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Inspiracje

qu�esto�wi�czów,�któ�re�znaj�du�ją�się�czę�sto�przy
skrzy�niach�skar�bów.�Dla�mnie�by�ły�to�też�sło�wa
uczen�ni�cy,�któ�ra�oznaj�mi�ła,�że�spraw�dza�ła�już
z ta�tą,� gdzie� moż�na� roz�wią�zy�wać� qu�esty
wzdłuż�ich�wa�ka�cyj�nej�tra�sy�nad�mo�rze.
Ale,�że�by�nie�by�ło�tak�ró�żo�wo.�Na�co�po�win�-

ni�śmy� być� przy�go�to�wa�ni,� po�dej�mu�jąc� trud
wy�pra�wy?�Na�to,�że�nie�znaj�dzie�my�skar�bu,
czy�li�pie�cząt�ki.�I nie�dla�te�go�że�źle�szu�ka�my,
ale�dla�te�go,�że�ktoś�ją�so�bie�wcze�śniej�„po�ży�-
czył”.�Dla�cze�go�tak�się�dzie�je?�Za�sa�dą�qu�estu
jest�do�stęp�ność�24�go�dzi�ny�na�do�bę�przez�365
dni�w ro�ku.�Dla�te�go�też�skarb�ukry�ty�w miej�-
scu� ogól�nie� do�stęp�nym� (np.� pod� igla�kiem
w par�ku)�nie�za�wsze�za�cho�wa�się�dłu�go.�W ta�-
kim�przy�pad�ku�na�le�ży�po�wia�do�mić�opie�ku�na
qu�estu,�któ�ry�po�da�ny�jest�na�ulot�ce�i nie�zra�-
ża�jąc�się,�roz�wią�zy�wać�na�stęp�ne.
WWiel�ko�pol�sce�funk�cjo�nu�je�już�po�nad�dwa�-

dzie�ścia�qu�estów.�W sa�mym�Po�zna�niu�dwa
(„Kró�lew�ski�Po�znań”,�„O czym�mil�czą�rzeź�by?”)
Moż�na�je�po�brać�ze�stro�ny�www.re�gion�wiel�ko�-
pol�ska.pl.�lub�też�w punk�tach�IT�lub�lo�kal�nych
biu�rach�pro�mo�cji�czy�bi�blio�te�kach.�Ani�ma�to�-

rem� ży�cia� qu�esto�we�go� w Wiel�ko�pol�sce� jest
Alek�san�dra�War�czyń�ska�zWo�je�wódz�kiej�Bi�blio�-
te�ki�Pu�blicz�nej� i Cen�trum�Ani�ma�cji�Kul�tu�ry
w Po�zna�niu.�Tym,�któ�rzy�chcą�się�przyj�rzeć�qu�-
estom�w ska�li�kra�ju,�po�le�cam�stro�nę�www.qu�-
esting.pl.�Tam�moż�na�zna�leźć�qu�esty�z ca�łej
Pol�ski.� Tro�chę� już� ich� jest.� Je�że�li� ko�muś� się
spodo�ba,�to�po�mysł�na�week�en�dy�i wa�ka�cje�−
jak�zna�lazł!�WBPi�CAK�wspól�nie�z PTTK�przy�go�-
to�wa�ła�od�zna�kę�kra�jo�znaw�czą Wiel�ko�pol�skie
Qu�esty.�Od�zna�ka�Od�kryw�ców�Ta�jem�nic. Od�-
zna�ka�po�sia�da�trzy�stop�nie:�brą�zo�wy,�srebr�ny
i zło�ty�przy�zna�wa�ne�w za�leż�no�ści�od�ilo�ści�zre�-
ali�zo�wa�nych� qu�estów� (re�gu�la�min� od�zna�ki
moż�na�zna�leźć�na�stro�nie�www.re�gion�wiel�ko�-
pol�ska.pl/tu�ry�sty�ka).�
Qu�esty�moż�na�roz�wią�zy�wać,�ale�rów�nież

pi�sać.� Ta�ka� gra� mo�że� po�wstać� wszę�dzie
(w naj�bliż�szym�oto�cze�niu�szko�ły,�w par�ku,�do�-
oko�ła�ko�ścio�ła,�pro�wa�dzić�po�naj�waż�niej�szych
miej�scach,�za�byt�kach�na�szej�miej�sco�wo�ści).
A mo�że�ktoś�na�wła�sny�uży�tek�na�pi�sze�qu�est
po� szko�le?� Mo�że� on� być� ele�men�tem� ja�kiejś
szkol�nej�im�pre�zy�lub�al�ter�na�ty�wą�w ra�zie�nie�-

po�go�dy.�W na�szej�szko�le�ucznio�wie�mie�li�oka�-
zję�roz�wią�zy�wać�go�w bi�blio�te�ce.�Qu�est�mo�że
być�też�ro�we�ro�wy�(a mo�że�dla�rol�ka�rzy�ktoś
na�pi�sze?),�ma�my�wte�dy�moż�li�wość� ob�ję�cia
więk�sze�go� ob�sza�ru.� Pi�sa�nie� za�czy�na�my� od�
ze�bra�nia�in�for�ma�cji�o in�te�re�su�ją�cym�nas�te�re�-
nie,� po�tem�wy�zna�cza�my� tra�sę,� znaj�du�je�my
miej�sce�na�skarb,�wy�my�śla�my�ha�sło�i …�ry�-
mu�je�my.�My�ślę�że�na�szkol�nym�grun�cie�jest�to
cie�ka�wy�po�mysł�na�pro�jekt�edu�ka�cyj�ny.�Wy�-
ma�ga�uczniów�o za�in�te�re�so�wa�niach�tu�ry�stycz�-
no�-po�etyc�kich,� ale� mo�że� ta�cy� wła�śnie� są
w Pań�stwa�szko�le?�Ta�ka�gra�jest�do�brą�for�mą
pro�mo�cji�re�gio�nu.�Kie�dy�już�po�wsta�nie,�moż�na
nią� za�in�te�re�so�wać� od�po�wied�nie� in�sty�tu�cje.
Pod�czas�wy�jaz�dów�z ucznia�mi�mia�łam�oka�zję
od�wie�dzić�miej�sco�wo�ści,�w któ�rych�do�tej�po�ry
by�łam�tyl�ko�prze�jaz�dem.�Oka�za�ły�się�bar�dzo
cie�ka�we�i na�pew�no�mi�ło�bę�dzie�tam�wra�cać.
Ży�czę�Pań�stwu�wie�le�ra�do�ści�i za�ba�wy�pod�-

czas�qu�esto�wych�wy�praw�i w cza�sie�two�rze�-
nia�no�wych�gier!�

Mał go rza ta Skrzyp czak − na uczy cielka bi blio te karka 
w Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Czer wo na ku
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Jo�an�na�Mar�chew�ka:�Czy�Pa�ni�ja�ko�tre�ner�-
ka�Po�ro�zu�mie�nia�bez�Prze�mo�cy�po�zwa�la�so�-
bie�cza�sem�na�uży�wa�nie�wul�ga�ry�zmów?�
Agniesz�ka�Pie�tlic�ka:�Tak,�po�zwa�lam�so�bie

czę�sto.�Po�cho�dzę�z do�mu,�w któ�rym�prze�kleń�-
stwa�by�ły�na�po�rząd�ku�dzien�nym,�mam�więc
ich�bo�ga�ty�re�per�tu�ar.�Mój�oj�ciec�ca�łe�ży�cie�prze�-
kli�nał,�ale�ni�gdy�nie�by�ło�to�dla�mnie�prze�ży�ciem
trau�ma�tycz�nym,�zwią�za�nym�z od�rzu�ce�niem,�bo
do�sta�łam�od�nie�go�wie�le�mi�ło�ści.�Kie�dy�po�my�-
ślę,�co�ja�po�tra�fię�po�wie�dzieć…�Ale�nie�do�ko�goś,
tyl�ko�tak�do�sie�bie,�obok.�Nie�mam�z tym�pro�ble�-
mu.�I nie�wy�pie�ram�się�te�go.�A pa�ni?�

Też�mam�je�w za�so�bie�ję�zy�ka,�a w sy�tu�-
acjach� eks�tre�mal�nych� na�wet� na� po�do�rę�-
dziu.�To�ko�niecz�ny�wen�tyl�bez�pie�czeń�stwa.
Gor�sze�nie�się�na�ich�obec�ność�w ję�zy�ku�wy�-
da�je�mi�się�nie�na�tu�ral�ne.�
Tak�bym�te�go�nie�na�zwa�ła.�Je�śli�się�ktoś�obu�-

rza�na�„brzyd�kie�wy�ra�zy”,�to�też�ma�swo�je�po�-
wo�dy.�Wła�śnie�do�cho�dzi�my�w ten�spo�sób�do
sed�na�Po�ro�zu�mie�nia�bez�Prze�mo�cy.�Cho�dzi�o ta�-
ki�ro�dzaj�spoj�rze�nia�na�czło�wie�ka,�w któ�rym�ro�-
zu�mie�my,�że�wszyst�ko,�co�ro�bi�my,�słu�ży�speł�nie�-
niu�okre�ślo�nej�po�trze�by,�z re�gu�ły�bez�świa�do�mo�-
ści� ja�kiej.� Mar�shall� Ro�sen�berg� twier�dzi,� że:

Wszy scy lu dzie dą żą do za spo ko je nia swo ich
po trzeb i to de ter mi nu je ich za cho wa nia. I co
cie�ka�we,�pa�trząc�na�ich�mo�ty�wy − dzia ła ją
nie PRZE CIW KO in nym, lecz DLA swo ich po -
trzeb. Stąd�i prze�kli�na�nie�i obu�rza�nie�się�bę�dzie
speł�nia�ło�ja�kieś�po�trze�by.
Ja�kie?�Co�jest�we�dług�Pa�ni�przy�czy�ną�po�-

wszech�nej�bru�ta�li�za�cji�ję�zy�ka?
Nie�wie�rzę�w mo�no�przy�czy�no�wość.� Źró�deł

jest�pew�nie�wie�le.�Niech�się�gło�śno�za�sta�no�wię.
Kie�dy�prze�kli�na�mój�są�siad�z Je�życ,�ten�ogo�lo�ny
o sil�nym�kar�ku,�któ�re�go�wi�dzę�przy�pi�wie,�to
przy�pusz�czam,�że�wul�ga�ry�zmy�da�ją�mu�po�czu�-
cie�mo�cy,�są�też�ele�men�tem�przy�na�leż�no�ści�do
gru�py.�Skąd�się�to�bie�rze?�Pa�trzy�ła�bym�w dzie�-
ciń�stwo.�Nie�wiem,�ile�ra�zy�uży�to�wo�bec�nie�go�si�-
ły�–�psy�chicz�nej,�wer�bal�nej,�fi�zycz�nej.�Przy�czy�ną
mo�że�być�też�fru�stra�cja�z po�wo�du�bra�ku�pra�cy.
Agre�sja� ję�zy�ko�wa,�po�dob�nie� jak�każ�dy�ro�dzaj
gnie�wu,�jest�tra�gicz�nym�wy�ra�zem�nie�za�spo�ko�-

Szakal to żyrafa 
z problemem językowym
Agnieszka� Pietlicka� –� jedna� z� pięciu� certyfikowanych� trenerek
Porozumienia�bez�Przemocy�w�Polsce.�Uczyła�się�we�Francji,�Szwajcarii,
Niemczech,�USA,�między�innymi�u�samego�autora�koncepcji,�Marshalla
Rosenberga.�Pracowała�z�najrozmaitszymi�ludźmi�w�kilku�krajach�i�kilku
językach.�Prowadzi�warsztaty�oraz�wykłady�otwarte;�współpracuje� ze
szkołami,� przedszkolami,� firmami�biznesowymi.�Od�niedawna�wydaje
książki� z� tematyki�Porozumienia� (http://www.du-t.com).�Mama�dwójki
chłopców,�co�oznacza,�że�na�warsztacie�z�mediacji�spędza�przynamniej
dziesięć�godzin�dziennie.
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je�nia�po�trzeb.�Przy�czy�na�mo�że�też�być�cał�kiem
ba�nal�na�−�nie�umie�jęt�ność�wy�ra�że�nia�się�ina�-
czej.�Prze�cież�przy�ubo�gim�za�so�bie�słow�nic�twa
po�wta�rza�ją�ce�się�wul�ga�ry�zmy�po�pro�stu�po�ma�-
ga�ją�wy�peł�nić�lu�ki.�
Wme�to�dzie�Ro�sen�ber�ga�cho�dzi�o prze�ko�-

do�wy�wa�nie�ko�mu�ni�ka�tów�z „ję�zy�ka�sza�ka�-
la”�na�„ję�zyk�ży�ra�fy”.�Ja�kie�go�ro�dza�ju�za�-
cho�wa�nia�ję�zy�ko�we�kry�ją�się�za�ty�mi�sym�-
bo�la�mi?
Mar�shall�pro�wa�dził�kie�dyś�za�ję�cia�z ucznia�-

mi�w tzw.�szko�le�z pro�ble�ma�mi.�Chciał�zi�lu�stro�-
wać�ję�zyk,�któ�ry�od�ci�na�od�ży�cia,�spra�wia,�że
zry�wa�my�kon�takt�z roz�mów�cą.�Spon�ta�nicz�nie
pro�sił,�aby�ucznio�wie�da�li�ja�kiś�przy�kład�„ję�zy�-
ka�sza�ka�la”�i oka�za�ło�się,�że�uru�cho�mił�w na�tu�-
ral�ny�spo�sób�my�śle�nie�o tym,�co�za�my�ka�ko�-
mu�ni�ka�cję.� Tak� po�wstał� pierw�szy� sym�bol.
Z cza�sem�Ro�sen�berg�chciał�stwo�rzyć�sym�bol
zwie�rzę�cia�„po�dru�giej�stro�nie”.�Na�krót�ko�by�ła
to�kacz�ka�−�ła�god�na,�de�li�kat�na.�Zdał�so�bie�jed�-
nak�spra�wę,�że�sza�kal�ze�żre�kacz�kę.�A to�nie
w tym� rzecz.� Cho�dzi� o sil�ne� zwie�rzę.� I tak
wpadł�na�po�mysł�z ży�ra�fą.
A co�kry�je�się�za�tą�ale�go�rią?
Głów�nie�dwie�rze�czy.�Jej�dłu�ga�szy�ja�okre�śla

punkt�wi�dze�nia.�Ży�ra�fa,�dzię�ki�te�mu,�że�jest�wy�-
so�ka,�pa�trzy�da�le�ko,�„zwy�so�ka”,�ale�nie�w sen�sie
wy�nio�sło�ści,�tyl�ko�w zna�cze�niu�spo�koj�ne�go�dy�-
stan�su,�per�spek�ty�wy.�Ozna�cza�to�dłu�go�ter�mi�no�-
wy�spo�sób�my�śle�nia.�Dru�gi�waż�ny�sym�bol�to
ser�ce� ży�ra�fy� –� nie�by�wa�le� umię�śnio�ne,� mu�si
prze�cież�prze�pom�po�wać�krew�do�mó�zgu�na�wy�-
so�kość�oko�ło�dwóch�me�trów.�To�jest�emo�cjo�nal�-
na�część�po�ro�zu�mie�nia,�któ�re�zna�ne�jest�też�ja�ko
„ję�zyk�ży�ra�fy”,�„ży�ra�fi�ję�zyk.
To�jak�z sza�ka�la�zro�bić�ży�ra�fę?�
Ro�sen�berg�mó�wi,�że�sza�kal�to�ży�ra�fa�z pro�ble�-

mem�ję�zy�ko�wym.�Cho�dzi�o oswo�je�nie�swo�je�go
„sza�ka�la”,�a nie�o wy�par�cie.�O trans�for�ma�cję,
o zmia�nę�ener�gii,�któ�ra�da�je�spo�kój.�
Za�uwa�żył�jed�nak,�że�lu�dzie�przy�swo�ili�te�sym�-

bo�le�w spo�sób�„ży�ra�fa�–�do�brze,�sza�kal�–�źle”.
Prze�strze�gał�więc,�aby�nie�two�rzyć�no�wej�dy�cho�-
to�mii,�bo�w po�ro�zu�mie�niu�cho�dzi�o spo�tka�nie
w po�lu,�któ�re�Ru�mi�okre�śla�ja�ko�„po�za�do�brem
i złem”,�czy�li�odej�ście�od�my�śle�nia�opo�zy�cja�mi.
Cho�dzi�o to,�że�pew�ne�rze�czy�speł�nia�ją�na�sze�po�-
trze�by,�a in�ne�nie.�
Po�ro�zu�mie�nie�bez�Prze�mo�cy�de�fi�niu�je�się

ja�ko�ję�zyk�ser�ca.�Jak�to�dzia�ła,�sko�ro�pra�ca
na� emo�cjach� jest� naj�częst�szym� źró�dłem
kon�flik�tów?
Rze�czy�wi�ście�emo�cje�nie�ma�ją�do�brej�re�no�my.

Ko�ja�rzy�my�je�z wy�łą�cze�niem�ra�cjo�nal�ne�go�my�-
śle�nia.�Po�tra�fią�nas�po�nieść,�wów�czas�za�czy�na�-
my�mó�wić�prze�ciw�ko�ko�muś.�A to�nisz�czy.�W tej
kon�cep�cji�cho�dzi�o świa�do�mość�na�szych�uczuć.
Ro�sen�berg�mó�wił,�że�kształ�cił�się�przez�21�lat�na
róż�nych�uni�wer�sy�te�tach,�wszy�scy�mie�li�róż�ne
wi�zje,�jak�go�ufor�mo�wać�we�dług�wzor�ców,�któ�-
re� sa�mi�usta�no�wi�li.�Nikt� jed�nak�nie�py�tał�go
o po�trze�by.�Nikt�też�nie�po�wie�dział,�jak�po�stę�po�-
wać�z emo�cja�mi.�Jak�re�ago�wać,�kie�dy�zbli�ża�się
iry�ta�cja,�jak�za�uwa�żyć�smu�tek�i bez�sil�ność,�za�-

nim�nas�na�ty�le�opa�nu�ją,�że�stra�ci�my�do�stęp�do
za�so�bów.
W ko�mu�ni�ka�cji�bar�dzo�waż�ne�jest�roz�po�zna�-

wa�nie�uczuć.�Dzie�ci�ma�ją�ich�na�tu�ral�ną�świa�-
do�mość,�ale�póź�niej�w to�ku�wy�cho�wa�nia�jest�to
przy�sy�py�wa�ne�ko�mu�ni�ka�ta�mi:�bać się nie wol -
no;�gnie wać się nie wy pa da.�Uczy�się�nas�znie�-
czu�la�nia�na�nie�któ�re�uczu�cia.�A one�wszyst�kie
są�współ�za�leż�ne.�Je�śli�unie�ru�cho�mi�my�do�zna�-
wa�nie�smut�ku�i stra�chu,�to�nie�bę�dzie�my�mie�li
też�peł�ne�go�do�stę�pu�do�in�nych�emo�cji.�Nie�moż�-
na�wy�łą�czyć�tyl�ko�stra�chu.�Po�dej�ście�do�wła�s-
nych�uczuć�jest�też�uwa�run�ko�wa�ne�kul�tu�ro�wo.
Ko�bie�tom�trud�no�jest�po�ra�dzić�so�bie�z gnie�wem,
bo�we�dług�ste�reo�ty�pu�Da my się nie złosz czą.
Męż�czy�znom�z ko�lei�upo�rać�się�ze�stra�chem,�bo
In dia nie nie pła czą. Do�tar�cie�do�praw�dzi�wych
uczuć�sta�je�się�w do�ro�słym�ży�ciu�wy�zwa�niem.
Czy�ist�nie�ją�ja�kieś�sche�ma�ty�ko�mu�ni�ka�-

cyj�ne� uwa�run�ko�wa�ne� na�ro�do�wo�ścio�wo?
Czy�jest�coś�na�przy�kład�spe�cy�ficz�ne�go�dla
ko�mu�ni�ko�wa�nia�się�Po�la�ków?
Oj,�nie�wcią�gnie�mnie�pa�ni�w ten�wą�tek.�Od�-

zwy�cza�iłam�się�od�ta�kie�go�pa�trze�nia�i nie�wi�dzę
w tym�war�to�ści�do�da�nej.�Jest�nas�po�nad�trzy�-
dzie�ści�osiem�mi�lio�nów…�Tak�dłu�go�miesz�ka�-
łam�w róż�nych�kra�jach,�że�bar�dzo�ostroż�nie�bu�-
du�ję�uogól�nie�nia.�Co�by�mia�ło�nam�to�dać?
Jed�no�cze�śnie�trud�no�prze�czyć�pew�nym�kul�tu�-

ro�wym�uwa�run�ko�wa�niom.�By�łam�na�stu�diach
dok�to�ranc�kich�w In�sty�tu�cie�Ko�mu�ni�ka�cji�Mię�-
dzy�kul�tu�ro�wej�na�Uni�wer�sy�te�cie�Lu�dwi�ga�Ma�-
xy�mi�lia�na� w Mo�na�chium.� Pra�co�wa�łam� też
w dia�lo�gu�mię�dzy�kul�tu�ro�wym�z ludź�mi�bar�dzo
róż�nych�na�ro�do�wo�ści.�Dla�zi�lu�stro�wa�nia�róż�nic
w spo�so�bie�ko�mu�ni�ko�wa�nia�się�moż�na�od�wo�łać
się�na�przy�kład�do�Bra�zy�lij�czy�ków,�któ�rzy�ma�ją
więk�szą�ła�twość�z uze�wnętrz�nia�niem�uczuć,�ale
kło�po�tli�we�jest�dla�nich�for�mu�ło�wa�nie�próśb�–
od�wrot�nie�niż�Niem�cy.�W Chi�nach�z ko�lei�za�py�-
ta�nie�ko�go�kol�wiek�o stan�uczuć�uzna�wa�ne�jest
za�wiel�ką�nie�sto�sow�ność.�
Dzię�ki� Po�ro�zu�mie�niu� bez� Prze�mo�cy� dzi�siaj

kon�cen�tru�ję�się�ra�czej�na�tym,�co�lu�dzi�łą�czy,�nie�-
za�leż�nie�od�te�go�skąd�przy�cho�dzą�i do�kąd�zmie�-
rza�ją.�Ze�tknę�łam�się�w swo�jej�pra�cy�z Ko�re�ań�-
czy�ka�mi,�Tur�ka�mi,�Wło�cha�mi,�Ame�ry�kan�ka�mi,
Ma�ro�kan�ka�mi,�Niem�ca�mi�i za�ob�ser�wo�wa�łam,
że�lu�dzie�re�agu�ją�tak�sa�mo�na�okre�ślo�ne�ko�mu�-
ni�ka�ty.�Weź�my�na�przy�kład�po�rów�na�nia.�Je�śli
ko�muś�po�wiem:�Je steś ta ka jak two ja mat ka./
Twój brat po tra fi się za cho wać, a ty?,�to�z du�-
żym�praw�do�po�do�bień�stwem�za�mknę�so�bie�moż�-
li�wość�dia�lo�gu.�Tak�sa�mo�dzia�ła�to�chy�ba�na�ca�-
łym�glo�bie.
Ja�kie�jesz�cze�sche�ma�ty�ję�zy�ko�we�po�za�po�-

rów�na�nia�mi�nie�sprzy�ja�ją�ko�mu�ni�ka�cji?�
Przede�wszyst�kim�ety�kiet�ki.�Po�słu�gi�wa�nie�się

epi�te�ta�mi:�Je steś nie grzecz ny./ Je steś nie wy cho -
wa ny./ Je steś bez czel ny./ Bo pa ni jest nie spra -
wie dli wa. Ta�kie�opi�nio�wa�nie�jest�na�po�rząd�ku
dzien�nym�tak�że�w przed�szko�lu�i szko�le.�Kie�dy
pa�ni�mó�wi:�Dzi siaj Jaś był nie grzecz ny,�to�wy�-
da�je�mi�się,�że�to�nie�przy�czy�nia�się�do�ja�sno�ści
sy�tu�acji.�Był�nie�grzecz�ny�tzn.�co�zro�bił?�Szczy�-

pał?�Sy�pał�pia�skiem?�Nie�chciał�jeść,�choć�pa�ni
ka�za�ła,�nie�po�wie�dział�dzień do bry?
Ko�mu�ni�ka�cję�za�my�ka�ją�też�for�mu�ły�roz�ka�zu�-

ją�ce:�Mu sisz./ Po win naś. Tak�że�w roz�mo�wach
z sa�mym�so�bą�nie�słu�ży�nam�to,�np.�Ależ głu pio
zro bi łam – nie po win nam by ła... Al bo po wi nie -
nem był się do my ślić...
Nie�sprzy�ja�at�mos�fe�rze�dia�lo�gu�też�złość,�a ję�-

zyk�nasz�pe�łen�jest�sfor�mu�ło�wań,�któ�re�wręcz
go�two�rzą.�Do�te�go�na�le�ży�coś,�co�okre�ślam�ja�ko
nie�zgo�dę�na�wła�śnie�za�ist�nia�łą�rze�czy�wi�stość.
W szko�le�na�prze�rwie�dziec�ko�oplu�ło�ko�le�gę.�I sły�-
szy�od�na�uczy�cie�la:�Tak się nie ro bi! Jak�to�się
nie�ro�bi,�kie�dy�wła�śnie�się�to�sta�ło? Al�bo�mó�wi�-
my:�To nie moż li we! Tak się nie po win no dziać
choć�wła�śnie�się�sta�ło,�czy�li�jest�moż�li�we,�i sa�mi
ge�ne�ru�je�my�stres,�iry�ta�cję.�O te�go�ty�pu�ko�mu�ni�-
ka�tach�Mar�shall�Ro�sen�berg�mó�wi�„od�ci�na�ją�ce�od
ży�cia”�(li fe alie na ting).
Co�jest�wa�run�kiem�nie�zbęd�nym�w do�brej

ko�mu�ni�ka�cji?
Do�bra�in�ten�cja.�Ja�kich�kol�wiek�by�śmy�nie�uży�-

li�słów,�naj�waż�niej�sza�i tak�jest�in�ten�cja.�Je�śli�lu�-
dzie�ma�ją�umie�jęt�ność�wy�two�rze�nia�w so�bie
życz�li�wo�ści,�są�du�żo�więk�sze�szan�se,�że�dia�log
się�po�wie�dzie.�To�jest�we�dług�mnie�naj�waż�niej�-
sze.�Czę�sto�py�tam�się:�w ja�kim�ce�lu�się�od�zy�-
wam?�Chcę�au�ten�tycz�ne�go�kon�tak�tu,�by�cia�zro�-
zu�mia�nym�i ro�zu�mieć?�Czy�mo�ją�in�ten�cją�jest
edu�ko�wa�nie,�wy�ka�za�nie�mo�jej�ra�cji?�Ta�ka�in�ten�-
cja�wyj�dzie�z nas�po�ra�mi,�bez�wzglę�du�na�to,�ja�-
kich�słów�by�śmy�nie�uży�li.�Szcze�gól�nie�dzie�ci
i mło�dzież�ma�ją�zdol�ność�de�ma�sko�wa�nia�fał�szu,
jak�by� mia�ły� wbu�do�wa�ny� wy�kry�wacz� bzdur
(bul l shit de tec tor).�To�okre�śle�nie�tre�ner�ki,�któ�rą
bar�dzo�ce�nię,�Mi�ki�Ka�sh�tan.�
Bar�dzo�istot�ne�jest�też,�aby�zbu�do�wać�w dia�-

lo�gu� wspól�ną� rze�czy�wi�stość.� A wy�ra�sta� ona
z ob�ser�wa�cji.�Nie�z opi�nio�wa�nia,�nie�z in�ter�pre�-
ta�cji,�ale�z od�wo�ła�nia�do�fak�tów.�Wy�obraź�my�so�-
bie,�że�uczen�ni�ca�we�szła�do�po�ko�ju�na�uczy�ciel�-
skie�go�bez�pu�ka�nia.�Za�miast�uogól�nia�ją�cej�uwa�-
gi:� Jest� nie�wy�cho�wa�na,� we�dług� mnie� lep�sze
szan�se�na�po�ro�zu�mie�nie�da�je�na�po�czą�tek�zda�-
nie:�Nie�usły�sza�łam�two�je�go�pu�ka�nia.�Pa�mię�ta�-
jąc,�że�to�tyl�ko�pierw�sze�zda�nie,�nie�ca�ły�ko�mu�-
ni�kat.�Na�warsz�ta�tach�pra�cu�ję�z „we�wnętrz�nym
ba�ro�me�trem�ocho�ty�do�dia�lo�gu”.�Pro�szę�po�my�-
śleć,�jak�on�się�bę�dzie�po�ru�szał�w pierw�szym
zda�niu,�a jak�w dru�gim�przy�pad�ku?
Po�szu�ki�wa�ła�Pa�ni�swo�je�go�mi�strza?�Jak

tra�fi�ła�Pa�ni�na�Ro�sen�ber�ga?
Kie�dy�pra�co�wa�łam�na�uczel�ni�wMo�na�chium,

ko�le�ga�z gru�py�dok�to�ranc�kiej�za�pro�sił�mnie�na
je�go� wy�kład.� Uczest�ni�czy�ło� w nim� osiem�set
osób.�Mar�shall� zro�bił�na�mnie� osza�ła�mia�ją�ce
wra�że�nie.�Chcia�łam�do�stać�się�na�stęp�ne�go�dnia
na�je�go�warsz�ta�ty.�Oka�za�ło�się,�że�miej�sca�by�ły
za�re�zer�wo�wa�ne� od� ro�ku.� Ko�le�ga� od�stą�pił� mi
swo�je.�I tak�się�za�czę�ło.�Nie�mó�wię,�że�Po�ro�zu�-
mie�nie� bez� Prze�mo�cy� jest� naj�lep�szym� po�dej�-
ściem.�Jest�naj�lep�szym,�ja�kie�ja�znam.�To�nie�tyl�-
ko�me�to�da,�ale�ca�ło�ścio�wa�wi�zja�świa�ta�i czło�-
wie�ka.� Po�ro�zu�mie�nie� to� w osiem�dzie�się�ciu
pro�cen�tach�pro�ces�uwew�nętrz�nio�ny.�Sym�bo�li�zu�-
je�to�wspo�mnia�na�już�ży�ra�fa,�któ�ra�nie�ma�strun
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gło�so�wych.�Mi�mo�te�go�isto�tą�Po�ro�zu�mie�nia�jest
dia�log.�Jed�na�oso�ba�na�wi�gu�je,�za�pra�sza�jąc�dru�-
gą�do�tań�ca.�Cho�dzi�o to,�że�je�ste�śmy�współ�za�-
leż�ni�−�Te raz ty mnie po słu chaj, za nim coś po -
wiesz. –�A te raz ty po wiedz, a ja cię po słu cham.
Kie�dy�osią�ga�się�mi�strzo�stwo�w tym�dia�-

lo�gicz�nym�tań�cu?�
Mam�ocho�tę�po�wie�dzieć�„ni�gdy”.�Bo�też�pew�-

nie� nie� o to� cho�dzi.� Ro�sen�berg� mó�wi:� En joy 

fuc king up i le�piej�te�go�nie�tłu�ma�czyć�na�pol�ski.
Sztu�ka�dia�lo�gu�to�pro�ces.�Dłu�go�fa�lo�wy.�Chcia�ła�-
bym�tu�do�dać,�że�ma�rzy�mi�się�świat,�gdzie�kon�-
flik�ty�trak�to�wa�ne�są�ja�ko�oka�zja�do�wzro�stu,�po�-
strze�ga�ne�ja�ko�mo�ty�wa�cja�do�po�zna�nia�sie�bie
i dru�giej�oso�by.�„Na�pę�dza�nie�ro�wer�ka”�we�wła�-
snej�gło�wie�z po�czu�ciem�wi�ny�jest�bar�dzo�nisz�-
czą�ce...�Nie�ze�wszyst�ki�mi�moż�na�być�od�ra�zu
po wer flo wer.� Pa�ra�dok�sal�nie,� z naj�bliż�szy�mi�

za�da�nie�to�jest�szcze�gól�nie�trud�ne.�Cho�dzi�jed�-
nak�o to,�że�by�dia�lo�go�wać,�na�ile�jest�to�w da�nym
mo�men�cie�moż�li�we.�Suk�ce�sem�jest�już�spo�strze�-
że�nie,�że�naj�wyż�szy�czas�„na�za�cią�gnię�cie�ręcz�-
ne�go”,�czy�li�zro�bie�nie�prze�rwy�w roz�mo�wie,�po�-
szu�ka�nie�wspar�cia,�wy�pró�bo�wa�nie�me�dia�cji,�itd.
Szu�kaj�my�twór�czych�roz�wią�zań.

Rozmawiała Joanna Marchewka – nauczycielka
konsultantka ds. nauczania języka polskiego

M
ło�dzież� XXI�wie�ku� roz�wi�ja� się�wśród
naj�now�szych�tech�no�lo�gii�oraz�wszech�-
obec�ne�go�wpły�wu�me�diów.�War�to�jed�-

nak�pa�mię�tać,�że�to�sło�wa�i na�sza�mo�wa�po�zo�-
sta�ją�ca�ły�czas�pod�sta�wo�wym�na�rzę�dziem�ko�-
mu�ni�ka�cji� mię�dzy�ludz�kiej.� Mó�wie�nie� jest
istot�nym�ele�men�tem�każ�de�go�wy�stą�pie�nia,�bez
wzglę�du�na�to,�czy�ma�ono�cha�rak�ter�prze�mó�-
wie�nia,�wy�kła�du,�czy�też�zwy�kłej�roz�mo�wy.�To,
jak�mó�wi�my,�świad�czy�o nas�sa�mych,�o na�szej
kul�tu�rze�i –�co�istot�ne�–�o sza�cun�ku�dla�na�sze�-
go�od�bior�cy.�For�ma�na�szej�wy�po�wie�dzi�ma�po�-
nad�to�wpływ�na�war�tość�prze�ka�zy�wa�nych�in�-
for�ma�cji,�a więc�tak�że�wie�dzy,�któ�rą�każ�dy�na�-
uczy�ciel�chce�prze�ka�zać�swo�im�uczniom.

Po sta wa
To,�ja�ką�po�sta�wę�przyj�miesz�w trak�cie�swo�-

je�go� wy�stą�pie�nia,� mo�że� przy�czy�nić� się� do
Two�je�go�suk�ce�su�w na�ucza�niu.�We�dług�Al�ber�-
ta� Meh�ra�bia�na,� ka�nał� wi�zu�al�ny� sta�no�wi
około�sześć�dzie�się�ciu�pro�cent�ko�mu�ni�ka�tu�wy�-
sy�ła�ne�go�w kie�run�ku�od�bior�cy.�Traf�nie�od�da�je
to�spo�strze�że�nie�Elias�Ca�net�ti:�Nie któ rzy po -
wie dzie li wszyst ko, za nim jesz cze otwo rzy li
swo je usta.
Za�rów�no�sto�ją�ca,�jak�i sie�dzą�ca�po�sta�wa�po�-

win�na�da�wać�Ci�po�czu�cie�pew�no�ści�sie�bie�oraz
wy�go�dy.�Mo�żesz�wy�obra�zić�so�bie,�że�Two�je�sto�-
py�wy�pusz�cza�ją�ko�rze�nie,�a ca�łe�Two�je�cia�ło
jest�jak�drze�wo.�Sto�jąc�sta�bil�nie�na�dwóch�no�-
gach�z lek�ko�ugię�ty�mi�ko�la�na�mi,�zwróć�uwa�gę
na�swo�je�ra�mio�na�–�od�daj�ich�cię�żar�w kie�run�-
ku�zie�mi.�Waż�na�jest�też�po�zy�cja�gło�wy�i bro�dy
−�nie�za�dzie�raj�ich,�bo�mo�że�to�zo�stać�ode�bra�-
ne�ja�ko�aro�ganc�kie�i wów�czas�od�bior�ca�nie�bę�-
dzie�chciał�Cię�dłu�żej�słu�chać.�
Aby�za�cho�wać�wła�ści�wą�po�sta�wę�przy�mó�-

wie�niu,�waż�ne� jest� rów�nież� to,�by�pa�mię�tać
o dło�niach�oraz�mi�mi�ce.�Mo�wę�twa�rzy�za�uwa�-

ża�my�zwłasz�cza�wte�dy,�gdy�roz�mów�ca�chce
ukryć�praw�dę.�Ge�sty�na�to�miast�są�po�moc�ne
nie�tyl�ko�oso�bom,�któ�re�świa�do�mie�pla�nu�ją�wy�-
wie�ra�nie�wpły�wu�na�od�bior�cę,�lecz�tak�że�tym,
któ�re� z roz�my�słem�chcą�bro�nić� swo�ich� ra�cji
i po�praw�nie�od�czy�ty�wać�in�ten�cje�in�nych�osób.
Świa�do�my� od�bior�ca� za�uwa�ży� ucie�ka�ją�cy
i kłam�li�wy�wzrok�swo�je�go�roz�mów�cy,�któ�ry�od�-
po�wia�da�jąc�na�py�ta�nie,� za�mie�rza�mi�nąć� się
z praw�dą.�
Pa�mię�tać�na�le�ży�tak�że�o otwar�tych�ra�mio�-

nach,�wi�docz�nych�dło�niach,�sym�bo�li�zu�ją�cych
szcze�rość�wy�po�wie�dzi,�o cie�le�lek�ko�po�chy�lo�-
nym� w stro�nę� słu�cha�ją�ce�go,� ale� rów�nież
o wzro�ku� skie�ro�wa�nym� na� od�bior�cę� bądź
„omia�ta�ją�cym”� pu�blicz�ność� oraz� uśmie�chu,
któ�ry�po�ma�ga�w na�wią�za�niu�kon�tak�tu�w każ�-
dym�ro�dza�ju�eks�po�zy�cji�pu�blicz�nej.

Od dech i głos
Głos�każ�de�go�z nas�jest�je�dy�ny�w swo�im�ro�-

dza�ju.�Na�le�ży�pa�mię�tać,�że�sta�no�wi�pod�sta�wo�-
we�na�rzę�dzie�pra�cy�każ�de�go�na�uczy�cie�la,�dla�te�-
go�nie�zbęd�na�jest�szcze�gól�na�dba�łość�o nie�go.�
Po�moc�nym�w tym� za�kre�sie� sta�je� się� bez

wąt�pie�nia� od�po�wied�ni� od�dech,� któ�ry� da�je
szan�sę�na�wy�do�by�cie�zdro�we�go�dźwię�ku.�Kon�-
cep�cji�po�praw�ne�go�od�de�chu�jest�wie�le.�Z mo�-
je�go�do�świad�cze�nia�śpie�wacz�ki�i tre�ne�ra�tech�-
ni�ki�mo�wy�wy�ni�ka,�iż�tym�po�praw�nym�i naj�-
bar�dziej�war�to�ścio�wym,�wy�ko�rzy�sty�wa�nym
do� fo�na�cji� jest� typ� od�dy�cha�nia� że�bro�wo�-
-brzusz�ne�go�w po�łą�cze�niu�z po�praw�nym,�ak�-
tyw�nym�dzia�ła�niem�prze�po�ny�(dia�frag�my).
Ak�tyw�ną� pra�cę� wcze�ś-niej� wy�mie�nio�ne�go
mię�śnia�moż�na�zo�bra�zo�wać�ja�ko�tram�po�li�nę,
na�któ�rą�rzu�ca�my�przed�miot,�któ�ry�ma�się�od
niej�od�bić.�Ak�tyw�na�prze�po�na� (tram�po�li�na)
da�je�szan�sę�na�utrzy�ma�nie�od�de�chu,�opa�da-
ją�ce�go� na� „tram�po�li�nę”� pod� od�po�wied�nim�

ci�śnie�niem.�Chcąc�wy�pra�co�wać�u sie�bie�na�-
wyk�po�praw�ne�go�od�de�chu,�war�to�roz�po�cząć
od�po�ło�że�nia�się�na�ma�cie,�uło�że�nia�dło�ni�na
brzu�chu�i po�wol�ne�go�wpro�wa�dza�nia�po�wie�-
trza�do�brzu�cha.�Po�wie�trze�po�wo�li�wy�peł�nia
go,�a my�ma�my�wra�że�nie�pom�po�wa�nia�ko�ła
ra�tun�ko�we�go�wo�kół�ta�lii.�Tak�zak�ty�wi�zo�wa�-
na�prze�po�na�po�win�na�po�zo�stać�w tej�po�zy�cji
przez�ca�ły�etap�fo�na�cji,�tak�jak�ela�stycz�na�po�-
zo�sta�je� tram�po�li�na,� gdy� rzu�ca�my� na� nią
przed�miot,�ma�ją�cy�się�od�niej�od�bić.�Ćwi�cze�-
nie�to�umoż�li�wi�opar�cie�dźwię�ku�na�prze�po�-
nie�oraz�wy�ko�rzy�sta�nie�ak�tyw�ne�go�słu�pa�po�-
wie�trza,�któ�ry�po�wstał�w trak�cie� od�de�chu.
Wy�ko�rzy�sta�nie�te�go�me�cha�ni�zmu�da�je�szan�sę
za�rów�no�na�dba�nie�o swo�je�na�rzę�dzie�pra�cy,
jak�rów�nież�umoż�li�wia�mó�wie�nie�opa�no�wa�-
nym�gło�sem,�któ�ry�jest�zdro�wy�i dźwięcz�ny.
Po�łą�cze�nie�wcze�śniej�opi�sa�nej�po�praw�nej�po�s-
ta�wy�z od�de�chem�to�pod�sta�wa�wy�do�by�wa�nia
z sie�bie�gło�su,�któ�re�go�ce�chu�je�na�tu�ral�ny�je�go
ko�lor�(tim bre).
Bar�wa�jest�o ty�le�istot�na,�iż�to�wła�śnie�ona

ja�ko�pierw�sza�jest�sły�sza�na�przez�od�bior�cę.�Bar�-
wa�gło�su�i je�go�in�to�na�cja�wpły�wa�ją�na�to,�czy
bę�dzie�my�słu�cha�ni�z za�cie�ka�wie�niem,�czy�też
ad�re�sat� znie�chę�ci� się� po�wy�ło�wie�niu�uchem
pierw�szych�dźwię�ków.
Istot�ne�jest�rów�nież�to,�iż�umie�jęt�ność�za�-

pa�no�wa�nia�nad�od�de�chem�mo�że�stać�się�na�-
rzę�dziem�za�pa�no�wa�nia�nad�stre�sem.�W trak�-
cie�wy�stą�pień�pu�blicz�nych�nie�rzad�ko�zda�rza
się,� że�wśród� osób�wy�stę�pu�ją�cych� usły�szeć
moż�na�drżą�cy�czy�pod�nie�sio�ny�i pi�skli�wy�głos.
Chcąc� te�mu�za�po�biec,� po�le�cam�wziąć�kil�ka
głę�bo�kich� od�de�chów� na�peł�nia�ją�cych� na�sze
prze�po�no�we�ko�ła�ra�tun�ko�we.�Wie�rzę,�że�zmie�-
rze�nie�się�wte�dy�z wy�zwa�niem�wy�stą�pie�nia
przed�wy�ma�ga�ją�cą�pu�blicz�no�ścią,�ja�ką�czę�sto
oka�zu�ją�się�na�si�ucznio�wie,�bę�dzie�ła�twiej�sze.�

O�zasadach�skutecznej�komunikacji

Słowa same nie mówią
Kiedy�mówimy�poprawnie,�logicznie,�wyraźnie,�wzbudzamy�zainteresowanie
słuchacza� i� jego�gotowość�do�uczestniczenia�w�komunikacji�oraz�chęć
przyswajania� informacji.� Warto� zatem� pamiętać� o� kilku� elementach
pomocnych�w�osiągnięciu�tego,�aby�być�słuchanym.


