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  Zainteresował mnie wpis na blogu 
http://ladygugu.pl/nie-chce-byc-twoja-
matka/: „Mała, nigdy nie chciałam być 
twoją Matką... zawsze chciałam być 
Mamą. Nie wiem, skąd czerpiesz siły 
na rozumienie świata, bo mnie czasem 
opadają ręce. Kiepska ze mnie Matka, 
bo mam do ciebie słabość i ciągle ci to 
okazuję. Prawdziwa Matka musi być 
opoką, skałą, zbiorem zasad i chodzą-
cą wyrocznią. Ja jestem tylko słabą 
Mamą, która boi się każdego dnia, 
czy wrócisz z przedszkola ta sama 
czy zmieniona. I czy w ogóle wrócisz 
do mnie moja, czy już tylko swoja 
własna”.

  Nam dorosłym wydaje się, że poma-
gamy rozwijać się naszym dzieciom 
mówiąc im co jest ważne, co powin-
ny zapamiętać, jak żyć. Tymczasem
dzieci uczą się przez sam fakt, że żyją 
w określonym kontekście. Że doświad-
czają powtarzających się serii bodź-
ców. Że pokonują pojawiające się 
przed nimi wyzwania. Gerald Hüther 
w swojej najnowszej książce „Kim jes-
teśmy – a kim moglibyśmy być” pi-
sze: „Zależnie od tego, czy dorastali-
byśmy w świecie mniej lub bardziej 
złożonym, zależnie od tego, na ile uda-
łoby nam się w tym świecie zadomo-
wić, zrozumieć go oraz stać się jego 
współtwórcami – mniej lub bardziej 
złożone byłyby neuronalne i synap-
tyczne wzorce połączeń w naszym 
mózgu. To jest właśnie zasadniczy 
wniosek, jaki sformułowali w ostat-
nich latach badacze mózgu: kształtuje 
się on zgodnie z tym, jak i do czego 
używamy go szczególnie chętnie, a 
więc intensywnie”.
  Rozwój mózgu zaczyna się już w ży-
ciu płodowym i szczególnie intensyw-
nie trwa w czasie naszego dzieciństwa.
Jednocześnie rodzimy się z określoną 
liczbą komórek nerwowych. W trak-
cie życia ich nie przybywa, a rozwój 
naszego mózgu i związany jest prze-
de wszystkim z tworzeniem nowych 
połączeń międzyneuronowych i ich 
wzmacnianiem, inaczej zwanym mie-
linizacj. Fizycznym dowodem na roz-
wój mózgu człowieka jest fakt, że 
choć nowonarodzony człowiek ma 
nie mniej komórek nerwowych niż 
dorosły, to waga jego mózgu syste-
matycznie rośnie. U niemowlęcia to 
średnio 350 gramów (12% całkowitej 
wagi ciała) a u dorosłego 1375 gra-
mów i tylko 2% masy ciała. Zmiana 
powyższa związana jest nie tyle z przy-
rostem masy ciała, ale właśnie dzięki 
powstawaniu i mielinizacji połączeń 
międzyneuronowych – synaps. Ich 
przyrost oraz rozwój wskazuje, że 
człowiek się uczy.
  Mózg dziecka nie ma gotowej for-
my i jest wyjątkowo plastyczny. To 
pozwala mu niezwykle szybko się 
uczyć. Gerald Hüther w innej książce 
„Wszystkie dzieci są zdolne” napisał: 
„Jeśli ktoś obserwował kiedyś małe 
dziecko wybierające się w podróż sa-
mochodem, statkiem czy samolotem 
zbudowanym przez siebie ze sprzętów 
kuchennych, nigdy nie będzie trakto-
wać poważnie poglądu, że kreatyw-

ność i radość tworzenia to coś, czego 
trzeba dzieci nauczyć. Dzieci próbują 
wszystkiego, co im tylko przyjdzie do 
głowy, a dziecięca skarbnica pomy-
słów rozwija się samoczynnie, wystar-
czy, że nie będziemy w ten proces in-
gerować”. Dzięki tej plastyczności 
mózgu naszych milusińskich, w wy-
branych układach neuronów powstają 
trwałe przekształcenia funkcjonalne, 
które budują swoistą matrycę rozwo-
ju, z której dziecko, później nastolatek 
i człowiek dojrzały będzie korzystał 
przez całe życie. Mózg dziecka staje 
się gotowym do pełnego rozwoju nie 
w wieku dwudziestu, trzydziestu czy 
stu lat – ale dwóch, trzech, najpóźniej 
do sześciu. 
  Tworzenie się nowych połączeń oraz 
ich wzmacnianie dzieje się na skutek
nauki nowych umiejętności, zabawy, 
przebywanie w różnych środowiskach 
– najlepiej takich, które wykluczają 
bezczynność i zachęcają do działania 
i twórczego poznawania świata. Mózg 
rozwija się w pierwszym rzędzie po-
przez zmysł dotyku i zmysł ruchu.
Dotyk i ruch to w jakimś sensie „naj-
lepsi przyjaciele mózgu”, są jego swo-
istym „pokarmem”. Badania dowo-
dzą, że brak bodźców dotykowych
w okresie niemowlęcym, może pro-
wadzić do obniżenia aktywności ukła-
du pobudzającego nową korę i w kon-
sekwencji nie tylko wpływają na ogra-
niczenie rozwoju mózgu, ale też upo-
śledzenie pracy mięśni, zaburzenia 
emocjonalne, pogorszenie odbioru wra-
żeń zmysłowych i trudności w ucze-
niu się.
  Poza dotykiem, drugim elementem, 
który stymuluje rozwój mózgu dziec-
ka jest ruch. Co więcej, prawidłowy, 
naturalny rozwój ruchowy dziecka jest 
podstawą do kształtowania się nawy-
ków widzenia, słuchania, twórczości. 
Mózg karmi się bodźcami. Dziecko 
potrzebuje dotyku, zabawy, wyzwań. 
Wspaniałym pomysłem jest kładzenie 
nowonarodzonego dziecka na brzuchu 
matki. Kolejne dobre praktyki to tule-
nie, głaskanie, rozmaite zabawy z kon-
taktem bezpośrednim. Później space-
ry, gry i zabawy bardziej skompilowa-
ne oraz rozmowy. 
  Tulenie, igraszki i psoty oraz po-
zwalanie dzieciom na megadoświad-
czania to najlepszy sposób na przy-
gotowanie ich do szkolnej edukacji. 
Szkoły jeszcze o tym do końca nie 
wiedzą, ale już widać pierwsze sygna-
ły zmiany. Wskazuje na nie inny blo-
ger, tym razem edukacyjny, Witold 
Kołodziejczyk, który we wpisie zaty-
tułowanym „Siła marzeń” http://www.
edunews.pl/badania-i-debaty/opi-
nie/3038-sila-marzen napisał: „Uwierz-
my, każdy z naszych uczniów posiada
nieograniczony niemal potencjał, który
może rozwijać dzięki wolności wybo-
ru i podejmowaniu codziennie dzie-
siątek decyzji. Pozwalają im w tym 
samoświadomość, wyobraźnia i su-
mienie. Od poziomu rozwoju każdej 
z tych zdolności zależy miejsce, w któ-
rym dziś się znajduje. Dlatego też 
w szkole ważnym jest, aby pomóc 
uczniom odkryć to, co jest ich siłą, co 
sprawia, że wysiłek, codzienny trening
i aktywności nie są przykrym obowiąz-
kiem, ale sprawiają radość, satysfakcję
i budują poczucie własnej wartości. 
Nadają głęboki sens”.

  Nie znam osobiście blogerki, która 
nie chce być Matką. Myślę jednak, 
że jest doskonałą Mamą. I wspaniale 
przygotowuje swoje dziecko do jego
indywidualnej ścieżki edukacyjnej. 
Gerald Hüther w cytowanej już książ-
ce „Wszystkie dzieci są zdolne” napi-
sał: „Rozwój talentów i predyspozy-

cji drzemiących w naszych dzieciach 
będzie możliwy tylko wtedy, gdy 
spojrzymy na nie bez lęku i zatroska-
nia, kiedy przestaniemy mieć wobec 
nich określone zamiary i zrezygnuje-
my z konkretnych wyobrażeń na ich 
temat (…) Powinno to być spotkanie 
dwojga ludzi, którzy mimo dzielących 

ich różnic są jednak otwarci na to, by 
uczyć się od siebie wzajemnie; którzy
cieszą się na wspólne odkrywanie i 
kształtowanie świata. Musimy więc 
nauczyć się rozmawiać z dziećmi, pa-
trząc im w oczy; nawet jeśli w tym 
celu czasami będziemy musieli przy-
kucnąć”. 

JAROSŁAW KORDZIŃSKI

Nigdy nie chciałam być 
twoją Matką

 W dniu 8 czerwca 2015 r. w siedzi-
bie Architectural Institute of British 
Columbia odbyło się uroczyste otwar-
cie wystawy prac polskich architektów 
tworzących w Vancouver pt.: „How 
Poles built up Vancouver – Jak Polacy 
zbudowali Vancouver”. Na wystawie 
zaprezentowano prace 15 architektów
polskiego pochodzenia, którzy od dzie-
siątków lat pracują w Vancouver i Bry-
tyjskiej Kolumbii. Pokazano projekty 
Pawła Balasa, Elizabeth Berezowskiej, 
Kristofa Borowskiego, Gregorego Bo-
rowskiego, Wojciecha Brusa, Hanny
Brus, Anety Chmiel, Victora Chorobi-
ka, Wojciecha Grzybowicza, Michaela 
Jaszczewskiego, Irminy Jozkow, Ada-
ma Sławinskiego, Toma Staniszkisa, 
Ivony Zebrowskiej oraz Bogusława – 
Bogue – Babickiego.
  Kuratorem wystawy, która została 
wymyślona przez Konsulat General-
ny RP w Vancouver, a zrealizowana 
przy współpracy Architectural Institu-

Niezwykła wystawa przedstawiająca prace polskich architektów mieszkających w Vancouver oraz ich wkład w po-
wstanie wielu imponujących budynków w BC. Wystawę można oglądać w Architectural Institute of British Columbia, 
100-400 Cambie Street, od 9 czerwca do 31 lipca 2015r. w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 9.00 do 17.00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy

te of British Columbia, jest pan Jan
Bottcher, architekt polskiego pocho-
dzenia na stałe mieszkający w Van-
couver. W trakcie inauguracji wystawy 
Bogusławowi – Bogue – Babickiemu, 
autorowi m.in. głównych budynków 
światowej wystawy EXPO w Vancou-
ver oraz sławnego West Coast Trans-
smision Building, zwanego „The Cu-
be” wręczono honorowy dyplom 
w uznaniu dla jego zasług w propago-
waniu polskiej myśli architektonicz-
nej w Brytyjskiej Kolumbii i Zachod-
niej Kanadzie. Relację z inauguracji 
wystawy można oglądać na stronie 
youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=dXtpKaQp5Uw&feature
=youtu.be
  Wydarzenie zostało zorganizowane 
jako część programu misji przedsta-
wicieli ok. 20 polskich firm oraz dele-
gacji Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego z wice-
marszałkiem województwa Wojcie-

chem Buczakiem, na czele z min. Ka-  
tarzyną Kacperczyk, która przebywała 
w Vancouver 8 czerwca br.

Joanna Olendzka
(http://www.vancouver.msz.gov.pl/pl/
aktualnosci/architekci)

zdjęcia Tomasz Przystupa

Jak Polacy zbudowali Vancouver
(informacja Konsulatu Generalnego RP w Vancouver)


