
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Za nami radości i trudy pierwszego półrocza- zimy i wiosny,  
a przed nami wspaniały czas! Czas wakacji! 
Lato to ta pora, kiedy możemy dłużej cieszyć się słońcem i dobrą pogodą!  
Wszystkim życzę udanego wypoczynku, radości ze wspólnych wyjazdów,  
a tym z Państwa , którzy zostają "lokalnie", polecam piękne miejsca w Częstochowie 
 (np. Park Lisiniec, dorzecze Warty,  Aqua Park) oraz miejsca  na Jurze czy  świetnie 
 zagospodarowany obszar rekreacyjny w Blachowni.  
Nie braknie też wydarzeń kulturalnych - zarówno w naszym mieście,  jak i okolicy.  
Warto korzystać z wakacyjnego czasu. 
Udanych wakacji! Szczególnie dzieciom i młodzieży, po trudach roku szkolnego,  
zasłużonego wypoczynku!     
      Z wakacyjnym pozdrowieniem, Lidia Zeller 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Lidia Zeller, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "DLA RODZINY" 

 
 

          

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

 
  
    

 

                                                            

 
 

               

 
         
        
                           

              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
   Konsultacje całodobowe             
                 Konsultacje 
                 dla rodzin zastępczych:  

               530 503 739   

      
  

 

    Biuletyn Stowarzyszenia  

 „DLA RODZINY” 

Nr  29, lipiec 2022 

Halo! Rodzic zastępczy  
w potrzebie! 

 

 

 

Na okres wakacji 
dyżury Miejskiej Rady 
Rodziców Zastępczych 

są zawieszone.  

Ruszył nabór wniosków o wsparcie z programu "Dobry start 300 plus"  
 

"Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie 
przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, do ukooczenia przez nie 20 roku życia. Na dziecko 
niepełnosprawne - do ukooczenia 24 roku życia. Wsparcie nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola, 
dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne (w tzw. zerówce) oraz studentów. Wnioski o świadczenie 
dobry start można składad do ZUS tylko drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-
usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowośd elektroniczną lub portal PUE ZUS. 
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Rodziny 
zastępcze do wniosku dołączają zaświadczenie wydane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej! 

 
 

 
    Bezpłatne porady prawne 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych Podopiecznych, prowadzimy 

bezpłatne poradnictwo prawne.  
Na konsultacje z prawnikiem zapraszamy 

w każdą środę  
w godz. 12-14.00 

       

 

 
UWAGA RODZICE!  Do kooca września 2022 można 
skorzystad z POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO, 
czyli dopłaty do wypoczynku w Polsce dla rodzin 

z dziedmi. Aby otrzymad bon, należy zarejestrowad się 
na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 

Katalog bazy turystycznej, która pozwala na 
skorzystanie z bonu, jest dostępny na stronie: 

https://bonturystyczny.polska.travel/lista-
podmiotow. 
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Wydarzyło się…  
czyli miniony kwartał w telegraficznym skrócie 
 

KWIECIEO 
01,02,08,09,22,23.04.- Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze 
niezawodowe i zawodowe 
04.04. - Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych 
spokrewnionych 
16.04. - Śniadanie Wielkanocne (Fundacja Adullam) 
22.04.- Szkolenie dla rodzin zawodowych i RDD dot. nowelizacji ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz współdziałania 
rodzin zastępczych i rodziców biologicznych 
26.04.-22.06. - w ramach współpracy z UJD gościliśmy u siebie studentów 
odbywających praktyki zawodowe 
29.04. - Szkolenie dla rodzin zawodowych i RDD dot. zachowao 
suicydalnych u nastolatków- cz. I 
 
MAJ 
11.05.- Wizyta studyjna przedstawicieli pomocy społecznej z Bielska-Białej 
16.05.- Zespół multiprofesjonalny w ramach projektu "Rodzina, razem 
możemy więcej" 
24.05. - XIV Dzieo Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
(Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Częstochowie) 
26.05.- Dzieo Matki 
30.05.- Dzieo Rodzicielstwa Zastępczego, spotkanie w Ratuszu Miejskim 
31.05.- Szkolenie "Trening budżetowy" dla pełnoletnich wychowanków 
 

CZERWIEC 
01.06.- Dzieo Dziecka 
01.06.- Piknik w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Częstochowie  
03.06. - Szkolenie dla rodzin zawodowych i RDD dot. zachowao 
suicydalnych u nastolatków- cz. II 
06-30.06. - XIV Częstochowskie Dni Rodziny 
05.06.- Radosny Dzieo Dziecka 
10.06. -  Dzieo Elektryka. Piknik w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych w Częstochowie. 
21.06.- Przeprowadzenie audycji w Radiu Jasna Góra 
21.06.-  Wykonanie Rabatki Rodzicielstwa Zastępczego 
23.06.- Dzieo Ojca  
23.06. - Spotkanie z Prezesem Fundacji „Monika Fajer Zawsze z Ludźmi” 
24.06.- Zakooczenie roku szkolnego 2021/22 
26.06. - Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej. 
26.06. - Happening "Rodzina - tu wszystko się zaczyna!" 
27.06. - Zespół multiprofesjonalny w ramach projektu "Rodzina, razem 
możemy więcej" 
 

Zajęcia cykliczne: 
- Dogoterapia oraz zajęcia plastyczne dla rodzin z dziedmi 
- Profesjonalna lekcja rysunku 
- Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin biologicznych 
- "Między nami-Kobietami" - spotkania dla kobiet 
- Grupy wsparcia w ramach projektu pn. "Rodzina, razem możemy więcej" 

 

 

 

 

 

                     

 

KALENDARZ nadchodzących 
wydarzeo 

 

 
 

 

 

 

LIPIEC 

01.07. - Dziewiąta rocznica powstania 

Częstochowskiego Centrum Wsparcia 

Rodziny 

1-10.07. - Wakacyjny wyjazd dzieci 

z rodzin zastępczych do Zakopanego 

 

 

SIERPIEŃ 

 

26.08. - Piknik Sąsiedzki "Przystanek 

Warta" (Fundacja Adullam) 

 

 

WRZESIEŃ 

 

01.09.- rozpoczęcie roku szkolnego 
 

Finał Akcji Plecak 
 

 

Planowane zajęcia cykliczne: 

-Dogoterapia 

-Warsztaty kreatywności 

-Zajęcia wzmacniania więzi dla rodzin 

biologicznych 

- "Między nami-kobietami" - spotkania  

dla kobiet 
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Rodzina - tu wszystko się zaczyna! 
Edyta Makles, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 

 
 
 

 
 

30 maja obchodzimy Dzieo Rodzicielstwa Zastępczego. To ważna data 
w kalendarzu rodzin zastępczych oraz wszystkich osób związanych 
z pieczą zastępczą. Jest ona okazją do refleksji na temat rodzicielstwa 
zastępczego, do promowania rodzinnych form pieczy zastępczej, 
a przede wszystkim do podziękowania osobom, które przyjęły do 
swojego domu dzieci i podjęły się trudu ich wychowania.  
 Wśród społeczeostwa  funkcjonuje wiele mitów dotyczących rodzin zastępczych - ich motywacji do 
pełnionej roli czy posiadanych przywilejów. W konsekwencji, rodziny zastępcze nie zawsze mogą liczyd na 
wsparcie ze strony przedstawicieli społeczności lokalnej.  

 Odpowiadając na to wyzwanie, Fundacja EY z Warszawy w kwietniu br. ogłosiła III edycję konkursu 
„Dzieo Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”. Celem konkursu było zorganizowanie kampanii 
społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej. W konkursie wzięło udział 45 
organizacji z całej Polski, ale tylko 11 z nich otrzymało grant. Wśród szczęśliwej jedenastki znalazło się  
nasze Stowarzyszenie. 

Na hasło naszej kampanii wybraliśmy wymyślony przez nas cytat: 
"Rodzina - tu wszystko się zaczyna", aby podkreślid rolę rodziny 
w życiu każdego człowieka. W ramach kampanii przewidzieliśmy 
szereg różnorodnych działao. Pierwszym z nich było ogłoszenie 
konkursu plastyczno-literackiego "Moja Rodzina i Ja" dla dzieci 
i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Rozstrzygniecie 
konkursu nastąpiło 30 maja w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego 
podczas spotkania w Ratuszu Miejskim. Na konkurs wpłynęły piękne 
prace plastyczne oraz wzruszające prace literackie, które zostaną 
opublikowane w specjalnej z tej okazji wydanej broszurce.  

 W tym samym dniu na balkonie Ratusza Miejskiego został umieszczony baner z hasłem 
promocyjnym „Zostao Rodziną Zastępczą”.  

 W ramach kampanii uruchomiliśmy specjalny punkt informacyjny dla osób zainteresowanych 
rodzicielstwem zastępczym. Punkt działał w naszym Centrum od 30 maja do 30 czerwca w każdy piątek 
w godzinach 13-15.00. 

 Kolejnym punktem kampanii było wykonanie rabatki 
rodzicielstwa zastępczego. Do prac zaprosiliśmy rodziny zastępcze 
wraz z dziedmi. Motywem przewodnim rabatki zostało serce ułożone 
z różowych goździków i otoczone białymi kwiatami. Ta piękna, 
kolorowa rabatka z umocowaną tabliczką "Rabatka Rodzicielstwa 
Zastępczego" nie tylko cieszy oczy przechodniów, ale jest także 
oryginalnym rodzajem informacji dla mieszkaoców miasta, którzy 
mijają nasz budynek, a byd może nie mają wiedzy, czym na co dzieo 
się zajmujemy. 

 Następnym działaniem była audycja w Radiu Jasna Góra z udziałem pracowników naszego zespołu, 
a przede wszystkim z udziałem rodzin zastępczych. Tematów do rozmów nie brakowało, nie obyło się także 
bez wzruszeo. Zrodziły się pomysły na dalsze rozmowy związane z rodzicielstwem zastępczym, dlatego na 
lipiec przewidujemy kolejną audycję radiową.   
 Ważnym dla nas dniem była niedziela 26 czerwca. Wtedy to, korzystając z odbywającego się Pikniku 
Podmiotów Ekonomii Społecznej zorganizowaliśmy happening promujący rodzicielstwo zastępcze pt. 
„Rodzina – tu wszystko się zaczyna!”. Przez cały czas trwania pikniku miała miejsce promocja rodzicielstwa 
zastępczego poprzez rozdawanie ulotek informacyjnych oraz cukierków – krówek, które zostały specjalnie 
wyprodukowane z okazji święta rodzicielstwa zastępczego. Na papierku widniało logo Stowarzyszenia, 
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Dzieo Rodzicielstwa Zastępczego w Ratuszu Miejskim 
Adam Wrocki, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 

a  wewnątrz każdej  krówki znajdowało się hasło „Zostao rodziną zastępczą” wraz z numerem kontaktowym 
do Stowarzyszenia. 
 W godzinach popołudniowych, kiedy więcej osób zawitało do centrum miasta, na Placu 
Biegaoskiego rozłożyliśmy gry wielkoformatowe  („Eksploracja Dżungli, Chioczyk), zapraszając dzieci do 
wspólnych zabaw. Dla najlepszych graczy przewidzieliśmy nagrody. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
nasza bramka piłkarska. Konkurs rzutów do celu wzbudził ducha rywalizacji nie tylko u chłopców, ale także 
u dziewczynek. Z nadzieją czekaliśmy na przyjazd piłkarzy z klubu RKS Raków Częstochowa, którzy jednak, 
z uwagi na inne zobowiązania, nie dotarli na miejsce. Nie zostawili nas jednak "na lodzie", wysyłając do nas 
przedstawiciela Klubu wraz z trofeum wywalczonym przez Klub RKS Raków Częstochowa w rozgrywkach 
o Puchar Polski 2022. Sporą atrakcją dla dzieci okazało się wykonanie pamiątkowych fotografii z pucharem.   

 Punktem kulminacyjnym happeningu było wypuszczenie do 
nieba 244 „balonów z przesłaniem” - kolorowe balony wypełnione 
helem, z umieszczoną w środku z karteczką z przesłaniem („Ktoś na 
Ciebie czeka”, Stwórzmy razem dom”, „Pokochaj jeszcze jedno 
serce”) oraz z numerem telefonu do Stowarzyszenia.  Kolorowe 
balony symbolizowały dziecięce marzenia, a ich liczba odpowiadała 
aktualnej liczbę rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 
w Częstochowie. 
 Jednym z ostatnich działao kampanii będzie postawienie 
w naszym mieście „ławeczki rodzicielstwa zastępczego”. Możemy 

zdradzid, że na oparciu ławki zostanie umieszczony napis: „Zrób miejsce... w swoim sercu”.  
 
 
 
 
 

W dniu 30 maja br. po raz kolejny z okazji Dni Rodzicielstwa 
Zastępczego odbyła się konferencja, w której uczestnikami, a zarazem 
najważniejszymi gośdmi, były oczywiście rodziny zastępcze. 
Wydarzenie miało miejsce tym razem w bardzo zaszczytnym miejscu, 
bo w częstochowskim Ratuszu Miejskim. Za trud włożony na co dzieo 
w wychowanie dzieci, za poświęcenie i oddanie pociechom, które są 
pozbawione miłości rodzicielskiej dziękowali m.in. Prezydent Miasta 
Częstochowa, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Prezes Stowarzyszenia „DLA RODZINY”. W imieniu rodzin zastępczych głos zabrała również Przewodnicząca 
Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych. 
 Niezwykle wzruszającym momentem było odczytanie fragmentów opowiadao dzieci 
uczestniczących w konkursie plastyczno – literackim pt. "Moja rodzina i ja”. Wtedy nie tylko prelegentowi 
odczytującemu prace łamał się głos, ale na twarzach wielu innych uczestników widad było wzruszenie 
i przysłowiowe „świeczki w oczach”.  
 Podczas konferencji uroczyście pogratulowano uczestnikom w/w konkursu, a nagrodą był nie tylko 
uścisk dłoni Prezydenta, ale też nagrody rzeczowe, które wyraźnie przypadły dzieciom do gustu. 
Wychowankowie z dumą odbierali upominki, ale jeszcze większą dumę można było dostrzec na twarzach 

opiekunów nagrodzonych dzieci.  
 W tym dniu na balkonie Ratusza został umieszczony baner 
z hasłem promocyjnym „Zostao Rodziną Zastępczą”. Baner ten, jak 
i konkurs plastyczno-literacki, były elementem kampanii społecznej 
na rzecz rodzicielstwa zastępczego realizowanej dzięki wsparciu 
Fundacji EY.  
 Zwieoczeniem konferencji było wypuszczenie w niebo stu 
kolorowych balonów zawierających przesłanie dot. rodzicielstwa 
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Czerwiec - miesiąc piknikowy 
Małgorzata Major, pracownik socjalny  

 

zastępczego. Należy mied nadzieję, że jeśli chodby jeden z nich trafił w ręce przyszłego rodzica zastępczego, 
to o jedno pokrzywdzone i niczemu niewinne dziecko więcej znajdzie dom pełen miłości.  
 Po zakooczeniu spotkania większośd jego uczestników „ruszyła w miasto” w korowodzie 
rodzicielstwa zastępczego, promując tę zaszczytną ideę, a jednocześnie rozdając mieszkaocom miasta 
krówki. Słodki poczęstunek zaskakiwał nie tylko ciągnącym się w nieskooczonośd karmelem, ale zawierał 
także „namiary” na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Częstochowy.  
 
 

 
 
 

 Czerwiec to miesiąc piknikowy. I tym razem, jak co roku, nasze Stowarzyszenie brało udział w kilku 
piknikach organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje, aby uprzyjemnid czas najmłodszym i tym troszkę 
starszym również ;-). 
 Rozpoczęliśmy od animacji w Miejskim Przedszkolu nr 4 w dniu 01.06.2022r. Nawet chwilowa ulewa 
nikogo nie przestraszyła. Modelowaliśmy zwierzątka i miecze z balonów oraz malowaliśmy buźki. Im 
bardziej kolorowo, tym lepiej!  

W dniu 05.06.2022r. odbył się największy w mieście piknik ”Radosny 
Dzieo Dziecka”. Nad zbiornikami w Kucelinie zgromadziła się 
nieprawdopodobnie duża ilośd dzieci  z opiekunami. Atrakcji było 
mnóstwo, do wszystkich punktów ustawiały się długie kolejki dzieci, 
które chciały spróbowad wszystkich oferowanych zabaw. Najbardziej 
napracowały się konie. Przejażdżka konna w takich ładnych 
okolicznościach przyrody - to wielka przyjemnośd. Nasze stoisko, 
oprócz standardowego zestawu, tj. malowania buziek i skręcania 
balonów, oferowało również zajęcia plastyczne. Dzieci 

z przygotowanych drobnych elementów i pudełek wykonywały indiaoskie totemy. Dodatkowo chętnym 
dziewczynkom (i mamom też) malowaliśmy paznokcie.  
 Na zaproszenie Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych  
w Częstochowie uczestniczyliśmy również w Dniu Elektryka. W tym 
dniu również nasi praktykanci mieli możliwośd wypróbowania 
swoich sił w malowaniu buziek czy skręcaniu balonów. Ze względu 
na organizatora, atrakcje na pikniku były bardzo różnorodne. 
Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się stoiska na których 
pokazywano eksperymenty techniczne i pokazy alternatywnych 
metod pozyskiwania energii elektrycznej.  No i oczywiście stół 
z przekąskami! 
 Ostatnim z wydarzeo czerwcowych był Piknik Podmiotów 
Ekonomii Społecznej zorganizowany 26.06.2022r. Tym razem prezentacja organizacji pozarządowych odbyła 
się w Alejach Najświętszej Marii Panny. Pogoda i spacerowicze dopisali. Nasze Stowarzyszenie zapoznawało 

zainteresowanych z ideą rodzicielstwa zastępczego organizując 
happening "Rodzina - tu wszystko sie zaczyna!". Rozdawaliśmy ulotki 
informacyjne, balony i cukiereczki z danymi kontaktowymi do nas. 
Dekoracją naszego stoiska  były również ręcznie malowane 
płócienne torby, które nasza Asia wykonywała wraz z dziedmi na 
zajęciach plastycznych.  
 Radosna i rodzinna atmosfera panująca w czasie takich 
spotkao, nas jako pracowników Stowarzyszenia, bardzo cieszy 
i integruje nasze działania oraz współpracę z naszymi rodzinami i ich 
dziedmi. Jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się znów 

w wiosenne weekendy w następnym roku 
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Kącik specjalistyczny: Skupmy się na tym, co "tu i teraz" 
 Joanna Chaładus, psycholog  

 
 
 

Od ponad dwóch lat żyjemy w bardzo trudnych 
i nieprzewidywalnych czasach. Gdyby kilka lat temu ktoś 
powiedział nam, że będziemy przechodzid przez tak trudne 
doświadczenia, jak zagrożenie zdrowia przez nieznany 
i niebezpieczny czynnik, izolację, lęk o zdrowie własne 
i najbliższych, choroby i śmierd bliskich lub znajomych, zamknięcie 
szkół i przejście na zdalne nauczanie - nie uwierzylibyśmy w to. 
Natomiast ostatnie wydarzenia z lutego tego roku dopełniły ten 
obraz o zagrożenie naszego życia i bezpieczeostwa. Nie 

wierzyliśmy własnym oczom i uszom – a te wydarzenia naprawdę się działy i dzieją się wciąż. 
 Mam wrażenie, że nie mamy od tych tematów ani chwili odpoczynku, że pojawia się ciągle coś 
nowego, co koncentruje naszą uwagę właśnie na tych negatywnych zjawiskach.  
Oczywiście, trudno się temu dziwid. Pamiętajmy jednak, że długotrwała ekspozycja na czynniki stresowe nie 
jest obojętna dla naszego zdrowia. Zauważam wśród dorosłych i dzieci objawy przemęczenia, drażliwości, 
zniechęcenia, zaburzenia snu, oraz obniżenie nastroju. Zdarzają też się dolegliwości psychosomatyczne. 
Mamy też coraz mniejsze poczucie wpływu na swoje życie, niepokoi nas zmieniająca się rzeczywistośd. 
Opisane zjawiska są reakcją na przedłużający się stan zagrożenia, a świadomośd, że niewiele możemy z nią 
zrobid, nie pomaga. 
 Nie mam prostych recept ani rad na opisany stan rzeczy, ale spróbuję zaproponowad kilka małych 
kroków, które mogą złagodzid opisane przeżycia. Przede wszystkim warto wykorzystad aktualną porę roku, 
długie dni, czas wakacji dzieci i naszych urlopów. Prawdopodobnie większośd z nas nie wyjedzie na długo 
ani daleko z opisanych wyżej powodów. Ale lato nadal jest, nie zostało odwołane! Pogoda jest zmienna (jak 
wszystko wokół!), ale zdarzają się i ładne oraz spokojne dni. 
 W takich, jak obecnie okolicznościach, sprawdzi się skupienia na tym, co „tu i teraz”. Taka mentalna 
przerwa między tym, co się już wydarzyło a tym, co będzie jesienią. Takie wakacje od zmartwieo, 
niepokojów, negatywnych myśli i informacji. Taka umowa z samymi sobą, że tym wszystkim zajmiemy się 
trochę później a teraz (sami wyznaczamy, ile możemy na to poświęcid czasu) zajmiemy się doświadczaniem 
drobnych przyjemności, radości z drobiazgów, patrzenia na to, co uważamy za piękne. Nie musimy 
wyjeżdżad, żeby znaleźd coś ładnego wokół siebie. Nie potrzebujemy dużych nakładów, żeby poczud 
przyjemnośd, radośd i zadowolenie. Spacer, wycieczka rowerem po okolicy, do lasu, zwiedzanie naszego 
miasta, bo na pewno nie znamy wszystkich zakątków ani historii. To może byd ciekawa propozycja dla dzieci 
i opiekunów. Mamy przecież z tym miejscem dużo wspólnego – stąd pochodzą dziadkowie, rodzice  
i wcześniejsze pokolenia. Czy znamy ich historię ? A to przecież wiele mówi o nas – kim jesteśmy i jacy 
jesteśmy. 
 Te wszystkie globalne zjawiska zwróciły nasza uwagę na 
to, co najważniejsze – zdrowie, życie, bezpieczeostwo. To 
podstawowe wartości. Ważne jest kim jesteś, jakim jesteś 
człowiekiem, jaki jesteś dla siebie, najbliższych i innych ludzi, a nie 
wartości materialne.  
 Skupmy się więc na tym, co jest nam dostępne a nie na 
braku. Na tym, co jest w zasięgu naszego wpływu a nie na jego 
deficycie. Bardzo ważne też, abyśmy zachowali zdrowe proporcje 
między optymistycznymi informacjami a negatywnymi ─ 
szczególnie medialnymi.  
 Życzę nam Pięknego Lata!!!  
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Strefa Rodzica:  Ogarnąd złośd, by nie sięgnęła zenitu 
 Aneta Kwapisz, pedagog 

 
 
 
W naszym Stowarzyszeniu raz w tygodniu odbywają się cykliczne zajęcia 
warsztatowe pt. ,,Ogarnąd złośd, by nie sięgnęła zenitu” dla dzieci w wieku 7 
do 12 lat, gdzie uczestnicy odkrywają w sobie umiejętności zarządzania 
własną złością. Ponadto uczą się: rozpoznawanie iskier własnej złości,  
podejmowania decyzji, czy zlekceważyd problem, czy go rozpracowad, uczą 
się osiągania kompromisu, zastępowania myśli gorących myślami zimnymi, 
bezpiecznego pozbywania się złości z ciała, wydłużania lontu złości.  

Bardzo ważne jest, aby swoją złośd poznad, "zakolegowad" się z nią i 
umiejętnie nią kierowad, kiedy nadchodzą jej pierwsze symptomy. A oto słów kilka o złości. 
 Złośd jest jedną z sześciu emocji podstawowych, wrodzonych, stanowiących wyposażenie 
genetyczne człowieka, pojawiających się na zasadzie odruchu i mających charakter UNIWERSALNY.  
 

Oprócz złości, do emocji podstawowych zalicza się: 
radośd, zmartwienie, strach,  zdziwienie, obrzydzenie.  
 Złośd powstaje, kiedy sytuacja zewnętrzna 
(wyzwalacz zewnętrzny) zostanie przez nasz organizm 
zinterpretowana jako naruszająca nasze interesy 
(wyzwalacz wewnętrzny). Innymi słowy, uczucie złości 
pojawia się jako reakcja na frustrację, czyli sytuację, 
w której osoba natrafia na przeszkody tkwiące w niej 
samej lub w otaczającym ją środowisku udaremniające 
osiągnięcie celu i zaspokojenie pragnieo. 
 Złośd jest naturalną reakcją organizmu. Jest 

fizjologicznym sygnałem, informującym o wystąpieniu problemu. Złośd nigdy nie rozwiązuje problemu. 
Złościd można się na różne sposoby. Nasz organizm zawsze informuje nas o złości poprzez: 

 wzrost aktywności ośrodkowego układu nerwowego (OUN),  

 wzrost temperatury ciała,  

 zwiększenie tempa oddychania,  

 zwiększenie napięcia nerwowego, 

 wzrost ciśnienia krwi.  
 Złośd spełnia swoją biologiczną funkcję już w momencie, kiedy rozpoznajemy pierwsze jej sygnały, 
które mają skłonid nas do usunięcia zagrożenia, czyli rozwiązania problemu. Jeżeli podejmiemy działania, to 
wtedy nasz organizm otrzymuje sygnał, że złośd spełnia swoją rolę i może zniknąd. Jeżeli jednak takich 
działao nie podejmujemy, to nasz organizm będzie nas do tego skłaniad poprzez eskalację sygnałów złości, 
aż do stanu wściekłości, szału, furii lub amoku. Taki stan emocjonalny uniemożliwia skuteczne rozwiązanie 
problemu, może również poważnie zagrażad nam i otoczeniu. 
  Podkreślid należy, że wszystkie emocje – przyjemne i nieprzyjemne – są wyrazem zdrowia 
psychicznego i nie podlegają ocenie moralnej. Emocje mogą mied różne odcienie, czyli intensywnośd 
przeżywania. Podobnie złośd.  
 Oto „drabina złości”:  

niezadowolenie -> rozdrażnienie ->  irytacja -> złośd -> gniew -> wściekłośd -> ślepa furia. 
 Oczywiście,  łatwiej poradzid sobie z emocją, gdy zaczyna się pojawiad – stąd ważna 
samoobserwacja –  niż na szczycie drabiny, gdy paraliżuje myślenie.  
 Zwykle nie mamy wpływu na okoliczności zewnętrzne, które budzą nasz sprzeciw lub gniew 
(spóźniony pociąg, przykra uwaga od przełożonego, zawód płynący od bliskiej koleżanki, niesprawiedliwe 
potraktowanie) ale już na ich interpretację i swoje zachowanie wpływ mamy. 
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Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY” 
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Biuletyn Stowarzyszenia „DLA RODZINY” redaguje Edyta Makles  
 przy współudziale pracowników Stowarzyszenia  

 

Kącik poetycki - Inga Idzikowska 

 Zrozumienie mechanizmów złości pozwala też inaczej spojrzed na złośd innych – pamiętaj, że 
najczęściej kryją się za nią zranione uczucia, zawód, strach, poczucie krzywdy, utrata bezpieczeostwa itd. Ta 
świadomośd pozwoli Ci też lepiej sobie radzid z cudzą złością (z czasem nauczyd się w nią nie angażowad). 
 Samokontrola złości pozwala na odczucie własnej sprawczości, a to daję siłę i podnosi samoocenę. 
Siła i dobra samoocena pozwala nam na realizację życiowych i zawodowych planów. 
  

Musimy właściwie wyrażad tę emocję: musimy umied się złościd 
bez złości. Aby mogło byd to możliwe powinniśmy:  
- poczekad aż będziemy spokojni, 
- musimy szanowad punkt widzenia drugiej osoby, 
- musimy jasno wyrażad własne uczucia, 
- unikamy uogólniających komentarzy i stwierdzeo (,,ty 
zawsze/nigdy”), 
- proponujemy rozwiązania, 
-zastanawiamy się nad swoim udziałem w sytuacji i swoją 
postawą, 
- unikamy oskarżeo i przesady. 
 

Aby skutecznie wyrażad złośd, dobrze jest określid: 
- -jakie było zachowanie drugiej osoby i jakie wywołało skutki,  
- jakie było nasze zachowanie i jakie wywołało skutki, 
- co czuliśmy, 
- jakie rozwiązania czy zmiany by nam odpowiadały.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zło świata" 
 
 

Na świecie jest tylu okropnych ludzi, 
Co moją głowę tak wielce trudzi. 

Są dobrzy, pomocni, by serca nie zranić, 
Lecz są też tacy, by myśli bałaganić. 

 
Wrażliwość niektórych przewyższa szczyty, 

Są to dla ludzi ogromne zaszczyty, 
Choć często wrażliwość niszczy ludzkie życie, 
Lecz często to ona jest w pełnym rozkwicie. 

 
 

Znajdą się ludzie co ranią słowami, 
Lecz znajdą się tacy co kują czynami. 

Czy oni się radują z ludzkiego cierpienia, 
Płaczu i smutku czy serca skaleczenia? 

 

Ogromnie ludzka nienawiść mnie smuci, 
Bo ona wszystkich wokół bałamuci. 

To ona przysparza łez gromkich jak groch, 
To ona pomaga obrócić się w proch. 

 

Próżno czekać na zmianę zachowania, 
Prędzej doczekamy cielesnego pochowania. 

Bo takich ludzi jest cała chmara, 
A dobrych ludzi jest senna mara. 
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