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Wszyscy uczymy się 
od siebie nawzajem

Danuta Wolska



Czego w życiu najbardziej się obawiamy?

Nowych,  nieznanych  sytuacji,  rzeczy, 

zjawisk, miejsc. 

A czasem INNYCH ludzi…
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Ludzie różnią się między sobą.  

Wszystkim: 

wiekiem,

płcią, 

wykształceniem,

majątkiem, 

wyglądem, 

inteligencją.
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Nie wszyscy od losu dostali równo: 
szczęścia,  inteligencji, majątku. 

Jedni mają całe życie „pod górkę” a inni 
wciąż „z górki” .

Czasem pytamy: dlaczego tak jest?

Dlaczego jednym w życiu tak dobrze się 
układa a innym nie?
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Jedni uważają, że człowiek nie ma 

na to wpływu, że to los a może Bóg 

tak kieruje naszym życiem, inni mówią, 
że każdy z nas jest sterem i okrętem 
swojego życia.
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Może dlatego jesteśmy INNI – by móc się 
wspierać nawzajem, by sobie pomagać w 
chwilach trudnych, by cieszyć się radościami 

i sukcesami innych.
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Nie lubimy inności. 

Przeraża nas, budzi emocje, drażni.

Ludzie „inni” też jej nie lubią, bo wszyscy się 
na nich gapią:

ktoś jest za gruby, za wysoki, za niski. 

Wszyscy się przyglądają, pytają.
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Można inność wygenerować:



• Można się z nia urodzić:

9



10



kkkk

11



12

Może się zdarzyć, że człowiek

nie różni się wyglądem 

od innych ludzi lecz „inne” 

są jego zachowania. 

To dotyczy osób z autyzmem. 

Może się zdarzyć, że człowiek

nie różni się wyglądem 

od innych ludzi lecz „inne” 

są jego zachowania. 

To dotyczy osób z autyzmem. 
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Każdy z nas na jakimś etapie życia może
poczuć się ”inny”, może potrzebować
pomocy, aby odzyskać wiarę w siebie,

w swoje możliwości i talenty.

Może będzie potrzebował kogoś,

kto pomoże mu znaleźć drogę w życiu,

a może kogoś kto z nim porozmawia.
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Ja chcę razem z Państwem spróbować  znaleźć 
odpowiedź na pytania:

• Jak możemy pomóc tym, dla których życie okazuje 
się tak trudne, że sami sobie z nim nie radzą?

• Jak pomóc dzieciom, aby przeciwności losu były dla 
nich wyzwaniem a nie poddawały się  lub czekały, że 
rodzice rozwiążą ich problemy? 

• Jak kochać dzieci mądrą miłością, taką która stawia 
wymagania ale też mówi: wiem, że sobie poradzisz 
– spróbuj.



Każde dziecko potrzebuje miłości i
zrozumienia, każde ma swój własny dziecięcy
świat.

Wśród wszystkich dzieci są i takie, którym
zwyczajna miłość nie wystarczy, aby ich świat
był kolorowy. Potrzebują pomocy.

Niektórzy niosą ją z wyboru, inni zaś z miłości
do własnych dzieci.

Jednak mają ten sam cel – aby wszystkie
dzieci mogły żyć normalnie /C. Maurice/
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Mądre wychowanie polega na tym, 

aby człowiek nauczył się nie bać INNEGO, 

aby akceptował to co niesie życie,

aby od drugiej osoby umiał brać to co 
najlepsze,

by potrafił odmawiać wtedy, gdy wie, że nie

będzie to dla niego dobry wybór.

16



17

Ważne jest ukazanie każdej osobie, na czym 
polega sztuka przyjmowania drugiego 
człowieka takim, jakim się w rzeczywistości 
okazuje, akceptowanie go, sztuka zauważania 
jego piękna, odpowiadania na jej potrzeby, by 
umożliwić jej rozwój.  
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Rodzina i nauczyciele pomagają dziecku 
osiągnąć prawidłowy rozwój osobowości, gdy:

• obdarzają  dziecko uwagą, poświęcają mu   
dużo czasu,

• zapewniają możliwość rozwoju różnych sfer 
stosownie do potrzeb,

• ułatwiają kontakty z innymi dziećmi,

• nie ograniczają jego samodzielności, 

• zaspokajają potrzeby bycia akceptowanym, 
bezpiecznym, zdolnym do robienia czegoś 
dobrego.
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Pamiętajmy: w kontakcie z drugim dzieckiem,

z młodym człowiekiem, ze starszą osobą 

uczymy się wzajemnie:

szacunku, 

tolerancji, 

akceptacji.
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Zadaniem rodziny, szkoły, przyjaciół jest takie 
kształtowanie osobowości dziecka, aby mogło 
ono wyróść na osobę wrażliwą, empatyczną i 
radzącą sobie z codziennością dnia, która nie 
zawsze jest prosta. A może właśnie dlatego 
życie jest takie piękne?
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Życie każdego człowieka jest jedną 

wielką lekcją:

• szukania szczęścia, 

• uczenia się radości,

• godności,

• akceptowania tego, co ma dla nas 

życie.
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Gdzie zaczyna się ta lekcja życia?

W rodzinie, którą cechują 3 warstwy 

emocjonalne:

• Spontaniczność wychowania 

rodzinnego

• Empatia

• Intymność wychowania.
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Spontaniczność w wychowaniu stwarza
niepowtarzalny klimat domu rodzinnego.

Wspólnie przeżyte wzruszenia, troski,
nadzieje przenikają w głąb osobowości
dziecka (modelowane może być też
zgorzknienie i rezygnacja).
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EMPATIA jako podstawa wychowania jest drugą
właściwością emocjonalnej warstwy
wychowania rodzinnego.

Matka, ojciec „wczuwają się” w stany
emocjonalne dziecka i jego potrzeby, kierują
się tym uczuciem w postępowaniu
wychowawczym.

Empatia zapewnia dziecku poczucie
bezpieczeństwa.
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INTYMNOŚĆ WYCHOWANIA RODZINNEGO
Wychowanie rodzinne w istotnych swych
właściwościach dotyczy członków wspólnoty
rodzinnej, przebiega właściwie w tajemnicy
przed innymi ludźmi.

Pogłębia to więź uczuciową, wykształca
tradycje rodzinne, powoduje, że pewne słowa
czy gesty stają się hasłami zrozumiałymi tylko
przez wtajemniczonych.
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Jak widzimy – warstwy emocjonalne

powodują, że interakcje pomiędzy dziećmi

a rodzicami czy innymi członkami rodziny

przenikają się nawzajem, wszyscy uczą się

od siebie wzajemnie.
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„Żyć to nie znaczy czekać, aż burza 

przejdzie…

ale nauczyć się tańczyć na deszczu!”

Garden S.



„Sześcioletni chłopiec mieszkał z rodzicami i 
siostrzyczką. Dziewczynka urodziła się bardzo 
chora. Miała 3 lata, gdy rodzice zapytali, czy 
oddałby dla niej „krew, bez której ona nie 
mogłaby dalej żyć.” Chłopiec zgodził się bez 
wahania. Po kilku dniach lekarze w klinice 
uniwersyteckiej przeprowadzili transfuzję 
bezpośrednią. Chłopiec leżał obok siostrzyczki 
i z jego żył przetaczano krew do jej żył. 
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W pewnym momencie, gdy transfuzja w 
odczuciu chłopca trwała zbyt długo, zapytał 
lekarza: „Czy to tak się umiera?” Lekarz nie 
wiedział, co odpowiedzieć. 

Po chwili rozmowy wyszło na jaw, że chłopiec 
nie zrozumiał do końca swoich rodziców. 
Myślał, że musi oddać całą swoja krew i 
umrzeć, aby mogła żyć jego siostra.    (Wiśniewski J. 

„Intymna teoria  względności” 2005)
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Komentarz Wiśniewskiego: 

Nie potrafię opanować lęku, gdy pytam siebie, 
czy ja byłbym w stanie zrobić coś takiego dla 
kogokolwiek.

Czasami prawdziwa miłość ujawnia się dopiero 
wtedy, gdy nie wszystko do końca się 
rozumie…
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Mój komentarz:

Kiedy czytam ten fragment myślę, że znam 
wielu takich rodziców, którzy bez wahania stają 
murem przy niepełnosprawnym dziecku i 
towarzyszą mu przez całe jego życie rezygnując  
często z własnego czasu, planów, marzeń…

Nie obrażają się na los, nie mają pretensji do 
Boga, przeznaczenia. Przyjmują 
niepełnosprawność, jako zadanie życia i jak 
najlepiej potrafią, tak je realizują. 
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Większość rodziców, którzy spodziewają się
dziecka, nastawiona jest do mającego nastąpić
wydarzenia optymistycznie. Oczekują oni
dziecka zdrowego, które spełni ich marzenia w
przyszłości, będzie najwspanialsze.

Rodzice często planują w wyobraźni przyszłość
dziecka.

Wiele z tych planów jest odbiciem ich
własnych ambicji lub straconych szans.
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Jak dostrzec sens i radość w
towarzyszeniu dziecku niepełnosprawnemu,
jak nauczyć się – będąc rodzicem, terapeutą,
członkiem rodziny, przyjacielem domu mądrej
miłości – takiej, która stawia wymagania, ale
też mówi – wiem, że sobie poradzisz, jak
nauczyć się patrzeć na życie dziecka z
perspektywy jego możliwości, potrzeb i
zainteresowań bez pokusy porównywania jego
rozwoju ze zdrowymi dziećmi?
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Niepełnosprawność to droga właściwie nigdy nie 
kończąca się w pokonywaniu swej  słabości, 
odmienności, ale też i w pokonywaniu barier 
stwarzanych przez otoczenie. 

Szczególnie niepełnosprawność intelektualna jest 
trwałym faktem.
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• Można obrazić się na życie, można mieć do 
niego pretensje przez rok, dwa a nawet i dłużej 
– tylko po co, jeśli to i tak nic nie zmieni…

• Można porównywać  dziecko z innymi – tylko 
po co, jeśli zawsze to porównanie wychodzi na 
jego niekorzyść…

• Można uciec przed ludźmi i zamknąć się w 
skorupie cierpienia, tylko po co, jeśli to nie 
zmniejsza bólu i rozczarowania…
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Razem z rodziną terapeuci szukają odpowiedzi:

Co może dziecku pomóc zaakceptować jego
nieco inny świat i inne zachowania?

To nie jest łatwe, bo im bardziej rodzice
kochają dziecko tym bardziej jego
niepełnosprawność jest trudna do przyjęcia –
jak sobie mają porazić ze skrajnymi uczuciami,
które nimi miotają?
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Cenne są rady dla rodziców i wychowawców, 
które daje  Cunningham.   Oto one:

• Starajcie się przyjmować każdy dzień takim, 
jaki on jest, bez rozmyślania o przyszłości,
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Powiadomcie swoich przyjaciół, rodzinę, 
najbliższe otoczenie o stanie dziecka. 

Im dłużej z tym zwlekacie to staje się trudniejsze.
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Nie ukrywajcie istniejących faktów przed innymi 
dziećmi w rodzinie, ponieważ może to być źródłem 
późniejszych napięć.



Wychodźcie z dzieckiem z 
domu i nie bójcie się ludzi, 
którzy patrzą na wasze 
dziecko.

Przyzwyczajcie się do 
bolesnych uwag, które 
czasami ludzie robią 
zupełnie bezmyślnie
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Czy możemy pomóc rodzinom z 
niepełnosprawnym dzieckiem?

Myślę, że tak, ale stanie się to wtedy, gdy sami 
uporządkujemy własne relacje ze światem, 
będziemy mieć oczy szeroko otwarte i wtedy 
dostrzeżemy INNEGO.

Myślę, że może nam w tym pomóc jedna z bajek 
terapeutycznych Bucaya: 

Prawdziwa wartość pierścionka
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Do Mistrza przychodzi uczeń mówiąc: 

Czuję się tak mało dowartościowany, nic mi się 
nie chce robić. Słyszę, że do niczego się nie 
nadaję, że nic mi nie wychodzi dobrze, że 
jestem niezdarny i głupi. Co mam robić, żeby 
mnie szanowali?
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Mistrz powiedział mu, że nie może mu pomóc, bo 
musi natychmiast zdobyć pieniądze i w tym celu 
sprzedaje pierścionek. Jeśli młodzieniec mu 
pomoże to wtedy szybciej rozwiążą jego 
problemy.

Uczeń zgodził się i na pobliskim targu usiłował 
sprzedać pierścionek. Ale nikt go kupić nie 
chciał za jednego dukata – a takiej ceny żądał 
Mistrz. Po wielu godzinach poszukiwań kupca 
uczeń wrócił do Mistrza i powiedział, że wszyscy 
mówili, iż żąda zbyt wysokiej ceny.   
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Wtedy Mistrz powiedział uczniowi, by pojechał

do miasta i spytał jubilera, jaka jest prawdziwa

wartość pierścionka. Jubiler wycenił go na 70

dukatów. 

Zdumiał się uczeń i szybko wrócił do Mistrza z tą 
radosną wiadomością.
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Mistrz powiedział mu:

Ty również jesteś jak pierścionek – jesteś 
skarbem, cennym i jedynym w swoim rodzaju. 

Twoją wartość może oszacować prawdziwy 
ekspert. 

Dlaczego wymagasz od życia, aby twoją 
prawdziwą wartość odkrył obojętnie kto?

I włożył pierścionek na palec lewej dłoni… 
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Na zakończenie chciałabym powiedzieć troszkę o 
osobach niepełnosprawnych i  ich inności:
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U osób niepełnosprawnych podobnie jak u ludzi 
zdrowych występują różne cechy osobowości. 
Jedni są przyjaźni, serdeczni, dobroduszni, 
uczynni inni pełni rezerwy, sztywni, uparci.

Jedni są bardziej, inni mniej stali emocjonalnie.
Jedni mają obniżone, inni wzmożone
samopoczucie.

Jedni są odporni na zagrożenia, inni nieodporni i
nieśmiali.
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Osoby niepełnosprawne są bardziej niż osoby
zdrowe narażone na silniejsze przeżywanie
stresów i frustracji.

Są one głównie spowodowane poczuciem
zależności od innych, izolacją od rodziny, często
bolesnymi zabiegami oraz diametralnie
zmienionymi warunkami dotychczasowego
życia.
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W centrum struktury osobowości każdego z 
nas jest pewność siebie, która wraz z 
optymizmem (lub pesymizmem) rozwija się w 
okresie dzieciństwa i wczesnej młodości.   
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Pozostałe cechy: odporność na stres 
niezależność, bezinteresowność, ambicja, 
empatia, tolerancja, ostrożność i znajomość 
ludzi krystalizują się w późniejszym dorosłym 
okresie życia. 
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Świadomość samego siebie,
główna cecha osobowości
nie jest cechą wrodzoną,
lecz stopniowo rozwijaną
i doskonaloną od wczesnego dzieciństwa.
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Mądre wychowanie prowadzi do rozwoju 
samoświadomości, realnej oceny swoich 
możliwości i uczy wiary w to, że warto 
spróbować…
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Niski poziom samoświadomości nie jest
uwarunkowany genetycznie.

Dzieci niepełnosprawne wychowane

w atmosferze miłości i akceptacji są śmiałe

i pewne siebie.
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Dopiero później, w szkole, w pracy, gdzie 
otoczenie traktuje niepełnosprawność jako 
cechę umniejszającą ich wartość, ich pewność 
siebie jest zagrożona.
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Wychowanie odgrywa decydującą rolę w 
kształtowaniu pewności siebie. 

Może ono się stać przyczyną rozmaitych 
kompleksów, zwłaszcza kompleksu niższości. 

Dom rodzinny, atmosfera, metody wychowawcze 
stosowane przez rodziców mają decydujący wpływ 
na obraz i rozwój osoby.

Istotny wpływ mają też doświadczenia z okresu 
szkolnego, okresu dojrzewania i z pierwszych lat 
pracy zawodowej.
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Czas „szkolny”:

Może on być cudowny, pełen oddanych 

nauczycieli, wiernych kolegów, przyjaźni na 

całe życie.

Może być to okres trudny – kiedy młody 

człowiek spotka się z   brakiem akceptacji. 

Kiedy nie umie przełamać lęków, nieśmiałości. 

Kiedy czuje się Inny.
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Szkoda, że uczniowie w szkole rzadko uczą się
jak być życzliwym.

Przydałyby się takie przedmioty jak:
samoświadomość,

wyrozumiałość,

życzliwość.
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Trzeba rozwijać w dzieciach wrażliwość – nie 
tylko ze względu na innych, lecz ze względu na 
nie same. 

Człowiek wrażliwy najczęściej dokładnie wie 
czego chce, a więc jest świadomy swoich 
dążeń. 

Skłonność do silnych reakcji emocjonalnych 
sprawia, że nawet drobne przykrości 
wywołują w nim natychmiastową zmianę 
nastroju.  
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Osoba pewna siebie szybciej i łatwiej 
zdobywa uznanie innych ludzi, ponieważ 
potrafi śmiało wśród nich zaistnieć i znaleźć 
swoje miejsce. 

Osoba  niepewna siebie nie spotyka się z 
akceptacją otoczenia, które traktuje ja 
lekceważąco i pogardliwie.
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ŻABKI W ŚMIETANIE

„Były sobie raz dwie żabki, które wpadły do 
naczynia pełnego śmietany. Od razu zdały 
sobie sprawę ze swej krytycznej sytuacji –
niemożliwe było utrzymanie się dłuższy czas 
na powierzchni gęstej masy niczym na 
ruchomych piaskach. Żabki przebierały 
łapkami w śmietanie, ale na próżno, pluskały 
w tym samym miejscu , czuły, że coraz 
trudniej wyjść na powierzchnię, by 
zaczerpnąć powietrza. 



63

Jedna z nich powiedziała: Już dłużej nie 
mogę, stąd nie ma wyjścia. Ponieważ i tak 
umrę, nie będę przedłużać mojego cierpienia. 
Nie rozumiem, jaki sens ma daremne 
zużywanie sił, jeśli i tak umrzemy z 
wyczerpania.

Powiedziawszy to, przestała przebierać 
łapkami i już po chwili utonęła pochłonięta 
całkowicie przez gęsty, biały płyn.
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Druga żabka, bardziej wytrwała, bądź 
bardziej uparta powiedziała do siebie: 

Nie ma stąd wyjścia! W tej masie nie można 
się ruszyć w żadną stronę.

Pomimo, że nadchodzi śmierć będę walczyć 
do ostatniego tchu.

Nie mam zamiaru umierać ani o sekundę 
wcześniej od zapisanej mi godziny.
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Mijała godzina za godziną, a ona przebierała 
łapkami i chłapała ciągle w tym samym 
miejscu, ale nie ruszyła się nawet o 
centymetr.

I nagle, od ciągłego ubijania i ruszania 
zadkiem, wstrząsania i trzepania ze śmietany 
zrobiło się masło.

Zdziwiona żabka ślizgając się dotarła do 
brzegu naczynia, wyszła radośnie rechocząc 
pobiegła do domu.”
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Jestem świadoma w pełni, że w życiu jest tak, 
iż jedni muszą namachać się mocno rękami, 
by coś w nim osiągnąć i czasem nauczyć się 
prostych rzeczy a inni nie machają wiele i 
osiągają wiele.

Są też tacy, którzy nawet nie próbują machać, z 
góry zakładając, że nie warto.

Mądre wychowanie prowadzi do rozwoju  
realnej oceny swoich możliwości i uczy wiary 
w to, że warto spróbować…

Choć każdy z nas jest INNY!
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Osoby słabsze prowadzą osoby silne do
odkrycia swego człowieczeństwa, porzucenia
świata rywalizacji, tak by mogły one oddać swoje
siły służbie miłości i pokoju i świadomie przyjąć
swoje słabości i pęknięcia, które tak często
staramy się ukryć pod osłoną masek” (J.Vanier
2002, str.8).



Dziękuję za uwagę!
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