia, który jest moĝliwy
do osiÈgniÚcia tylko poprzez przekroczenie granic
wïasnego ja i poïÈczenie siÚ z bytem wyĝszym, Bogiem. Rozwój w kierunku dojrzaïoĂci oznacza takĝe
wybór celów i realizowanie dÈĝeñ ĝyciowych, osiÈgane
dziÚki umiejÚtnoĂci podejmowania decyzji opartych
na jasnym systemie wartoĂci, realizmie w procesie
planowania i skutecznoĂci dziaïania (Kuhl, 1985, 1997;
Baumeister, 1991). DorosïoĂÊ to równieĝ zdolnoĂÊ
do elastycznej adaptacji i adekwatnoĂÊ reagowania.
Kompetencje te wyraĝajÈ siÚ poprzez przejawianie
naturalnych reakcji na zdarzenia ĝyciowe, aktywnoĂÊ
intencjonalnÈ, zdolnoĂÊ do zmiany (Hermans, 2000;
Block, 2008).
Osoba dorosïa ksztaïtuje odpornoĂÊ na frustracjÚ
i pozostaje zdolna do aktywnoĂci w sytuacji stresu
i napiÚcia, do realizacji zadañ w sytuacji braku wsparcia spoïecznego, odporna na trudnoĂci (DÈbrowski,
2015, OleĂ, 2011).
OleĂ (2011) podkreĂla takĝe znaczenie hierarchii wartoĂci i orientacji wartoĂciujÈcej, co pozwala,
szczególnie w obliczu trudnoĂci, podejmowaÊ decyzje
odnoĂnie tego, co jest waĝne, co nie, oceniaÊ zdarzenia i sytuacje w sposób opierajÈcy siÚ na najwaĝniejszych ĝyciowych wartoĂciach, podejmowaÊ siÚ rzeczy
wzniosïych. JednÈ z najwaĝniejszych kompetencji
ksztaïtujÈcych siÚ na drodze ku dojrzaïoĂci jest umiejÚtnoĂÊ zaangaĝowania na rzecz wspólnego dobra,
umiejÚtnoĂÊ formuïowania dÈĝeñ przekraczajÈcych
osobisty interes, celów prospoïecznych, realizacja
samodzielnie wybranych dalekosiÚĝnych celów, które
sïuĝÈ ogólniejszemu dobru, wzbogacajÈ w wymiarze
spoïecznym i moralnym (Obuchowski, 1985, 2000).
WiÈĝe siÚ z tym autentyczny szacunek wobec innych,
podmiotowe traktowanie, poszanowanie godnoĂci
i wolnoĂci drugiego czïowieka, bez wzglÚdu na róĝnice
w sposobie myĂlenia, przekonaniach czy stylu ĝycia.
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Nie mniej waĝne jest osiÈgniÚcie dojrzaïoĂci moralnej
opierajÈcej siÚ na jasno uĂwiadomionych wartoĂciach
i normach oraz na zdolnoĂci do rozpoznawania okolicznoĂci i wyjÈtków (Chlewiñski, 1991).

Sfery rozwoju
DojrzaïoĂÊ psychologicznÈ tworzÈ cztery sfery:
umysïowa, osobowoĂciowa, uczuciowa i spoïeczna.
CzyniÈ one czïowieka zdolnego do „actus humanus”
i „actus voluntarius”, czyli dziaïania ludzkiego i wolnego. Jak mówiï Karol Wojtyïa (1985) czïowiek wolny,
odpowiedzialny i niezaleĝny nie potrzebuje staïego
wzmocnienia do realizacji wïasnych planów ĝyciowych.
DojrzaïoĂÊ umysïowa (intelektualna) wyraĝa siÚ
zdolnoĂciÈ do racjonalnego i realistycznego, a nie
ĝyczeniowego, spostrzegania, logicznego myĂlenia
i wnioskowania, wydawania adekwatnych opinii i ocen
oraz stanowi jeden z waĝnych elementów dobrego
przystosowania do ról ĝyciowych (osobistych i zawodowych). Obserwuje siÚ dwa typy problemów
w obszarze tej sfery dojrzaïoĂci. Pierwszym jest
myĂlenie ĝyczeniowe, polegajÈce na kierowaniu siÚ
gïównie pragnieniami i postrzeganiu rzeczywistoĂci
nie takÈ, jakÈ jest, lecz takÈ, jakiej pragniemy. Dziaïania
i decyzje czïowieka opierajÈ siÚ wówczas na marzeniach i pragnieniach, a nie na zdarzeniach faktycznie
zachodzÈcych. Drugi problem to myĂlenie sztywne,
pryncypialne, zgodne z przyjÚtymi z góry zasadami,
od których nie ma odstÚpstwa. Przy myĂleniu pryncypialnym zasady przysïaniajÈ rzeczywistoĂÊ i czyniÈ
czïowieka niezdolnym do rozumienia zïoĝonoĂci Ăwiata spoïecznego.
DojrzaïoĂÊ osobowoĂciowa wyraĝa siÚ przechodzeniem od impulsywnoĂci w reakcjach ku reĠeksyjnoĂci, od dzieciÚcej irracjonalnoĂci ku ĂwiadomoĂci
i racjonalnoĂci, planowaniu wïasnych dziaïañ i kontroli
zachowania.
W obszarze ĝycia uczuciowego jednostki dojrzaïe
charakteryzuje zdolnoĂÊ do miïoĂci, uczuÊ etyczno-moralnych i religijnych, których przedmiotem jest
dobro, uczuÊ intelektualnych — przedmiotem których
jest prawda i piÚkno, oraz uczuÊ spoïecznych opartych
na sprawiedliwoĂci. OsiÈgniÚcie przez jednostkÚ dojrzaïoĂci uczuciowej jest istotnym uwarunkowaniem
dobrego peïnienia waĝnych ról spoïecznych i realizacji
ĝyciowego powoïania lub planu.
DojrzaïoĂÊ spoïeczna oznacza natomiast traktowanie drugiego czïowieka w sposób podmiotowy, jako
osoby bÚdÈcej wartoĂciÈ najwyĝszÈ i niewymienialnÈ,
troska o dobro pozaosobiste, zdolnoĂÊ do empatii,
wraĝliwoĂÊ na cudze cierpienie, chÚÊ Ăwiadczenia
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innym dobra ze wzglÚdu na nich samych, gotowoĂÊ
do udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych, tolerancja wobec odmiennego sposobu ludzkiego myĂlenia, reagowania, postÚpowania, chociaĝ nie kosztem
rezygnacji z istotnych dla siebie przekonañ i wartoĂci. Dojrzaïa spoïecznie osoba nie jest nastawiona
na otrzymywanie, nie oczekuje, ĝe wszystko jej siÚ
naleĝy, nie prezentuje postawy egocentrycznej. Jest
natomiast zdolna do kompromisu, ale nie ulegïa, panuje
nad swoimi uczuciami w relacjach spoïecznych, potrağ
obdarowywaÊ innych, a najwiÚkszÈ nagrodÈ jest dla niej
radoĂÊ z tego, ĝe inni przyjmujÈ z wdziÚcznoĂciÈ dary.
Jest jeszcze jeden aspekt dojrzaïoĂci, który ma
istotne znaczenie zarówno w kontekĂcie rozwoju
spoïecznego, jak i osobistego. Jest nim wglÈd w motywy swojego postÚpowania, czyli orientacja, czym
kierujÚ siÚ naprawdÚ w swoich wyborach i decyzjach,
co wymaga poznania siebie oraz uzyskania moĝliwie
peïnego i niezafaïszowanego obrazu siebie. Czïowiek
winien zatem zdobyÊ umiejÚtnoĂÊ odpowiedzenia
sobie na pytania:

• dlaczego jestem taki, jaki jestem?
• jakimi kierujÚ siÚ wartoĂciami, motywami?
• co mnie ogranicza?
• jakie sÈ moje mocne i sïabe strony?
• jakie sÈ moje zainteresowania?
Manson podkreĂla takĝe, ĝe dojrzaïoĂÊ oznacza przejmowanie siÚ tym, co jest przejmowania
warte, w tym dystans do siebie. Pisaï teĝ o tej kwestii Gordon Allport (1937), wskazujÈc na poczucie
humoru, wyraĝajÈce siÚ zdolnoĂciÈ do traktowania
siebie „z przymruĝeniem oka”, jako na waĝny aspekt
dojrzaïej osobowoĂci.
PodsumowujÈc, moĝna powiedzieÊ, ĝe osiÈgajÈc dojrzaïoĂÊ, przechodzimy przez proces rozwoju
indywidualnego, ksztaïtujÈc trwaïe zainteresowania,
tworzÈc zwiÈzki przyjaěni i miïoĂci, umacniajÈc swojÈ
wiarÚ, akceptujÈc upïyw czasu, zmiany oraz wïasnÈ
i innych ĂmiertelnoĂÊ, oraz przez proces rozwoju
spoïecznego, rozwijajÈc empatiÚ, odpowiedzialnoĂÊ,
autonomiÚ i wysoki poziom ĂwiadomoĂci spoïecznej.

Jak wychowywaÊ, by nie krzywdziÊ?
O nadopiekuñczoĂci
i bezstresowym wychowaniu
ks. dr Grzegorz Kudlak
Uniwersytet Warszawski
Jako dziecko byïam przekonana, ĝe nie mogïam
trağÊ lepiej. Kiedy sïyszaïam od koleĝanek, ĝe one
majÈ obowiÈzki w domu albo ĝe same rozkïadajÈ
sobie kanapy do spania, to po prostu przeraĝaïam siÚ
na samÈ myĂl o czymĂ takim. Ja nie miaïam obowiÈzków, ale nie mogïam teĝ chodziÊ tam, gdzie koleĝanki
(np. na basen mama mnie nie wypuszczaïa, ĝebym siÚ
nie utopiïa przypadkiem). Mama okryïa mnie wielkim
parasolem ochronnym, nawet kÈpaïa mnie, jak byïam
juĝ duĝÈ dziewczynkÈ, a wszystkie koleĝanki same
juĝ to robiïy od dawna. Ubieraïa, karmiïa, czÚsto
krytykowaïa mojÈ nieporadnoĂÊ. Miaïa do mnie ĝal,
ĝe nie jestem taka samodzielna jak koleĝanki, ale
nie rozumiaïa, ĝe sama tak mnie wychowaïa. I teraz
mam 25 lat, skoñczyïam studia i jestem kompletnie

niesamodzielna. Prawa jazdy nie zrobiïam, bo mama
widziaïa oczami fantazji, jak ginÚ w wypadku. PïywaÊ
próbowaïam siÚ uczyÊ jako dorosïa osoba i Ărednio
to wyglÈdaïo. Mama „chroniïa” mnie przed Ăwiatem,
w którym ja muszÚ ĝyÊ. Zrobiïa ze mnie niedorajdÚ,
a teraz nie pomoĝe mi znaleěÊ pracy, bo sama nigdy
nie pracowaïa poza domem, ĝeby zawsze mieÊ mnie
na oku. Do tego nie umiem walczyÊ o swoje, nie
umiem siÚ „pchaÊ”, strasznie jestem cicha i nieĂmiaïa. Nic nie potrağÚ zaïatwiÊ, mimo dorosïego wieku
jestem jak maïe dziecko. Nie uczÚ siÚ na swoich
bïÚdach, gdyĝ matka nie pozwalaïa mi nigdy bïÈdziÊ
i ĝyÊ po swojemu. Tak bym chciaïa od niej uciec, tylko
nie mogÚ znaleěÊ dobrej pracy. I byïa tu przed chwilÈ,
aby mnie skarciÊ za jedzenie zimnych ziemniaków
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(przyniosïa mi obiad, chociaĝ mówiïam jej, ĝe póěniej
sobie odgrzejÚ, bo nie jestem jeszcze gïodna). Ona
nawet ustala godziny moich posiïków. Dramat...
Portal Kafeteria.pl, córunia_zawsze_maïa

WstÚp
Kaĝdy rodzic, o ile jest zdrowy, chce dobra dla
swoich dzieci. Chce je chroniÊ, wspieraÊ, towarzyszyÊ,
pomagaÊ. Nie ma jednak rodziców idealnych. Kaĝdy
rodzic czy wychowawca popeïnia bïÚdy i robi czasem
coĂ, co krzywdzi dziecko. Waĝne w wychowaniu
jest to, by dobra byïo wiÚcej niĝ zïa. WiÚcej troski
niĝ zaniedbañ. WiÚcej obecnoĂci i towarzyszenia
niĝ samotnoĂci i pustki. WiÚcej nadziei i siïy niĝ lÚku
i bezsilnoĂci. Wtedy jest szansa, ĝe pomoĝemy dziecku
nabyÊ takich umiejÚtnoĂci, by w ĝyciu dorosïym byïo
samodzielne, odpowiedzialne, zdolne do tworzenia
dojrzaïych relacji, Ăwiadome siebie i potrağÈce odkryÊ
i realizowaÊ swoje powoïanie bez wzglÚdu na to, jakÈ
drogÚ ĝyciowÈ w przyszïoĂci wybierze.
Wszystko to dzieje siÚ w procesie wychowania
i jest realizowane przez Ărodowisko wychowawcze,
którym jest rodzina. To w tym Ărodowisku, w sposób
zamierzony lub niezamierzony, w relacji z dorosïymi
i rodzeñstwem dokonuje siÚ rozwój dziecka. Dzieje siÚ
to w szczególnoĂci przez stosunek do dziecka. który
okreĂla siÚ mianem postaw rodzicielskich. Postawy te,
mogÈ wïaĂciwie wpïywaÊ na rozwój dziecka, ale teĝ
ujemnie oddziaïywaÊ na ksztaïtowanie jego osobowoĂci. Zarówno nadopiekuñczoĂÊ, jak i bezstresowe
wychowanie majÈ zwiÈzek z postawami rodzicielskimi.

Postawy rodzicielskie
Postawa to wzglÚdnie staïa skïonnoĂÊ do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania siÚ czïowieka
wobec osoby (Wojcieszek, 2000). Stanisïaw Mika
(1986) değniuje postawÚ jako wzglÚdnie trwaïÈ strukturÚ procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowañ, w których wyraĝa siÚ okreĂlony
stosunek do danego przedmiotu. Postawy rodzicielskie
bÚdÈ wiÚc nabytymi strukturami poznawczo-uczuciowo-wolicjonalnymi, ukierunkowujÈcymi zachowanie
siÚ rodziców wobec dziecka.
Postawa rodzicielska, podobnie jak kaĝda inna
postawa, zawiera trzy komponenty: myĂlowy, uczuciowo-motywacyjny i dziaïaniowy. Komponent myĂlowy
ujawnia siÚ w formie poglÈdu na dziecko, a takĝe
w ocenie jego zachowania. Element uczuciowo-motywacyjny jest dostrzegalny w wypowiedziach
rodziców, ich tonie gïosu, sposobie ekspresji oraz

w komunikacji niewerbalnej w relacji z dzieckiem.
Komponent dziaïaniowy przejawia siÚ w czynnym
zachowaniu (OĂkiewicz, 2011). W przypadku relacji
rodzica z dzieckiem, by mówiÊ o postawie rodzicielskiej, konkretne zachowanie musi byÊ utrwalone
w pewnym okresie czasu. W literaturze przedmiotu
odnajdujemy kilka typologii postaw rodzicielskich.
Leo Kanner (1957) opisuje cztery rodzaje postaw
rodzicielskich. Pierwsza z nich to akceptacja i obdarzanie dziecka uczuciem. To postawa, w której rodzic
okazuje dziecku ciepïo, zrozumienie, cierpliwoĂÊ.
Druga to jawne odrzucenie, które charakteryzuje
siÚ unikaniem kontaktu z dzieckiem, surowym traktowaniem, zaniedbaniem, brakiem czasu i poĂwiÚcenia uwagi dziecku. Trzecia postawa rodzicielska
to perfekcjonizm. W tej postawie rodzice stawiajÈ
wysokie wymagania dziecku. WymuszajÈ okreĂlone
zachowania, krytykujÈ czy wyraĝajÈ dezaprobatÚ wobec zachowañ przez nich nieakceptowanych. Ostatnia,
czwarta postawa wymieniona przez autora, to nadmierne ochranianie. Rodzic nadmiernie ochraniajÈcy jest przytïaczajÈcy dla dziecka, kontroluje kaĝdy
obszar jego ĝycia, nie pozwala na rozwój. Wedïug
autora, tylko pierwsza postawa gwarantuje wïaĂciwe
uksztaïtowanie osobowoĂci i rozwój dziecka. Pozostaïe postawy prowadzÈ do ksztaïtowania w dziecku
zaburzonego poczucia bezpieczeñstwa, zaburzonej
samooceny czy postawy biernoĂci i lÚkliwoĂci przed
róĝnymi sytuacjami w jego ĝyciu.
Anna Roe (1957) wyróĝniïa szeĂÊ typów postaw:
obojÚtnÈ, kochajÈcÈ, nadmiernie ochraniajÈcÈ, nadmiernie wymagajÈcÈ, odrzucajÈcÈ i zaniedbujÈcÈ.
Podstawowymi wymiarami w typologii tej autorki sÈ
ciepïo i chïód w zachowaniu rodzicielskim. Z chïodem
zwiÈzana jest postawa unikania, a z ciepïem — postawa
akceptacji. Natomiast czÚĂciowo z chïodu i czÚĂciowo
z ciepïa wynika postawa uczuciowej koncentracji na
dziecku. Zdaniem Roe, unikanie prowadzi do postawy
odrzucajÈcej oraz postawy zaniedbujÈcej. Akceptacja
dziecka zwiÈzana jest z postawÈ kochajÈcÈ, uczuciowa
koncentracja na dziecku ïÈczy siÚ po stronie chïodu
z postawÈ wymagajÈcÈ, a po stronie ciepïa z postawÈ
ochraniajÈcÈ (za: Ziemska, 1969).
AutorkÈ najbardziej znanej polskiej klasyğkacji postaw rodzicielskich jest Maria Ziemska. W swojej propozycji ujmuje cztery prawidïowe typy rodzicielskich
postaw, do których zalicza: akceptacjÚ, wspóïdziaïanie,
rozumnÈ swobodÚ dawanÈ dziecku i uznanie praw;
za nieprawidïowe zaĂ uznaje: odtrÈcanie, unikanie,
nadmierne wymagania oraz nadmiernÈ ochronÚ.
Przykïadem wspóïczesnej typologii postaw rodzicielskich jest klasyğkacja Mieczysïawa Plopy (2007),
w której autor proponuje piÚÊ rodzajów rodzicielskich
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Tabela 1

Wpïyw postaw rodzicielskich na osobowoĂÊ dziecka (Ziemska, 1969; za: Golaska, 2015).
POSTAWY NIEPRAWIDOWE
RODZAJ

Postawa unikajÈca

Postawa
odtrÈcajÈca

Postawa
nadmiernie
wymagajÈca

Postawa
nadmiernie chroniÈca

SKUTKI
DLA
DZIECKA

niestaïoĂÊ emocjonalna;
nastawienie
antagonistyczne;
niezdolnoĂÊ do
formuïowania
obiektywnych ocen;
brak wytrwaïoĂci
i niezdolnoĂÊ do
koncentracji w nauce;
nieufnoĂÊ; bojaěliwoĂÊ;
konĠiktowoĂÊ;
niezdolnoĂÊ do
trwaïych uczuÊ
i angaĝowania siÚ;
nawiÈzywanie
przelotnych znajomoĂci

agresja;
nieposïuszeñstwo;
kïótliwoĂÊ;
zahamowanie
rozwoju uczuÊ
wyĝszych; zachowania
aspoïeczne,
a nawet antyspoïeczne
(kïamstwa, kradzieĝe);
zastraszenie;
bezradnoĂÊ; trudnoĂci
w przystosowaniu siÚ;
reakcje nerwicowe
(przy nagïym
odtrÈceniu)

brak wiary we wïasne
siïy; niepewnoĂÊ;
lÚkliwoĂÊ; obsesje;
przewraĝliwienie
i ulegïoĂÊ;
pobudliwoĂÊ;
brak zdolnoĂci
do koncentracji;
trudnoĂci szkolne
i przystosowawcze;
sïabe aspiracje;
brak opanowania
uczuciowego;
podatnoĂÊ na frustracje

niedojrzaïoĂÊ
emocjonalna
(infantylizm);
niedojrzaïoĂÊ
spoïeczna; zaleĝnoĂÊ
od matki; biernoĂÊ;
brak inicjatywy;
nadmierna ustÚpliwoĂÊ
versus nadmierna
pewnoĂÊ siebie;
zarozumialstwo;
kïótliwoĂÊ; egoistyczne
i wymagajÈce
nastawienie wzglÚdem
rodziców; niepewnoĂÊ;
niepokój w przypadku
braku obecnoĂci
opiekuna

POSTAWY PRAWIDOWE
RODZAJ

Postawa akceptujÈca

Postawa
uznajÈca
prawa dziecka

Postawa
rozumnej
swobody

Postawa
wspóïdziaïania

SKUTKI
DLA
DZIECKA

staïoĂÊ emocjonalna;
umiejÚtnoĂÊ
nawiÈzywania
trwaïych relacji;
zdolnoĂÊ do wyraĝania
uczuÊ; odwaga
w podejmowaniu
nowych wyzwañ;
pozytywne
usposobienie

lojalnoĂÊ w stosunku
do innych czïonków
rodziny; niezaleĝnoĂÊ
i samodzielnoĂÊ;
podejmowanie
inicjatywy

zdolnoĂÊ do
wspóïdziaïania
z rówieĂnikami;
pomysïowoĂÊ;
pewnoĂÊ siebie;
umiejÚtnoĂÊ
przystosowania
siÚ do róĝnych
sytuacji spoïecznych;
wytrwaïoĂÊ
w pokonywaniu
przeszkód i dÈĝeniu do
celów; podejmowanie
wyzwañ

ufnoĂÊ wobec
rodziców (zwracanie
siÚ po radÚ i pomoc);
wytrwaïoĂÊ; zdolnoĂÊ
do wspóïdziaïania;
gotowoĂÊ do
podejmowania
zobowiÈzañ;
troska
o wïasnoĂÊ swojÈ
i innych; zadowolenie
z rezultatów wïasnego
dziaïania

postaw wzglÚdem dziecka. SÈ to: postawa akceptacji-odrzucenia, postawa nadmiernie wymagajÈca, postawa autonomii, postawa nadmiernie ochraniajÈca oraz
postawa niekonsekwentna. O ile pierwsze cztery postawy zostaïy scharakteryzowane we wczeĂniejszych
klasyğkacjach, to ostania postawa (niekonsekwentna)
jest nowym waĝnym rozróĝnieniem zaproponowanym
przez autora. Charakteryzuje jÈ nieprzewidywalnoĂÊ zachowañ rodzica, ich niespójnoĂÊ i zmiennoĂÊ,

co moĝe przyczyniaÊ siÚ do powstania powaĝnych
trudnoĂci psychicznych w przyszïoĂci.

NadopiekuñczoĂÊ
Niewiele osób ma ĂwiadomoĂÊ, ĝe nadopiekuñczoĂÊ rodziców jest formÈ przemocy psychicznej
i emocjonalnej w stosunku do dzieci. Dzieje siÚ tak
dlatego, ĝe tego typu zachowania prowadzÈ do ob-
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niĝenia moĝliwoĂci prawidïowego rozwoju dziecka.
NajczÚĂciej rodzice tïumaczÈ swojÈ nadopiekuñczoĂÊ
nadmiernÈ miïoĂciÈ, troskliwoĂciÈ i przekonaniem,
ĝe chcÈ dobra dla dziecka. Tymczasem z postawy
nadopiekuñczoĂci siÚ „nie wyrasta”. Rodzic nadopiekuñczy zmienia tylko techniki oddziaïywania na dziecko
w zaleĝnoĂci od wieku rozwojowego, a potem takĝe
w dorosïoĂci. Postawa nadopiekuñcza charakteryzuje
siÚ komunikatami: „wiem lepiej od ciebie”, „muszÚ
mieÊ nad tobÈ kontrolÚ”, „nie dasz sobie rady beze
mnie”, „muszÚ wiedzieÊ, co siÚ z tobÈ dzieje”, „nie
mogÚ ciÚ straciÊ z oczu”, „to ja panujÚ nad twoim
ĝyciem”, „bojÚ siÚ o ciebie”. IstotÈ nadopiekuñczoĂci
jest wyobraĝenie rodzica, ĝe ochroni dziecko przed
trudnoĂciami i niebezpieczeñstwami, które przynosi
ĝycie. Tak naprawdÚ jednak, postawa ta ogranicza aktywnoĂÊ dziecka, jego potrzeby spoïeczne, moĝliwoĂÊ
trenowania wspóïdziaïania w grupach rówieĂniczych
czy angaĝowanie siÚ w aktywnoĂci w Ărodowisku
rodzinnym, lokalnym lub szkolnym. Jadwiga Mazur
(2002) wskazuje, ĝe tego typu dziaïanie skutkuje
ograniczeniem wïaĂciwego rozwoju psychoğzycznego.
Postawa nadopiekuñczoĂci u rodziców objawiaÊ siÚ
moĝe: podejmowaniem decyzji za dziecko, usuwaniem wszelkiego rodzaju przeszkód na jego drodze
i przewidywaniem jak z ewentualnymi przeszkodami
i trudnoĂciami miaïoby sobie poradziÊ, wyrÚczaniem
we wszystkich obowiÈzkach (domowych, szkolnych),
uleganiem wszelkim dzieciÚcym zachciankom (speïnianie ich), a takĝe odgadywaniem potrzeb zanim
zostanÈ one wyraĝone. Zdecydowanie czÚĂciej postawÚ nadopiekuñczÈ prezentujÈ matkibniĝ ojcowie.
Postawa nadopiekuñczoĂci ma swoje ěródïo w lÚkach rodzica (czasami nieuĂwiadomionych). Bywa,
ĝe jest zwiÈzana ze sposobom wychowania, zwykle
przez rodziców, którzy takĝe byli nadopiekuñczy,
i dlatego ich dzieci powielajÈ wzorce wyniesione
z rodzinnego domu. W przypadku kobiet moĝe siÚ
to równieĝ wiÈzaÊ z nieudanym zwiÈzkiem maïĝeñskim (brak relacji miÚdzy maïĝonkami) i skutkowaÊ
tym, ĝe matka wszystkie swoje potrzeby emocjonalne
przelewa na dziecko. Takĝe samotne macierzyñstwo, zwiÈzane z utratÈ partnera bÈdě rozczarowaniem w relacjach z mÚĝczyznami, moĝe prowadziÊ
do uksztaïtowania siÚ postawy nadopiekuñczej.
Zawsze jednak przesadna troska o dziecko jest formÈ
dbania o swój wïasny lÚk i realizacjÚ niespeïnionych
potrzeb, których to speïnienie przerzucane jest na
dziecko; to ono ma dbaÊ o dobre samopoczucie
rodzica, a to z kolei staje siÚ moĝliwe tylko wtedy, gdy
speïnione sÈ potrzeby rodzica, nie dziecka. NadopiekuñczoĂÊ jest wiÚc zaspokajaniem wïasnych potrzeb.
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Zwykle nie tylko zmniejsza poziom lÚku o dziecko,
ale teĝ kompensuje inne braki.
Dzieci rodziców nadopiekuñczych borykajÈ siÚ
z niesamodzielnoĂciÈ i brakiem wiary we wïasne
siïy. WĂród rówieĂników czujÈ siÚ mniej dojrzaïe
zarówno w sferze ğzycznej, jak i spoïecznej. Gorzej
znoszÈ stres i frustracjÚ, a w trudnych sytuacjach mogÈ
reagowaÊ nadmiernym lÚkiem i bezradnoĂciÈ, szczególnie wtedy, gdy nie ma przy nich opiekuna. MogÈ
siÚ czuÊ niesamodzielne i gorsze, szczególnie kiedy
rodzice wyrÚczajÈ je w wiÚkszoĂci sytuacji. WĂród
rówieĂników, ze wzglÚdu na poczucie wyjÈtkowoĂci
i postawÚ roszczeniowÈ poïÈczone z wyuczonÈ bezradnoĂciÈ i brakiem spontanicznoĂci, mogÈ siÚ czuÊ
wyobcowane i nielubiane. Trudno im takĝe uznaÊ
wïasne bïÚdy i wyciÈgaÊ wnioski na przyszïoĂÊ. Dzieciom nadopiekuñczych rodziców trudno wchodziÊ
w dorosïoĂÊ, bo bojÈ siÚ, ĝe sobie nie poradzÈ, lÚkajÈ
siÚ odpowiedzialnoĂci za swoje decyzje, majÈ niskie
poczucie wartoĂci poïÈczone z przekonaniem o tym,
ĝe sÈ sïabi i niezaradni, i potrzebujÈ pomocy.
W ĝyciu dorosïym osoby wychowywane przez
nadopiekuñczych rodziców prezentujÈ postawÚ lÚku
przed Ăwiatem. Poniewaĝ podstawowy przekaz opiekuna brzmiaï: „beze mnie nie dasz sobie rady”, osoby
takie nie umiejÈ rozpoznawaÊ i nazywaÊ wïasnych
potrzeb, oraz ich realizowaÊ. Skutkuje to trudnoĂciÈ w usamodzielnieniu siÚ i znalezieniu partnera.
JeĂli osoby takie znajdÈ partnera, to czÚsto wchodzÈ nieĂwiadomie w relacjÚ, w której mogÈ liczyÊ
na przewodnictwo, kierowanie i peïne wyrÚczanie
w wiÚkszoĂci zadañ ĝyciowych. WejĂcie w zwiÈzek
nie oznacza takĝe, ĝe bÚdÈ potrağïy obroniÊ siÚ przed
ingerencjÈ nadopiekuñczych rodziców w swoje ĝycie
rodzinne.

Bezstresowe wychowanie
PojÚcie „bezstresowe wychowanie” uĝywane
jest w róĝnych systemach i teoriach pedagogicznych.
Wprowadziï je Benjamin Spock, który w 1946 roku
wydaï poradnik dla rodziców. OkreĂlenie to dotyczy takich metod wychowawczych, które pozwalajÈ
na peïnÈ swobodÚ w dziaïaniu i zachowaniu dziecka,
bez stawiania jakichkolwiek ograniczeñ i wymagañ
ze strony rodziców. WaĝnÈ cechÈ bezstresowego
wychowania jest teĝ unikanie wszelkich kar i zakazów za niewïaĂciwe zachowanie, co ma sïuĝyÊ temu,
by dziecko uczyïo siÚ na wïasnych bïÚdach. Sama
idea Benjamina Spocka, by w relacjÚ wychowawczÈ
z dzieckiem wchodziÊ nie z pozycji autorytetu, który
narzuca wïasne zdanie, ale poprzez podmiotowe
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traktowanie dziecka, wydaje siÚ sïuszne. Zakïadaï
on równieĝ, ĝe relacja wychowawcza powinna cechowaÊ siÚ poszanowaniem indywidualizmu i niepowtarzalnoĂci dziecka, bezwarunkowÈ miïoĂciÈ, szacunkiem i zaufaniem oraz zgodÈ na niezaleĝnoĂÊ, które
sÈ warunkiem swobodnego dojrzewania. W zwiÈzku z tym, dziecko powinno byÊ kochane, otoczone
troskÈ ze strony rodziców, a jego zainteresowania
rozwijane. Dyskusyjna staïa siÚ inna koncepcja tego
autora. Twierdziï on bowiem, ĝe najwaĝniejsze w wychowaniu sÈ potrzeby dziecka. MajÈ byÊ realizowane
w atmosferze miïoĂci, dobroci, zaufania, godnoĂci,
szacunku i partnerskich relacji, ale w niczym nieograniczane. Wedïug tych zaïoĝeñ, tak wspierany rozwój
dziecka jest szansÈ na uksztaïtowanie szczÚĂliwego
czïowieka. Tezy Spocka rozpowszechniïy siÚ pod
umownym terminem bezstresowego wychowania.
IstotÈ tej metody wychowawczej jest nienarzucanie
dziecku ĝadnych reguï, a raczej obserwowanie przez
rodziców obranego przez dziecko stylu ibpomaganie
mu wb zdobywaniu wiedzy ob otaczajÈcym Ăwiecie.
To w ten sposób dziecko ma szansÚ poznawaÊ siebie
ibdostrzegaÊ moĝliwoĂci rozwoju, Ăwiadomie kreujÈc
wïasnÈ przyszïoĂÊ. Spock postulowaï, ĝe dziecko
nie powinno siÚ stresowaÊ, a wedïug wielu krytyków
jego teorii jest to wïaĂnie zaïoĝeniem bïÚdnym. Stres
bowiem towarzyszy czïowiekowi przez caïe ĝycie,
juĝ od narodzin. Chronienie dziecka przed stresem
sprawia, ĝe wystÚpuje u niego znieksztaïcenie poznawcze, nierealistyczne postrzeganie i interpretowanie rzeczywistoĂci. Caïy proces wychowawczy ma
prowadziÊ do uĂwiadomienia sobie przez dziecko,
ĝe ĝycie niesie ze sobÈ stres i kaĝdy musi siÚ nauczyÊ,
jak sobie zbnim radziÊ. Dlatego dziecko potrzebuje
przewodnictwa i wskazówek na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nakreĂlenia granic ibnorm
zachowañ (Zióïkowski, 2016).
Przemysïaw Zióïkowski (2016) zawaĝa,
ĝe — mimo pozytywnych aspektów bezstresowego
wychowania, do których zalicza brak nacisku ibpresji
na dziecko, brak kar cielesnych, szacunek dla wolnoĂci, umoĝliwienie dziecku uczenia siÚ samodzielnoĂci
ib liczenia na siebie, rozmowy rodzinne, eliminacjÚ
stresu — nie prowadzi to do pozytywnych skutków
w ĝyciu dorosïym i przewaĝajÈ jednak negatywne
zachowania wychowania bezstresowego. W postawie rodziców zauwaĝa siÚ ubogi, a nawet obojÚtny,
stosunek uczuciowy, kontakt z dzieckiem nie sprawia
im przyjemnoĂci i bywa trudny, widoczne sÈ: brak
potrzeby opiekowania siÚ dzieckiem i wpïywania
na jego rozwój, brak angaĝowania siÚ wbsprawy dziecka
i dyscyplinÚ, brak zakazów ib kar, interwencje tylko
wb wyjÈtkowych przypadkach, zachcianki dziecka
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zaspokajane sÈ bez ich krytycznej oceny. U dzieci natomiast skutkuje to brakiem poczucia bezpieczeñstwa
dziecka, egocentryzmem, brakiem pewnoĂci siebie,
chaosem, brakiem rozeznania, co jest dobre, abco zïe,
brakiem autorytetu rodziców, brakiem umiejÚtnego
radzenia sobie ze stresem, brakiem poczucia powinnoĂci u dziecka, brakiem silnych relacji rodzic-dziecko,
a takĝe brakiem motywacji do dziaïania.
Metoda bezstresowego wychowania zostaïa spopularyzowana w poïowie lat 50. ubiegïego wieku,
a do Polski dotarïa w latach 90. Mimo poczÈtkowej
popularnoĂci, doĂÊ szybko okazaïo siÚ, ĝe ma wiele
negatywnych skutków zarówno w okresie wychowywania dziecka, jak i w czasie jego wchodzenia
w dorosïoĂÊ i rozpoczynania samodzielnego ĝycia.
JeĂli rodzicom uda siÚ zastosowaÊ wszystkie reguïy
bezstresowego wychowania, to uksztaïtowany w ten
sposób dorosïy moĝe mieÊ trudnoĂci z rozpoznawaniem i wyraĝaniem prawdziwych emocji, przeĝywaÊ
nadmierny lÚk przed trudnoĂciami i poraĝkami, mieÊ
problemy z podejmowaniem wyborów i decyzyjnoĂciÈ,
a takĝe unikaÊ jakiegokolwiek stresu. Osoby takie
mogÈ przejawiaÊ postawy egoistyczne i roszczeniowe, i nie liczyÊ siÚ z potrzebami innych ludzi; czÚsto
przyzwyczajajÈ siÚ do speïniania wszystkich swoich
zachcianek w przekonaniu, ĝe im siÚ to naleĝy. Nie
umiejÈ takĝe przyjmowaÊ krytyki. Opis takiej osoby
moĝna podsumowaÊ jako niedostosowanÈ spoïecznie, majÈcÈ trudnoĂci w relacjach spoïecznych czy
budowaniu bliskich relacji.
Waĝnym jest równieĝ odróĝnienie bezstresowego
wychowania od podobnych zaïoĝeñ wspóïczesnej
pedagogiki. Kluczowe jest tu rozróĝnianie potrzeb
dziecka od zachcianek, uĂwiadamianie dziecku konsekwencji jego dziaïañ, nie zaĂ niekaranie go. Istotne
jest stosowanie takich zakazów i nakazów, które nauczÈ dziecko zachowywaÊ granice (przy jednoczesnej
ĂwiadomoĂci, ĝe stawianie zbyt wielu zakazów moĝe
byÊ przeszkodÈ w swobodnym doĂwiadczaniu przez
dziecko Ăwiata i stymulowaniu jego prawidïowego
rozwoju, np. zabawa jedzeniem, zabawa w bïocie
czy pïacz w miejscu publicznym).

Zakoñczenie
Rodzice sÈ dla dziecka caïym Ăwiatem. To oni
pokazujÈ dziecku, czy Ăwiat jest bezpieczny, czy nie.
To od nich dzieci uczÈ siÚ wypeïniania ról w domu,
w szkole, wĂród rówieĂników, tak by w przyszïoĂci
staïy siÚ gotowe do odkrycia swojego powoïania i wïaĂciwego peïnienia ról spoïecznych. WïaĂciwa postawa
rodziców, silne wiÚzi rodzinne, ksztaïtujÈ w dziecku

8
Telefon Zaufania
poczucie bezpieczeñstwa i uzdalniajÈ do stawiania
czoïa ĝyciowym trudnoĂciom. To, jakÈ postawÚ rodzicielskÈ prezentujÈ rodzice, zaleĝy z kolei od historii
ich wïasnego ĝycia, ich relacji. Dlatego wychowywanie
zawsze musi ïÈczyÊ siÚ z wïasnym rozwojem i poznawaniem siebie (swoich mocnych i sïabych stron).
Postawy rodzicielskie mogÈ byÊ bowiem korygowane,
ale tylko wtedy, gdy rodzice w peïni Ăwiadomie bÚdÈ
przeĝywaÊ swoje rodzicielstwo.
Odpowiedzialni rodzice stawiajÈ sobie wiele celów
wychowawczych, ale majÈ teĝ ĂwiadomoĂÊ, ĝe wĂród
nich musi istnieÊ hierarchia waĝnoĂci i ĝe najwaĝniejsze
cele powinny znaleěÊ siÚ na jej szczycie. RozsÈdne
wyznaczenie celów wychowania powinno wynikaÊ
z realistycznego i caïoĂciowego rozumienia dziecka,
jego moĝliwoĂci i ograniczeñ, oraz z zadañ, z jakimi
bÚdzie musiaïo siÚ zmierzyÊ w swoim dorosïym ĝyciu
(Dziewiecki, 2002).
PiszÈc o wychowaniu, wielokrotnie przywoïuje siÚ tekst przypisywany Januszowi Korczakowi.
W rzeczywistoĂci, tekst ten jest inspirowany tekstami
Janusza Korczaka i zostaï opracowany i przetïumaczony z anonimowej broszury-ulotki przywiezionej ze
Stanów Zjednoczonych w latach 80. przez profesora
Czesïawa WalesÚ, ówczesnego kierownika Katedry
i Zakïadu Psychologii Rozwojowej KUL. Niech poniĝsze sïowa bÚdÈ inspiracjÈ do wsïuchania siÚ w potrzeby
dziecka tak, by pomóc mu wejĂÊ w dorosïoĂÊ silnym
i dojrzaïym, by swoimi metodami wychowawczymi
go nie skrzywdziÊ.
Apel Twojego Dziecka
Nie psuj mnie. Dobrze wiem, ĝe nie powinienem mieÊ tego wszystkiego, czego siÚ domagam.
To tylko próba z mojej strony.
Nie bój siÚ stanowczoĂci. WïaĂnie tego potrzebujÚ
— poczucia bezpieczeñstwa.
Nie bagatelizuj moich zïych nawyków. Tylko Ty
moĝesz pomóc mi zwalczyÊ zïo, póki to jeszcze
jest moĝliwe.
Nie rób ze mnie wiÚkszego dziecka, niĝ jestem.
To sprawia, ĝe przyjmujÚ postawÚ gïupio dorosïÈ,
ĝeby udowodniÊ, ĝe jestem duĝy.
Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeĂli nie
jest to konieczne. O wiele bardziej przejmujÚ siÚ
tym, co mówisz, jeĂli rozmawiamy w cztery oczy.
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Nie chroñ mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyÊ siÚ rzeczy bolesnych
i nieprzyjemnych.
Nie wmawiaj mi, ĝe bïÚdy, które popeïniam,
sÈ grzechem. To zagraĝa mojemu poczuciu wartoĂci.
Nie przejmuj siÚ za bardzo, gdy mówiÚ, ĝe ciÚ
nienawidzÚ. Czasami mówiÚ to, by przyciÈgnÈÊ
TwojÈ uwagÚ.
Nie zrzÚdě. W przeciwnym razie muszÚ siÚ przed
TobÈ broniÊ i zrobiÚ siÚ gïuchy.
Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. CzujÚ siÚ
przeraěliwie zawiedziony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
Nie zapominaj, ĝe jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyraziÊ myĂli. To dlatego nie zawsze
siÚ rozumiemy.
Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwoĂci. Zbyt ïatwo strach zmusza mnie do kïamstwa.
Nie bÈdě niekonsekwentny. To mnie ogïupia i tracÚ
caïÈ swojÈ wiarÚ w Ciebie.
Nie odtrÈcaj mnie, gdy drÚczÚ CiÚ pytaniami.
Moĝe siÚ wkrótce okazaÊ, ĝe zamiast prosiÊ CiÚ
o wyjaĂnienia, poszukam ich gdzie indziej.
Nie wmawiaj mi, ĝe moje lÚki sÈ gïupie. One
po prostu sÈ.
Nie rób z siebie nieskazitelnego ideaïu. Prawda
na Twój temat byïaby w przyszïoĂci nie do zniesienia.
Nie wyobraĝaj sobie, ĝe, przepraszajÈc mnie,
stracisz autorytet. Za uczciwÈ grÚ umiem podziÚkowaÊ miïoĂciÈ, o jakiej Ci siÚ nie Ăniïo.
Nie zapominaj, ĝe uwielbiam wszelkiego rodzaju
eksperymenty. To po prostu mój sposób na ĝycie,
wiÚc przymknij na to oczy.
Nie bÈdě Ălepy i przyznaj, ĝe ja teĝ rosnÚ. Wiem,
jak trudno dotrzymywaÊ mi kroku w tym galopie,
ale zrób co moĝesz, ĝeby siÚ udaïo.
Nie bój siÚ miïoĂci. Nigdy.
PiĂmiennictwo w Redakcji
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Za kaĝdym razem, gdy dziecko jest maltretowane, wykorzystywane, porzucone na ulicy, gdy umiera na skutek
przemocy — pozostaje gïÚboka rysa na sumieniu ludzkoĂci. Nasze sumienia krzyczÈ: musimy zmieniÊ stosunek
do Ăwiata, do wartoĂci, jakÈ stanowiÈ dzieci, przesuwaÊ góry, góry biurokracji i przeciÈĝonych pracÈ sÈdów, góry nad
górami ignorancji i wstydu.
Oprah Winfrey, 1992 r.

Zespóï dziecka krzywdzonego
doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i ¿ywienia Dzieci
Gdañski Uniwersytet Medyczny
Prawa dziecka na Ăwiecie zabezpiecza rezolucja
ONZ „Konwencja praw dziecka” (tab. 1).
Polska byïa jednym z pierwszych pañstw, które podpisaïy ten dokument (styczeñ 1991). Kiedy przeglÈdamy
zestaw tematyczny artykuïów rezolucji, oczywiĂcie
przyznajemy im sïusznoĂÊ, a czÚĂÊ wydaje siÚ bezdyskusyjna i oczywista. GïÚbsze zastanowienie siÚ nad
stosowaniem w praktyce zapisów Konwencji prowadzi
jednak do konkluzji, ĝe ĝycie niekoniecznie pozwala
na zastosowanie zalecanych norm i wiele z artykuïów
dokumentu pozostaje w sferze propozycji i perspektyw.

naĂladownictwo zachowañ rodziców. TakÈ „strategiÚ”
wychowawczÈ komplikuje lub modyğkuje jednak
fakt, ĝe wspóïczesny Ăwiat wdziera siÚ w tradycyjne
wiÚzi rodzinne.

Tabela 1. Konwencja Praw Dziecka — ONZ
30.11.89 r. rezolucja A/44/1989

Wychowanie to nie jest miïa zabawa,
a zadanie, w które naleĝy wïoĝyÊ wysiïek
bezsennych nocy, kapitaï przeĝyÊ i myĂli
J. Korczak

1. Dziecko jest czïowiekiem (Art. 1–5)
2. Dziecko ma prawo do ĝycia (Art. 6–11)
3. Dziecko ma prawo do wyraĝania wïasnych poglÈdów
(Art. 12–15)
4. Dziecko ma prawo do prywatnoĂci (Art. 16–17)
5. Dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie (Art. 18)
6. Dziecko naleĝy chroniÊ przed zïym traktowaniem (Art.
19–20)
7. Dobro dziecka jest najwyĝszym celem (Art. 21–23)
8. Dziecko ma prawo do ochrony zdrowia (Art. 24–25)
9. Dziecko ma prawo do godziwych warunków socjalnych
(Art.26–27)
10. Dziecko ma prawo do nauki (Art. 28–31)
11. Dziecko naleĝy chroniÊ przed wyzyskiem (Art. 32–36)
12. Dziecko naleĝy chroniÊ przed nieludzkim traktowaniem
i wojnÈ (Art.37–39)
13. Dziecku przysïuguje specjalna ochrona w procesie
karnym (Art. 40–41)

OczywiĂcie Ăwiat dziecka to przede wszystkim Ăwiat
rodziny. Kaĝdy z nas ma swój pomysï wychowawczy
dotyczÈcy dzieci wïasnych lub z najbliĝszego otoczenia. SkïadajÈ siÚ na niego pewnie doĂwiadczenie
wïasnego dzieciñstwa, modele przeĝyte w rodzinie,

Krok pierwszy w udzielaniu pomocy dzieciom — to umiejÚtnoĂÊ pomocy samemu sobie
M. Keirse
Nie bÚdziemy mogli uzdrowiÊ Ăwiata,
nim nie uzdrowimy samych siebie
E. Kubler-Ross

Zjawiskiem charakterystycznym dla wspóïczesnego spoïeczeñstwa jest naduĝywanie lub nieprawidïowe
korzystanie przez dziecko z Internetu. Rodzi to nowe
problemy zwiÈzane ze sferÈ krzywdzenia dziecka
i pojawianiem siÚ nowych przyczyn zachowañ przemocowych oraz reakcji na nie.
Badania ğrmy Geminus przeprowadzone na zlecenie Fundacji „Dzieci Niczyje” (Dziecko w sieci) pokazujÈ skalÚ treĂci spotykanych przez dzieci w Internecie:
• co czwarte dziecko natrağïo w Internecie na
treĂci o charakterze erotycznym lub pornograğcznym
• poïowa ankietowanych miaïa stycznoĂÊ z brutalnymi scenami przemocy
• aĝ 37% internautów ( wiek 12–17 lat) wielokrotnie spotkaïo siÚ z treĂciami o wyraěnym kontekĂcie
seksualnym i pornograğcznym — godnym podkreĂlenia wydaje siÚ fakt, ĝe tylko 12% badanych przyznaïo
siÚ do ich Ăwiadomego poszukiwania
• co piÈte badane dziecko widziaïo takie materiaïy
co najmniej 5 razy w ciÈgu ostatniego roku

10
Telefon Zaufania
• dzieci deklarujÈ, ĝe co czwarty rodzic nigdy
nie zwraca uwagi na internetowÈ aktywnoĂÊ dziecka
• jedynie 9% rodziców zawsze wie, czym zajmuje
siÚ jego dziecko w sieci, jakie odwiedza strony i jakich
informacji poszukuje.
Niniejszy artykuï poĂwiÚcony jest róĝnym formom
krzywdzenia dziecka, które okreĂla siÚ „zespoïem
dziecka krzywdzonego” albo „zespoïem dziecka maltretowanego”.
Dane M.R. Mc Geady (Prezes miÚdzynarodowej organizacji pomocy osobom bezdomnym USA)
wskazujÈ, ĝe nawet w spoïeczeñstwie o tak wysokim wyczuleniu na poszanowanie praw jednostki jak
USA rozmiary krzywdzenia lub zaniedbania dzieci sÈ
ogromne:
• co 26 sekund dziecko ucieka z domu
• co 47 sekund dziecko jest pobite lub zaniedbane
• co 67 sekund nastolatka rodzi dziecko
• co 7 minut dziecko jest aresztowane za narkotyki
• co 36 minut dokonuje siÚ zabójstwa dziecka lub
dziecko jest poszkodowane w wyniku uĝycia broni.
Pierwszy opis medyczny zespoïu dziecka maltretowanego przedstawiï w 1961 roku na Zjeědzie
Pediatrów w Los Angeles amerykañski pediatra Henry
Kampe. Kilkaset zgromadzonych przypadków dotyczÈcych róĝnorodnych obraĝeñ u maïych dzieci,
wynikajÈcych z wyïadowania ğzycznej agresji osoby
dorosïej, opracowano i opublikowano w pierwszym
naukowym doniesieniu pt. „The Battered Child Syndrome” (JAMA, 1962).
W Polsce zespóï maltretowanego dziecka jako
pierwsza opisaïa dr Halina Grabowska w „Psychiatrii
Polskiej” w 1968 roku w artykule pt. „Zaburzenia
charakteru u dziecka poniewieranego ğzycznie”.
W 1972 roku dr Kazimierz Pietroñ (radiolog z Lubelskiej Akademii Medycznej) publikuje w „Archiwach
Medycyny SÈdowej i Kryminalnej” pracÚ pt. „Zespóï
bitego dziecka”.
W Stanach Zjednoczonych kaĝdy lekarz, psycholog, socjolog, czy pedagog, pracujÈcy spoïecznie bÈdě
zatrudniony w stowarzyszeniu, klubie lub komitecie,
co dwa lata musi przejĂÊ szkolenie dotyczÈce problemów dziecka maltretowanego. Bez ponawiania
tego szkolenia ĝaden z nich nie ma prawa praktyki
dotyczÈcej dzieci.

Przemoc wobec dzieci
i ich zïe traktowanie jest powaĝnym
problemem spoïecznym
Badacze problemów spoïecznych wykazujÈ, ĝe
jednym z najskuteczniejszych sposobów uwidocznie-
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nia problemu krzywdzenia dzieci jest gromadzenie
oraz publiczna prezentacja danych statystycznych
i naukowych obrazujÈcych jego skalÚ. Tymczasem
wiÚkszoĂÊ przypadków krzywdzenia dzieci pozostaje
tajemnicÈ rodzinnÈ.
Obok kobiet (58%) dzieci do 13. roku ĝycia sÈ
najczÚstszymi oğarami przemocy w rodzinie (24%).
Sprawcami przemocy sÈ gïównie mÚĝczyěni (96%),
bÚdÈcy czÚsto pod wpïywem alkoholu. Aĝ 60% dorosïych Polaków stosuje kary ğzyczne wobec swoich
dzieci do 19. roku ĝycia. Co szósty 12-latek przyznaje, ĝe w wyniku przemocy ze strony rodziców
doznaï urazów takich jak: siniaki, zadrapania. Okoïo
23% polskich studentów przyznaje, ĝe w ich domach
przynajmniej kilkakrotnie dochodziïo do przemocy
ğzycznej. Wedïug innych badañ z udziaïem studentów
okoïo 37% mówiïo o kilkakrotnym wystÈpieniu sytuacji, w której doszïo w ich rodzinach do przemocy
psychicznej. 34% pacjentów lecznictwa odwykowego
stwierdza, ĝe w okresie intensywnego picia uĝywaïo
przemocy ğzycznej wobec dzieci, a 50% stosowaïo
przemoc psychicznÈ.
W ocenie pedagogów szkolnych powaĝnej, to jest
wymagajÈcej interwencji, przemocy ğzycznej doznaje
co najmniej jedno na tysiÈc dzieci. Co najmniej jedno
dziecko/1000 jest wykorzystywane seksualnie. Co
najmniej dwoje/1000 doĂwiadcza maltretowania psychicznego, a co najmniej czworo/1000 jest powaĝnie
zaniedbywanych. Podobne wskaěniki dotyczyïy dzieci
w wieku przedszkolnym.
Trzeba jednak przyznaÊ, ĝe dane statystyczne
okreĂlajÈce zjawisko krzywdzenia dzieci sÈ nieprecyzyjne. Wyniki prowadzonych od 1993 roku w USA
badañ okreĂlajÈcych skalÚ problemu mówiïy o 90
tysiÈcach lub o 3 milionach dzieci krzywdzonych
w skali roku. Dane Pañstwowego Instytutu Higieny
w Warszawie mówiÈ o okoïo dwustu przypadkach
na rok (1993) i z niewielkimi róĝnicami szacunkowym,
pozostajÈ niezmienne. Skala zdarzeñ i róĝnice zapisów wynikajÈ z tego, iĝ ocenie statystycznej poddaje
siÚ róĝne zjawiska — raz jest to liczba skazanych
sprawców znÚcania siÚ nad dzieÊmi, innym razem
podlicza siÚ przypadki krzywdzenia dzieci zgïaszane
do odpowiednich instytucji ochrony, sÈdów rodzinnych, szpitali dzieciÚcych. CzÚsto to samo zdarzenie
jest szacowane przez róĝne instytucje (sÈd, szpital,
szkoïa, opieka spoïeczna). Oceny bazujÈ takĝe na tak
zwanych szerokich değnicjach krzywdzenia dzieci.
Jest wiele przyczyn przemocy wobec dzieci.
Do czynników ryzyka krzywdzenia dzieci zalicza siÚ:
• Alkoholizm i inne uzaleĝnienia
• Ubóstwo i/lub izolacja spoïeczna rodziny
• Nieprawidïowa osobowoĂÊ któregoĂ z rodziców
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• DoĂwiadczenie krzywdzenia we wïasnej rodzinie
• Nieformalny lub nieudany zwiÈzek rodziców
— róĝnice rasowe, ideologiczne, religijne,
róĝnice w wyksztaïceniu
• Sïabe wiÚzi rodzinne
• Zaburzenia psychiczne
• Posiadanie dzieci z róĝnych zwiÈzków
• Poród przed 18. rokiem ĝycia matki
• CiÈĝa niechciana
• Rozczarowanie zwiÈzane z pïciÈ dziecka
• Wady rozwojowe dziecka, nadpobudliwoĂÊ.

Formy krzywdzenia dziecka
Değnicja D. Gila mówi ĝe „naduĝywanie dziecka (child abuse) to kaĝde dziaïanie lub bezczynnoĂÊ
jednostki, instytucji lub spoïeczeñstwa jako caïoĂci
i kaĝdy rezultat takiego dziaïania lub bezczynnoĂci,
który zaburza równe prawa i swobody dzieci, i/lub
zakïóca ich optymalny rozwój”.
Wyróĝnia siÚ przemoc ğzycznÈ i przemoc psychicznÈ. Ale, jak juĝ podano w değnicji powyĝej,
krzywdzenie dziecka polega równieĝ na zaniedbaniach.
W tabeli 2 przedstawione zostaïy akty przemocy
ğzycznej oraz jej objawy. Te ostatnie sÈ niezwykle
waĝne, gdyĝ uwaĝne obserwacje ze strony otoczenia
pozwalajÈ na wykrycie przemocy i stanowiÈ dowody
dla instytucji.
Przemoc psychiczna (emocjonalna) obejmuje
postawy i zachowania, które raniÈ emocjonalnie.

Aĝ 47% dzieci w wieku 12 lat deklarowaïo w badaniu ankietowym (badanie N-250 Praga-Poïudnie),
ĝe przynajmniej raz doznaïo poniĝajÈcych form agresji werbalnej od rodziców. Ponad poïowa badanych
12-latków deklaruje, ĝe doĂwiadcza niezadowolenia
rodziców, wynikajÈcego z niespeïniania przez dziecko
oczekiwañ dotyczÈcych jego cech bÈdě osiÈgniÚÊ.
W tabeli 3 przedstawione zostaïy formy przemocy
psychicznej oraz objawy, które bierze siÚ pod uwagÚ,
by oceniÊ, czy takie zjawisko ma miejsce.
WĂród zachowañ przemocowych najpowaĝniejsze
sÈ formy wykorzystywania seksualnego. Przykïady
prezentuje Tabela 4. Przeprowadzono badania ankietowe warszawskich uczniów 6. klasy (badanie
N-250). W populacji 12-latków okoïo 8% deklarowaïo doĂwiadczenie przynajmniej jeden raz w ĝyciu
zachÚty ze strony dorosïych do oglÈdania pornograği,
a 3,6% dzieci co najmniej raz miaïo kontakty seksualne
(dotykanie intymnych czÚĂci ciaïa) z osobÈ dorosïÈ.
W badaniu retrospektywnym 10,5% kobiet i 3%
mÚĝczyzn przyznaïo, ĝe byli poddani w dzieciñstwie
próbie gwaïtu, a 40% kobiet i 29% mÚĝczyzn miaïo
doĂwiadczenie molestowania w dzieciñstwie. Dzieci
sÈ najczÚĂciej wykorzystywane przez osoby znajome,
którym ufajÈ.
W tabeli 4 zebrane sÈ objawy, które mogÈ wskazywaÊ na wystÚpowanie przemocy seksualnej. Nie sÈ
to oczywiĂcie dowody. Jako trzy niezbite dowody, ĝe
dziecko zostaïo wykorzystane seksualnie przyjmuje

Tabela 2. Przemoc ğzyczna
Przykïady

Objawy

• zadawanie dziecku ğzycznego bólu
• „lanie”, bicie rÚkÈ, narzÚdziem (pasem, kijem, gazetÈ,
patelniÈ)
• szarpanie, popychanie, rzucanie dzieckiem
• potrzÈsanie, kopanie, wykrÚcanie rÈk
• pojenie alkoholem, zmuszanie do jedzenia
• zmuszanie do prac ğzycznych
• przypalanie (papierosem)
• wkïadanie do wrzÈtku (ten pomysï realizujÈ rodzice
uczÈcy swoje malutkie dzieci zgïaszania potrzeb
ğzjologicznych)
• ciÈgniÚcie za wïosy

• urazy tkanek, otarcia, obrzÚki
• Ălady o charakterystycznym ksztaïcie po biciu rÚkÈ lub
jakimĂ przedmiotem
• siniaki lub prÚgi (czÚsto w róĝnych stadiach gojenia)
• Ălady oparzeñ w dziwnych miejscach
i o charakterystycznym ksztaïcie
• Ălady po wyrwanych wïosach
• brak Ăwiadków urazu
• niezgodnoĂci w opisach przebiegu wypadku, wyglÈd
obraĝeñ nie pasujÈcy do opisywanego urazu
• niewyjaĂnione lub podejrzane absencje szkolne
• lÚk przed dorosïymi
• noszenie ubrañ zakrywajÈcych dïonie, rÚce i nogi
(nawet w upalne dni)
• chroniczny smutek, wycofanie, skïonnoĂÊ do izolacji
• sïaba kontrola emocji, impulsywnoĂÊ
• zmiennoĂÊ nastrojów, nieufnoĂÊ
• brak empatii, agresja, nieposïuszeñstwo wobec
wiÚkszoĂci osób
• zobojÚtnienie na karÚ
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Tabela 3. Przemoc psychiczna

Przykïady

Objawy

• wyzywanie, szantaĝ emocjonalny
• straszenie, wypominanie, poniĝanie, drwiny, obraĝanie
• wykorzystywanie przewagi
• wyrzucanie ulubionych zabawek
• porzucanie w niebezpiecznej okolicy
• mur milczenia
• chïód emocjonalny (ale takĝe nadopiekuñczoĂÊ)

• opóěnienia rozwojowe, w tym mowy
• niska samoocena
• ssanie palca, koïysanie siÚ
• moczenie nocne
• zaburzenia komunikacji, skrajna ulegïoĂÊ lub agresja
• zaburzenie nastroju, próby samobójcze
• nadmierne opiekowanie siÚ mïodszym rodzeñstwem
• nieadekwatne do wieku dziecka oczekiwania rodziców
• postrzeganie dziecka przez rodziców jako „kozïa
oğarnego/odmieñca”
• uzaleĝnienie od sprawcy przemocy
• ucieczki z domu
• krnÈbrnoĂÊ, opór, negatywne nastawienie
• draĝliwoĂÊ
• zachowania autoagresyjne i samookaleczenia

Tabela 4. Wykorzystywanie seksualne
Przykïady

Objawy

• angaĝowanie w czynnoĂci seksualne dziecka poniĝej
15. r.ĝ.
• zachowanie osoby dorosïej (lub starszej od dziecka),
która podejmuje czynnoĂci o charakterze seksualnym,
aby zaspokoiÊ swój popÚd pïciowy lub go pobudziÊ
• czyny lubieĝne, nierzÈdne, obnaĝanie siÚ przy dziecku,
zmuszanie do nagoĂci
• dotykanie narzÈdów pïciowych dziecka, zmuszanie
do dotykania swoich
• erotyczne caïowanie
• uwodzenie „sïowne”, majÈce podnieciÊ dziecko
i/lub je zaszokowaÊ
• czynienie z dzieci Ăwiadków aktów pïciowych
• zachÚcanie do pozowania do zdjÚÊ czy ğlmów
o charakterze pornograğcznym

• niespecyğczne dolegliwoĂci somatyczne
• infekcje ukïadu moczowego lub narzÈdów pïciowych
• ból w okolicy narzÈdów pïciowych, odbytu, krzyĝa,
w dole brzucha
• nadmierna troska o stan i pielÚgnacjÚ narzÈdów
pïciowych
• choroby przekazywane drogÈ pïciowÈ
• zaburzenia w oddawaniu moczu lub kaïu, zaburzenia
snu i ïaknienia
• dyskomfort w trakcie chodzenia lub siedzenia
• zmiana osobowoĂci (wrogoĂÊ lub ulegïoĂÊ)
• wycofanie siÚ z kontaktów spoïecznych
• poziom wiedzy o seksie nieadekwatny do wieku
• seksualizacja lub unieatrakcyjnianie siÚ dziewczÈt
• wciÈganie innych dzieci w aktywnoĂÊ seksualnÈ
• dawanie do zrozumienia, ĝe ma siÚ jakÈĂ ukrytÈ
tajemnicÚ
• mïodzieñcza depresja
• zachowania autodestrukcyjne i samookaleczenia

siÚ: ciÈĝÚ, plemniki w pochwie lub w odbycie dziecka
oraz chorobÚ wenerycznÈ dziecka.
UWAGA! Osoby powyĝej 15. roku ĝycia mogÈ
juĝ (wedïug prawa) dysponowaÊ swojÈ seksualnoĂciÈ.
Nie dotyczy to jednak przestÚpstwa kazirodztwa, czyli
naduĝyÊ seksualnych w obrÚbie najbliĝszej rodziny.
Zaniedbywanie podstawowych potrzeb dziecka
uznaje siÚ równieĝ za formÚ krzywdzenia. Takie zjawisko moĝe wiÈzaÊ siÚ nie tylko ze zïÈ sytuacjÈ materialnÈ opiekunów, ale teĝ wystÚpuje, gdy opiekunowie
sÈ uzaleĝnieni od alkoholu lub narkotyków, cierpiÈ
na schorzenia psychiczne lub po prostu sÈ nieobecni.
NajczÚstsze objawy zaniedbania dziecka to:
• gïód
• proĂby o jedzenie, kradzieĝ jedzenia

• odwodnienie
• niestosowanie siÚ do zaleceñ medycznych
• nietypowe zaburzenia medyczne
• brudna i stale noszona odzieĝ niedostosowana
do warunków atmosferycznych
• zmÚczenie
• wszawica, choroby pasoĝytnicze, owrzodzenia
• zasypianie w klasie
• wczesne przychodzenie i póěne wychodzenie
ze szkoïy
• nadmierne opiekowanie siÚ mïodszym rodzeñstwem
• nocowanie w komórkach i na schodach
• przebywanie poza domem do póěnej nocy.
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Psychologiczne problemy zwiÈzane
z rozpoznaniem transseksualizmu
prof. dr hab. n. med. Mikoïaj Majkowicz
Akademia Pomorska w Sïupsku, Instytut Nauk o Zdrowiu

dr hab. Magdalena Bïaĝek, prof. nadzw.
Gdañski Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychologii

Ksztaïtowanie siÚ poczucia toĝsamoĂci
pïciowej, jej stabilnoĂci i staïoĂci
ToĝsamoĂÊ pïciowa rozumiana jako identyğkowanie siebie jako kobiety lub mÚĝczyzny jest jednÈ
z pierwszych toĝsamoĂciowych kategorii pojawiajÈcych siÚ w rozwoju czïowieka. Juĝ maïe dzieci dobrze
orientujÈ siÚ w tym zakresie i potrağÈ bardzo dobrze
identyğkowaÊ pïeÊ ludzi wokóï siebie, nawet jeĂli
ich nie znajÈ.
W ujÚciu wspóïczesnym, akcentujÈcym moĝliwoĂÊ
swobodnego wyboru identyğkacji z okreĂlonÈ pïciÈ,
stanowi ona kategoriÚ w wiÚkszym stopniu zwiÈzanÈ z „poczuciem bycia”, „posiadaniem okreĂlonego
przekonania”, „identyğkowaniem siÚ z”, niĝ wynikajÈcÈ
z uwarunkowañ biologicznych. WychodzÈc z zaïoĝeñ
przyjÚtych przez Seligmana, Walkera i Rosenhana
(2003), którzy zaproponowali piÚciopoziomowy model rozumienia ludzkiej seksualnoĂci z uwzglÚdnieniem
toĝsamoĂci pïciowej, moĝna stwierdziÊ, ĝe stanowi ona najwaĝniejszy element identyğkacji wïasnej
osoby w obszarze pïci. W znakomitej wiÚkszoĂci
przypadków mamy do czynienia z peïnÈ zgodnoĂciÈ
pïci biologicznej z toĝsamoĂciÈ pïciowÈ, co pozwala
na uksztaïtowanie jasnego obrazu wïasnej osoby jako
mÚĝczyzny lub kobiety. Pojawienie siÚ niezgodnoĂci
w tym obszarze stanowi powaĝny problem toĝsamoĂciowy nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale
równieĝ w wymiarze spoïecznym, wpïywajÈc istotnie
na relacje interpersonalne i sposób manifestowania, ujawniania w nich wïasnej pïciowoĂci. Naleĝy
przy tym zaznaczyÊ, ĝe przyjmuje siÚ wspóïczeĂnie,
iĝ ĂwiadomoĂÊ bycia kobietÈ lub mÚĝczyznÈ jest
do tego stopnia gïÚboka i niezmienna, ĝe leczenie osób
cierpiÈcych na tzw. zespóï dezaprobaty pïci wiÈĝe siÚ
ze zmianÈ trzeciorzÚdowych cech pïciowych, nie zaĂ
samej toĝsamoĂci. ZaznaczyÊ naleĝy, ĝe nie wszystkie

osoby charakteryzujÈce siÚ niespójnoĂciÈ miÚdzy pïciÈ
biologicznÈ a toĝsamoĂciÈ pïciowÈ wyraĝajÈ chÚÊ dokonania takiej zmiany. W przekonaniu o tej wïaĂnie
niezmiennoĂci tkwiÊ moĝe problem zwiÈzany z podkreĂlaniem, a nawet wyolbrzymianiem moĝliwoĂci
swobodnego wyboru przynaleĝnoĂci pïciowej przez
czïowieka. Problem ten pojawia siÚ coraz czÚĂciej
w odniesieniu do dzieci i mïodzieĝy, czyli osób znajdujÈcych siÚ w formatywnym dla toĝsamoĂci okresie
ĝycia, czyniÈcym je bardziej podatnymi na oddziaïywania w tym zakresie. Skala tego wpïywu jest na tyle
duĝa, ĝe wĂród mïodych ludzi panuje przekonanie,
ĝe okoïo 30% spoïeczeñstwa przejawia problemy
zwiÈzane z okreĂleniem wïasnej toĝsamoĂci pïciowej.
DoĂwiadczenie kliniczne wskazuje, ĝe nadmierne
eksponowanie seksualnego aspektu funkcjonowania
czïowieka, podkreĂlanie moĝliwoĂci dokonywania wyboru w obszarze pïci prowadziÊ moĝe do powaĝnego
toĝsamoĂciowego zamÚtu u mïodych ludzi, czyniÈc
ich podatnymi na doĂwiadczanie problemów w obszarze toĝsamoĂci pïciowej, a co za tym idzie skïonnymi
do podejmowania pochopnych decyzji o zmianie pïci.
Naleĝy przy tym zaznaczyÊ, ĝe problem pojawia siÚ
nie tylko wtedy, gdy osoba taka podejmuje leczenie
hormonalno-chirurgiczne, ale równieĝ wtedy, gdy
decyduje siÚ na ĝycie w zmiennoĂci, nie ksztaïtujÈc
jasnej identyğkacji toĝsamoĂciowej w obszarze pïci.
Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe problematyczna moĝe
byÊ stabilnoĂÊ pïciowa, czyli posiadanie przekonania
o niezmiennoĂci pïci w okresie caïego ĝycia oraz
staïoĂÊ pïci, czyli zachowywanie wïasnej pïci mimo
innego ubioru. Co w praktyce oznacza zestawienie
tych trzech pojÚÊ? SkïaniaÊ powinno do bardzo duĝej
ostroĝnoĂci w podejmowaniu decyzji o zmianie pïci,
gdyĝ w obliczu powszechnie obecnej narracji o swobodzie wyboru coraz czÚĂciej mamy do czynienia
z osobami, u których obserwujemy problemy w ob-
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szarze stabilnoĂci i staïoĂci pïci, a nie tak naprawdÚ
toĝsamoĂci pïciowej.

Diagnostyczne problemy
transseksualizmu w praktyce
Niejednokrotnie psycholog stoi przed wyzwaniem wydania opinii o transseksualizmie dla osoby,
która zabiega o rozpoczÚcie procedury zmierzajÈcej
do biologicznej zmiany pïci. W takiej sytuacji psycholog
winien rozwaĝyÊ wiele aspektów konkretnej sytuacji
psychospoïecznej pacjenta. Po pierwsze, psycholog
powinien ustaliÊ, czy pacjent speïnia kryteria rozpoznania transseksualizmu zawarte w obowiÈzujÈcej
aktualnie w sïuĝbie zdrowia MiÚdzynarodowej Klasyğkacji Chorób ICD-10. (Uwaga: Stosowanie tej
klasyğkacji jest przewidziane do koñca 2021 roku,
od stycznia 2022 roku przewidywane jest wprowadzenie klasyğkacji zrewidowanej równieĝ w obszarze
dotychczasowej kategorii „Zaburzeñ identyğkacji
pïci”).
Opis diagnostyczny transseksualizmu przedstawiony w ICD-10 za pomocÈ symbolu F64 brzmi
nastÚpujÈco: „Pragnienie ĝycia i uzyskania akceptacji
jako osoba pïci przeciwnej w porównaniu z wïasnÈ,
czemu towarzyszy zazwyczaj uczucie niezadowolenia
z powodu wïasnych anatomicznych cech pïciowych
oraz poczucie ich nieprawidïowoĂci, a takĝe chÚÊ
poddania siÚ leczeniu hormonalnemu lub operacyjnemu, aby upodobniÊ wïasne ciaïo tak dalece jak
tylko to jest moĝliwe do ciaïa pïci preferowanej.
ToĝsamoĂÊ transseksualna powinna utrzymywaÊ siÚ
stale przynajmniej od 2 lat i nie moĝe byÊ przejawem
innego zaburzenia psychicznego jak schizofrenia, czy
teĝ zaburzeñ zwiÈzanych z jakÈkolwiek nieprawidïowoĂciÈ interseksualnÈ, genetycznÈ lub dotyczÈcÈ
chromosomów pïciowych”.
Z naszego doĂwiadczenia klinicznego, wĂród
wymienionych kryteriów pewne wÈtpliwoĂci budzi
kryterium czasu trwania utrzymywania siÚ toĝsamoĂci
transseksualnej przez okres co najmniej dwóch lat
i to bez okreĂlenia wieku pacjenta. Jak siÚ wydaje,
okres dwóch lat moĝe byÊ niewystarczajÈcy do oceny staïoĂci dÈĝeñ do zmiany toĝsamoĂci. Co bÚdzie,
jeĝeli osoba po leczeniu hormonalnym, a czasem
i chirurgicznym zmiany pïci bÚdzie nadal odczuwaïa
duĝy dyskomfort i miaïa poczucie, ĝe uzyskany stan
nie jest tym, jakiego osoba ta siÚ spodziewaïa. Taka
sytuacja moĝe doprowadziÊ do depresji, myĂli, czy
nawet prób samobójczych.
Poniĝej zostanÈ przedstawione dwa opisy przypadków diagnozowanych pod kÈtem transseksualizmu.
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Pierwszy przypadek dotyczy pacjenta, u którego
wystÚpowaïa duĝa dynamika w zakresie identyğkacji
pïciowej. Dwudziestokilkuletni pacjent zgïosiï siÚ
do przychodni zdrowia psychicznego z proĂbÈ o wydanie zaĂwiadczenia potwierdzajÈcego u niego transseksualizm. W wywiadzie twierdziï, ĝe przekonanie o tym,
ĝe jest „kobietÈ w mÚskim ciele” ma od okoïo 20.
roku ĝycia. Mimo to utrzymywaï, choÊ krótkotrwaïe,
satysfakcjonujÈce kontakty seksualne z dziewczynami. Jednak po pewnym czasie zaczÈï coraz bardziej
krytycznie oceniaÊ swoje relacjÚ z dziewczÚtami
i doszedï do przekonania, ĝe chÚÊ zmiany pïci jest
dominujÈca i trwaïa, a relacje z kobietami w dotychczasowej formie mÚĝczyzna-kobieta przynoszÈ
czÚĂciej dyskomfort, a nie satysfakcjÚ. Eksponowaï
w rozmowie elementy nieprzystosowania seksualnego, na dalszym miejscu stawiaï brak akceptacji
wïasnych anatomicznych cech pïciowych. Poniewaĝ
stwierdzenie transseksualizmu wymaga wykluczenia
zaburzeñ psychicznych, zaproponowano pacjentowi
skierowanie na obserwacjÚ na oddziale dziennym
jednostki psychiatryczno-psychologicznej. Pacjent
wyraziï zgodÚ. Podczas pobytu w jednostce wykluczono powaĝne zaburzenia psychiatryczne, stwierdzono
natomiast pojawiÈjÈce siÚ okresowo zespoïy depresyjne. Po kilku tygodniach pobytu na oddziale pacjent
nawiÈzaï bliski kontakt uczuciowy z innÈ pacjentkÈ.
Po dalszych kilku tygodniach oboje opuĂcili oddziaï.
Pacjent stwierdziï, ĝe jego przekonania dotyczÈce
identyğkacji pïciowej byïy nieprawdziwe, bowiem
obecnie czuje siÚ ponownie mÚĝczyznÈ i ma Ăwietne
relacje z poznanÈ dziewczynÈ, podaje, ĝe obecnie ïÈczy
ich uczucie miïoĂci i zamierzajÈ siÚ pobraÊ. OdstÈpiï
od przebierania siÚ w stroje kobiece i zaczÈï podkreĂlaÊ, zarówno w zachowaniu, jak i w ubiorze, swojÈ
mÚskÈ toĝsamoĂÊ. Ta sytuacja bardzo ucieszyïa rodziców pacjenta. ZwiÈzek z dziewczynÈ trwaï okoïo
jednego roku. Po tym okresie pacjent ponownie zgïosiï
siÚ do psychologa, przebrany w sukienkÚ, damskie
obuwie, doĂÊ wyrazisty makijaĝ z ĝÈdaniem wydania zaĂwiadczenia o transseksualizmie. Odmówiono
wydania zaĂwiadczenia ze wzglÚdu na niestabilnoĂÊ
identyğkacji pïciowej i niespeïnienie kryterium czasowego podawanego w ICD-10. Z informacji uzyskanych
od dziewczyny pacjenta wynika, ĝe przyczynÈ rozpadu
wiÚzi byï „trudny charakter chïopaka”, a nie wspóïĝycie seksualne. Pacjent z powodu zmiennoĂci poczucia
toĝsamoĂci popadaï w stany depresyjne, a nawet
przejawiaï tendencje samobójcze. Jak siÚ wydaje,
rozpoczÚte leczenie hormonalne bez dostatecznych
opinii specjalistów (seksuologa) nie sprzyjaïo stabilizacji psychicznej. Pacjent na podstawie zaĂwiadczeñ
uzyskanych od lekarzy róĝnych specjalnoĂci, ale nie
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seksuologa, rozpoczÈï leczenie hormonalne i, aby
uzyskaÊ moĝliwoĂÊ dokonania zmian metrykalnych
a nastÚpnie rozpoczÈÊ „leczenie” chirurgiczne zmiany pïci, zïoĝyï pozew do sÈdu o ustalenie pïci. W tej
sytuacji osobami pozwanymi sÈ rodzice powoda,
a przedmiotem sprostowania ma byÊ akt urodzenia.
Jednak sÈd oddaliï pozew ze wzglÚdu na niespeïnienie
kryterium czasu trwania przez dwa lata utrzymywania
siÚ dÈĝenia do zmiany pïci. A jak wyglÈdaïaby decyzja
sÈdu za kilka miesiÚcy, kiedy powód udowodniïby
przed sÈdem, ĝe dÈĝenie do zmiany pïci utrzymywaïo
siÚ powyĝej dwóch lat?
Inny przypadek sprzed wielu lat wskazuje
na utrwalonÈ postawÚ i dÈĝenie do zmiany pïci
w zwiÈzku z trwaïym zaburzeniem identyğkacji pïciowej — transseksualizmem.
Do poradni psychologiczno-psychiatrycznej zgïosiïa siÚ 27-letnia kobieta z proĂbÈ o wydanie zaĂwiadczenia o transseksualizmie. Ubrana po mÚsku, ale
w nieskrajny sposób, równie dobrze mógïby to byÊ
ubiór kobiety (typ unisex). Sposób poruszania siÚ
raczej mÚski, duĝe kroki, lekko pochylona sylwetka do przodu. Piersi niewidoczne (owiniÚte bandaĝem). Sposób wypowiadania siÚ równieĝ z cechami
charakterystycznymi dla mÚĝczyzn, rodzaj wykonywanych prac (prace budowlane) równieĝ bardziej
charakterystyczny dla mÚĝczyzn, wymagajÈcy duĝo
siïy i wytrzymaïoĂci ğzycznej. W wywiadzie podaje,
ĝe pochodzi z wielodzietnej rodziny, wychowywana
na wsi, rodzice — rolnicy w wyksztaïceniem podstawowym. SpoĂród piÚciorga rodzeñstwa tylko ona
wyróĝniaïa siÚ odmiennym sposobem zachowania
charakteryzujÈcym siÚ „stylem chïopiÚcym”. OdkÈd
siÚga pamiÚciÈ to zawsze interesowaïy jÈ bardziej
zabawy, ubiory, towarzystwo charakterystyczne
dla chïopaków, a nie dziewczÈt. Podczas spontanicznej rozmowy w ogóle nie nawiÈzywaïa do ĝycia
seksualnego. Pytana zaĂ o ĝycie seksualne twierdzi,
ĝe jeszcze go nie rozpoczÚïa i nie dostrzega u siebie zbyt silnego popÚdu seksualnego. Jako gïówny
jej problem eksponuje, jak to okreĂla, „wstrÚt” do
rozwijajÈcych siÚ cech kobiecych. W badaniach nie
stwierdzono innych zaburzeñ osobowoĂci bÈdě teĝ
zaburzeñ psychiatrycznych.

Podsumowanie
W ostatnich latach problematyka zaburzeñ identyğkacji pïciowej (nazewnictwo ICD-10) nabiera coraz
wiÚkszego znaczenia na tle radykalnej zmiany obyczajowoĂci, róĝnych trendów majÈcych na celu redeğnicjÚ
dotychczas obowiÈzujÈcych zasad, czÚsto zwiÈzanych
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z prawami biologii i prawem naturalnym. Taka sytuacja
ze wzglÚdu na tempo zmian stanowi niewÈtpliwie
ěródïo niepokoju i generuje wiele intrapsychicznych
konĠiktów w czÚsto jeszcze nieustabilizowanej i niedojrzaïej psychice. PojawiajÈce siÚ sugestie o moĝliwoĂci „wyboru” pïci w wieku dzieciÚcym budzÈ gïÚboki
niepokój. Stawianie osoby niedojrzaïej w obliczu takich
decyzji moĝe mieÊ negatywne skutki psychologiczne
w postaci dyskomfortu, a nawet reakcji depresyjnych.
Jednym z takich ěródeï konĠiktów wewnÚtrznych
jest przyjÚcie stosunkowo krótkiego czasu trwania
tendencji do zmiany pïci, jako wystarczajÈcej przesïanki
do rozpoczynania procedury zmiany pïci. W kryteriach
ICD-10 nie ma mowy o wieku osoby zabiegajÈcej
o zmianÚ pïci, ani teĝ o dojrzaïoĂci jej osobowoĂci.
Jak wskazano w opisie pierwszego przypadku, wystarczyïo jeszcze kilka miesiÚcy i pacjent uzyskaïby
pozwolenie na rozpoczÚcie „leczenia” hormonalnego
i/lub chirurgicznego. I co potem? A jak pacjent bÚdzie
siÚ w tej roli ěle czuï? A tak bywaïo. Jak odwróciÊ
na ĝyczenie pacjenta, bez szkody dla jego psychiki,
ten proces? StÈd teĝ niezwykle waĝnym czynnikiem
diagnostycznym w takim wypadku jest okreĂlenie
staïoĂci tych przekonañ, a takĝe uwzglÚdnienie predykcyjnego aspektu diagnozy. Chodzi o to, aby postaraÊ
siÚ przewidzieÊ, a zatem uĂwiadomiÊ pacjentowi,
jak po zmianie pïci bÚdzie siÚ czuï w nowej roli. O tym
nie zawsze myĂlÈ pacjenci.
Jak wynika z naszych, wprawdzie nieusystematyzowanych, obserwacji klinicznych, w ostatnich latach
dÈĝenie do zmiany pïci moĝe siÚ wiÈzaÊ z przestymulowaniem seksualnoĂciÈ majÈcÈ swoje ěródïo w Internecie. W pewnym sensie nastÚpuje coraz wiÚksze
zapotrzebowanie na boděce erotyczne. StÈd teĝ w wywiadach uzyskanych od osób ubiegajÈcych siÚ o zmianÚ
pïci na pierwszy plan wysuwajÈ siÚ czynniki zwiÈzane
z seksem, a dopiero na dalszym miejscu uczucie
niezadowolenia, czy wrÚcz wstrÚtu do posiadanych
cech pïciowych, co jest bardziej charakterystyczne
dla „peïnego transseksualizmu”.
I na koniec jeszcze jedna reĠeksja — wydaje siÚ,
ĝe wspóïczeĂnie istnieje wyraěna tendencja w kierunku nadmiernego upraszczania, a w konsekwencji
uïatwiania procedur zmiany pïci. Stwarzanie takich uïatwieñ w efekcie moĝe prowadziÊ do bïÚdnych decyzji,
a te z kolei mogÈ stanowiÊ przyczynÚ nastÚpnych,
wewnÚtrznych konĠiktów, wzrostu negatywnych
emocji, a takĝe zwiÚkszenia ryzyka samobójstwa.
PiĂmiennictwo u autorów
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Telefon zaufania twórczÈ i skutecznÈ
instytucjÈ w proğlaktyce i terapii
zagroĝeñ cyberprzestrzeni
CZ}¥m I

dr Anna Andrzejewska
dr hab. Józef Bednarek, prof. APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

W przeszïoĂci nie byïo potrzeby inspiracji w zakresie innowacyjnych rozwiÈzañ zapewniajÈcych twórczÈ
i skutecznÈ pomoc dzieciom i mïodzieĝy w przypadku zagroĝeñ. Rodzina i szkoïa byïy podstawowymi
instytucjami, w których rozwiÈzywano róĝnorodne
problemy. Pojawienie siÚ technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych przyczyniïo
siÚ do powstania nowych, niespotykanych do tej pory,
niebezpiecznych sytuacji, w obliczu których stanÚli
najmïodsi ich uĝytkownicy. Sytuacje te byïy i sÈ w coraz
wiÚkszym stopniu skutkiem nadmiernej i jednoczeĂnie
niebezpiecznej aktywnoĂci najmïodszego pokolenia
w sieci, która powoduje powstawanie wielu nowych
ryzykownych, a nawet ekstremalnych zachowañ oraz
ich konsekwencji. Dotychczasowe instytucje proğlaktyczne i terapeutyczne coraz czÚĂciej sÈ bezradne
wobec nowych wyzwañ Ăwiata wirtualnego.
WĂród wielu nowych rozwiÈzañ w tym obszarze
jest wïaĂnie Telefon Zaufania, który jako pierwszy
staï siÚ nowÈ twórczÈ i skutecznÈ pomocÈ, róĝnÈ
od dotychczasowych form i metod pomocy uczniom,
rodzinie i szkole. Po kilku latach okazaïo siÚ juĝ, ĝe staï
siÚ on bardzo prÚĝnÈ, dynamicznie rozwijajÈcÈ siÚ instytucjÈ o charakterze proğlaktyczno-terapeutycznym,
w duĝym stopniu odbiegajÈcÈ od konwencjonalnych
rozwiÈzañ.
Przedmiotem rozwaĝañ w publikacji uczyniono
zagadnienia zwiÈzane z rozwojem mediów cyfrowych,
przemiany kulturowo-spoïeczne, rozwój nowych
zagroĝeñ majÈcych miejsce w przestrzeni cyfrowej,
a takĝe zadania proğlaktyczne i terapeutyczne Telefonu
Zaufania, bÚdÈcego twórczÈ i skutecznÈ instytucjÈ
proğlaktyczno-pedagogicznÈ.
W artykule analizie poddano obszary tematyczne
pogrupowane w nastÚpujÈce problemy:

1. Jak na przestrzeni dziejów rozwijaïy i doskonaliïy
siÚ sposoby tradycyjnej i cyfrowej komunikacji oraz
aktywnoĂci najmïodszego pokolenia?
2. Jakie sÈ nowe i specyğczne zagroĝenia cyberprzestrzeni dla najmïodszego pokolenia?
3. Jakie sÈ najnowsze wyniki badañ nad zagroĝeniami cyberprzestrzeni i co z nich wynika?
4. Dlaczego Telefon Zaufania staï siÚ i jest twórczÈ
oraz skutecznÈ instytucjÈ proğlaktyczno-terapeutycznÈ
dla najmïodszego pokolenia?
Poniĝej przedstawiono syntetycznÈ wykïadniÚ,
skïaniajÈc do reĠeksji nad róĝnorodnymi przemianami
informacyjno-technologicznymi i spoïeczno-kulturowymi, ich skutkami w postaci wielorakich zagroĝeñ,
wskazujÈcymi na nowÈ rolÚ, miejsce i potrzebÚ dziaïalnoĂci Telefonu Zaufania, bÚdÈcego anonimowym
przyjacielem dla dzieci i mïodzieĝy. Wspomaga on nie
tylko tradycyjnÈ rolÚ rodziny i szkoïy, ale czÚsto takĝe
przejmuje podstawowÈ funkcjÚ proğlaktyczno-terapeutycznÈ, udzielajÈc niezbÚdnej, skutecznej pomocy.
Jak na przestrzeni dziejów rozwijaïy
i doskonaliïy siÚ sposoby tradycyjnej i cyfrowej
komunikacji oraz aktywnoĂci najmïodszego
pokolenia?
Przyczyny oraz skutki przemian informacyjno-komunikacyjnych wynikajÈ z przeobraĝeñ spoïeczno-kulturowych i majÈ szeroki kontekst. SÈ one ĂciĂle
powiÈzane z kolejnymi wynalazkami i osiÈgniÚciami,
majÈcymi wpïyw nie tylko na funkcjonowanie rodziny
i szkoïy ale takĝe caïych spoïeczeñstw. Na przestrzeni
dziejów caïoĝyciowa aktywnoĂÊ czïowieka byïa i jest
ĂciĂle powiÈzana z szeĂcioma przeïomami w edukacji,
pracy zawodowej oraz spoïecznym funkcjonowa-
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niu czïowieka. W ich rozwoju moĝna wyróĝniÊ dwa
okresy: pierwszy obejmujÈcy tradycyjne proste Ărodki
komunikacyjne i dydaktyczne, i drugi, dla którego
charakterystyczne byïy dynamicznie rozwijajÈce siÚ
urzÈdzenia informatyczne, a nastÚpnie technologie
i media cyfrowe.
Pierwszy z nich, w staroĝytnoĂci, wiÈzaï siÚ z przyjÚciem mowy (przekaz ustny) jako podstawowego
instrumentu komunikacji i spontanicznego przygotowania mïodego pokolenia do funkcjonowania w rzeczywistoĂci realnej.
Drugi polegaï na wprowadzeniu i upowszechnieniu pisma jako najwaĝniejszego ěródïa przekazu
informacji i wiedzy, co spowodowaïo istotny skok
iloĂciowy, a przede wszystkim jakoĂciowy w procesie
ksztaïcenia i wychowania.
Wynalazek druku byï trzecim przeïomem w edukacji, przyczyniï siÚ do powstania ksiÈĝki, która byïa
— poza nauczycielem — podstawowym ěródïem
i noĂnikiem wiedzy. NastÚpnie najnowsze osiÈgniÚcia
techniki i technologii zmieniïy jej oblicze. Pod koniec
minionego wieku nabraïa ona nowego wymiaru w postaci audiobooka i e-booka. Te ostatnie nowoczesne
rozwiÈzania nie zaburzaïy w istotnym stopniu postawy i aktywnoĂci najmïodszego pokolenia. Wtedy teĝ
jeszcze nie byïo potrzeby interwencji kryzysowej.
W sporadycznym stopniu pojawiajÈce siÚ wówczas
zagroĝenia powodowane rozwiÈzaniami technologicznymi byïy niewielkie dla najmïodszego pokolenia
i jednoczeĂnie nie zakïócaïy wiÚzi rodzinnych oraz
spoïecznych.
Czwarty wiÈĝe siÚ z wprowadzeniem elektronicznych Ărodków komunikowania masowego, które
zapewniajÈc przekaz audiowizualny (telewizja), doprowadziïy do kolejnego wielkiego przeïomu w przekazywaniu informacji i wiedzy. Intensywny rozwój
techniki rejestracji przekazu i korzystania z technologii,
zwïaszcza telewizji cyfrowej i hybrydowej, spowodowaï, ĝe urzÈdzenia te stopniowo wypieraïy i zastÚpowaïy konwencjonalne Ărodki dydaktyczne oraz
maszyny o takim charakterze. JednoczeĂnie pojawiaïy
siÚ coraz bardziej zïoĝone urzÈdzenia elektroniczne.
Te innowacyjne rozwiÈzania w zakresie komunikacji
spoïecznej przyczyniïy siÚ do powstawania nowego
specyğcznego wymiaru zagroĝeñ, zaburzajÈcych juĝ
tradycyjny wielowiekowy proces oĂwiatowo-wychowawczy, a takĝe niezbÚdne dziaïania proğlaktyczne
i terapeutyczne realizowane przez rodzinÚ i szkoïÚ.
W okresie tym pojawia siÚ teĝ stacjonarny Telefon
Zaufania, pozwalajÈcy na rozwiÈzywanie tradycyj-
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nych problemów, z którymi zetknÚïo siÚ najmïodsze
pokolenie.
PiÈty przeïom zwiÈzany jest z mediami i technologiami interaktywnymi. Te urzÈdzenia majÈc cyfrowy
charakter poïÈczone z mobilnoĂciÈ zapewniajÈ nie
tylko multimedialnÈ i komunikacyjnÈ ïÈcznoĂÊ, ale takĝe
globalny zasiÚg. One teĝ wpïywajÈ na poszukiwanie
innowacyjnych dziaïañ opiekuñczych, wychowawczych
i edukacyjnych. PojawiajÈ siÚ juĝ powaĝne symptomy
nowych zagroĝeñ zwiÈzanych z aktywnoĂciÈ najmïodszego pokolenia w cyberprzestrzeni, a jednoczeĂnie
zakïócajÈcych tradycyjne wiÚzi na rzecz nowych relacji
w sieci. One teĝ coraz czÚĂciej stanowiÈ przedmiot
rozmów w ramach Telefonu Zaufania.
Ostatni, szósty przeïom, jest najwiÚkszy i jednoczeĂnie najwaĝniejszy, charakteryzujÈcy siÚ niezwykle
wysokim tempem rozwoju w zakresie róĝnorodnych
przemian cyfrowych w skali globalnej. Obejmuje
on wszystkie dotychczasowe wynalazki, ale takĝe
uwzglÚdnia najnowsze rozwiÈzania oparte na rozszerzonej rzeczywistoĂci wirtualnej czy sztucznej
inteligencji, których wytworem juĝ sÈ roboty humanoidalne. One teĝ majÈ niezwykle istotny wpïyw
na kaĝdÈ dziedzinÚ ĝycia i ogromne znaczenie dla
edukacji, proğlaktyki, a takĝe terapii. W tym miejscu
naleĝy zaakcentowaÊ, ĝe nowoczesne rozwiÈzania
generujÈ równieĝ olbrzymie zagroĝenia dla kaĝdego
czïowieka, a w szczególnoĂci dla dzieci i mïodzieĝy.
Ich skala, zasiÚg oraz skutki przyjmujÈ coraz bardziej
globalny charakter, a instytucje oĂwiatowo-wychowawcze stajÈ siÚ wobec nich bezradne. Telefon
Zaufania okazuje siÚ coraz waĝniejszÈ instytucjÈ
proğlaktycznÈ i terapeutycznÈ w kontekĂcie zagroĝeñ
cyberprzestrzeni. W sytuacji dynamicznie rosnÈcych
zagroĝeñ, znaczenie Telefonu Zaufania systematycznie
wzrasta.
Jakie sÈ nowe i specyğczne zagroĝenia
cyberprzestrzeni dla najmïodszego pokolenia?
Zagroĝenia mediów cyfrowych majÈ wieloraki
charakter, a ich konsekwencje moĝna lokowaÊ w wielu
obszarach dotyczÈcych skutków osobowych i spoïecznych. Warto zatem przedstawiÊ obecnie tworzonÈ
i uzupeïnianÈ przez Autorów artykuïu1 klasyğkacjÚ
1

Andrzejewska A., Bednarek J. (red.), Zagroĝenia cyberprzestrzeni i Ăwiata
wirtualnego, Wydawnictwo Diğn, Warszawa 2014; Andrzejewska A.,
Dzieci i mïodzieĝ w sieci zagroĝeñ realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Diğn, Warszawa 2014; Bednarek J.,
Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeñ — Czïowiek — Edukacja.
Dylematy spoïecznoĂci cyfrowej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, NASK, Oğcyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015;
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tych zagroĝeñ majÈcych bezpoĂredni, czy teĝ poĂredni
wpïyw na powstawanie patologii zwiÈzanych z aktywnoĂciÈ uĝytkowników w cyberprzestrzeni. SÈ one
szerzej omawiane w publikacjach i zaliczono do nich:
1. Zagroĝenia zdrowia psychicznego i ğzycznego: dolegliwoĂci wzroku, wady sïuchu, dolegliwoĂci ukïadu kostno-miÚĂniowego, dolegliwoĂci cieĂni
nadgarstka, dolegliwoĂci kciuka, schorzenia innych
narzÈdów, autodestrukcja, samookaleczenie, samobójstwa inspirowane cyberprzestrzeniÈ, zaburzenia
rozwoju psychoğzycznego czïowieka. PomiÚdzy nimi
a uzaleĝnieniami od mediów cyfrowych wystÚpujÈ
Ăcisïe korelacje.
2. Zagroĝenia spoïeczno-wychowawcze: cyberbullying, przemoc i agresja w sieci, hazard w sieci,
Second Life, sekty w Ăwiecie wirtualnym, handel
ĝywym towarem i organami, zaburzenie kontaktów interpersonalnych, funkcjonowanie czïowieka w Ăwiecie
robotów humanoidalnych, czïowiek w spoïeczeñstwie
nadzorowanym.
3. Zagroĝenia poznawczo-intelektualne:
zwiÈzane z poznawaniem i opanowaniem wiedzy,
z trudnoĂciami jej przyswajania i rozumienia, a takĝe przeĝywania, rozwiÈzywania problemów. Ma to
Ăcisïy zwiÈzek z trudnoĂciami z wykorzystaniem jej
w sytuacjach typowych i nowych. W tym przypadku
chodzi takĝe o potrzebÚ natychmiastowego dostÚpu
do niezliczonych danych, informacji, wiadomoĂci,
ale juĝ nie zawsze rzetelnej, zweryğkowanej wiedzy
i dodajmy — co najwaĝniejsze — mÈdroĂci. Oznacza istnienie zbyt duĝej iloĂci informacji skutkujÈcej
niemoĝnoĂciÈ podjÚcia sïusznej i racjonalnej decyzji,
czy teĝ zrozumienia sensu konkretnego przekazu2.
4. Zagroĝenia substancjami chemicznymi:
bigoreksja, narkotyki, lekarstwa, napoje energetyzujÈce, dopalacze, suplementy diety i inne.
5. Zagroĝenia moralne: cyberpornograğa, prostytucja w sieci, cyberpedoğlia, cyberseks, seksting,
gadĝety erotyczne, tatuaĝe, implanty, nadzorowanie
i kontrola czïowieka, subkultury mïodzieĝowe.
6. Infoholizm i zagroĝenia gier komputerowych: obejmuje przyczyny, przebieg i skutki zagroĝeñ

Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeñ — Czïowiek —
Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, NASK, Oğcyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2018.

2

Kovach B., Resenstiel T., Blur: How to Know what’s True in the Age of
Information Overload, Bloomsbury, New York, 2011.
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i uzaleĝnieñ. SkrajnÈ ich odmianÈ jest ostatnio takĝe
hikikomori (z jÚz. japoñskiego)3.
7. Zagroĝenia zwiÈzane z przestÚpczoĂciÈ teleinformatycznÈ: przestÚpstwa przeciwko ochronie
informacji, hacking komputerowy, podsïuch komputerowy, bezprawne niszczenie informacji, sabotaĝ
komputerowy, ïamanie praw autorskich, przestÚpstwa
przeciwko wiarygodnoĂci dokumentów, cracking,
wirusy komputerowe, przechowywanie i zajÚcie danych komputerowych oraz wirtualne przestÚpstwa
ğnansowe.
Konsekwencje te obejmujÈ takĝe osoby dorosïe,
majÈ charakter wielowymiarowy, zarówno jednostkowy, jak i spoïeczny. Maciej TanaĂ4 w swoich publikacjach przedstawia opracowanie wïasnej klasyğkacji
zagroĝeñ osobowych, spoïecznych i kulturowych,
wynikajÈcych z rozwoju cyberprzestrzeni. W tych
teĝ obszarach trafnie wymienia po kilka charakterystycznych niebezpieczeñstw:
1. Zagroĝenia osobowe dotyczÈce rozwoju
ğzycznego, intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, kompetencji spoïecznych.
2. Zagroĝenia spoïeczne: analfabetyzm cyfrowy
i wykluczenie spoïeczne; zachowania ryzykowne;
moĝliwoĂci drastycznego wzrostu bezrobocia; niekontrolowany handel danymi osobowymi oraz nieetyczne
wykorzystanie danych; przestÚpczoĂÊ kryminalna
i cywilna; terroryzm.
3. Zagroĝenia kulturowe: szerzenie bïÚdnych
konstrukcji i homogenizacja jÚzyka; bezkrytyczne
przenoszenie wzorców kulturowych; wchïanianie
mniejszoĂci kulturowych przez hegemona; manipulacja
kulturowa; zwielokrotnienie siïy konĠiktów kulturowych; zagroĝenie toĝsamoĂci kulturowej.
Te i inne dynamicznie rodzÈce siÚ zagroĝenia powodujÈ istotne zmiany w postawach i zachowaniach dzieci
oraz nastolatków, a nawet osób dorosïych, aktywnych
zawodowo. Obecnie dostrzega siÚ niekontrolowanÈ
aktywnoĂÊ i twórczoĂÊ internautów w spoïeczeñstwie
nadzorowanym (przestrzeni cyfrowej), która, cechujÈc
siÚ anonimowoĂciÈ, moĝe zagraĝaÊ wielu, w szczególno-

3

Termin oznacza samobójstwo albo izolacjÚ spoïecznÈ. Hikikomori jest
swoistym syndromem wycofania spoïecznego, rodzajem depresji
mïodych. Zjawisko to, ĂciĂle powiÈzane w duĝymi wymaganiami i konkurencjÈ, jest zaburzeniem psychicznym specyğcznym dla spoïeczeñstw
dalekowschodnich. Bunt zamkniÚtego pokoju jest synonimem totalnej
alienacji spoïecznej juĝ nie tylko nastolatków, ale takĝe dorosïych.

4

TanaĂ M., Dziecko w sieci zagroĝeñ — ryzykowne zachowania internetowe dzieci i mïodzieĝy jako wyzwanie dla edukacji, [w:] Wroñska A.,
Lew-Starowicz R., Rywczyñska A. (red.), Edukacja — Relacja — Zabawa. WieloaspektowoĂÊ internetu w wymiarze bezpieczeñstwa dzieci
i mïodzieĝy, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019, s.49.
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Ăci mïodym, uĝytkownikom. NastÚpuje takĝe zanikanie
ideaïów, wartoĂci, toĝsamoĂci i godnoĂci czïowieka,
wynikajÈce z powstawania coraz doskonalszych robotów humanoidalnych i sztucznej inteligencji.
Na tym gruncie rodzi siÚ wiele negatywnych
skutków, które dotyczÈ najmïodszych uĝytkowników cyberprzestrzeni. To wïaĂnie dzieci i mïodzieĝ
w duĝej mierze nie potrağÈ sprostaÊ róĝnorodnym
dylematom oraz konsekwencjom zagroĝeñ majÈcych

miejsce w cyberprzestrzeni, czujÈ siÚ tam czÚsto
zagubieni i osamotnieni. Brak prawidïowych relacji
z najbliĝszymi powoduje, ĝe nie potrağÈ sobie radziÊ
w prawidïowy sposób, w przypadku zetkniÚcia siÚ
z niebezpieczeñstwami w przestrzeni cyfrowej.

c.d. w kolejnym numerze

ZASADY POMOCY TELEFONICZNEJ
w telefonach zaufania
Barbara Skurzyñska
Szczecin

1. Zasada pokory
Przy podejmowaniu siÚ telefonicznego pomagania trzeba mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe ĝycie ludzi do nas
dzwoniÈcych jest ICH ĝyciem, ĝe dyĝurny, nawet ten
najbardziej empatyczny, doĂwiadczony i wraĝliwy
— NIE JEST W STANIE tym, co mówi, zmieniÊ ĝycia
swojego rozmówcy, ĝe mimo najbardziej trafnych
podpowiedzi, decyzje zawsze bÚdzie podejmowaï
ON SAM.
Nie moĝemy równieĝ zmieniÊ ĝadnych realiów,
które mogÈ leĝeÊ u ěródeï kryzysu przeĝywanego
przez naszego rozmówcÚ.
My, dyĝurni, wykorzystujÈc swojÈ wiedzÚ i doĂwiadczenie, swojÈ wraĝliwoĂÊ, empatiÚ i intuicjÚ,
moĝemy tylko pomagaÊ naszym rozmówcom wspólnie
szukaÊ sposobów rozwiÈzania przeĝywanych przez
nich problemów i inaczej na nie spojrzeÊ. Moĝemy
próbowaÊ ukazywaÊ ich inne strony i aspekty, niĝ te,
które oni sami zauwaĝajÈ. Moĝemy wspólnie szukaÊ
dróg prowadzÈcych do zminimalizowania objawów
kryzysów przeĝywanych przez dzwoniÈcych.
Zasada pokory nie tylko wskazuje nam miejsce
i rolÚ, jakÈ peïnimy w telefonicznym pomaganiu,
ale równieĝ chroni nas przed wyrzutami sumienia,
przed „biczowaniem” siÚ za powiedzenie „nie tego”,

co naleĝaïo, za „nie takÈ” naszÈ reakcjÚ na to, co przekazujÈ nam dzwoniÈcy, za niewykorzystanie szansy,
jakÈ mieliĂmy itp.

2. Zasada uruchamiania rezerw
w dzwoniÈcym
MajÈc peïnÈ ĂwiadomoĂÊ, ĝe ĝycie dzwoniÈcego
do telefonu zaufania moĝe zmieniÊ tylko on sam, musimy wykorzystywaÊ wszystkie swoje umiejÚtnoĂci,
naszÈ wiedzÚ i doĂwiadczenie, ĝeby mu w tym pomóc,
uruchamiajÈc w nim wszelkie rezerwy mogÈce urealniÊ
tÚ zmianÚ we wïaĂciwym kierunku.
StwarzajÈc atmosferÚ zwierzeñ, pomagajÈcÈ nam
poznaÊ i oszacowaÊ te rezerwy oraz wïaĂciwie oszacowaÊ istniejÈce moĝliwoĂci (zarówno psychiczne, jak
i konkretne ĝyciowe), powinniĂmy staraÊ siÚ najpierw
zredukowaÊ napiÚcie emocjonalne dzwoniÈcego,
rozïadowaÊ nagromadzone w nim uczucia lÚku, zïoĂci czy nawet rozpaczy, a nastÚpnie wspólnie z nim
dÈĝyÊ do konkretnych postanowieñ i ustalaÊ kierunek
konkretnych dziaïañ, dodajÈc mu odwagi, cieszÈc siÚ
z sukcesów i uspokajajÈc po doznanych poraĝkach
(co jest moĝliwe oczywiĂcie tylko w przypadku parokrotnej rozmowy).

20
Telefon Zaufania
Nie mogÈc zmieniÊ warunków materialnych dzwoniÈcego czy poprawiÊ jego relacji z innymi luděmi,
powinniĂmy z jednej strony oswajaÊ go z ĝyciem
i jego trudnoĂciami, a z drugiej — wspólnie z nim
— wykorzystywaÊ jego dotychczasowe doĂwiadczenie
i w miarÚ obiektywnie oceniaÊ realia, w których ĝyje,
ĝeby mu pomóc w wyborze wïaĂciwych rozwiÈzañ
i sposobów wyjĂcia z trudnej sytuacji.
Gdy nam siÚ uda uruchomiÊ rezerwy tkwiÈce
w dzwoniÈcym, to powstanie szansa, ĝe zrozumie on,
iĝ jego los i jego spojrzenie na Ăwiat oraz ludzi zaleĝÈ
przede wszystkim od jego postawy i chÚci ĝycia oraz
dziaïania w otaczajÈcym go Ăwiecie, a to na pewno
stworzy mocnÈ i realnÈ podstawÚ do pokonywania
trudnoĂci i rozwiÈzywania jego problemów.

3. Zasada ograniczonoĂci kontaktu
Przy telefonicznym pomaganiu ograniczenie jest
niejako podwójne. Z jednej strony wynika ono z faktu,
ĝe miÚdzy rozmówcami istnieje kontakt wyïÈcznie
werbalny, pozbawiony takich Ărodków wyrazu jak
mimika twarzy, kontakt oczu czy gesty. Z drugiej strony, jedynÈ formÈ pomocy, jakÈ moĝemy zaoğarowaÊ
dzwoniÈcemu, jest rozmowa — bez jakichkolwiek
konkretnych dziaïañ.
TÚ pierwszÈ ograniczonoĂÊ minimalizujemy, wkïadajÈc duĝo wysiïku w wzbogacanie komunikacji gïosowej — modulujÈc gïos, róĝnicujÈc tempo mówienia
czy gïoĂnoĂÊ wypowiadanych zdañ. TÚ drugÈ natomiast
staramy siÚ zmniejszaÊ przekazywaniem informacji
o instytucjach dysponujÈcych róĝnymi formami pomocy konkretnej.

4. Zasada dyskrecji i anonimowoĂci
Zapewnienie rozmówcy anonimowoĂci i dyskrecji
czÚsto bardzo uïatwia jego otwarcie siÚ, dodaje odwagi do powiedzenia czegoĂ, o czym przez wiele lat
nie potrağï rozmawiaÊ, mimo ĝe bardzo mu ciÈĝyïo
i obniĝaïo jakoĂÊ ĝycia.
AnonimowoĂÊ jest wielkim atutem telefonicznej
pomocy, jest wiÚkszÈ szansÈ na skutecznoĂÊ niĝ przy
pomaganiu „twarzÈ w twarz”.
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uwagÚ i caïkowicie koncentrowaÊ siÚ na tym, co ma
nam do powiedzenia, w peïni przyjmujÈc jego ocenÚ
zarówno zdarzeñ, jak i emocji z nimi zwiÈzanych,
nawet wtedy, gdy wydajÈ siÚ nam nieuzasadnione czy
nawet maïo prawdopodobne.

6. Zasada peïnego obdarowywania
rozmówcy naszym czasem
Rozmówca powinien odczuÊ, ĝe nie narzucamy mu ĝadnych ograniczeñ czasowych, ĝe to on,
a nie dyĝurny, decyduje o zakoñczeniu rozmowy.
W przypadku obiektywnej koniecznoĂci jej zakoñczenia (koniec dyĝuru), czy subiektywnego odczucia
braku sensu dalszego jej prowadzenia (zmÚczenie,
wielokrotne powtarzanie przez dzwoniÈcego tych
samych treĂci) moĝemy zaproponowaÊ kontynuowanie tematu na nastÚpnym dyĝurze.

7. Zasada sïuchania aktywnego
i zaangaĝowanego
IstotÈ telefonicznego pomagania jest SUCHANIE. Nie moĝe to byÊ jednak sïuchanie tylko bierne
— musi byÊ aktywne i zaangaĝowane, ĝeby rozmówca odczuï nasze wsparcie, naszÈ chÚÊ pomocy
i —w peïnym sensie nawet — chÚÊ wspólnego děwigania jego problemów. Dlatego musimy wytwarzaÊ
atmosferÚ spokoju pozwalajÈcÈ naszemu rozmówcy
na wypowiedzenie wszystkiego, czym chce siÚ z nami
podzieliÊ. W przypadku chaotycznego wypowiadania
przez niego myĂli, uczuÊ i wraĝeñ pomagamy mu
je uporzÈdkowaÊ i lepiej zorientowaÊ siÚ w sytuacji.
StosujÈc pogïÚbiajÈce „sokratejskie” pytania, staramy
siÚ jak najlepiej i najgïÚbiej zrozumieÊ przedstawiany
problem, sygnalizujÈc co pewien czas nasze zaangaĝowanie i pytajÈc w przypadku czegoĂ dla nas niejasnego.
PowinniĂmy rozmówcy przede wszystkim uïatwiaÊ SAMODZIELNE znalezienie rozwiÈzania jego
problemu. Nasz wïasny punkt widzenia moĝemy
przedstawiaÊ w formie nienarzucajÈcej, uĝywajÈc
sformuïowañ: „ja na pana(i) miejscu postÈpiïabym
…”, „wydaje mi siÚ, ĝe tak byïoby lepiej…”, „moĝe
jednak warto byïoby spróbowaÊ,” „podobno wszystko
ma dwie strony” itp.

5. Zasada dyspozycyjnoĂci i otwartoĂci
na problem rozmówcy

8. Zasada empatii

Niezaleĝnie od rangi problemów poruszanych
przez rozmówcÚ, powinniĂmy mu poĂwiÚciÊ caïÈ naszÈ

Wspóïodczuwanie, wczuwanie siÚ w stan emocjonalny rozmówcy, wytwarzanie w sobie jak najbardziej

61/2020
Nasza Gazeta
trafnych wyobraĝeñ tego, co on przeĝywa, dÈĝenie do jak najpeïniejszego zrozumienia jego sytuacji,
przewidywanie jego myĂli i reakcji — to warunki,
bez speïnienia których trudno mówiÊ o skutecznoĂci
telefonicznej pomocy.
Speïnianie tych warunków nie jest ani ïatwe,
ani proste. Optymistycznym jednak jest, ĝe empatii
moĝna siÚ uczyÊ, moĝna jÈ udoskonalaÊ i pogïÚbiaÊ.
PrawdÈ teĝ jednak jest, ĝe niektórzy z nas majÈ jÈ juĝ
„na wejĂciu”, a inni muszÈ ciÚĝko na niÈ pracowaÊ.
Empatii nie moĝna myliÊ z przeĝywaniem tego,
co przeĝywa dzwoniÈcy — jest to nie tylko niemoĝliwe, ale i niepotrzebne.

9. Zasada ciepïa i ĝyczliwoĂci
WykorzystujÈc maksymalnie swoje moĝliwoĂci
gïosowe oraz wypowiadane sïowa, naleĝy tak prowadziÊ rozmowÚ, ĝeby dzwoniÈcy odczuï, ĝe chcemy
siÚ z nim zaprzyjaěniÊ, ĝe chcemy mu nawet „nieba
przychyliÊ” (ale ono jest tak wysoko), ĝe mu autentycznie wspóïczujemy, ĝe cieszymy siÚ z przeĝywanych
radoĂci — ĝe robimy mu miejsce w sobie i chcemy
byÊ z nim blisko. Nie zawsze jest to proste, a czasami
wrÚcz niemoĝliwe czy nieuzasadnione — wszak jesteĂmy tylko luděmi i trudno wykrzesaÊ nam z siebie
ciepïo i ĝyczliwoĂÊ np. dla obraĝajÈcego nas dewianta
seksualnego.

10. Zasada szacunku dla ludzkiej
godnoĂci
Kaĝdy rozmówca, niezaleĝnie od wyznawanych
poglÈdów, stosowanych zasad ĝyciowych, pozycji
spoïecznej czy statusu majÈtkowego, niezaleĝnie
od tego czy biegnie na poczÈtku peletonu po sukces,
czy odpadï w biegu, zasïuguje na nasz szacunek jako
CZOWIEK, który ma prawo do popeïniania bïÚdów,
do wïasnej niezaleĝnoĂci, przeĝywania rozpaczy czy
wÈtpliwoĂci, bïÈdzenia i szukania drogi, upadania i …
Elementem tego szacunku jest zakïadanie,
ĝe kaĝdy dzwoniÈcy mówi nam prawdÚ, nawet wtedy,
gdy wydaje siÚ nam ona nieprawdopodobna. Szacunek do kaĝdego dzwoniÈcego, którym obdarzamy
go juĝ na poczÈtku rozmowy, nie odbiera nam prawa
do obrony przed manipulowaniem nami i obraĝaniem
nas. W ramach tej obrony powinniĂmy wypracowaÊ
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sobie metodÚ zgodnego z powyĝszymi zasadami
koñczenia rozmowy.

11. Zasada nieoceniania,
niekrytykowania i tolerancji
Niezaleĝnie od dzielÈcych nas od rozmówców
róĝnic ĂwiatopoglÈdowych i odmiennych ĝyciowych
zasad obowiÈzuje nas zasada tolerancji w stosunku
do wszystkich innoĂci. Oznacza to, ĝe nikomu nie
odmawiamy prawa do takiego czy innego myĂlenia
oraz postÚpowania, ĝe kaĝdego dzwoniÈcego akceptujemy takim, jaki jest, nie odbierajÈc mu prawa
do samostanowienia o swoim ĝyciu i postÚpowaniu.
I o tym w telefonicznym pomaganiu naleĝy nieustajÈco
pamiÚtaÊ.
Nie oznacza to jednak zgody i akceptacji na poglÈdy sprzeczne z naszÈ hierarchiÈ wartoĂci i ogólnie
obowiÈzujÈcymi moralnymi normami. CzujÈc potrzebÚ
zaznaczenia innoĂci swoich przekonañ, nie krytykujmy tych, którymi dzieli siÚ z nami dzwoniÈcy, nie
oceniajmy go, a juĝ w ĝadnym przypadku nie ïÈczmy
uderzeñ losu, które go spotkaïy z jego wadami czy
niewïaĂciwym (naszym zdaniem) postÚpowaniem.

12. Zasada nienarzucania poglÈdów
Zgodnie z normami etycznymi IFOTES, które
stanowiÈ podstawÚ pomocy telefonicznej realizowanej w telefonach zaufania, dyĝurni nie mogÈ swoim
rozmówcom narzucaÊ ideologicznych, religijnych
czy politycznych przekonañ. Wszelki nacisk ideowy
na rozmówcÚ ze strony dyĝurnego powinien odbieraÊ
mu prawo do udzielania tego rodzaju pomocy.
Nie oznacza to jednak, ĝe nie moĝemy ujawniaÊ
swoich poglÈdów, dajÈc jednoczeĂnie rozmówcy okazjÚ do dzielenia siÚ swoimi i traktujÈc jego odmienne
przekonania z peïnym szacunkiem. W katolickich
telefonach zaufania, dyĝurni majÈ prawo zakïadaÊ,
ĝe dzwoniÈcy, podejmujÈc decyzjÚ skorzystania wïaĂnie z takiego telefonu zaufania, odczuwajÈ potrzebÚ
rozmowy opartej na zasadach moralnoĂci katolickiej
i oczekujÈ wsparcia zakorzenionego w wierze w Boga.
Nic jednak nie daje prawa dyĝurnym do narzucania
swoich poglÈdów politycznych.

13. Zasada odpowiedzialnoĂci za sïowo
RozmawiajÈc z osobÈ dzielÈcÈ siÚ z nami swoimi
emocjami, reĠeksjami i wydarzeniami ze swojego
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ĝycia, musimy mieÊ ĂwiadomoĂÊ, do jakich reakcji
my mamy prawo. Kïamstwem byïoby zapewnianie
dzwoniÈcego, ĝe go w peïni rozumiemy, ĝe wiemy
co on przeĝywa w danej sytuacji, ĝe jego uczucia
i odczucia nie sÈ nam obce — jest to po prostu niemoĝliwe. Moĝemy go tylko zapewniÊ o swoim dÈĝeniu
do moĝliwie duĝego rozumienia jego problemów,
do towarzyszenia mu w jego przeĝywaniu, do bycia
z nim w pokonywaniu trudnoĂci czy radzeniu sobie
ze stresem.
Na pewno nie mamy ani podstaw, ani prawa
zapewniaÊ osobÚ przeĝywajÈcÈ kryzys psychiczny, duchowy czy ĝyciowy, ĝe „czas zrobi swoje”
(mimo ĝe jest to w wiÚkszoĂci przypadków prawdÈ),
ĝe ”wszystko siÚ uïoĝy”, ĝe „jutro bÚdzie lepiej”,
ĝe „smutki przeminÈ, a problemy siÚ rozwiÈĝÈ”,
ĝe „ktoĂ coĂ zrozumie i zmieni swój stosunek do
dzwoniÈcego”, ĝe „kaĝda rozpacz ma swój kres” itp.
Nie mamy prawa, bo przecieĝ albo tego nie wiemy,
albo takimi stwierdzeniami osobÚ znajdujÈcÈ siÚ na
dnie jeszcze bardziej w to dno wciĂniemy. Dotyczy
to w najwiÚkszym stopniu osoby tkwiÈcej w rozpaczy
czy przeĝywajÈcej ĝaïobÚ po stracie kogoĂ bliskiego.
Jeszcze groěniejsze sÈ podobne reakcje dyĝurnych
w stosunku do chorych na depresjÚ, których nie
moĝemy pouczaÊ, ĝeby „wziÚli siÚ w garĂÊ”, „otrzÈ-
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snÚli z rozpaczy”, ĝeby „porównali swoje problemy
z nieszczÚĂciami innych”, ĝeby „zaczÚli wreszcie coĂ
robiÊ” — nie moĝemy, bo istotÈ ich choroby jest
wïaĂnie niemoĝnoĂÊ zrobienia tych wszystkich rzeczy.
NajlepszÈ metodÈ wypracowywania w sobie odpowiedzialnoĂci za sïowo jest nieustajÈce pogïÚbianie
i poszerzanie wiedzy o czïowieku, o jego emocjach,
reakcjach na lÚki i stresy, o zaburzeniach w funkcjonowaniu jego psychiki i wszystkim, co dotyczy jego
wnÚtrza.

14. Zasada umiaru i elastycznoĂci
Wszystkie wymienione wyĝej zasady obowiÈzujÈce w telefonicznym pomaganiu wymagajÈ nie tylko
zdroworozsÈdkowego podejĂcia do ich stosowania, ale
wykorzystania równieĝ wïasnej intuicji oraz uwzglÚdniania kaĝdorazowo realiów z drugiej strony sïuchawki.
Nie moĝna siÚ z góry „zaprogramowywaÊ” na taki
czy inny sposób prowadzenia rozmowy, nie moĝna
wïasnych sïów i zachowañ podporzÈdkowywaÊ caïkowicie powyĝszym zasadom — trzeba siÚ wsïuchiwaÊ
w drugiego czïowieka, nie tylko w to, co mówi, ale
i czytaÊ miÚdzy wypowiadanymi zdaniami, i — w oparciu, o to co siÚ usïyszy i wyczuje — reagowaÊ.
Czyli — z umiarem, wyczuciem i elastycznie!

In this article a human life was compared to a mountain climbing.
The mountain trip is in fact a journey inside one’s inner life, to one’s soul.
Each journey taken by someone is different, because the participant
changes during life by gaining more knowledge and experience and
therefore is more self-aware. Mountains may teach how to tackle
the problems and enjoy life.
Zbigniew Bohdan
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Góry majÈ swojÈ ğlozoğÚ (---)
Góry to siïa, siïa zaklÚta w skaïÚ.
I WiernoĂÊ- Góry sÈ wierne. Bardzo wierne.(…)
Góry sÈ tajemnicÈ. StanowiÈ wielkie misterium.
Z jednej strony fascynujÈ i pociÈgajÈ, z drugiej- wywoïujÈ trwogÚ i budzÈ lÚk.
R. Rogowski

Zdobywanie góry. Esej o drodze i cierpieniu
doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i ¿ywienia Dzieci,
Gdañski Uniwersytet Medyczny, Fundacja Hospicyjna w Gdañsku

Dojrzewamy, starzejemy siÚ… Proces ten zaczyna
siÚ przecieĝ juĝ na samym poczÈtku naszego ĝycia i nic
tego nie zmieni. Ale to, w jaki sposób ów proces siÚ
dokonuje, czy dobrze nam siÚ udaje, to zupeïnie inna
sprawa. To jeden z najtrudniejszych rozdziaïów sztuki
ĝycia. Nie jest czymĂ oczywistym. Mamy siÚ tego nauczyÊ, a umiejÚtnoĂÊ ta wiÈĝe siÚ z wiedzÈ i mÈdroĂciÈ.
Aby posiÈĂÊ tÚ sztukÚ, trzeba zrozumieÊ, jakie procesy
zachodzÈ w nas samych. Trzeba przede wszystkim
zrozumieÊ, co siÚ dzieje w nas i z nami w tym procesie.
Trzeba przede wszystkim zrozumieÊ, ĝe zawsze dojrzewa siÚ dla innych, poniewaĝ caïe nasze ĝycie wnosi
na ten Ăwiat coĂ, co ubogaca ĝycie innych ludzi. (A. Grun)
„IdÚ w góry — bo sÈ” powiedziaï George Leigh Mallory, a po nim tylu innych. PodjÚli kolejny raz wyzwanie
zmierzenia siÚ ze sobÈ, z wïasnÈ niemocÈ, z nieprzewidywalnÈ przyrodÈ, jej potÚgÈ budzÈcÈ zachwyt a jednoczeĂnie pokorÚ. W pewnym sensie wyprawa w góry
jest zarazem wyprawÈ w gïÈb czïowieka, wyprawÈ
do jego Ărodka, do wnÚtrza. Kaĝda wyprawa jest inna,
podobnie jak inny jest jej uczestnik, na innym etapie
ĝycia, z innym zasobem doĂwiadczeñ i przemyĂleñ.
Góry sÈ Ărodkiem, celem jest czïowiek. Nie chodzi
o to, aby wejĂÊ na szczyt, ale robi siÚ to, po to, by staÊ
siÚ lepszym (W. Bonatti cyt. za Mikucki). Kaĝdy z nas
ma jakÈĂ górÚ, którÈ zachowuje w pamiÚci nawet
wtedy, gdy na jej szczyt juĝ nie wchodzi, a nawet juĝ
jej zdobyÊ nie moĝe (Wïadysïaw Krygowski, tamĝe).
Sami wyznaczamy sobie stopieñ niebezpieczeñstwa,
realne, wkalkulowane ryzyko dokonañ, cel moĝliwy
do osiÈgniÚcia. Przygotowanie do ĝycia (do zawodu,
do stanowiska, do peïnienia spoïecznej funkcji) jest
rozwaĝnym zbieraniem niezbÚdnej wiedzy, wyznaczaniem obszarów poznania, przestrzeni wiedzy, z którÈ
pragniemy siÚ zmierzyÊ. Wanda Rutkiewicz mówi:

pokochaïam wysiïek ğzyczny, Ăwieĝe powietrze, poczucie wspólnoty i dreszczyk emocji. Wiedziaïam, ĝe to
odciĂnie jakieĂ piÚtno na moim dalszym ĝyciu. Dla wielu
poczÈtkujÈcych wspinaczka staje siÚ pierwszym prawdziwym doĂwiadczeniem wolnoĂci (E. Matuszewska )
Poszukujemy Mistrzów na miarÚ planowanych
zadañ, maïe próby i Êwiczenia pozwalajÈ nabraÊ wprawy i biegïoĂci stosownej do planowanego zadania.
„Góry tylko wtedy majÈ sens, gdy jest w nich czïowiek
ze swoimi uczuciami, przeĝywajÈcy klÚski i zwyciÚstwa.
I wtedy, gdy coĂ z tych przeĝyÊ zabiera ze sobÈ w doliny”
(Andrzej Zawada cyt. za Mikucki). „Góry to fascynujÈce
laboratorium, w którym czïowiek jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem badañ. To, co biologiczne,
styka siÚ z tym, co duchowe, wielkoĂÊ sÈsiaduje z maïoĂciÈ, ĝycie ze ĂmierciÈ. Tu widaÊ królewskoĂÊ rodzaju
ludzkiego — w wymiarze duchowym — i zarazem nasz
zwierzÚcy rodowód” (Michaï Jagieïïo cyt. za Rogowski).
SpoglÈdajÈc Ăwitem na szczyt, który pragniemy zdobyÊ
tego dnia, mamy ĂwiadomoĂÊ odlegïoĂci, etapów wyznaczonej drogi, okreĂlonego czasu, ryzyka pojawienia
siÚ wypadkowych nie do przewidzenia (czynników
ludzkich, pogodowych, potÚgi natury i wïasnych ograniczeñ). Góry budzÈ respekt, podziw i zachwyt nad
piÚknem Ăwiata, nad jego logicznÈ organizacjÈ, zdobywanie szczytu jest konsekwencjÈ licznych wczeĂniejszych wyborów. „ZgïÚbiajÈc cokolwiek, zaczniemy
docieraÊ do substancji realnoĂci i ponadczasowoĂci.
Od poczÈtkowego zestawu przekonañ przechodzimy
do prawdziwego wewnÚtrznego poznania. Sprawdza
siÚ to szczególnie w sytuacjach, gdy kochamy gïÚboko, towarzyszymy komuĂ w tajemnicy umierania albo
odczuwamy autentycznÈ, zmieniajÈcÈ ĝycie naboĝnÈ
czeĂÊ wobec tajemnicy, czasu czy piÚkna. Na istnienie
czegoĂ realnego wskazywaïy wszystkie religie Ăwiata
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— mówiïy o niebie, nirwanie, bïogoĂci czy oĂwieceniu.
Nie myliïy siÚ, wyjÈwszy jedno: umieszczaïy je w innym
Ăwiecie. JeĂli niebo bÚdzie póěniej, to dlatego, ĝe jest
przede wszystkim teraz. To wszystko staje siÚ gwarancjÈ, zapowiedziÈ i obietnicÈ czegoĂ wiecznego (…)
Innymi sïowy, niebo, zjednoczenie, miïoĂÊ wyïaniajÈ
siÚ oto z naszego wnÚtrza, a nie z jakiegoĂ systemu
przekonañ lub przynaleĝnoĂci, które zwykle pozostajÈ
na zewnÈtrz ja” (Richard Rohr).
„Ja nie zaliczaïem szczytów po kolei, ja wykorzystywaïem góry, aby zmierzyÊ samego siebie. Góra
to po prostu kupa kamieni i wspinanie siÚ na niÈ tylko
wtedy ma sens, kiedy weěmie siÚ pod uwagÚ psychikÚ
czïowieka. Dla alpinisty szczyt nie jest osiÈgniÚciem
ğzycznym, lecz duchowym. Góry sÈ Ărodkiem, celem
jest czïowiek. Nie chodzi o to, aby wejĂÊ na szczyt,
robi siÚ to, aby staÊ siÚ lepszym” (Walter Bonnati cyt.
za Mikucki). Czïowiek jest istotÈ w drodze, mobilnoĂÊ
oznacza gotowoĂÊ do poznawania Ăwiata, mierzenia siÚ
z wyzwaniami, reĠeksjÚ nad upïywem ĝycia i czasem
danym kaĝdemu indywidualnie. Wpojono nam, ĝe czas
to pieniÈdz. To dlatego mówimy o zarzÈdzaniu czasem, efektywnym i zyskownym wykorzystaniu czasu,
a w koñcu — naszÈ troskÈ jest radzenie sobie z presjÈ,
którÈ wywiera czas. WrzuÊ sobie na plecy wiÚcej.
Zacznij wczeĂniej. Pracuj dïuĝej. Zabierz papiery
do domu. Korzystaj z laptopa, dojeĝdĝajÈc do pracy
pociÈgiem. Dzwoñ do klientów, jadÈc samochodem.
Sprawdzaj pocztÚ, czekajÈc na samolot. Wykorzystaj
biznesowo Ăniadania, obiady, kolacje. WydajnoĂÊ, wydajnoĂÊ, wydajnoĂÊ — jest kluczem do awansu, podwyĝki,
wïadzy. PodkrÚÊ silnik do dziesiÚciu tysiÚcy obrotów
zaraz po wstaniu rano i trzymaj go na tym poziomie,
aĝ padniesz wieczorem. OsiÈganie wysokich obrotów
moĝe byÊ ekscytujÈce! PodniecajÈcy jest zastrzyk adrenaliny, gdy wszystko zaczyna dziaïaÊ, a silnik pracuje
coraz szybciej i szybciej. Ale pozostawia to bardzo maïo
cennego czasu na ciche chwile ze sobÈ i z Bogiem. (…)
Takie ĝycie z pewnoĂciÈ jest bez chwili nudy (zwïaszcza
jeĂli prawdziwie poznaliĂmy swoje miejsce w Ăwiecie, mamy rozliczne pasje i potrağmy ĝyÊ na maksa),
ale teĝ istnieje niebezpieczeñstwo, ĝe w poĂpiechu
ĝyjemy bez chwili reĠeksji. Nie moĝesz staÊ siÚ autentycznym czïowiekiem, bÚdÈc na diecie nieustannej
aktywnoĂci, nawet gdy jest ona zwiÈzana ze sïuĝbÈ.
NajwiÚkszym wrogiem autentycznoĂci duchowej jest
zabieganie. Góry dajÈ szansÚ na zwolnienie tempa, czas
na reĠeksjÚ i sïuchanie (Natury i zwïaszcza siebie, wïasnego organizmu i jego sygnaïów zwiÈzanych z naszym
etapem ĝycia — B. Hybes)
„GoniÈ mnie moje wïasne lata. Zauwaĝyïam,
ĝe jestem teraz bardziej pilna. Nigdy nie byïam tak
pracowita. Moĝe to rosnÈca ĂwiadomoĂÊ, ĝe jestem
w przedostatnim, ĝeby nie powiedzieÊ ostatnim
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rozdziale ĝycia. I jeszcze coĂ; zauwaĝyïam, ĝe pragnÚ
szczególnie zagospodarowaÊ swojÈ ĂwiadomoĂÊ, aby
nie dopuszczaÊ myĂli melancholijnych, uprzytamniajÈcych nam absurd przemijania i smutek odchodzenia.
Praca jest rodzajem terapii i chÚtnie z tego korzystam”
— mówi w wywiadzie J. Tomskiej poetka Ewa Lipska.
AktywnoĂÊ traktowana jako forma mocowania siÚ
z ĝyciem dojrzaïym, reĠeksja nad upïywajÈcym czasem
i koniecznoĂciÈ jego bilansowania. „Wyzwanie rzucone czïowiekowi przez szczyt dorównuje wyzwaniu
rzuconemu mu przez ĝycie. Zawsze musimy piÈÊ siÚ
wyĝej bez ustanku…” (Yuichiro Miura) ChoÊ oczywiĂcie
kaĝdy wiek niesie swoje wyzwania i wyznacza innÈ górÚ
mierzonÈ naszymi moĝliwoĂciami. Wielokrotnie spotykaïem w trakcie wÚdrówki w górach ludzi w podeszïym
wieku wspinajÈcych siÚ co prawda w innym rytmie, ale
nadal wyznaczajÈcych sobie zadania wyznaczane przez
rozsÈdek. Ludzi wracajÈcych w miejsca kojarzÈce siÚ im
z innym czasem, wracajÈcych w ten sposób do tamtego
czasu i tamtych ludzi. Byt czïowieka jest przemijajÈcy
i zmienny. Góry istniejÈ w sposób pewny i trwaïy,
sÈ wymownym obrazem niezmiennej WiecznoĂci Boga
(Jan Paweï II cyt. za Rogowski). Zdobywanie góry
moĝna odnieĂÊ takĝe do zdobywania miejsca dostÚpu
do siebie, poszukiwania wewnÚtrznego ïadu, uspokojenia. „Pokój jest prostotÈ serca, szczeroĂciÈ umysïu,
spokojem duszy, wiÚziÈ miïoĂci. Pokój oznacza porzÈdek
i harmoniÚ w caïym naszym jestestwie, oznacza staïe
zadowolenie pïynÈce ze ĂwiadomoĂci czystego sumienia;
jest on ĂwiÚtÈ radoĂciÈ serca, w którym króluje Bóg.
Pokój jest drogÈ do doskonaïoĂci. ZaprawdÚ, w pokoju
moĝna odnaleěÊ doskonaïoĂÊ. Diabeï, Ăwiadom tego
wszystkiego, podejmuje wszelkie moĝliwe wysiïki,
aby nas pozbawiÊ pokoju” — pisze o. Pio w liĂcie
do swej podopiecznej. Jak do kaĝdej w ĝyciu waĝnej
sprawy, do wyprawy w góry trzeba siÚ przygotowaÊ.
Pierwszy krok poprzedzajÈ studia nad mapami, gromadzenie sprzÚtu (rozsÈdnego i wypróbowanego),
Ăledzenie opisów podarowanych nam przez poprzedników. Moĝna tu dostrzec pewne podobieñstwo
do przygotowania siÚ do samodzielnego dojrzaïego
ĝycia, do wykonywanego zawodu, do podjÚcia waĝnych ĝyciowych decyzji. Mozolne ĂlÚczenie nad zadaniem, problemem jest przygotowaniem do nieznanego.
Wysiïek wïoĝony w poznanie pozwala ograniczyÊ i zminimalizowaÊ potencjalne niebezpieczeñstwa, które
moĝemy spotkaÊ w drodze. Tu w góry przyjeĝdĝa siÚ,
by stanÈÊ przed pewnÈ rzeczywistoĂciÈ geograğcznÈ,
która nas przewyĝsza i pobudza do zaakceptowania,
do pokonania samych siebie.
I widaÊ tych piechurów, turystów, alpinistów, tych
wspinajÈcych siÚ nierzadko jak bohaterowie, którzy, podÈĝajÈc za milczÈcym sïowem, sïowem majestatycznym,
odwiecznÈ wymowÈ gór, idÈ, wspinajÈ siÚ i pokonujÈ
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samych siebie, aby dotrzeÊ na szczyty (Jan Paweï II cyt.
za Rogowski). WÚdrujÈc ustalonym szlakiem, mamy
ĂwiadomoĂÊ kontynuacji, gïÚbokoĂÊ wydeptanej Ăcieĝki
mówi o czÚstoĂci odwiedzania, o liczbie poprzedników.
Podobnie, siÚgajÈc do literatury zawodowej, mamy
ĂwiadomoĂÊ Ăladów poprzedników, znaków/drogowskazów pozostawionych nam przez nich w czasie ich
wÚdrówki. JeĂli wÚdrujemy rozsÈdnie, drogowskazy
podajÈ nam czas drogi minionej i tej, która jest przed
nami. DyscyplinujÈ wobec pory dnia i perspektywy
zejĂcia powrotnego. Czasami spotkani wÚdrowcy wymieniajÈ doĂwiadczenia, opowiadajÈ o drodze którÈ
przebyli, a która jest stale przed nami. Szlak jednoczy,
uczy odpowiedzialnoĂci za spotkanych ludzi, za grupÚ,
w której jesteĂmy, za tempo i rytm marszu stosowny
do warunków, jakie wyznacza nam przyroda. Kaĝda wyprawa czegoĂ uczy, zmienia i uzupeïnia nasze
doĂwiadczenia, powoli przesuwa nas na czoïo grupy jako bardziej odpowiedzialnych, wyznaczajÈcych
standardy. OdpowiedzialnoĂÊ wÚdrowania nakazuje
nam respektowaÊ ustalone reguïy bycia w górach.
Musimy mieÊ na uwadze, ĝe gdzieĂ czuwajÈ nad nami
inni oddani sprawie ludzie, gotowi przyjĂÊ z pomocÈ
w chwili naszych zagroĝeñ. Ten wektor wzajemnego
wspierania nakazuje do minimum ograniczyÊ niebezpieczeñstwo wyprawy, by zarówno nie naraĝaÊ siebie, jak
i tych nieznanych czuwajÈcych nad bezpieczeñstwem
trasy. W górach, im wyĝej, tym mniej spotkamy ludzi
przypadkowych. Ci mniej wytrwali koñczÈ wÚdrówkÚ
na nizinach lub w schronisku. ZadawalajÈ siÚ mniejszÈ
zdobyczÈ i mniejszym wysiïkiem. Im bliĝej szczytu tym
bardziej wÚdrowiec jest samotny. Ma za sobÈ wysiïek
wspinania, zdobywania kolejnych szczebli/wyzwañ/
/etapów. To zwykle kosztuje, z punktu widzenia osoby
postronnej budzi komentarz o bezsensie wspinania dla
krótkiej ulotnej chwili bycia „na szczycie”. BÚdÈc tam,
odczuwamy nie tylko radoĂÊ z pokonania Natury i samego siebie, ale takĝe smutek koniecznoĂci powrotu.
Smutek pozostawienia osiÈgniÚtego PiÚkna i WielkoĂci,
niezwykïoĂci chwili która jest naszym udziaïem, miejsca które zostawiamy, by iĂÊ dalej. Czasami miejsce
to bÚdziemy nosiÊ w sobie latami, tÚskniÈc do chwili,
gdy ponownie wrócimy do poprzednich doznañ. Na
szczycie (jak w ĝyciu) nie moĝemy pozostawaÊ zbyt
dïugo. RozsÈdek nakazuje schodziÊ, tak by zbliĝyÊ siÚ
do miejsca bezpiecznego przed zmrokiem. Waĝne,
by rozsÈdnie rozïoĝyÊ siïy na caïÈ trasÚ. Góry nie lubiÈ
hazardzistów, którzy ryzykujÈ swoim (i cudzym) zdrowiem, dla wykonania czegoĂ poza czasem, poza trasÈ,
poza rozsÈdkiem lub na jego pograniczu. Znacznie
wiÚkszej odwagi (jak w ĝyciu) wymaga zrezygnowanie
z chwilowej ambicji dla bezpiecznego zejĂcia i ewentualnego ponowienia próby i powrotu.
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PiÚkno gór, swoboda wielkich przestrzeni i twarda
radoĂÊ wspinaczki pozostanÈ zimne i ubogie, jeĝeli zespoïu nie ïÈczy przyjaěñ i partnerstwo. Zawsze
to przypomina zawodowÈ relacjÚ mistrz/uczeñ. Korzystanie ze wspólnego czasu, dzielenie pasji. „Czïowiek
jest jakby zawarty w wieloĂci doĂwiadczeñ. Zjawisko to trwa tak dïugo, jak dïugo utrzymuje siÚ mój
kontakt poznawczy ze sobÈ. Kontakt ten ciÈgle trwa,
bo czïowiek wciÈĝ jest ze sobÈ. W ten sposób czïowiek siebie doĂwiadcza — to doĂwiadczenie jest wypadkowÈ wieloĂci doĂwiadczeñ, takĝe innych ludzi.
To dzieje siÚ w trwaniu. Ograniczone jest ono wszakĝe
liczbÈ ludzi znajdujÈcych siÚ w zasiÚgu doĂwiadczenia czïowieka. (...) Jednak czïowiek doĂwiadcza innych inaczej niĝ siebie. ¿aden stosunek z zewnÈtrz do
kaĝdego innego czïowieka nie moĝe byÊ postawiony
na miejsce tego stosunku doĂwiadczalnego, jaki jest
udziaïem wïasnego podmiotu. DoĂwiadczenie innego
czïowieka z zewnÈtrz moĝe dopomóc w doĂwiadczaniu samego siebie, ale nie jest tym samym. Czïowiek
doĂwiadcza poprzez rozróĝnianie i klasyğkacjÚ umysïowÈ
(K. Wojtyïa). Zawody wymagajÈce szczególnej empatii (m.in. duchowny, medyk, pedagog/wychowawca,
psycholog) wymagajÈ teĝ szczególnej czujnoĂci. Mamy
bowiem do czynienia z unikalnymi jednostkami powierzonymi nam przez los. DoĂwiadczenie samego siebie
i innych jest zawarte w czïowieczeñstwie, przebiega
przez rozróĝnianie i klasyğkacjÚ umysïowÈ, w ten
sposób czïowiek chory, niepeïnosprawny staje niejako
wewnÈtrz nas. My doĂwiadczajÈc siebie, wzbogacamy
to doĂwiadczeniem z zewnÈtrz — z osoby niepeïnosprawnej tak, jak ona nam siÚ jawi, ale teĝ tak, jak my
chcemy jÈ poznaÊ, jeĂli naszÈ postawÈ wobec niepeïnosprawnych jest ucieczka, to uwewnÚtrznienie tego
doĂwiadczenia bÚdzie dramatyczne. Ale teĝ powinniĂmy zapytaÊ, jakie nasze wewnÚtrzne doĂwiadczenie
samych siebie kazaïo nam odrzuciÊ doĂwiadczenie
niepeïnosprawnego (A. Wojciechowski).
Joachim Menzel, kompozytor, mówi: Przede wszystkim pomagam studentom odnaleěÊ siebie. CzÚsto
czïowiek, który juĝ siÚ zdecydowaï, ĝe chce czemuĂ
poĂwiÚciÊ ĝycie, nie zadaje sobie podstawowych pytañ. Po co ja to chcÚ robiÊ? Co chcÚ tym osiÈgnÈÊ? Co
chcÚ opowiedzieÊ tÈ historiÈ, którÈ gram. Nie mogÚ
nakazaÊ komuĂ graÊ okreĂlonych rzeczy, bo jazz jest
formuïÈ otwartÈ, ale mogÚ oddaÊ to, co sam dostaïem
(…) Kiedy ja uczyïem siÚ w szkole, rzeczywiĂcie byïo
wiÚcej takich osób, które wiedziaïy, czego chcÈ i co
chcÈ daÊ od siebie. Obecnie moment, kiedy czïowiek
dojrzewa duchowo, oddala siÚ (…) Studenci sÈ na etapie
poszukiwania róĝnych moĝliwoĂci, jakie niesie ze sobÈ
ĝycie w szerokim tego sïowa znaczeniu. Ludzie po
studiach próbujÈ przede wszystkim dopasowaÊ siÚ do
trudnej sytuacji zawodowej. W tej sytuacji naprawdÚ
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trudno wewnÚtrznie siÚ uformowaÊ, odnaleěÊ swojÈ
drogÚ i swoje miejsce w ĝyciu zawodowym i osobistym. NagrywajÈc utwór „Ta góra”, napisaï pan, ĝe
myĂlaï w tym czasie o miejscu prawdziwego spotkania
czïowieka z czïowiekiem, gdy jesteĂmy sïuchani i sami
sïyszymy. Powiedziaï pan, ĝe trzeba siÚ do niego wspiÈÊ,
ĝe to trudna droga. Po co siÚ wïaĂciwie tak mÚczyÊ?
Po co siÚ mÚczyÊ, pïyñmy z prÈdem. Powiem trywialnie — z prÈdem pïynÈ tylko zdechïe ryby. Trzeba
siÚ mÚczyÊ, aby ĝyÊ. Chyba, ĝe ĝycie nie ma dla nas
znaczenia, wtedy nie podejmujemy wyzwañ. Ale ja nie
wierzÚ w takie podejĂcie u nikogo.
Wspinaczka/wyprawa to braterska przyjaěñ zrodzona z podziwu i przywiÈzania, ze wspólnie prowadzonej
walki i z dzielonych razem radoĂci… (Gaston Rebuffat).
Wspólna wÚdrówka wymusza uznanie zasad bezpiecznego marszu, uznanie dla innoĂci drugiego czïowieka,
radoĂÊ z bycia razem, uznanie dla piÚkna upïywajÈcej
chwili. W ĝyciu kaĝdego czïowieka jest zaszczepiona
reĠeksja o przemijaniu, poczucie upïywajÈcego czasu
(zwïaszcza kiedy jesteĂmy w zagroĝeniu nieuleczalnej
choroby lub w podeszïym wieku).
Pisze o tym w przejmujÈcej ksiÈĝce podsumowujÈcej ĝycie ks. J. Kaczkowski. ”Wróciïem do rodzinnego
domu w Sopocie i znowu jak w czasach nastoletnich
mieszkam z rodzicami. Nasz dzieñ wyglÈda doĂÊ zwyczajnie — wstajemy, jemy Ăniadanie, biorÚ lekarstwa,
czasem idziemy na spacer, czasem jedziemy na badania.
Staramy siÚ ĝyÊ jak najbardziej normalnie. Dbamy o siebie, jesteĂmy blisko. Na pewno moi bliscy siÚ martwiÈ.
Ale próbujÚ z nimi rozmawiaÊ na temat mojego ewentualnego odchodzenia, ĝeby nie szaleli wtedy, gdy juĝ
nadejdzie ostatni etap, ĝeby uszanowali mojÈ decyzjÚ,
kiedy powiem: dajcie mi spokój. To bÚdzie na pewno
bardzo trudne. (...) jasne ĝe jeszcze bym sobie poĝyï.
Postaram siÚ przygotowaÊ na ĂmierÊ i jÈ samÈ przeĝyÊ godnie i z klasÈ. Ale czy mi siÚ to uda? Wiem teĝ,
ĝe w mojej chorobie moĝe byÊ taki moment, kiedy bÚdÚ
w ÊwierÊ-kontakcie, ale tymczasem to przyszïoĂÊ. DziĂ
jest taki piÚkny dzieñ, wïaĂnie zjedliĂmy dobry obiad
— przyznasz, ĝe moja mama Ăwietnie gotuje?
Kto idzie w góry musi podjÈÊ siÚ wysiïku. Ale
z wysiïku przychodzi siïa, pobudzenie wszystkich
zdolnoĂci, a z poczucia siïy rodzi siÚ przyjemnoĂÊ.
Powracamy do codziennych zajÚÊ lepiej przygotowani do boju w walce ĝycia i do pokonywania przeszkód na naszych drogach, wzmocnieni i podniesieni na duchu wspomnieniami o minionych wysiïkach
i pamiÚciÈ o zwyciÚstwach na tamtych polach bitew.
(E. Whymper cyt. za Mikucki).
WchodzÈc w Ăwiat gór zdejmij z gïowy koronÚ
i rzuÊ jÈ w przepaĂÊ. Nie bÚdzie ci juĝ potrzebna,
bo po zejĂciu z góry, w doliny, wreszcie zaczniesz ĝyÊ
jak czïowiek… ( Romano Cornuto cyt. za Rogowski).

61/2020
Nasza Gazeta
Idziesz w góry ze wspinaczkowym guru, ale moĝesz
liczyÊ tylko na siebie. Masz poczucie bezpieczeñstwa,
a jesteĂ sam (o Ămierci w Andach J. Krawczyñskiego 47-letniego menadĝera). Nie jest ĝadnÈ sensacjÈ,
ĝe ci, którzy chodzÈ po górach, nie zawsze z nich wracajÈ, ale jak to moĝliwe, ĝe grupa, z którÈ siÚ wspinaï,
jak gdyby nigdy nic realizowaïa dalszy plan wyprawy.
Podziwiaïa wodospady Iguazu, a potem na piÚÊ dni
zatrzymaïa siÚ, by obejrzeÊ karnawaï w Rio. Dzisiejszy
Ăwiat ze swoim stylem samokreacji wyznacza standardy
takĝe w sporcie wspinaczkowym. Zdarzenia z ostatnich
miesiÚcy (kolejne wypadki Ămiertelne w Himalajach)
pokazujÈ, ĝe zanikajÈ stare tradycje wspólnego pokonywania niebezpieczeñstw. Wyznaczanie coraz bardziej
ryzykownych wyzwañ (wchodzenie samotne, zimowe,
bez wspomagania, bez tlenu, mimo ograniczeñ wiekowych i ğzycznych) powoduje, ĝe ulegajÈ erozji dawne
szlachetne klasyczne zwyczaje wspinaczy. Szlachetne
idee walki z NaturÈ i zwïaszcza ze sobÈ zastÈpiïy komercja i ryzyko ponad miarÚ. Podobnie jak w zachowaniach
spoïecznych postÚpuje atomizacja i iluzoryczna pogoñ
za lansowaniem siebie. Jednak wydaje siÚ, ĝe nadal potrzeba nam takich ludzi, którzy zobaczÈ w tobie wiÚcej,
niĝ faktycznie jest i którzy myĂlÈ, ĝe umiesz wiÚcej niĝ
w rzeczywistoĂci — wtedy moĝesz przerosnÈÊ siebie
(Peter Habeler). Nadal w górach moĝe byÊ i wspaniale,
i niebezpiecznie.
Tu siÚ czuje wszechĂwiat bracie, naprÚĝony grzbiet
wszechĂwiata, czïowiek jest tutaj taki malutki, niepotrzebny... (Wojciech Brañski cyt. za Mikucki).
W górach znajdujemy nie tylko wspaniaïe widoki, które moĝna podziwiaÊ, ale niejako szkoïÚ ĝycia.
Uczymy siÚ znosiÊ trudy w dÈĝeniu do celu, pomagajÈc
sobie wzajemnie w trudnych chwilach, wspólnie cieszyÊ
siÚ ciszÈ, uznawaÊ wïasnÈ maïoĂÊ w obliczu majestatu
i dostojeñstwa gór… (Jan Paweï II, Anioï Pañski 1999,
cyt. za Rogowski). Trud wspinaczki pozwala siÚ cieszyÊ
wszystkim: i ĝyciem, i kubkiem ciepïej herbaty, chwilÈ
odpoczynku, podmuchem ciepïego wiatru, zapachem
rozgrzanej w sïoñcu skaïy i tysiÈcem innych, równie
prostych rzeczy… (Wanda Rutkiewicz cyt. za Mikucki). Pozwala teĝ nabraÊ dystansu do rzeczy jeszcze
niedawno wydawaïoby siÚ waĝnych. Grupowe lub
indywidualne mocowanie siÚ z przeszkodami pozwala odejĂÊ myĂlami od miaïkoĂci codziennego ĝycia,
znaleěÊ wïaĂciwe proporcje wobec siebie i Ăwiata.
Rytm wÚdrówki opisany godzinami bycia w drodze
„pozwala odnaleěÊ siebie.” Droga pani Schubert, niech
pani nie przyspiesza Losu; ĝe musi, ĝe tylko teraz,
ĝe za zakrÚtem w prawo…. Niech pani nie popycha, nie
nakïania, nie kusi. Jest wïaĂcicielem ziemskim. Skupuje
miïoĂÊ, fortunÚ, ogieñ i umarïych. Niech pani nie liczy
na to, ĝe wyjdzie z obiegu, jak marna moneta. I nigdy
nie przegra. Wygra kaĝdÈ klÚskÚ, przykïadajÈc do oka
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pytania na przyszïoĂÊ” — pisze w wierszu „Los” Ewa
Lipska. Pobyt na szczycie moĝe byÊ rozmowÈ twarzÈ
w twarz z wielkoĂciÈ. Ale tylko, gdy dojĂcie poprzedzi trud. Bóstwa nie moĝna dostÚpowaÊ bez oporu.
Spowszednienie jest ĂmierciÈ wzniosïoĂci (Jan Alfred
Szczepañski).
Góry sÈ wyzwaniem, prowokujÈ istotÚ ludzkÈ
do wysiïku, do przezwyciÚĝenia samych siebie. SÈ
zachÚtÈ, by wznosiÊ siÚ coraz wyĝej. Ku Stwórcy (Jan
Paweï II cyt. za Mikucki). Dobra, mocna ĂwiadomoĂÊ
naszego koñca niweczy nienawiĂÊ, bytowanie na Ziemi
staje siÚ cenne, sposób, w jaki bÚdziemy ĝyÊ, okreĂla
sens naszego istnienia. Taki krótki czas mamy tu przed
sobÈ, a takie sobie urzÈdzamy piekïo. W tym kontekĂcie,
kiedy myĂlÚ o swoich dzieciÚcych doĂwiadczeniach
z czasów wojny, wydaje mi siÚ absurdalne, co sobie
ludzie nawzajem robili ( K. Starczewska ). Bo juĝ nie jest
tym samym czïowiekiem, kto dotarï do szczytu i wraca
potem w dolinÚ. Nosi w sobie zdobycz niezwykïÈ, wzruszenie okupione wysiïkiem miÚĂni, uporem charakteru,
mocÈ woli, pokonujÈcej sïaboĂci i rezygnacjÚ. To juĝ
inny czïowiek… (Wï. Krygowski cyt. za Mikucki). Czas
poĂwiÚcony wspinaniu sprzyja teĝ reĠeksji o kondycji
czïowieka, o jego miejscu, znaczeniu, odniesieniach
i relacjach wobec siebie i Absolutu. CzujÈ to takĝe
i opisujÈ ludzie niewierzÈcy, wystawieni na dziaïanie
NieokreĂlonego. Tu w górach wysokich, wiecznoĂÊ
jest na wyciÈgniÚcie rÚki … Jestem na szczytach gór,
czasami samotna, czasami z luděmi, ale zawsze jest
to miejsce gdzie czujÚ Jego obecnoĂÊ najbardziej (Wanda
Rutkiewicz).
Góry stanowiÈ wspaniaïy teren zdobywania tej
mocy, która zdobyta w górach, potem owocuje w dolinach. Dopiero w ĝyciu na dolinach speïnia siÚ wartoĂÊ
gór i sprawdza siÚ ich wpïyw na czïowieka (ks. E. Rogowski ) WracajÈc, mamy wiÚc w sobie nie tylko radoĂÊ
zdobywcy, ale takĝe smutek wracajÈcego, smutek straty
czegoĂ nieuchwytnego, danego nam na krótkÈ chwilÚ.
Doskonale smutek ten opisuje w wierszu „Lipiec,
popoïudnie” ksiÈdz profesor poeta Janusz Pasierb:

PatrzÚ na cudowny Ăwiat, jest wielka sïoneczna pogoda
na chwilÚ zatrzymaï siÚ upaï i cienie przystanÚïy na drodze
nad wzgórzami Toskanii
jak przejrzysty opar
unosi siÚ radoĂÊ
radoĂÊ jest moĝliwa
radoĂÊ jest tu wszÚdzie tylko nie w moich oczach.
W sïoneczne lipcowe popoïudnie, niezwykïe wraĝenie peïni
jakby Ăwiat staï siÚ wielkÈ kroplÈ miodu
albo bursztynu, a my w Ărodku
jak owady na zawsze zamkniÚci
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niczego nie byïo brak i nic nie byïo zbyteczne
gdzieĂ pewnie istniaïo nieszczÚĂcie
ale dopiero ruszyïo w drogÚ
i nie byïo pewne adresu
(J. Pasierb cyt. za Szymik)
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Telefony Zaufania
w kraju
Jubileusz XXX-lecia Katolickiego Telefonu
Zaufania w Bielsku-Biaïej

Koordynatorka Katolickiego Telefonu Zaufania
w Bielsku-Biaïej, Maïgorzata Olma
fot. Robert Karp

Zaïoĝyciel Katolickiego Telefonu Zaufania
w Bielsku-Biaïej, ks. Józef Walusiak
fot. Robert Karp

Serdecznie gratulujemy piÚknego Jubileuszu 30-lecia nieprzerwanej pracy
w Telefonie Zaufania. Wielkiej wartoĂci tej posïugi nie da siÚ wypowiedzieÊ sïowami.
Wielu zagubionym w ĝyciu ta posïuga ujÚïa samotnoĂci, bólu, natchnÚïa nadziejÈ,
rozpÚdziïa chmury zwÈtpienia w sens ĝycia.
Na dalsze dïugie lata tej pracy ĝyczymy niesïabnÈcego entuzjazmu i zaangaĝowania.
ZarzÈd PTPT i Redakcja Naszej Gazety
Kto nie potrağ sïuchaÊ brata albo siostry,
nie potrağ teĝ sïuchaÊ Boga…
4 marca 2020 roku Katolicki Telefon Zaufania
w Bielsku-Biaïej uroczyĂcie ĂwiÚtowaï jubileusz
30-lecia swojej dziaïalnoĂci. Wolontariusze i zaproszeni goĂcie modlili siÚ wspólnie z biskupem diecezji
bielsko-ĝywieckiej, Romanem Pindlem, ale takĝe
wspominali minione 30 lat.
Od samego poczÈtku, czyli od 1 marca 1990
roku, przyĂwiecaïa nam dewiza, ĝe czas poĂwiÚcony
na wysïuchanie innych nigdy nie jest czasem zmarnowanym. Równie waĝne jak mówienie jest uwaĝne

i peïne szacunku sïuchanie, wolne od osÈdzania i oceniania, porównywania, komentowania i pouczania.
WysïuchaÊ drugiego, to w peïni go zaakceptowaÊ,
uczyniÊ dla niego miejsce we wïasnym sercu. Z tej
racji, sïuchanie jest przekazywaniem miïoĂci, szacunku
i zrozumienia.
Z takÈ myĂlÈ 1 marca 1990 roku powstaï Katolicki
Telefon Zaufania w Bielsku-Biaïej.
¥wiadectwo jednej z pierwszych wolontariuszek:
„Zanim powstaï Katolicki Telefon Zaufania, ksiÈdz
Józef Walusiak nosiï w swoim sercu pragnienie jego
utworzenia. Grupa Apostolska, której byï opiekunem,
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wspieraïa modlitwami Jego dÈĝenia. Przez okoïo
6 lat grupa ta wyjeĝdĝaïa na nocne czuwania pierwszopiÈtkowe do Mogiïy w Krakowie, organizowane
przez Ojców Cystersów.
Kiedy ksiÈdz Józef zostaï wikarym w parafii
Ăw. Józefa na Zïotych anach w Bielsku-Biaïej, bardzo
troszczyï siÚ o mïodzieĝ, szczególnie mïodzieĝ z rodzin
uzaleĝnionych. Parağa Ăw. Józefa byïa ostatniÈ, którÈ
wizytowaï kardynaï Karol Wojtyïa tuĝ przed wyjazdem
na konklawe w paědzierniku 1978 roku. Po Jego wyborze na StolicÚ PiotrowÈ, ksiÈdz Józef zorganizowaï dla
mïodzieĝy pielgrzymkÚ do Ojca ¥wiÚtego. Spotkanie
na Eucharystii w Castel Gandolfo, sprawowanej przez
Ojca ¥wiÚtego Jana Pawïa II, a po Mszy ¥w. Spotkanie
z polskim Papieĝem byïo dla wszystkich ogromnym
przeĝyciem i wielkÈ ïaskÈ. Podczas spotkania, Jan
Paweï II pobïogosïawiï ksiÚdza Józefa, Jego pragnienia
i rozmawiaï na temat tych dziaïañ, które ksiÈdz Józef juĝ
prowadziï. Niedïugo po pielgrzymce powstaï Katolicki
Telefon Zaufania, w którym pomagali i dyĝurowali
czïonkowie Grupy Apostolskiej, której gïównym animatorem byïa Emilia Dobrzañska.”
Wspomina ksiÈdz Józef Walusiak, zaïoĝyciel
i po dziĂ dzieñ kierownik oraz przewodnik duchowy
Katolickiego Telefonu Zaufania w Bielsku-Biaïej:
„PoczÈtki Katolickiego Telefonu Zaufania siÚgajÈ
lat 80., dokïadnie 33 lat wstecz i wiÈĝÈ siÚ z pewnÈ specyğkÈ mojej pracy jako kapïana i terapeuty.
Otóĝ powstawaïa wtedy Fundacja „Nadzieja”, która
miaïa za zadanie zakïadaÊ oĂrodki, hostele i poradnie leczenia uzaleĝnieñ od narkotyków, szczególnie
dzieci i mïodzieĝy. Wtedy w latach 80. wybuchïa
nagle w Polsce ta pandemia narkomanii mïodych
i dorosïych, sytuacja stawaïa siÚ trudna, nieraz nie
do opanowania. OsobiĂcie miaïem wiele kontaktów
z Ăp. Markiem Kotañskim, powstawaïy pierwsze Monary. Wtedy i ja, studiujÈc na KUL-u psychoterapiÚ,
miaïem okazjÚ podpatrywaÊ lubelskie poradnie i przy
jednej z paraği dziaïaï tzw. Duszpasterski Telefon
Zaufania. PamiÚtam, spÚdziïem tam kilka godzin,
podpatrujÈc ich dziaïania. Czuïem, ĝe mogÚ coĂ
takiego przenieĂÊ na grunt naszego miasta, Bielska-Biaïej. Powstawaï u nas wtedy Katolicki OĂrodek
„Nadzieja” przy fundacji i chodziïo gïównie o to, aby
ludzie mogli siÚ z nami kontaktowaÊ. Nie byïo jeszcze
telefonów komórkowych, wiÚc ludzie potrzebujÈcy,
rodzice, kuratorzy, nauczyciele szukajÈcy wsparcia
i porady, dzwonili na telefon stacjonarny paraği,
w której wtedy pracowaïem. Byïa to sytuacja niekomfortowa dla wszystkich, wiÚc zrodziïa siÚ idea,
aby jak najszybciej zaïoĝyÊ telefon zaufania, który
bÚdzie niezaleĝny od paraği i od róĝnych instytucji,
tak, aby ludzie mogli spokojnie pytaÊ i porozmawiaÊ
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m.in. o uzaleĝnieniach. I tak powstaï Katolicki Telefon
Zaufania w Bielsku-Biaïej 1 marca 1990 roku, czyli
30 lat temu…”
PierwszÈ siedzibÈ Katolickiego Telefonu Zaufania byïo skromne prywatne mieszkanie jednego
ze znajomych zaangaĝowanych w powstanie naszego
telefonu w starej kamienicy w Bielsku-Biaïej. Nawet nie byïo toalety, ale ceniliĂmy fakt, ĝe moĝemy
pomagaÊ, ĝe nasz telefon dziaïa. Pojawili siÚ szybko
pierwsi wolontariusze, którzy najczÚĂciej byli zwiÈzani
z róĝnymi poradniami, a takĝe z róĝnymi wspólnotami
religijnymi, i mieli zapaï oraz charyzmat, aby sïuĝyÊ.
Od razu wiedzieliĂmy, ĝe to jest sïuĝba na rzecz ludzi
zagubionych, samotnych, chorych i cierpiÈcych.
Przez te 30 lat do dzisiejszego dnia, wolontariusze
zawsze chÚtnie, z wïasnej woli wpisujÈ siÚ na dyĝury.
Po dziĂ dzieñ pilnujemy, aby nasz grağk byï peïny i aby
codziennie ktoĂ byï na dyĝurze od godziny 16 do 21.
Niektórzy wolontariusze dyĝurujÈ od samego poczÈtku, czyli juĝ 30 lat… Codziennie prowadzimy od 5
do 10 rozmów, a w ciÈgu roku jest ich okoïo 1500.
Katolicki Telefon Zaufania w Bielsku-Biaïej zmieniaï siedzibÚ 5 razy, ale dopiero od 5 lat jesteĂmy
w staïym miejscu przy poradni terapeutycznej w centrum miasta. Przez 30 lat jednak nie zmieniï siÚ numer
naszego telefonu, jest ten sam od poczÈtku (33b812
26 67) i nasi stali rozmówcy, nawet sprzed kilku
lat, mogÈ siÚ do nas dodzwoniÊ. Gïównie rozmowy
dotyczÈ problemów wychowawczych, uzaleĝnieñ,
problemów rodzinnych, ale czÚsto ludzie proszÈ
o informacjÚ, gdzie mogÈ leczyÊ mÚĝa, dziecko, sÈ pytania o róĝne poradnie, ich adresy, siedziby, telefony.
Trzeba tutaj zaznaczyÊ, ĝe mamy sïowo ”katolicki” w nazwie — byïy takie przymiarki, aby to sïowo
usunÈÊ, aby nazwa byïa bardziej uniwersalna, ale
uznaliĂmy, ĝe skoro pomagamy w duchu wartoĂci
chrzeĂcijañskich, nie zmienimy nazwy. WiÚkszoĂÊ rozmówców do nas dzwoni wïaĂnie dlatego, ĝe w nazwie
mamy Katolicki Telefon Zaufania, mówiÈc, ĝe dzwoniÈ do nas, bo nam ufajÈ, ĝe chcÈ od nas informacji,
bo sÈ osobami religijnymi. OczywiĂcie dzwoniÈ do
nas wszyscy, nigdy nie pytamy dzwoniÈcych o wiarÚ.
Wiele mamy rozmówców niewierzÈcych, ale chcÈ
z nami porozmawiaÊ wïaĂnie dlatego, ĝe jesteĂmy
katolickim telefonem zaufania. Nigdy nie nawracamy
i nie indoktrynujemy rozmówców.
Nasi wolontariusze nieustannie siÚ szkolÈ, jeĝdĝÈ
na Dni Skupienia na JasnÈ GórÚ, uczestniczÈ w licznych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez
róĝne instytucje i przez nas samych. Wolontariusze
dziaïajÈ bezinteresownie; dyĝurujÈ psychologowie,
terapeuci, rodzice, pracownicy poradni, prawnicy,
nauczyciele, pracownicy sïuĝby zdrowia. Dyĝuru-
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je równieĝ 4 ksiÚĝy na staïe zwiÈzanych z naszym
telefonem, którzy majÈ ustalone regularne dyĝury
w czwartki, bo ludzie chcÈ rozmawiaÊ teĝ z kapïanem,
pytajÈ o sprawy wiary, moralnoĂci, grzechu, sprawy
sumienia, nieraz bardzo intymne. Rozmówcy czÚsto
podkreĂlajÈ, ĝe nie majÈ z kim porozmawiaÊ na te
tematy, a rozmawiajÈc z nami czujÈ siÚ anonimowo,
bezpiecznie. MogÈ siÚ spokojnie „wygadaÊ”. Mamy
takĝe wielu staïych rozmówców, którzy regularnie

do nas dzwoniÈ od wielu lat, zdajÈc relacjÚ z wydarzeñ w swoim ĝyciu, proszÈc o poradÚ i modlitwÚ.
TraktujÈ nas, wolontariuszy, jak rodzinÚ i przyjacióï.
Mamy nadziejÚ, ĝe wiele lat sïuĝby jeszcze przed nami.
Rozmawiaïa i relacjÚ spisaïa
Maïgorzata Olma
Koordynator Katolickiego Telefonu Zaufania
w Bielsku-Biaïej

Odsuñmy od siebie samotnoĂÊ,
budujmy bliĝsze wiÚzy, relacje
Andrzej Dramiñski (Olsztyn)
Delegat Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej na Kongres IFOTES w Udine

21. Kongres ¥wiatowej Federacji Pomocy Telefonicznej (IFOTES, International Federation of Telephone Emergency Services) miaï miejsce we Wïoszech
3–7 lipca 2019 roku w Udine, miejscowoĂci poïoĝonej
100 km od Wenecji, a jego tematem przewodnim
byïa samotnoĂÊ: „Leaving Loneliness. Building Relationships”.
Viktor Staudt, delegat z Holandii, pisarz i wykïadowca, wygïosiï wykïad na temat: „Cena wspóïczesnego ĝycia: Depresja i SamotnoĂÊ”. OdnoszÈc siÚ
do rozmów o samotnoĂci z dzwoniÈcymi powiedziaï:
„Moĝe nie jestem w stanie w rozmowie usunÈÊ tej
ich samotnoĂci. Ani swojej samotnoĂci. Ale chociaĝ
przez moment mogÚ wpïynÈÊ na to, by czuli siÚ MNIEJ
samotni. MogÚ oğarowaÊ im nadziejÚ, ĝe moĝliwe jest
odszukanie rozwiÈzania. ChoÊ nazywamy to samotnoĂciÈ, myĂlÚ, ĝe to jest bardziej o KONTAKTOWANIU
siÚ z innymi. I trzeba wszczepiÊ dzwoniÈcym odwagÚ,
by mogli iĂÊ dalej w kierunku DOBRA I LEPSZYCH
CZASÓW. Dla nich, dla mnie. Dla nas wszystkich
razem! Bowiem samotnoĂÊ da siÚ przezwyciÚĝyÊ!”.
Staudt przedstawiï ponadto dwa warsztaty, w trakcie których dzieliï siÚ wïasnymi doĂwiadczeniami.

1. „OpowieĂÊ o moim samobójstwie”
Z powodu podjÚcia próby samobójczej straciïem
obie nogi. Od tamtej pory zupeïnie nowym doĂwiadczeniem byïo poruszanie siÚ na wózku. Poniewaĝ nie

straciïem nadziei, ĝe mogÚ jednak ĝyÊ dalej, zaczÈïem
duĝo pisaÊ. PragnÈïem dotrzeÊ do bardzo wielu ludzi
i pomyĂlaïem, ĝe takim sposobem bÚdÈ miÚdzynarodowe organizacje. W ten sposób znalazïem siÚ w IFOTES.
Tu dowiedziaïem siÚ, jak waĝne jest cierpliwe sïuchanie
i okazywanie ludziom ciepïa. Takie zespolone dziaïanie
ratuje sïuchaczy przed odebraniem sobie ĝycia. OdstÈpienie od tego straszliwego zamiaru moĝe nastÈpiÊ,
jeĝeli zrodzi siÚ pewnoĂÊ, ĝe jest ktoĂ, kto wsïuchuje
siÚ, poĂwiÚca czas. Sam tego doĂwiadczyïem i chcÚ
o tym opowiadaÊ, ĝe depresjÚ, czy róĝne trudne
momenty w ĝyciu moĝna jednak pokonaÊ.

2. „Chopin jest moim najlepszym
przyjacielem”
Dla wielu mïodych osób muzyka klasyczna
to muzyka dla seniorów — stara i nudna. Stara — tak,
bo czasami ma nawet ponad 100 lat. Nudna? Nie
do koñca. W wielu najnowszych ğlmach i serialach
telewizyjnych mamy do czynienia ze ĂcieĝkÈ děwiÚkowÈ opartÈ na muzyce klasycznej. Ta muzyka moĝe
daÊ duĝo wiÚcej: wïaĂciwy utwór pomoĝe ci pokonaÊ
samotnoĂÊ. Na przykïad, kiedy czujÚ siÚ smutny i samotny, Chopin jest moim najlepszym przyjacielem.
Ta muzyka dociera w mojej gïowie do ciemnych,
smutnych miejsc. I pomaïu, krok po kroku zabiera mnie
do lepszego, jaĂniejszego Ăwiata. Czy nie doĂwiadczacie tego w swoim ĝyciu?
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SamotnoĂÊ to mniej lub bardziej wyraĝany, ale
zawsze obecny wÈtek rozmów w Telefonie Zaufania. Jedna z osób zwiÈzanych z Telefonem Zaufania
powiedziaïa kiedyĂ: „Nie mówmy bez przerwy jak
zmieniÊ Ăwiat! Zróbmy to!”. Angielscy Samarytanie
powtarzajÈ, iĝ nie ma obcych wĂród nas. SÈ wyïÈcznie
przyjaciele, których jeszcze nie spotkaïeĂ. Otwierajmy
siÚ bardziej na siebie. Próbujmy rozumieÊ te nasze
relacje, odnosiÊ siÚ do nich w inny sposób. A moĝe
sens naszego ĝycia zawiera siÚ wïaĂnie w tym, jakie
mamy relacje z innymi?
„SamotnoĂÊ to smutna rzeczywistoĂÊ wspóïczesnego ĝycia” — powiedziaïa Theresa May, byïa brytyjska premier. W Wielkiej Brytanii wypowiedziano
walkÚ z izolacjÈ spoïecznÈ, poniewaĝ okazaïo siÚ,
ĝe 9 mln osób (ponad 1/6 populacji) czuje siÚ osamotniona. Powoïano Ministerstwo ds. SamotnoĂci.
W Polsce równieĝ przybywa samotnych. Ocenia siÚ,
ĝe co piÈty mieszkaniec naszego kraju cierpi z tego
powodu.
„SamotnoĂÊ moĝe siÚ rozprzestrzeniaÊ” — stwierdza John T. Cacioppo, profesor z Chicago w „Journal
of Personality and Social Psychology”. I dalej pisze:
„Nie jest stanem, który ogranicza siÚ tylko do jed-

nostki. Moĝe przenosiÊ siÚ z jednej osoby na drugÈ.
Nawet jeĂli nie miaïy ze sobÈ bezpoĂredniego kontaktu…”. Inny badacz, Nicholas A. Christakis, profesor
medycyny i socjologii medycznej w Harvard Medical
School, okreĂlaï to w ten sposób: „Emocje czïowieka,
które wydajÈ siÚ czymĂ tak osobistym, funkcjonujÈ
teĝ na poziomie zbiorowoĂci. I majÈ olbrzymi wpïyw
na rzesze innych ludzi”.
Profesor Stanley Wasserman z Uniwersytetu
Indiana utrzymuje: „Przez lata lekarze i naukowcy
myĂleli o czïowieku jako o wyizolowanej istocie.
Obecnie wiemy, ĝe ludzie, którymi siÚ otaczamy, mogÈ
mieÊ wielki wpïyw na nasze samopoczucie zarówno
ğzyczne, jak i psychiczne”. Z kolei profesor N.A.
Christakis sugeruje, ĝe pomagajÈc ludziom samotnym
tak naprawdÚ „nie pomagamy pojedynczej osobie,
ale stabilizujemy caïÈ sieÊ”.
Warto te sïowa sobie przypominaÊ w czasie dyĝurów w Telefonie Zaufania. Pandemia koronawirusa
na pewno minie, stan Ăwiatowego zagroĝenia i sterroryzowania spoïeczeñstw nie bÚdzie trwaï wiecznie.
Ale potrzeba ciepïego kontaktu, przytulenia serdecznym sïowem drugiego czïowieka pozostanie!

PodziÚkowania
ZarzÈd Gïówny Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, Gdañski Telefon Zaufania
„Anonimowy Przyjaciel”, Internetowy Telefon Zaufania oraz Redakcja Naszej Gazety
skïadajÈ serdecznie podziÚkowania za wsparcie:
• Regionalnemu OĂrodkowi Polityki Spoïecznej UrzÚdu Marszaïkowskiego Województwa
Pomorskiego w Gdañsku • Gminie Miasta Gdynia
• UrzÚdowi Miasta Pruszcz Gdañski • UrzÚdowi Miasta Rumia
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BYY W¥RÓD NAS
¥p. Wiesïawa Rejnson
Czïonek-zaïoĝyciel Gdañskiego Telefonu Zaufania.
Zmarïa 9 kwietnia 2020 w wieku 95 lat we Wrocïawiu.
We wspomnieniu o niej w „Dzienniku Baïtyckim” napisano,
ĝe byïa „jednÈ z najciekawszych i najwybitniejszych postaci grona
pionieród.w dziennikarzy Wybrzeĝa”.
Wiesïawa Rejnson od samego poczÈtku, tj. od 1967 roku
wïÈczyïa siÚ w sïuĝbÚ spoïecznÈ w Gdañskim Telefonie Zaufania.
Przez dïugie lata oğarnie peïniïa dyĝury, gïównie nocne, zwïaszcza
te, które wymagaïy szczególnego wyrzeczenia – dyĝury wigilijne
i noworoczne. Opis tych jej dyĝurów moĝna znaleěÊ w naszej
ksiÈĝce „Telefon Zaufania – sïucham” (str. 142). Pisaïa tam m.in.:
„Dla ludzi zagubionych na rozstajnych drogach ĝycia, dla zbolaïych na duszy i ciele, dla pokrzywdzonych – dla wszystkich
potrzebujÈcych, by ich ktoĂ wysïuchaï, warto poĂwiÚciÊ godziny
wyrwane z wïasnego, nieïatwego ĝycia, po to, by solidarnie chociaĝ anonimowo, podeprzeÊ swym wÈtïym ramieniem partnerów
telefonicznej rozmowy”. A ĝycie jej nie byïo ïatwe.
Jako 14-letnia dziewczyna w 1940 roku zostaïa wraz z rodzinÈ wywieziona przez sowieckich okupantów do byïego ZSRR,
w gïÈb tajgi, w rejon Archangielska. Tam zmarï jej ojciec, z gïodu
i wycieñczenia nadludzkÈ pracÈ. Ona sama, nÚkana chorobami
(gruělica, malaria, tzw. kurza Ălepota) i nadmiernÈ pracÈ ğzycznÈ
po 6 latach wróciïa do Polski, by osiedliÊ siÚ w Gdañsku. Na
drodze konkursu, który wygraïa, zostaïa redaktorem w „Gïosie
Wybrzeĝa”, a póěniej w „Wieczorze Wybrzeĝa”. Powierzono jej
dziaï publicystyki spoïecznej i nastÚpnie dziaï ïÈcznoĂci z czytelnikami. W tych redakcjach, zdecydowanie reĝimowych, teĝ nie

byïo Jej ïatwo. Mimo, iĝ „jej publicystyka uzyskiwaïa wysokie
oceny (wyróĝnienia, nagrody na konkursach ogólnopolskich),
a dziennikarstwo traktowaïa jako misjÚ ĝyciowÈ”, to stale wisiaïa
nad niÈ groěba zwolnienia z pracy. Byïa „niepoprawna politycznie”,
czy wrÚcz „klerykalna”, bo codziennie uczestniczyïa we Mszy Ăw.
i byïa zwiÈzana z Duszpasterstwem dla Inteligencji Katolickiej
przy ksiÚĝach Pallotynach, prowadzonym przez ks. Jana PaïygÚ.
Oprócz sïuĝby w TZ, inicjowaïa róĝne poĝyteczne akcje
spoïeczne, jak np. ta pod hasïem ksiÈĝeczka mieszkaniowa dla
sierot z Domu Dziecka. Pracowaïa takĝe na rzecz ZwiÈzku Sybiraków w Gdañsku. Jej wspomnienia ze zsyïki do b. ZSRR zostaïy
wydrukowane w ksiÈĝce pt. Przez Sybir na ZiemiÚ GdañskÈ (wyd.
2006 r.). Za swojÈ dziaïalnoĂÊ odznaczona m.in. Zïotym Krzyĝem
Zasïugi, Krzyĝem Zesïañców Sybiru, medalem „Zasïuĝonym
Ziemi Gdañskiej”.
W naszym Ărodowisku TZ zapamiÚtaliĂmy jÈ jako osobÚ
niezwykle wraĝliwÈ na ludzkÈ biedÚ, stale gotowÈ do pomocy.
Prowadziïa ĝycie skromne, wrÚcz ubogie, rozdajÈc swoje dobra materialne potrzebujÈcym. Jej koledzy ze Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich napisali, ĝe „byïa wzorem wraĝliwoĂci
i skromnoĂci, piÚknego i godnego ĝycia, wzorem dziennikarstwa
sïuĝÈcego prawdziwym wartoĂciom”. I my w Telefonie Zaufania
wïaĂnie takÈ jÈ pamiÚtamy.
Wiesïawa Rejnson zostaïa pochowana w dniu 15 kwietnia br.
Na Cmentarzu parağalnym w dzielnicy MaĂlice Maïe we Wrocïawiu.

¥p. Wanda Laube (1927–2020)
Zmarïa 16 sierpnia 2020 r. w Gdañsku. Byïa wraz z mÚĝem Zygmuntem czïonkiem zaïoĝycielem
Gdañskiego Telefonu Zaufania. Peïniïa dyĝury, zwïaszcza nocne, przez kilkanaĂcie lat, angaĝujÈc w tÚ
sïuĝbÚ caïÈ swojÈ bogatÈ osobowoĂÊ. Poniĝej wspomnienie rodziny o Zmarïej.
Wanda Laube, z domu Porowska, urodziïa siÚ 14 sierpnia
1927 r. w Biaïowieĝy. W tym roku (2020) skoñczyïa 93 lata. Juĝ
w 1929 r. jej rodzina przeniosïa siÚ do Bierzyna na Kujawach.
Tam ojciec z podupadïego folwarku stworzyï dom, gdzie oprócz
rodziny czÚsto przebywaïo wielu goĂci, letników. Byï to ziemiañski
dom w najlepszym tego sïowa znaczeniu.
Po wybuchu wojny i przejÚciu przez Niemców domu i majÈtku, rodzina Porowskich przeniosïa siÚ pod WarszawÚ. Wanda
z powodu choroby uczyïa siÚ w domu, ale egzaminy zdawaïa
w szkole u Sióstr w Niepokalanowie.
Po wojnie rodzina wróciïa do Bierzyna, ale juĝ w lutym
1945 r. ówczesne wïadze pozbawiïy ich majÈtku. PrzenieĂli siÚ
wówczas do Gdañska, do mieszkania przy ul. Rybaki Górne.
Tak rozpoczÚïa siÚ historia domu, który pozostaï w pamiÚci
wielu ludzi jako miejsce wspaniaïych spotkañ. W tym domu Wanda
poznaïa swego mÚĝa Zygmunta — wziÚli Ălub w 1951 r. Tu przeĝyli
wspólnych 61 lat i wychowali piÚcioro dzieci.

Wanda — z wyksztaïcenia pielÚgniarka, nie pracowaïa dïugo
w zawodzie, lecz w caïym swym ĝyciu poĂwiÚcaïa wiele czasu
i uwagi innym.
Uczestniczyïa w wielu spoïecznych i koĂcielnych inicjatywach.
Zaangaĝowaïa siÚ w dziaïalnoĂÊ telefonu zaufania. Wspóïprowadziïa poradnictwo rodzinne u Dominikanów, udzielaïa siÚ
w Ărodowiskach duszpasterskich. Zapraszaïa ksiÚĝy do domu
na powaĝne rozmowy, dzielÈc siÚ z nimi rodzinnÈ atmosferÈ.
Dziaïaïa i zachÚcaïa do dziaïania.
Bardzo dbaïa o edukacjÚ i wiarÚ swoich dzieci i wnuków.
Sïynne byïy wyjazdy rekolekcyjne babÊ z wnukami do Korbielowa.
Jak powiedziaï jeden z jej wnuków, zawsze byïa „sercem rodziny”.
Wraz z mÚĝem Zygmuntem stworzyïa niezapomniany dom,
w którym dobrze czuli siÚ wszyscy, niezaleĝnie od przekonañ.
NieĂli etos inteligenta; oczytani, ciekawi Ăwiata, zawsze byli gotowi
poĂwiÚciÊ czas innym.
W pamiÚci wielu osób Wanda Laube pozostanie jako osoba
serdeczna, mobilizujÈca do szukania odpowiedzi na wiele trudnych pytañ.

JesteĂmy wdziÚczni OpatrznoĂci, ĝe Wiesïawa i Wanda byïy wĂród nas
i dzieliïy z nami pasjÚ sïuĝby ludziom zagubionym w ĝyciu.
SpoïecznoĂÊ Gdañskiego Telefonu Zaufania i Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej
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Teresa Synowiecka

Tuĝ przed Ăwitem

chïód siÚ skrada,

ciÚĝkie usïyszaïam kroki…

tïumiÈc trawy,

Oknem wyglÈdam i widzÚ jak czïapie

wczoraj jeszcze zielone…

Skulona pod ciÚĝarem

Chïód milionem mrówek

worka kolorów

przebiegï po mym ciele,

jesieñ…

ZatrzasnÚïam okno…

Worek dziurawy,

Poczekam

wiÚc sypiÈ siÚ na Ăwiat

aĝ zaĂwieci sïoñce,

ĝóïcie, brÈzy i zïota…

musi przecieĝ zaĂwieciÊ!

Bruzdami ulic

Fot. GraŃyna İwiĂtecka

Oczekiwanie

