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  Cornelia Nitsch i Gerald Huther 
w swojej książce „Wspieranie rozwo-
ju dziecka” (Wyd. Olesiejuk 2013) na-
pisali: „Muzykowanie czyni mądrzej-
szym (…) Na podstawie licznych ba-
dań dowiedziono, że śpiewanie i gra-
nie na instrumentach ma wpływ na 
funkcje kory mózgowej. Podczas mu-
zykowania aktywowane są różne ob-
szary mózgu odpowiedzialne m.in za 
umiejętności motoryczne, postrze-
ganie zmysłowe i emocje. (…) regu-
larny trening pozostawia trwałe ślady 
w mózgu. (…) Najnowsze badania 
wskazują jednak na to, że wychowa-
nie muzyczne wpływa na rozwój mo-
wy: dzieci grające na fortepianie traf-
niej określają emocje (smutek, radość, 
strach czy złość) towarzyszące czyta-
nym zdaniom niż dzieci w mniejszym 
stopniu uzdolnione muzycznie, które 
nie grają na żadnych instrumentach”. 
Z kolei Jerzy Vetulani w swojej roz-
mowie z Marią Mazurek „Bez ogra-
niczeń. Jak rządzi nami mózg (PWN, 
Warszawa 2015) wspomina: „Zasad-
niczo uprawianie sztuki – i bierne, 
i czynne – aktywuje sieci neuronalne 
w korze mózgowej. Ale w którym 
konkretnie jej obszarze, to zależy już 
od rodzaju sztuki. Bo taniec będzie 
rozwijał głównie część motoryczną, 
muzyka – słuchową, poezja – czoło-
wą, tę od myślenia, ale też słuchową. 
Malarstwo będzie aktywowało część 
wzrokową i w mniejszym stopniu –
skroniową. Każda dziedzina sztuki
rozwija jednak w nas uwagę poznaw-
czą”. I jeszcze jedno, gra na instrumen-
tach rozwija np. taką strukturę jak 
Corpus Callosum. Jest to wiązka włó-
kien łączących z sobą obie półkule 
mózgowe. Im lepsza współpraca pół-
kul, tym lepsza integracja pracy móz-
gu.
  Natura obdarowała człowieka dwie-
ma półkulami, ewolucja wyposaży-
ła nas, w reprezentowaną tylko przez 
człowieka, potrzebę i umiejętność u-
prawiania oraz przeżywania sztuki. 
Trzeba by być naprawdę daleki od ja-
kiejkolwiek refleksyjności, żeby nie 
zauważyć, że to wszystko jest po coś. 
Ba, ale po co? Kiedy dzieciaki w okrut-
ny sposób walą w bębenek ofiarowa-
ny im przez znienawidzonego przez 
nas krewnego, zaczynamy podejrze-
wać, że instrumenty muzyczne zostały 
wymyślone przeciwko pragnącej żyć 
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w ciszy i spokoju części ludzkości. 
Kiedy mażą kolorowymi farbkami 
świeżo pomalowaną ścianę naszej sy-
pialni, wielu z nas myśli, że sztuka zo-
stała wymyślona przez tych, którzy 
nienawidzą człowieka. Może to i praw-
da, choć…
   Lubimy wszystko racjonalizować. 
To z jednej strony zasługa naszego 
mózgu, który będąc niezwykle leni-
wym narządem stara się wszystko łą-
czyć w jednorodne kupki, żeby nam 
było łatwiej funkcjonować w świecie 
o nieograniczonej liczbie bodźców. 
Zresztą człowiek zadbał o to, by mu 
w tym pomóc i… stworzył szkołę. 
Szkoła jest środowiskiem przyjaznym 
przede wszystkim dla lewej półkuli 
naszych uczniów (pewnie i nauczycie-
li oraz rodziców). To oznacza, że roz-
wija w umysłach, ale też w kontekście 
szerzej rozumianych kompetencji, 
przede wszystkim to, co powtarzal-
ne, dające się ująć w ściśle określone 
schematy czy algorytmy. Zaś odkry-
wanie nowym światów, wypracowy-
wanie nowych rozwiązań czy nawet 
budowanie kolejnych relacji – wyma-
ga przekraczania granic. W tym po-
maga prawa półkula. Trochę przez 
szkołę zaniedbana. Pomijana też, czy 
niekiedy wręcz ograniczana również
przez część rodziców. Ile razy słysze-
liśmy w młodości: „Przestań się za-
jmować tymi głupotami. Wziąłbyś 
się za coś poważnego. Granie, malo-
wanie, sztuka chleba ci nie zapewni”. 
  Znany niemiecki psychiatra i badacz 
mózgu Manfred Spitzer, podkreśla w 
swoich książkach, że musimy więcej 
uwagi poświęcać neuroplastyczności. 
Że to, co robimy, a szczególnie to, 
czemu poświęcamy dużo czasu, ma 
wpływ na strukturę naszych mózgów. 
Tymczasem wpływ grania na instru-
mentach zauważa się nawet u ludzi, 
którzy zaczynali swoją przygodę 
z aktywnym muzykowaniem nawet 
jako dorośli. Spitzer na prawie 500 
stronach swojej książki „Musik im 
Kopf” („Muzyka w głowie”) poka-
zuje pozytywne skutki z zajmowania 
się muzyką i to zarówno u osób, które
grają na instrumentach, jak i tych, któ-
rzy śpiewają czy nawet tylko słucha-
ją. To działa również w innych obsza-
rach sztuki. Kontakt z nią uczy innego 
patrzenia na otaczający nas świat. O-
twiera nowe perspektywy. Wreszcie, 

przekłada się na nowe kompetencje,
tencje, umiejętności, inną wrażliwość, 
czyli – jak mówi Spitzer – na strukturę 
mózgu.
  Warto pamiętać, że to my dorośli 
decydujemy, czym „karmią się” mózgi 
naszych dzieci. I nie chodzi tylko o to,
czego będą się uczyć oraz doświad-
czać, ale w jaki sposób będzie się to 
dokonywało. Praktykowanie sztuki 
przez nasze dzieci, to świetny obszar 
do kształtowania ich osobowości, spo-
sobu postrzegania świata a w szcze-
gólności doświadczania samych sie-
bie i potwierdzania lub zaprzeczania 
osobistego potencjału. Przypomnijmy 
sobie jak reagujemy w momencie, kie-
dy przychodzą do nas dzieci, żeby po-
kazać namalowany przez siebie rysu-
nek. Jak często mówimy: „Ale piękny
obrazek!”. „Jak ty ładnie rysujesz”, 
„Jestem z ciebie dumny”. A teraz za-
stanówmy się, jak często dzieci przy-
chodzą do nas, by usłyszeć takie właś-
nie słowa? Z naszego doświadczenia 
wiemy, że w zasadzie zawsze. Dzieci 
lubią być przecież chwalone, a już 
pochwała wyrażona przez dorosłego 
to prawdziwy crème de la crème. Py-
tanie, czy tak naprawdę jest. Bo czy 
kiedy żona pyta, czy smakował nam 
obiad, albo kiedy mąż docieka, czy 
podobało się jej jak bawił się z dziec-
kiem – to proszą o ocenę? O krótko i 
jednoznaczną odpowiedź – „tak, było 
bardzo smaczne” albo „tak, bardzo 
ładnie się bawiłeś z dziećmi”? Czy nie 
chcieli raczej uzyskać odpowiedzi ty-
pu: „Jestem taki szczęśliwy, że jesteś 
ze mną. Wszystko co robisz jest wspa-
niałe. Codziennie dziękuję, za to, że 
jesteś ze mną”. Co to ma wspólnego 
z obiadem czy zabawą z dziećmi. Pew-
nie nic. Ale to są właściwe odpowie-
dzi, na przytoczone wyżej pytania. Bo 
w każdym z tych przypadków pyta-
my nie o to, jak ktoś nas ocenia, ale 
kim dla niego jesteśmy. Podobnie jest 
z dziećmi. Uprawianie przez nie sztu-
ki, to w znacznym stopniu poszerzanie 
języka komunikowania się z innymi. 
Warto następnym razem, kiedy przy-
jdą do nas ze swoim rysunkiem, spy-
tać o to, co namalowali. Z czym się to 
dziecku kojarzy. Co może nam na ten 
temat opowiedzieć. I warto słuchać. 
Warto słuchać tak bardzo, żeby dziec-
ko nie miało żadnych wątpliwości, że 
jest dla nas najważniejsze na świecie. 

  Pewnego dnia w lesie pojawi³o się 
kilku dziwnie wygl¹daj¹cych osob-
ników. Wszyscy ubrani na czarno 
w ciemnych okularach. Co chwilę po-
prawiali wetknięte w uszy kabelki. 
Przez większość czasu zagl¹dali w 
krzaki i ogl¹dali drzewa wzd³uż drogi. 
W końcu zapukali do drzwi Ogryzka. 
- Czym mogę s³użyć – spyta³ grzecz-
nie Ogryzek.
- Jesteśmy z nory ochrony wizytatora 
– przywita³ Ogryzka facet w czerni 
– chcielibyśmy obejrzeć mieszkanie.
- Bardzo proszę.
  Ochroniarze zajrzeli wszędzie gdzie 
tylko mogli zajrzeć. 
- W zwi¹zku z wizyt¹ wizytatora mu-
simy podj¹ć szczególne środki bezpie-
czeństwa. Musimy zabić deskami okna
w mieszkaniu i zaplombować ubika-
cję, odci¹ć pr¹d.
- Jaki wizytator?
- To tajemnica wagi państwowej

  Ambasador wyl¹dowa³ nad ranem. 
Precyzyjnie wymierzy³ czas i miejsce 
l¹dowania. Wokó³ panowa³a ciem-
ciemność. Styczniowy mrozik trzy-
ma³ rześko. Ambasador zamyśli³ się.
- Niby mnie zapowiedziano, a nikt nie 
czeka. Co to za zwyczaje?
 Dyplomata zacz¹³ dostojnie przecha-
dzaæ się po polanie, kiwaj¹c się na bo-
ki i od czasu do czasu przeskakuj¹c 
z nogi na nogę. Po chwili zatrzyma³ 
się przy s³oiku. Etykietka informowa-
³a: SMALEC WIEJSKI bez konser-
wantów, Warszawa ul. Grójecka 3333. 
Ambasador rozejrza³ się dostojnie do-
oko³a.
- A co mi tam – burkn¹³ pod nosem, 
po czym wsadzi³ dziób do s³oika. - Ja-
kie pyszności, toż to francuska kuch-
nia.
 Ambasador sprawnie poch³ania³ resz-
tki smalcu. Ale wszystko co dobre,
szybko się kończy.
- No, no – Ambasador westchn¹³ i... 
i nic, a w³aściwie niby nic, bo g³owa 
nie chcia³a wysun¹ć się ze s³oika.
- Hm, co to teraz tego. – Ambasador 
należa³ do tych opanowanych, którzy 
nie trac¹ zimnych piór.
- Co ma być to będzie – pocieszy³ się 
i pokiwa³ s³oikiem.
   Ogryzek wraca³ w³aśnie z ma³ej 
imprezki, która odbywa³a się u kuzy-
nów Suszaków. Lekko się zataczaj¹c 
wszed³ na polanę. 
- Jak dobrze wstać skoro świt – in-
tonowa³ znany szlagier – jutrzenki 
blask... – nagle przesta³ śpiewać. 
- Co jest, jak pragnę skórki od bana-
na!– zawo³a³.
  Przed Ogryzkiem sta³ Ptak-Nieptak. 
- Niby gawron, ale g³owa jakaś taka 
dziwna – Ogryzek stara³ się przypom-
nieć jaki ptak ma taki ³eb.
- Ogrykamoenirs, alert skotramie, asto-
rikace – wymamrota³ Ptak-Nieptak. 
  Wymamrota³ to przesada, raczej wy-
gulgota³ lub wydudni³.
- Aha – pokiwa³ g³ow¹ Ogryzek, co 
mia³o znaczyć, ze rozumie.

- A kiedy wizytator, znaczy tego, no 
on będzie wizytowa³ tutaj?
- To też tajemnica?
- To ja pójdę porozmawiam z Rebem?
- ¯adnych rozmów, spotkań, znajo-
mych i rodzinnych i pod żadnym po-
zorem żadnych wizyt.
- Ale ja mam w takim razie pytanie, 
skoro wizytator też wizytuje, a nie mo-
że być żadnych wizyt, to on też nie 
może wizytować.
- Hm, no o tym nie pomyśleliśmy. 
Muszę skontaktować się z nor¹. 
   Po godzinie tajniak wróci³. 
- Dziękuję wam obywatelu za wasz¹ 
postawę, swoj¹ przenikliwości¹ umoc-
niliście bezpieczeństwo państwa. Wal-
niemy po jednym?
- A wizytator?
- Wizytator us³ysza³: ¯ADNYCH 
WIZYT i siedzi w norze.
- No to walniemy po jednym.

- Notosieciesze – wydudni³ Ambasa-
dor.
- To ja pójdę po Wronę – zapropono-
wa³ Ogryzek.
- Jo, jo – kiwn¹³ s³oik.
  Wrona nie by³a zachwycona. Po dro-
dze czyni³a Ogryzkowi wymówki:
- Trzeba by³o obudzić Reb Apelmana. 
On lubi takie sensacje. Ufo, nie Ufo. 
O tej porze ja śpię.
- Jednak sama zauważ – obca cywi-
lizacja zawita³a na nasz¹ polanę. Bar-
dzo podobna do ciebie...
- Ja też mam ³eb jak bańka na atra-
ment?
- Nie, sk¹d, ale może znasz ich mowę?
- Sk¹d to przypuszczenie?
- Też od czasu do czasu coś tam mam-
roczesz.  O to już tu.
  Ambasador przyj¹³ najdostojniejsz¹ 
postawę. Ogryzek dokona³ prezenta-
cji.
- Gość z planety jakiejś tam – Wrona 
ziemianka.
- Co s³ychać? – spyta³a Wrona.
- A CO, NIC – odpar³ Ambasador.
- To cześć – powiedzia³a Wrona. – Po-
wodzenia na Ziemi.
- Nie możesz tak odejść – zaprotesto-
wa³ Ogryzek. - A co z nim, co ze mn¹?
- A puknijcie się w g³owę – bezczelnie 
odpowiedzia³a i odfrunę³a do domu.
- To pogadaliśmy – stwierdzi³ Ogry-
zek.
- Muszę lecieć – burkn¹³ s³oik.
  Po czym wzbi³ się w powietrze i 
znikn¹³ nad lasem.
- Witajcie na ziemi – zawo³a³ za nim 
Ogryzek i ruszy³ do domu.
  Ambasador wyl¹dowa³ na grubej ga-
³ęzi.
- Jak ona powiedzia³a? – przypomi-
na³ sobie s³owa Wrony. - Puknijcie się 
w g³owę? Może to jest metoda. 
  Ambasador odchyli³ się do ty³u i 
z ca³ej si³y uderzy³ s³oikiem w drze-
wo. Trochę szumia³o mu w g³owie, 
ale by³ wolny.
  Tak, gawrony to piękne ptaki, trochę 
g³upie, ale lubię je obserwować.
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