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Miłość do dziecka jest najważniejsza 

Rozmawiajmy 
Rozmowa z 

MAŁGORZATĄ 
ŚWIĄTKOWSKĄ 
lekarzem okulistą z Bydgoszczy 

- Tegoroczna edycja programu 
„Szkoła bez przemocy" przebie
ga pod hasłem „Rodzice są 
z nami". Chcemy sprawić, aby 
bardziej angażowali się oni w 
szkolne sprawy dzieci. Wielu 
z nich tłumaczy się nadmiarem 
zawodowych zajęć i ogranicza 
się do zdawkowych rozmów 
z dziećmi. Znak czasu? 
- Nie sądzę. Raczej wygodna 

wymówka. Dziś mam dorosłe już 
córki, ale doskonale pamiętam, 
jak wyglądało nasze życie, gdy 
dzieci były małe. Też byliśmy za
biegani. Zajmowaliśmy się z mę
żem pracą zawodową, naukową 
i trudno było znaleźć wolną chwi
lę. A jednak udawało się. I choć 
dzieci biegały z przysłowiowym 
kluczem na szyi, to jednak nigdy 
nie były pozostawione same sobie. 
Pamiętam laurkę, którą dostałam 
na Dzień Matki. Córka napisała 
wtedy „bo ty zawsze masz dla nas 
czas". Mimo wielu obowiązków 
zawsze siadaliśmy wspólnie do 
niedzielnego śniadania. Ten zwy
czaj celebrujemy do dziś. 

- Ale jak znaleźć czas dla dzieci, 
gdy po powrocie z pracy czeka
ją na nas domowe zajęcia? 
- Pranie czy prasowanie zawsze 

powinno być mniej ważne od ro
zmowy z dzieckiem. Nieraz zesta
wiałam z kuchenki garnek z zupą, 
bo trzeba było rozwiązać jakiś 
problem albo po prostu pobyć ra
zem. Nic się nie stanie, jeśli posta
wimy obiad na stole godzinę póź
niej. Za to gdy odeślemy dziecko 
z kwitkiem, ryzykujemy, że więcej 
do nas nie przyjdzie, gdy będzie 
miało kłopot. 

- Problemy dzieci często wiążą 
się ze szkołą, ale zdarza się, że 
nie chcą opowiadać o tym rodzi
com. Co wtedy zrobić? 
- Przede wszystkim mieć oczy 

szeroko otwarte. Nie lekceważmy 
żadnych sygnałów. Gdy dziecko 
wynajduje powody, żeby nie iść 
do szkoły, narzeka, że boli je brzu
szek, głowa, powinno zapalić się 
nam czerwone światełko. Takie za
chowanie może oznaczać, że dzie
cko ma w szkole kłopoty. Próbuj
my z nim rozmawiać do skutku. 
Idźmy też do wychowawcy, poro
zmawiajmy z innymi rodzicami. 
Wczesne wychwycenie problemu 
jest bardzo ważne. I nie chodzi tu 

o przenoszenie dziecka do innej 
klasy. Zróbmy wszystko, aby dzie
cko odnalazło swoje miejsce 
w społeczności szkolnej, aby za
częło czuć się w niej dobrze. Oczy
wiście nie biegajmy do nauczycieli 
z każdym drobiazgiem, bo dziecko 
będzie się wstydziło nadopiekuń-
czej mamy. 

- A niektórzy rodzice twierdzą, 
że to szkoła powinna rozwiązy
wać problemy uczniów. 
- To jakaś pomyłka. Nie może

my przerzucać na nauczycieli od
powiedzialności za to, co się dzieje 
z naszym dzieckiem. Godzina wy
chowawcza jest raz w tygodniu. 
Powinno się na niej poruszać, 
oprócz spraw typowo organizacyj
nych, również sprawy tolerancji 
i akceptacji drugiego człowieka. 

- W to dorosłe życie powoli 
wkraczają nastolatkowie. Jak 
rozmawiać z takim zbuntowa
nym młodym człowiekiem? 
- Przede wszystkim dla nasto

latków trzeba mieć olbrzymią 
cierpliwość. Konflikty między ro
dzicami a dziećmi, które mają naś
cie lat były, są i będą. To nic nowe
go. Musimy więc bardzo się posta
rać, aby z nastolatkiem nie stracić 
kontaktu. Dajmy mu odczuć, że 
jest dla nas ważny. Jeden z psycho
logów powiedział mi kiedyś, że 
gdy dziecko wraca mocne spóź
nione z imprezy u kolegi, nie nale
ży krzyczeć od progu: gdzie byłeś?! 
Czy wiesz, która jest godzina?! Po
wiedzmy: dobrze, że jesteś. Cieszę 
się, że wróciłeś. Wtedy dziecko po
czuje się potrzebne w domu. Mi
łość do dzieci jest najważniejsza. 

- Rozpieszcza Pani wnuki? 
- Oczywiście! To zadanie każdej 

babci. Mówiąc jednak poważnie, 
staram się zachować zdrowy roz
sądek i mądrze uczestniczyć w ich 
wychowaniu. 
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Program „Szkoła bez przemocy 
prowadzi „Gazeta Pomorska" wraz 
z Fundacją Orange. Partnerem 
programu jest Wydawnictwo Pe
dagogiczne Operon. Patronem ho
norowym jest prezydent RE 
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