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Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady

Spis treści
I. Co warto wiedzieć o minimediacjach?
II. Jakie są zasady minimediacji i czemu służą?

1) Wzajemne usłyszenie się.
2) Wspieranie uczestników w wypracowaniu rozwiązań.
3) Niepodejmowanie działań, jeśli prośba o interwencję nie zostanie 

wypowiedziana.
III. Dwa opcjonalne elementy procesu minimediacji:

1) Niepodejmowanie działań, jeśli prośba o interwencję nie zostanie 
wypowiedziana.

2) Wyłapywanie znaczeń ukrytych pod słowami.
IV. Ramy minimediacji
V. Dodatkowe informacje i artykuł Elaine Shpungin
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I. Co warto wiedzieć o minimediacjach?
:: prowadząc minimediacje, koncentrujemy się tylko na bieżącej kwestii 

spornej
:: proces z zasady jest krótki – trwa od 2 do 10 minut
:: przyświecają mu trzy cele (choć zwykle osiągamy więcej):

1) empowerment, czyli wzmacnianie zaufania uczestniczek i uczestni-
ków konfliktu do własnej sprawczości;

2) inspiracja, by w konstruktywny sposób podchodzić do spornych 
kwestii;

3) przywracanie harmonii i/lub umożliwienie przeprowadzenia tego, 
co było w planie, np. wyjścia na basen lub kontynuowania lekcji.

II. Jakie są zasady minimediacji i czemu służą?
1) Wzajemne usłyszenie się:

:: ta zasada stanowi istotę minimediacji: chodzi w nich o to, by uczest-
nicy nawzajem się usłyszeli i zobaczyli;

:: chcemy pokazać dzieciom, jaką wartość ma odzwierciedlanie, para-
frazowanie, wysyłanie potwierdzenia odbioru, czyli sygnału: „sły-
szę, co mówisz”;

:: uczymy je, że obie strony potrzebują wysłuchania;
:: pokazujemy różnicę między „usłyszeć” a „zgadzać się”.

Przykłady

„To mój pokój” 
Uczestniczą: 7-letni Witkacy, 4-letnia Madzia, babcia

Babcia: Witkacy, Madzia poprosiła mnie o pomoc. Przyszłyśmy na 5 mi-
nut, żeby porozmawiać. Możemy teraz?

Witkacy: Nie.
Babcia: Ok. A kiedy?
Witkacy: Nigdy.

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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Babcia: Na „nigdy” się nie zgadzam. Masz jakąś propozycję, która będzie 
pasowała wszystkim?

Witkacy: Za 30 minut.
Babcia: Za 15?
Witkacy: Ok.
Babcia: (15 minut później) Witkacy, przyszłyśmy na zapowiedziane 5 mi-

nut. Usiądziesz po jednej stronie, a Madzia po drugiej?
Witkacy: Nie chcę.
Babcia: A jak chcesz?
Witkacy: Chcę zostać przy biurku.
Babcia: Ja się zgadzam, tylko odwróć się do nas. Madziu, tobie to też 

pasuje?
Madzia: Tak.
Babcia: Madziu, czy to jest ok, jeżeli najpierw zapytamy Witkacego?
Madzia: Tak.
Babcia: Kochanie, co byś chciał – jakąś jedną rzecz, żeby Madzia usłyszała?
Witkacy: Że to jest mój pokój.
Babcia: Madziu – jesteś gotowa to usłyszeć?
Madzia: Tak.
Babcia: To powtórzysz, żeby Witkacy wiedział na pewno, że usłyszałaś?
Madzia: To jest jego pokój.
Babcia: Wiciu, tak chciałeś być usłyszany?
Witkacy: Tak. I że ma tu nie wchodzić.
Babcia: To jest druga rzecz. Co jest ważniejsze, żeby usłyszała, jeśli to ma 

być jedna rzecz?
Witkacy: Że ma nie wchodzić.
Babcia: Madziu – słyszysz to?
Madzia: Ale ja chcę się z nim bawić.
Babcia: Zaraz, za chwilunię, usłyszymy też ciebie. Powiesz najpierw, co 

Witkacy chce, żebyś usłyszała?



5

Madzia: (smutna) Mam nie wchodzić.
Babcia: Dziękuję. Co ty byś chciała, Kochanie, żeby brat usłyszał? Żeby 

wiedział?
Madzia: Że jest niedobry.
Babcia: Witkacy, chcesz to usłyszeć?
Witkacy: (z grymasem) Nie.
Babcia: Madziu, może coś innego byś chciała, żeby usłyszał?
Madzia: Że ja chcę się z nim bawić.
Babcia: Słońce – jesteś gotów to usłyszeć? Nie mówię, że masz się zgo-

dzić. Usłyszeć.
Witkacy: (wywracając oczami) Że ona chce się ze mną bawić.
Babcia: Dziękuję. Słuchajcie, to co teraz możemy zrobić, jak już się usły-

szeliśmy? Tak, żeby dla wszystkich było to ok?
Witkacy: Pobawię się z tobą, ale dasz mi za to 10 zł.
Madzia: Tak!
Babcia: To rozwiązanie nie jest dla mnie w porządku. Co innego możemy 

zrobić, żeby każdy mógł z tym żyć?
Madzia: Ale cemu?
Babcia: Chętnie powiem – jak będziesz w wannie przyjdę do ciebie i mo-

żemy o tym porozmawiać. Teraz poszukajmy rozwiązania: co 
możemy zrobić, żeby dla wszystkich to było ok?

Witkacy: No, dobra, pobawię się z tobą. Ale tylko pół godziny.
Babcia: Madziu – czy to jest ok?
Madzia: Tak.

„To moje kosmetyki” 
Uczestniczą: 12-letnia Ala, 16-letnia Monika, mama

Uwaga! Im dzieci są starsze, tym trudniejsze stają się minimediacje – ko-
nieczne są raczej mediacje. Ale… czasem się udaje.

Mama: Stop, dziewczyny, stop. Rozdzielę was i konfiskuję przedmiot spo-
ru. Daj mi proszę to, co masz w ręce. 5 minut rozmowy zarządzam.

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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Monika: Ale ona mi zabrała…
Ala: Ale ona mi nigdy nie daje…
Monika: Bo one nie są twoje…
Mama: Zatrzymajcie się. Teraz. Nie chcę „choroby Leona”*. Chcę roz-

mawiać. Jedna tu, druga po drugiej stronie. Która najpierw chce 
być usłyszana?

Monika: Ja!
Ala: Ja nic nie chcę.
Mama: Moniko, co chcesz, żeby Ala wiedziała?
Monika: Że jest głupia.
Mama: Ala, chcesz to wiedzieć?
Ala: (skrzywiona) Oczywiście że nie.
Mama: Moniko, to co byś chciała, żeby Ala usłyszała, co będzie jej ła-

twiej usłyszeć?
Monika: Że ma nie brać moich kosmetyków.
Mama: Ala? Możesz to powtórzyć? Nie mówię, że masz się z tym zgo-

dzić. Czy jesteś gotowa powtórzyć, żeby dać znać, że usłyszałaś?
Ala: Mam nie brać jej kosmetyków.
Mama: Dziękuję. Moniko, tak chciałaś być usłyszana?
Monika: Tak.
Mama: Ala, a ty co byś chciała, żeby Monika wiedziała?
Ala: Że nawet umalowana jest brzydka.
Mama: Monika, chcesz to usłyszeć?
Monika: (ku zaskoczeniu mamy) Uważa, że nawet z makijażem jestem 

brzydka.
Mama: Ala – tak chciałaś być usłyszana?
Ala: Nie tym tonem.
Mama: (po dwóch wdechach i wydechach) Czy chcecie jeszcze chwili 

mojego wsparcia? Już prawie minęło 5 minut.

*  Jedno ze sformułowań stworzonych przez moją słowolubną część. Choroba Leona to popularna 
konstrukcja językowa: „Ale ona…”, „Ale on…”.
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Monika: Nie.
Ala: Tak.
Mama: Więc jak?
Monika: Tak.
Mama: Biorąc pod uwagę to, jak chciałyście być usłyszane; że ja mam 

w ręku kosmetyki; że mamy minutę… co możemy zrobić, żeby 
to dla wszystkich było ok?

Monika: (po chwili zastanowienia zwraca się do Ali) Ja tylko cienie chcia-
łam pożyczyć od ciebie. Niektóre. Bo dzisiaj jest sobota i chcia-
łam się pomalować, żeby tak pochodzić sobie po domu.

Mama: Aha… Więc co możemy zrobić?
Monika: Dam ci moje stare cienie. I nigdy nie bierz nowych bez pytania.

2) Wspieranie uczestników w wypracowaniu rozwiązań
:: jak pokazują przykładowe minimediacje: to uczestniczki / uczestnicy 

sporu wypracowują rozwiązania – nie my;
:: mówiąc z przymrużeniem oka: możemy dawać rady i proponować roz-

wiązania, ale najpierw policzmy do 1000;
:: niezwykle istotnym elementem procesu jest zaproszenie uczestników 

do poszukania takiego rozwiązania, które „będzie pasowało wszyst-
kim”, lub takiego – raczej w przypadku nieco starszych dzieci – „z któ-
rym wszyscy będą mogli żyć”, lub „rozwiązania, które jest ok chociaż 
nie jest preferencją”;

:: „wszyscy” oznacza rzeczywiście wszystkich – włącznie z rodzicami, 
sąsiadami, zwierzętami domowymi, itd.;

:: wytrwale o to zabiegam, ponieważ wierzę, że szukanie rozwiązań roz-
wija kreatywność, uwzględniając przy tym przekonanie, że „kto widzi 
tylko jedno rozwiązanie, ten nie zrozumiał problemu”, a także uczy, że 
jedyne rozwiązania, które mają sens, to takie „które są ok dla wszyst-
kich”. Poza tym rozwiązania wypracowane przez zaangażowanych 
w daną sprawę są trwalsze niż te podane przez osoby z zewnątrz (szcze-
gólnie dorosłe).

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady



8

 Przykłady
„Pociąg”

 Uczestniczą: 6-letnia Kamilka, 4,5-letni Maks, ciocia

Kamilka: Ciociu, a Maks mi wsadził pociąg w oko.
Ciocia: No, proszę… pociąg w oko! Chyba ci się to nie podobało, prawda?
Kamilka: (tonem wskazującym na zdziwienie pytaniem) Wcale a wcale.
Ciocia: Chciałaś tylko, żebym o tym wiedziała, czy coś jeszcze?
Kamilka: Tak nie wolno. Powiedz mu.
Ciocia: Ok. Jasne. Ty i ja chcemy, żeby dla oka było bezpiecznie. Co 

można zrobić, jak ktoś wsadza nam pociąg w oko, poza tym, że-
bym ja poszła do Maksa i coś mu powiedziała?

Kamilka: (chwila zastanowienia) Można się popłakać.
Ciocia: W rzeczy samej. Tak. To też jest opcja. Co jeszcze?
Kamilka: (dłuższa chwila zastanowienia) Można powiedzieć „kurwa”.
Ciocia: (lekko wybita, z trudem utrzymująca powagę). Fakt. Coś jeszcze?
Kamilka: (od razu) Wiem! Powiem mu, że jak jeszcze raz tak zrobi, to nie 

będę się z nim bawić.
Ciocia: Super. Działaj.

„Ostatni kawałek pizzy”
Uczestniczą: 11-letni Rafał, 8-letni Leon, opiekun

Końcówka procesu, który dotyczył zjedzenia ostatniego kawałka pizzy 
przez 8-letniego Leona. Kawałek miał być podzielony na trzy osoby.

Opiekun: … po tym, jak się usłyszeliście nawzajem, co proponujecie zro-
bić, żeby to dla wszystkich było ok?

Rafał: Leon pójdzie i kupi nową pizzę.
Opiekun: Z tego rozwiązania ja nie będę zadowolony. Czy możemy zrobić 

coś innego – tak, żeby wszyscy byli zadowoleni?
Rafał: Ale ja chcę, żeby Leon poszedł po nową pizzę.
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Opiekun: To byłaby twoja preferencja, tak?
Rafał: Tak.
Opiekun: Czy jeszcze coś możemy zrobić? Coś innego niż to preferowane? 

Tak, żeby wszyscy mogli z tym żyć.
Leon: Następnym razem zapytam, czy ktoś jeszcze chce. Zanim zjem.
Rafał: To nie wystarczy.
Opiekun: To co możemy zrobić?
Rafał: Leon teraz będzie chory.
Opiekun: (nieco zdziwiony) Ma się teraz po zjedzeniu tej pizzy rozchorować?
Rafał: Nie rozumiesz, teraz mieliśmy bawić się w szpital i Leon chciał 

być lekarzem, ale teraz będzie chory.
Opiekun: Aha. Czy takie rozwiązanie ci, Leosiu, pasuje?
Leon: Tak.

Uwaga: Warto od razu dodać, że szukamy rozwiązania „które pasuje 
wszystkim”, ponieważ wtedy każdy może powiedzieć „mi to nie pasuje” 
bez składania dodatkowych wyjaśnień.

„Schowany zeszyt”
Uczestniczą: dwie 11-latki – Majka i Dorota, nauczyciel języka angielskiego

Końcówka procesu, który odbył się w szkole. Ten przykład pokazuje, co 
może zrobić mediatorka / mediator, jeśli szukanie rozwiązania się przedłuża.

Nauczyciel: … jak już usłyszałyście się nawzajem, co proponujecie zrobić, 
żeby to dla wszystkich było ok? I wiedząc, że chcemy w prze-
ciągu 3 minut wrócić do lekcji angielskiego.

Majka: Dorota pójdzie i przyniesie z ubikacji mój zeszyt.
Dorota: Ja go tam nie schowałam.
Nauczyciel: Słyszeliśmy, Doroto, że powiedziałaś już, że to nie ty tam go 

schowałaś. Przypominam, że szukamy rozwiązania, nie winne-
go. Co możemy zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby-
śmy zaczęli lekcję?

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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Dorota: Majka sama po niego pójdzie.
Majka: Nie pójdę, bo sama go sobie w ubikacji nie schowałam.
Nauczyciel: To co możemy zrobić, żeby…
Dorota: Zaczynamy lekcje.
Majka: Nie. Bo ja nie mam zeszytu.
Nauczyciel: Mam jeden pomysł, czy chcecie go usłyszeć?
Majka: Tak.
Dorota: Nie.
Nauczyciel: Ok dzieci. Kto nie współposzukuje rozwiązań, czyli nie koope-

ruje, ten nie kodecyduje. Ja podejmuję decyzję. Maju – oto kart-
ka, którą potem wkleisz do zeszytu, a my wracamy do lekcji.

Majka: Nie. To ja jednak pójdę po mój zeszyt.
Nauczyciel: Ok. Wracaj szybko.

3) Podejmowanie działania dopiero wtedy, gdy wyrażona zostanie prośba
Inaczej mówiąc: nie spełniajmy niewypowiedzianych próśb.
:: zasada ta jest szczególnie istotna w przypadku, gdy ktoś przychodzi 

z informacją, że coś się wydarzyło i nie jest potrzebna interwencja kry-
zysowa: nikt nie ucierpiał fizycznie, nie ma konieczności rozdzielania 
walczących, ochronnego użycia siły, itd.;

:: w takiej sytuacji jak najbardziej możemy, ale wcale nie musimy, empa-
tycznie wysłuchać tę osobę, która daje nam znać, że wydarzyło się coś 
trudnego dla niej;

:: jednak, dopóki ona nie wypowie żadnej prośby, rekomenduję wstrzy-
manie się z jakimkolwiek działaniem;

:: zachęcam dzieci do wyrażenia próśb, czasem nawet wręcz wyciągam 
z nich prośby, ponieważ wierzę, że umiejętność bezpośredniego formu-
łowania próśb służy relacjom, i pragnę wspierać dzieci w wypracowa-
niu nawyku aktywnego proszenia o to, co jest dla nich ważne.
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Przykłady

„On mi przeszkadza”
Uczestniczą: 6-letni Mateusz, mama

Rozmowa przedminimediacyjna

Mateusz: Mamo, on mi przeszkadza się bawić!
Mama: Aha, chciałbyś się spokojnie bawić. Czy chodzi ci o to, żebym po 

prostu o tym wiedziała czy o to, żebym coś z tym zrobiła?
Mateusz: Zrób coś.
Mama: Hmm. Co by cię ucieszyło?
Mateusz: Powiedz mu.
Mama: … żeby tak nie robił, tak?
Mateusz: Tak.
Mama: Rozumiem. Ja mu nie powiem, ale mogę ci pomóc z nim poroz-

mawiać, chcesz?
Mateusz: Tak.
Mama: Dobrze. Chodźmy.

„Mówią na mnie…”
Uczestniczą: 8-letni Julek, opiekunka

Julek: … on mówi na mnie „fujek”. A ja nie jestem „fujek”, tylko Julek.
Opiekunka: Tak mówi… Jest ci raczej nieprzyjemnie czy może się złościsz, 

słysząc to?
Julek: Przykro mi.
Opiekunka: Jasne. Ważne jest, żeby mówiono do ciebie tak, jak lubisz?
Julek: Tak.
Opiekunka: Rozumiem. Chciałeś po prostu, żebym o tym wiedziała?
Julek: Nie.
Opiekunka: Powiesz, na czym ci zależy?
Julek: … żeby tak nie mówił.

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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Opiekunka: No tak. A ja, co ja mam w związku z tym zrobić?
Julek: Powiedzieć mu.
Opiekunka: Wierzysz, że jak ja powiem, to przestaną. Czy o to chodzi?
Julek: Tak. I masz mu dać karę.
Opiekunka: W moim świecie nie ma kar. Ja też nie bardzo chcę mu to po-

wiedzieć. Za to bardzo chętnie pójdę tam z tobą, żebyś ty mógł 
z nim porozmawiać. Zgoda?

Julek: Dlaczego? To i tak nic nie da…
Opiekunka: Hmm. Tak myślisz? Jesteś gotów spróbować przez 4 minuty?
 

III. Dwa opcjonalne elementy procesu minimediacji
1) Odbiór i autorstwo czynu – przejęcie odpowiedzialności

:: Proces minimediacji często toczy się w odpowiedzi na spór wywoła-
ny czynem popełnionym przez jednego z uczestników (autor czynu) 
oraz reakcją drugiego (odbiorca czynu) na owo zachowanie.

:: W sporach dzieci autorzy czynu często byli wcześniej odbiorca-
mi… (czyli któtnie o to, kto zaczął i „choroba Leona”).

:: To „wcześniej” może wychodzić poza zakres minimediacji.
:: Pamiętajmy, że znamy – będąc jedynie osobą, która coś obserwuje 

lub słucha opowieści – tylko wycinek rzeczywistości lub wizji rze-
czywistości.

:: W minimediacjach nie szukamy agresorów czy ofiar, nie chodzi też 
o ustalenie winy.

:: Uczymy przejmowania odpowiedzialności bez orzekania o winie. 
Ludzie i wydarzenia są bodźcami, my decydujemy, jak reagujemy 
na bodziec i bierzemy za tę reakcję odpowiedzialność. Przykładowo: 
Może i ktoś mi najpierw zwędził czekoladę – jednak nadal po mojej 
stronie leży odpowiedzialność za to, że zareagowałam na to zwędze-
nie czekolady włożeniem temu „ktosiowi” pomidora do piórnika.

:: Jeśli okoliczności sprawiają, że ten element staje się częścią mini-
mediacji, wprowadzamy go w strukturę procesu PRZED etapem 
poszukiwania rozwiązań.
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Przykłady

„Kopnęłam ją, bo ona…”
Uczestniczą: 11-letnie bliźniaczki – Mirka i Kasia, mama

Fragment procesu minimediacji, który pokazuje, na czym polega ustala-
nie i przejmowanie przez uczestników odpowiedzialności za swoją część 
udziału w sporze.

Mama: … To jak teraz już się usłyszałyście, zapraszam was do odważne-
go spojrzenia w oczy faktom. Pamiętajcie, że nie szukamy win-
nych i nikt tu nie będzie ukarany. Ustalamy odpowiedzialność. 
Mirka, kopnęłaś Kasię?

Mirka: Tak, ale niechcący.
Mama: Słyszę. Powiedz tylko: Kopnęłaś ją?
Mirka: (tonem typu „zmuszasz mnie, żebym powiedziała prawdę”) Tak, 

kopnęłam.
Mama: Kasiu, popchnąłeś wcześniej Mirkę?
Kasia: Gdyby nie weszła…
Mama: Zatrzymam cię. Jestem pewna, że wcześniej też się coś jeszcze 

wydarzyło. W tej chwili patrzymy na ostatnią minutę wydarzenia. 
Popchnęłaś?

Kasia: Tak, ale lekko.
Mama: Mhm. Popchnąłeś?
Kasia (niezadowolona): Tak.
Mama: Mirko, przejmujesz odpowiedzialność za to, że kopnęłaś siostrę?
Mirka: Ale ona…
Mama: Przejmujesz?
Mirka: Tak.
Mama: Kasiu, przejmujesz odpowiedzialność za to, że popchnęłaś sio-

strę?
Kasia: Gdyby…
Mama: Jestem pewna, że macie ze sobą dłuuugą historię. Potwierdziłaś 

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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wcześniej, że ją popchnęłaś. Przejmujesz za to i tylko za to odpo-
wiedzialność?

Kasia: Tak.
Mama: To jak usłyszałyście się nawzajem i każda przejęła odpowiedzial-

ność za swój kawałeczek, to co takiego możemy zrobić, żeby dla 
wszystkich było ok i żebym mogła wrócić do przygotowywania 
kolacji?

2) Wyłapywanie znaczeń ukrytych pod słowami
:: Pod wszelkimi komunikatami, kryją się ważne informacje, potrze-

by. Możemy ich poszukać, żeby zwiększyć stopień wzajemnego 
usłyszenia się, zobaczenia, zrozumienia.

:: Minimediacje to miejsce na potoczne nazwanie potrzeb, nie na wy-
jaśnianie czym są (tak samo, jak nie jest to miejsce na moralizowa-
nie, tłumaczenie własnych preferencji i wyborów).

:: Jeśli zdecydujemy się posłużyć tym elementem, wprowadzamy go 
PRZED przejściem do etapu szukania rozwiązań.

:: W ogromnej większości przypadków – ze względu na kilkuminu-
towość minimediacji – wybieram jeden punkt dodatkowy – albo 
przejmowanie odpowiedzialności albo wyłapywanie znaczeń ukry-
tych pod słowami.

Przykłady

„Ten debil umył zęby moją szczoteczką”
Uczestniczą: 9-letni Kuba, 12-letni Michał, tata

Kuba (wbiegając do kuchni i chowając się za krzesło): On mi chce wsa-
dzić gdzieś szczoteczkę do zębów.

Michał (wbiega za bratem, wkurzony, wymachuje szczoteczką do zębów, 
jakby przeprowadzał szarżę): Ten debil umył zęby moją szczo-
teczką. To obrzydliwe!

Tata (zasłaniając jednego, zatrzymując drugiego i przejmując szczo-
teczkę): Jeden pod okno, drugi pod blat. Konfiskuję narzędzie 
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walki do momentu wyjaśnienie sprawy. Rękoczynów i szczotecz-
koczynów chwilowo zabraniam. Michał, co brat ma usłyszeć?

Michał: …że to jest obrzydliwe, rzygać mi się chce.
Tata: …jesteś naprawdę oburzony…
Michał: …obrzydzony chyba, ten idiota nawet…
Tata: Michał – wdech, wydech. Stop. Przestań mówić. Wdech, wydech.
Michał: Fuj, ty idioto.
Tata: Ok, obrzydziło cię to kompletnie.
Michał: Kogo by nie obrzydziło!
Kuba Ale ja…
Tata: Kubo, za chwilę ty. Ciebie też usłyszę. Obiecuję. Teraz stoisz pod 

blatem i czekasz. Michał, weź wdech i wydech i powiedz, co byś 
chciał, żeby Kuba usłyszał – co może chcieć usłyszeć. Uprze-
dzam, że wyzwisk może nie chcieć.

Michał: Jest idiotą.
Tata: Michał, wdech-wydech. Wkurzyłeś się na maksa, co? Chciałbyś 

być pewien, że twoje osobiste rzeczy są używane tylko przez cie-
bie, tak?

Michał: No chyba.
Tata: To jeszcze raz: co chcesz, żeby Kuba usłyszał, co jest prawdą i co 

on będzie w stanie usłyszeć.
Michał (wrzeszcząc): Nigdy nie ruszaj mojej szczoteczki, bo cię zgniotę.
Tata: To raczej nie jest na 5 minut…

Kuba płacze. Michał się wystrasza, milknie i wybiega.

Tata (przytula Kubę, odczekuje chwilę i pyta): Wystraszyłeś się? Czy 
zrobiło ci się przykro?

Kuba: Przykro. On zawsze jest taki zły.
Tata: Nawet jeśli rozumiesz, że on był niezadowolony z historii ze 

szczoteczką, ale i tak wolałbyś, żeby potem było nieco łagodniej?
Kuba: Tak. Byłem zamyślony. Nie zauważyłem, że to jego szczoteczka. 

On zareagował, jakby to był koniec świata.

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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Tata: Chciałbyś, żeby było widziane, że tak wyszło nieumyślnie, że nie 
miałeś złej intencji, prawda?

Kuba: Tak. Bez wrzasków. A on jeszcze chciał mnie uderzyć.
Tata: Hmm, nie lubisz, jak jest tak gwałtownie?
Kuba: Nie.
Tata: Czy jeśli zadbam o to, żeby było łagodniej, to pójdziesz ze mną 

a ja pomogę wam to wyjaśnić?
Kuba: Tak.
Tata: Ok. Poczekaj kilka minut, może jedną, może pięć. Pogadam naj-

pierw sam z Michałem, dobrze?

Ojciec idzie do pokoju należącego do synów, do którego pobiegł Michał. 
Chłopiec leży w swoim łóżku, schowany pod poduszką.

Tata: Chcesz mi powiedzieć, co takiego się wydarzyło dla ciebie, że 
wybiegłeś z kuchni?

Michał: Nie.
Tata: Mogę zgadnąć?
Michał: Jak chcesz.
Tata: Chcę. Pomyślałeś, że wszystko zaczęło się od Kuby, ale teraz on 

płacze i wszystko będzie na ciebie. Że to on obrzydliwie poślinił 
ci szczoteczkę, ale wyjdzie, że teraz znowu ty będziesz tym złym. 
To było już za dużo dla ciebie, więc uciekłeś.

Michał (wystawia głowę spod poduszki, robiąc wielkie oczy): Skąd wiesz?
Tata: Znam cię trochę. Poza tym ja też strasznie, ale to strasznie nie 

lubię, jak ktoś mi ślini coś mojego.
Michał: Serio??
Tata: Tak. Chętnie o tym kiedyś pogadam. A teraz: czy zgodzisz się na 

4 minuty rozmowy z Kubą?
Michał: Jak muszę.
Tata: Nie musisz. Ale chciałbym, żebyś chciał. Chcesz usłyszeć, dla-

czego?
Michał: Nie. Znowu będą te twoje mądre zdania. Niech będzie.
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Tata idzie po Kubę. Obaj chłopcy zgadzają się, że każdy z nich podczas 
rozmowy będzie leżeć w swoim łóżku. Ojciec siada między nimi na pod-
łodze.

Tata: Co byś chciał, Michał, żeby Kuba usłyszał? Jedną rzecz, która ma 
związek z tym, co się wydarzyło.

Michał: Nienawidzę, jak ktoś bierze moje rzeczy i je ślini.
Kuba: Nic nie ślini…
Tata: Kubusiu, zaraz ty będziesz usłyszany. Czy na razie możesz tylko 

powiedzieć, co Michał chce, żebyś usłyszał? Powtórz, żeby on 
miał potwierdzenie odbioru.

Kuba: Nie znosi, jak się bierze jego rzeczy.
Tata: Michasiu – tak może być?
Michał: Tak. Chociaż piłka to coś innego.
Tata: Kuba, co byś chciał, żeby Michał wiedział? Jedną rzecz.
Kuba (po namyśle): Że nie chcę, żeby się tak wydzierał.
Michał: Jestem ciekaw, czy ty byś się nie…
Tata: Michaś, zatrzymam cię. Czy możesz to po prostu usłyszeć?
Michał: Mogę.
Tata: Powtórzysz? Jak dasz radę, to takim tonem bez ironii?
Michał: Nie lubi, jak krzyczę.
Tata: Kuba – tak jest ok?
Kuba: Tak.
Tata: Kubo, za co bierzesz odpowiedzialność? Jedna mała kwestia?
Kuba: Przepraszam, że tak się zagapiłem, że aż umyłem zęby twoją 

szczoteczką, chociaż wiem, że ty się brzydzisz.
Michał (z własnej inicjatywy): Przepraszam, że mówiłem, że jesteś debilem.
Tata: Dziękuję wam. Jesteście gotowi spojrzeć za słowa? Zajmie to 

niewiele czasu, właściwie już to mamy.
Chłopcy: Ok.
Tata: Kubo, to co jest za słowami, za złością Michała? O co mu chodzi 

tak naprawdę?

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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Kuba: On się brzydzi i nie lubi, jak ktoś bierze do buzi albo jakoś tak, 
coś, co jest jego.

Tata: Michał, to jest to?
Michał: Tak.
Tata: Lubisz, Michasiu, jak twoje rzeczy zostają twoje, szczególnie ta-

kie „dotykowe”, jak szczoteczki, kubki, ręczniki, tak? Cenisz, jak 
jest higienicznie, tak?

Michał: Tak.
Tata: Michasiu, a Kubie o co chodzi? Co jest ważnego za jego słowami?
Michał: On nie lubi, jak się na niego krzyczy.
Tata: Czyli co lubi?
Michał: Bezkrzyk.
Tata: Kuba, lubisz, jak się trudne sprawy załatwia łagodniej lub spokoj-

niej, czy tak? Bo wtedy jest bezpieczniej?
Kuba: Tak. I jak się mnie nie obraża.
Tata: Czyli, jak ktoś, zwracając się do ciebie, okazuje ci przy tym sza-

cunek?
Kuba: Tak.
Tata: To co chcecie teraz zrobić, co będzie ok dla wszystkich? Po tym 

wszystkim, co się wydarzyło?
Kuba: Spać.
Tata: Michał, to jest dla ciebie ok?
Michał: Tak, spać. A ty wyparzysz moją szczoteczkę.
Tata: Ona i tak była już nieźle zżarta. Czy zgodzisz się, jak ci ją wymie-

nię?
Michał: Tak.
Tata: Dobrej nocy.
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IV. Ramy minimediacji
1) Ramy czasowe

:: Jeżeli mówimy: „Czy możemy porozmawiać teraz o tym przez 5 mi-
nut?”, to trzymajmy się czasu.

:: Lepiej zaproponować 10 minut i skrócić, niż deklarować 5 minut 
i przedłużyć.

:: Jeżeli wszystkim to pasuje, możemy wydłużyć czas minimediacji, 
jednak warto to wspólnie uzgadniać.

:: Jeżeli rozwiązanie nie jest możliwe do wypracowania w 5-10 mi-
nut, oznacza to dla mnie, że mamy do czynienia z sytuacją, która 
wymaga mediacji – nie minimediacji. One są króciutkie, osadzone 
w tu i teraz, ten raz i możliwe są właśnie w tak krótkim czasie.

Przykład

„Wracamy do lekcji”

Ten króciutki fragment końcówki procesu pokazuje, jak można zamknąć 
minimediacje (ale nie konflikt).

Nauczycielka: Zaproponowałam swoją pomoc w rozwiązaniu konfliktu 
przez 5 minut. Ten czas minął i ja chcę wrócić do przymiot-
ników i przysłówków – naszego dzisiejszego tematu. Spór 
ogłaszam za niezamknięty. Jeśli chcecie, wróćcie do niego na 
godzinie wychowawczej. Proszę, żeby każdy usiadł na swo-
im miejscu. Wracamy do lekcji.

2) Ramy przestrzenne
Minimediacje mają na celu nawiązanie kontaktu, ważne jest więc, by 
wszyscy biorący w nich udział, siedzieli albo blisko siebie, albo wi-
dzieli się nawzajem, albo… w sumie obojętnie jak – byle wszyscy mie-
li na to zgodę. Ja zachęcam do tworzenia kręgu.

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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3) Ramy emocjonalne
Jeżeli jedno z dzieci chce być bliżej, przyjść na kolana, przytulić się – 
to jest to ważne, ale o ile poziom emocji na to pozwala, warto to prze-
sunąć w czasie, czyli zrobić albo przed albo po minimediacjach, ponie-
waż może to sprawić, iż drugie dziecko nie uwierzy w bezstronność, 
a ona jest fundamentalna – nie tylko w postawie, ale też w czynach.

Przykład

Dziecko: Mogę ci usiąść na kolanach?
Mama: Teraz przez 5 minut nie. Ale potem – pewnie, że tak. Teraz rozma-

wiamy wszyscy razem i siedzimy koło siebie.

4) Ramy związane z przedmiotem sporu
:: Jeżeli spór dotyczy jakiegoś przedmiotu, bo został on przejęty przez 

jednego z uczestników lub dzieci go sobie wyrywają – wtedy oficjal-
nie – mniej lub bardziej dialogowo – go konfiskuję. Szczególnie ważne 
jest to w przypadku rzeczy, którą można… zjeść – jeśli szybko nie 
zabiorę czekolady, to może zostać po prostu połknięta.

:: Na małych dzieciach sformułowanie „konfiskuję przedmiot sporu” 
robi wrażenie i dzięki temu przekierowuje uwagę na osobę mediującą, 
pomaga się na niej skoncentrować, nadaje wydarzeniu powagę.

Przydatne zwroty
:: Konfiskuję tymczasowo przedmiot sporu.
:: Rozumiem, że posiadacz i właściciel to nie ta sama osoba. Proszę 

o przekazanie mi przedmiotu sporu.
:: Widzę, że podmioty nie zgadzają się co do przedmiotu. Ten wróci do 

prawomocnych właścicieli za chwilę. Teraz wszyscy do mnie.

V. Dodatkowe informacje
a) Minimediacjom przyświecają te same cele mimo różnych ich form. 

Kto ma ochotę dowiedzieć się więcej o minimediacjach, temu polecam 
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warsztaty Katarzyny Dworaczyk www.katarzynadworaczyk.com oraz 
jej książki:
 - Tom 1: Minimediacje z dziećmi. O dzieleniu się, docenianiu, prze-

praszaniu i świętowaniu. Opowieści i ćwiczenia spójne z ideami 
Porozumienia bez przemocy.

 - Tom 2: Minimediacje z dziećmi. O odwadze, smutku, rozczarowa-
niu i bliskości.

b) Poniżej artykuł napisany przez Elaine Shpungin, która specjalizuje się 
w badaniu i rozwiązywaniu konfliktów. Autorka opisuje w nim strukturę 
i narzędzia procesu minimediacji, który ona nazywa „mikro-kręgami”.

MIKRO-KRĘGI
Trzyetapowy proces, który sprawia, że skłócone rodzeństwo zaczyna się ze sobą 

kumplować, czyli jak możesz pomóc dzieciom rozwiązywać ich sprzeczki bez 
wchodzenia w rolę sędziego.

Dwójka moich dzieci (4 i 9 lat), cał-
kiem często wpada w jakiś drobny 
konflikt. Kłócą się na tylnym sie-
dzeniu samochodu, bo jedno z nich 
chce „chwili spokoju” w czasie, gdy 
drugie zamierza śpiewać albo opo-
wiadać mi o swoim dniu. Potyczki 
dotyczą również tego, gdzie kto bę-
dzie siedzieć podczas obiadu, kto 
dostanie specjalne drewniane krze-
sło i komu przypadnie miejsce obok konkretnego rodzica. Sprzeczają się 
o naruszanie przestrzeni osobistej („Przestań mnie dotykać!”), a także 
o zabawki czy pisaki („Ja się tym pierwsza bawiłam!”).

Przez wiele lat radziłam sobie z tymi ich kłótniami, stosując kombi-
nację różnych strategii: „niech się sami dogadają”; „nauczę ich skutecznej 
komunikacji” (hihi!); „okażę empatię każdemu z osobna”; bywałam roz-
jemczynią lub sędziną; rozdzielałam dzieci; rozwiązywałam ich problemy 
albo je karałam.

Źródło: 
www.pixabay.com/pl/bracia-i-siostry-brat-siostra-692822/

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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Żadna z tych strategii nie zapewniła mi tylu skutecznych efektów 
i satysfakcji (dzieciom również!), co ta, którą przedstawiam poniżej. Cho-
dzi o zaadaptowaną na potrzeby rodziny – funkcjonującą na świecie pod 
różnymi nazwami – wersję Kręgów Naprawczych [Restorative Circles]. 
To technika rozwiązywania konfliktów opracowana przez Dominica Bar-
tera, który otrzymał za nią wiele nagród. W naszej rodzinie posługujemy 
się sformułowaniem: „mikro-kręgi”.

Pokochałam tę metodę, ponieważ:
A. jest szybka i skupia się na teraźniejszości: mini-krąg zazwyczaj trwa 6-10 

minut;
B. daje poczucie mocy tym, którzy toczą ze sobą spór: poprzez zaproszenie dzie-

ciaków do wzajemnego słuchania się i tworzenia przez nich własnych 
rozwiązań, obniża w nich zarówno poczucie bezradności („nie wiemy, 
jak to wszystko rozwiązać”), jak i bezsilności („nie mamy wpływu na 
to, jak się sprawy potoczą”), które się często pojawią w przypadku, 
gdy jakaś trzecia osoba (która może mieć jak najlepsze intencje) wcho-
dzi w rolę sędziego i ławy przysięgłych;

C. pozwala nawiązać połączenie między uczestnikami konfliktu i przywrócić między 
nimi harmonię: zamiast pozostawiać któregoś z nich (a czasem nawet 
wszystkich) z poczuciem krzywdy, zranienia czy ochoty na zemstę, 
jak to się często zdarza, kiedy ktoś trzeci, choćby miał jak najlepsze 
intencje, narzuca rozwiązanie;

D. dostarcza innego sposobu praktykowania tego, co aktualnie uważam za najważ-
niejszą rzecz, którą warto wiedzieć na temat konfliktów.

Trzy etapy procesu mikro-kręgów
1. Tworzenie przestrzeni
Weź głęboki, uspokajający oddech i wkrocz w prowadzoną przez dzie-
ci dyskusję, gdy uznasz, że zaczyna ona eskalować. Jeśli już wcześniej 
rozmawialiście o tym, na czym polegają mikro-kręgi (co rekomenduję), 
zaproponuj im udział w takim procesie i poproś, by usiadły tak, żeby się 
nawzajem widzieć.



23

Wskazówka: zauważyłam, że w nadaniu odpowiedniej rangi tej rozmowie 
pomaga przypomnienie, dlaczego i jak przeprowadzamy mikrokręgi. Ja 
na przykład mówię tak: „Przypominam, że decydujemy się przeprowa-
dzać mikrokręgi w naszej rodzinie (klasie itp.), ponieważ pomagają nam 
się usłyszeć nawzajem i kreować pomysły, które pasują wszystkim. Pró-
bujemy w ten sposób odszukać znaczenie, które skrywa się pod naszymi 
słowami i mową naszego ciała. Każdy po kolei dostanie swój czas, żeby 
się wypowiedzieć i zostać usłyszanym.

2. Szukanie wzajemnego zrozumienia
Podczas tego etapu każda Uczestniczka / każdy Uczestnik po kolei dostaje 
swój czas na podzielenie się tym, co chce, żeby ta druga osoba wiedziała 
(wiedziały inne osoby, jeśli uczestników jest więcej niż dwoje). Następ-
nie Słuchaczka/Słuchacz mówi, jak rozumie sens wypowiedzi Mówczy-
ni / Mówcy. Wolę zaczynać proces od osoby, która wydaje mi się najmniej 
zdolna do słuchania w danym momencie – czasami ze względu na wiek, 
czasami ze względu na stopień zdenerwowania.

Podczas tej fazy używamy określonych sformułowań, które stanowią 
nasze „narzędzia”:
:: Co chcesz, żeby Słuchaczka wiedziała / Słuchacz wiedział?
:: Jak uważasz, co Mówczyni/Mówca chce, żebyś wiedziała/wiedział?

Można zmodyfikować to drugie pytanie, żeby nie powtarzać wciąż 
tego samego niczym papuga:
:: Jakie znaczenie jest ukryte w słowach Mówczyni/Mówcy?
:: O co chodzi Mówczyni/Mówcy?

Kiedy uczestnicy ją złapią, na czym polega ten etap, można posługi-
wać się skróconą wersją:
:: Co słyszysz w słowach Mówczyni/Mówcy?
:: O to chodzi? Tak chciałaś być usłyszana? / Tak chciałeś być usłyszany?

Potem Uczestnicy zamieniają się rolami, czyli osoba, która wypowia-
dała się jako pierwsza, zaczyna teraz słuchać.

Minimediacje – refleksje, wskazówki, przykłady
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Co, jeśli uczestnik odmawia zabrania głosu i/lub odzwierciedlania wypowiedzi?
Jeśli osoba, którą została przez ciebie jako pierwsza zaproszona do słu-
chania, nie chce odzwierciedlić znaczenia wypowiedzi tej, która się wy-
powiadała, nie stanowi to problemu. Po prostu zachęć ją, by zabrała głos 
jako pierwsza, a drugiego uczestnika poproś o słuchanie i odzwierciedla-
nie. Kiedy ludzie czują się usłyszani, wzrasta szansa, że nabiorą ochoty 
i gotowości, by słuchać.

Jeśli Uczestnik-Mówca nie odpowiada na pytanie: Co chcesz, żeby 
X wiedział?, mimo to proszę Słuchacza, żeby powiedział, jak rozumie ten 
milczący przekaz, ponieważ komunikacja niewerbalna jest równie istotna 
(jeśli nie bardziej), jak komunikacja werbalna.

Mój syn, widząc, że siostra trwa w ciszy ze skrzyżowanymi ramiona-
mi i groźnym spojrzeniem, nauczył się odczytywać tę jej postawę, mówi 
wtedy: Czy ona chce, żebym wiedział, że jest zbyt zirytowana, żeby rozma-
wiać? Ja pytam córkę: Czy to jest to, co chciałaś, żeby on zauważył? Zwy-
kle z tego miejsca przesuwamy się dalej w procesie budowania kontaktu.

3. Ustalanie planu działania
Kiedy wszyscy uczestnicy potwierdzą, że zostali dobrze zrozumiani, za-
chęć ich, żeby to ONI wymyśli, jak ruszyć do przodu – a ty sobie usiądź 
i baw się dobrze.

Podczas tej fazy też używamy określonych sformułowań, które stano-
wią nasze „narzędzia”:
:: Czy ktokolwiek ma pomysł, jak można by ruszyć do przodu? / jak moż-

na rozwiązać tę kwestię?
:: Czy ta propozycja wszystkim pasuje?

Nie chodzi o to, by wszyscy byli zachwyceni tym pomysłem, ale 
o sprawdzenie, czy dane rozwiązanie jest dla każdego do zaakceptowania, 
pytam więc: Czy ta propozycja jest dla każdego z was do przeżycia?

Staram się nie używać zwrotu „rozwiązać problem”, bo chcemy po-
kazać, że konflikt nie jest problemem, ale szansą na współpracę, wzno-
wienie kontaktu i obopólne lepsze zrozumienie. Żeby przedstawić, jak ten 
proces przebiega w prawdziwym życiu, poniżej umieszczam dwa zapisy 
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autentycznych mikro-kręgów, w których uczestniczyłam. Jak zobaczycie, 
dzieci wcale nie muszą być rodzeństwem, ale pomocne jest, jeśli one (i ich 
opiekunowie) znają cię i mają do ciebie zaufanie.

Przykład pierwszy
Wycieczka pod namiot

(Aaron: 8; Rachel: 3 1/2; Zach: 6 1/2)

Rachel: Mamo! Aaron i Zach nie chcą mi pozwolić, żebym się z nimi ba-
wiła!

Ja: Aaron, możesz tutaj przyjść? Dziękuję. Rachel, co chcesz, żeby 
twój brat wiedział?

Rachel: Chcę się z wami bawić, chłopaki!!
Ja: Aaron, co słyszysz, że twoja siostra mówi?
Aaron (wywraca oczami, w jego głosie słyszę irytację): Ona chce się 

z nami bawić. Ale...
Ja (delikatnie przerywając): Zaczekaj chwilkę. Rachel, o to chodzi? 

Czy to jest to, co chcesz, żeby twój brat wiedział?
Rachel: Tak! [To kończy jedną rundę – teraz przechodzimy do drugiego 

dziecka].
Ja: Ok, Aaron, co chcesz, żeby twoja siostra wiedziała?
Aaron: Nie chcę, żeby się teraz z nami bawiła. Chcę trochę prywatności. 

Nie, to nie o to chodzi. Zach i ja nie mieliśmy możliwości, żeby 
dziś się pobawić tylko we dwóch. Chcę po prostu spędzić trochę 
czasu tylko z nim.

Ja: Rachel, co usłyszałaś w tym, co mówi twój brat?
Rachel (brzmi na niezadowoloną): On chce prywatności. Chce się bawić 

sam z Zachem.
Ja: Aaron, o to chodzi?
Aaron: Tak. [W ten sposób kończy się druga runda – teraz wracamy do 

pierwszego dziecka].
Ja: Rachel, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś, żeby twój brat wiedział?
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Rachel: Nie.
Ja: Aaron, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś, żeby Rachel wiedzia-

ła?
Aaron: Nie. [To zamyka etap szukania wzajemnego zrozumienia, hmmm, 

bardziej chyba usłyszenia. Teraz przechodzimy do ustalenia planu 
działania].

Ja: Ok, Dziękuję wam. A teraz, czy ktokolwiek ma jakieś pomysły jak 
rozwiązać tę sprawę?

Rachel: NIE.
Aaron: Dobra, ona może się bawić z nami, pod warunkiem, że nie będzie 

zadawać żadnych pytań. Na temat gry czy tego, co robimy.
Ja (raczej zdziwiona, co często mi się zdarza na tym etapie): Rachel, 

twój brat mówi, że możesz się z nimi bawić, jeśli nie będziesz 
zadawać żadnych pytań o grę. Czy to ci pasuje?

Rachel (dość zadowolonym głosem): Tak.
Ja: Ok, świetnie. Dzięki, dzieciaki.

Trójka dzieci idzie bawi się zgodnie przez mniej więcej godzinę. Aaron 
później powiedział, że wszystko było w porządku, a Rachel zadała tylko 
jedno małe pytanie.

Przykład drugi
LEGO

(Rachel: 3 1/2; Izaak: 3 1/2)

Jesteśmy w domu Izaaka, który nigdy nie brał udziału w tym procesie, ani 
go wcześniej nie widział.

Rachel: Daj mi klocki! Też chcę trochę!
Izaak: Nie! Przestań!
Mama Izaaka: Hej, dzieciaki. Nie musicie się kłócić. Mamy dużo klocków 

lego.
Wstaje i przynosi inny pojemnik z lego i daje to nowe pudło Rachel.

Rachel: Nie! Ja chcę TAMTE lego!
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Mama Izaaka: Izaak, możesz podzielić się swoimi klockami z Rachel? Albo 
wziąć sobie trochę klocków z tego pudełka?

Izaak: Nie! Chcę się bawić tymi. Pierwszy je wziąłem!

Rachel zaczyna wykrzywiać buzię, bo zbiera jej się na płacz.

Ja (zachowując ostrożność): Miałabyś ochotę wypróbować inny 
sposób pogodzenia dzieciaków?

Mama Izaaka: Pewnie, proszę bardzo.
Ja: Dzieciaki, zaczekajcie chwilkę. Chcę spróbować czegoś, 

żeby wam pomóc... (kontynuuję dopiero po chwili, gdy zwró-
ciły na mnie uwagę i przestały hałasować) Rachel, co chcesz, 
żeby Izaak wiedział?

Rachel: Chcę bawić się jego klockami lego! Z tego pudełka!
Ja: Izaak, co usłyszałeś, w tym, co Rachel powiedziała?
Izaak: Ona jest głupia!
Ja: Rachel, czy o to chodzi? Czy chciałaś, żeby Izaak tego się 

dowiedział?
Rachel (lekko rozbawiona): Nie. Chcę jego lego.
Ja: Izaak, słyszysz, co Rachel mówi?
Izaak: I jeszcze coś tam, coś tam, czego nie chcę słyszeć.
Ja: Rachel, czy to jest to?
Rachel: Tak. [Tu kończy się pierwsza runda, przechodzimy do dru-

giego dziecka].
Ja: Ok, Izaak, czego chcesz, żeby dowiedziała się Rachel?
Izaak: Nie chcę, żeby brała te klocki. Ja ich UŻYWAM.
Ja: Rachel, co słyszysz, że Izaak mówi?
Rachel (ze smutkiem): On nie chce się podzielić.
Ja: Izaak, czy to o to chodzi? Czy chciałeś, żeby Rachel tego się 

dowiedziała?
Izaak: TAAAK! [To zamyka drugą rundę, przechodzimy do drugie-

go dziecka].
Ja: Rachel, czy jest jeszcze coś, co chcesz, żeby Izaak wiedział?
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Rachel: Jestem SFRUSTROWANA i WKURZONA.
Ja: Izaak, co usłyszałeś, że Rachel powiedziała?
Izaak: Jest sfrustrowana i coś tam, coś tam.
Ja: Rachel, czy o to chodziło?
Rachel: Tak. [Zamykamy trzecią rundę i przechodzimy do drugiego 

dziecka]. 

Po tym, jak oboje stwierdzą, że nie mają już nic więcej do zakomunikowa-
nia, przechodzimy do opracowania planu działania.

Ja: Dziękuję wam obojgu. A teraz, czy ktokolwiek ma jakieś po-
mysły, jak rozwiązać tę kwestię?

Rachel: NIE.
Izaak: Tak. Weź to akwarium, wylej z niego wodę i ZALEJ podło-

gę!
Ja: Rachel, czy to ci pasuje? Czy zalanie podłogi pomoże ci roz-

wiązać tę sprawę?
Rachel (uśmiechając się lekko): Nieee. [Ważne jest, żeby pomysł 

WSZYSTKIM pasował, więc każdy może wstać i powie-
dzieć, że się zgadza – dotyczy to również mam! Zdarza się, 
że czasami inne dzieci, które tego słuchają, mogą podrzucić 
jakiś swój pomysł. Korzystam wtedy z niego i pytam „Czy to 
pasuje wszystkim?”].

Ja: Ok, czy ktokolwiek ma jakieś pomysły, jak rozwiązać tę 
sprawę?

Izaak, bez słowa podnosi budowlę z lego, którą stawiał, dzieli ją na pół 
i daje te klocki Rachel, potem sięga do jej pudełka i bierze garść lego dla 
siebie, a potem siada, wyglądając na zadowolonego. Rachel również wy-
gląda na bardzo zadowoloną.

Ja (jak zwykle zadziwiona): Ok. Czy to wszystkim pasuje?
Oboje odpowiadają: Tak.

Odnoszę wrażenie, że sposób, w jaki dzieci się do siebie odnoszą, zmienił 
się o 180 stopni. Stawiają swoje budowle, dzieląc się przy tym klockami. 



W pewnym momencie Rachel nachyla się i głaszcze włosy Izaaka. Bawią 
się spokojnie przez następne 20 minut.

Co, jeśli to nie działa?
Jest dla mnie ważne, aby udział w mikro-kręgach pochodził z wyboru. 
Jeśli więc któreś z dzieci (albo żadne) nie chce odzwierciedlać słów dru-
giego, ja to robię lub próbuję je zachęcić przez kilka rund. Czasami też 
zapraszam je do jakiejś innej aktywności. Proponuję na przykład, żeby 
coś zjadły, albo rozeszły się do osobnych pomieszczeń. Co ciekawe, wie-
le z tych „nieudanych” mikro-kręgów (czyli tych, które zostały zerwane, 
zanim doszliśmy do ustalania planu działania) zakończyło się sukcesem – 
dzieci przestały się kłócić i nabrały gotowości, by zrobić innego, bardziej 
służącego – razem lub osobno.

Uważam za istotne, by za każdym razem w przypadku sporu, podsu-
wać dzieciom mikro-kręgi i uczestnictwo w nich. W naszej rodzinie zna-
lazły się one na liście – obok krzyczenia, straszenia, sarkastycznych uwag 
i „chodź tutaj, ty paskudniku i mocno mnie przytul!” – sposobów radzenia 
sobie z konfliktami. Jesteśmy przecież tylko ludźmi!

Oryginał angielski 3 Steps that Transform Sibling Conflict into Si-
bling Camaraderie ukazał się 8 października 2010 r. 
:: https://www.miejsce-ludzi.com/images/pdf/ulubione/micro-circle.pdf
:: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/peacemeal/201010/3-

steps-transform-sibling-conflict-sibling-camaraderie
:: www.improvecommunication.net/2010/10/3-steps-that-transform-

sibling-conflict.html


