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psychologiczna 
 

 
 

Temat treningu: ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
Od poniedziałku ponownie możemy wychodzić na spacer, żeby 

zadbać o siebie. Trudno uwierzyć, że maseczki mają nam towarzyszyć 
przez długie miesiące. Jeżeli już mieliście okazję spróbować, to pewnie 
przyznacie, że spacerowanie z zakrytą twarzą nie należy do przyjemności. 
A jednocześnie wszyscy, których mijamy na ulicy mają je na twarzy, jakoś 
radzą sobie z niewygodą.  

 
 Dlaczego trenujemy dziś w naszej siłowni ODPOWIEDZIALNOŚĆ? 
Wyobraźcie sobie drogocenną monetę całą ze złota, obejrzyjcie jej obie 
strony. Są równie ważne i składają się na wartość monety. 
Odpowiedzialność jest cechą charakteru, która też działa w dwie strony. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INNYCH 
 Niewygodne maseczki nosimy chroniąc innych, których moglibyśmy 
zarazić. Obce osoby, które mijamy podczas spaceru dbają o nas. 
Wzajemnie troszczymy się o siebie i osłabiamy ryzyko rozprzestrzeniania 
się wirusa.  

Zastanów się, ile dobra w życiu do Ciebie przypłynęło dlatego, że ktoś 
robił rzeczy czując się odpowiedzialny za Twój los.  

Na przykład ktoś wybudował drogi, żebyś nie tonął po kolana              
w glinie. Albo nie pozwolił kupić papierosów, żebyś nie zniszczył sobie 
zdrowia.  

Długo można pisać o rodzicach i opiekunach, którzy zachowując się 
odpowiedzialnie nie pozwalają nastolatkom włóczyć się po nocy. Zdaje się, 
że między innymi z obawy przed atakiem na dziecko złego wilkołaka. 
Często tacy odpowiedzialni rodzice nieźle się namęczą dyskusjami                       
z nastolatkiem, który upiera się, że jednak wróci później, bo wilkołaków 
już tu dawno nie było a z zombiakami przecież da sobie świetnie radę. 
Bycie odpowiedzialnym za innych rodzicem nie jest łatwe, bo trzeba 



podejmować decyzje, które szczególnie w okresie dorastania nie są zbyt 
popularne wśród obiorców (czyli dzieci).  
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE 
 Druga strona monety, to właśnie pojawiająca się z czasem, w miarę 
naszego dorastania umiejętność bycia odpowiedzialnym za siebie.  
 
Oto kilka przykładów: 
Mycie zębów. Ciekawe czy wiecie, jak to było z Wami, zanim zaczęliście 
myć je sami i przez dwie minuty? Od kiedy zależy Wam na mocnych 
zębach do starości? A wiecie już, co to jest starość? 
 

Jedzenie warzyw. Nie znam wielu dzieci, które bez protestów 
zaprzyjaźniły się z błonnikiem roślinnym. Dopiero po wielu, wielu 
rozmowach przestają zwiewać przed wielkimi, groźnymi marchewkami            
i zaczynają z własnej woli poszukiwać roślinnych przekąsek. 
 

Limitowanie czasu przy multimediach. Martwię się, jak sobie z tym 
radzicie podczas kwarantanny. Pewnie może Was kusić siedzenie z nosem 
w telefonie, bo to skuteczny „zajmowacz” czasu. Spróbujcie proszę 
samodzielnie pilnować limitów czasu, jaki przeznaczacie na konsole, 
telefony, komputery, itp. Zróbcie coś skrajnie innego: idźcie na spacer, 
tańczcie, czytajcie, gotujcie, szyjcie, sprzątajcie, skaczcie na skakankach, 
dekorujcie pokoje, majsterkujcie. To bardzo ważne - odpowiedzialnie 
chronicie wtedy siebie przed uzależnieniem. 
 

Uczenie się. Jesteśmy różni i różnych rzeczy uczymy się chętniej i łatwiej. 
Najlepiej wychodzi nam naśladowanie innych, którzy nas inspirują                        
i pokazują świat w nowy sposób. Można uczyć się, jak przygotować rower 
do używania go w nowym sezonie. Można zapamiętać, jak nazywają się 
stolice państw na kontynencie afrykańskim. Ważne, żeby uczyć się                     
w sposób odpowiedzialny za swoją wiedzę. To co macie w głowach jest 
odporne na wszelkie zawirowania losu, zarazy, przeprowadzki i trzęsienia 
ziemi. To zasób cenniejszy niż złoto. Od Waszej odpowiedzialności zależy, 
czym zapełniacie magazyn umiejętności w Waszych głowach.  
 
Czas na ćwiczenie.  

1. Pomyśl o osobach, szczególnie takich, które nigdy Cię nie spotkają                   
a podejmują działania czując się odpowiedzialne za Twoje życie i to, 
czy będzie ono szczęśliwe. Popatrz na pokój, w którym siedzisz                   
a potem pomyśl o swojej miejscowości. Czy to nie dziwne, że nie 



znasz ludzi, którzy kładli tę drogę i że o nich nie myślałaś/myślałeś 
wcześniej?  
 

2. Z łatwością pewnie przyjdą Ci do głowy osoby, które znasz z tego,             
że dbały o Twoje bezpieczeństwo i szczęście. Zastanów się,                       
czy kiedykolwiek im za to podziękowałaś/podziękowałeś. Może 
warto to zrobić? Jeszcze lepsze niż słowa są czyny, może zrób coś               
z wdzięczności za odpowiedzialne podejście do Ciebie innych?                 
Czy upieczenie tortu z napisem: Dziękuję Ci Mamo, że muszę wracać 
do domu przed zmrokiem! to Twoim zdaniem przesada? 

 

3. Czy potrafisz być dumny ze swojej odpowiedzialności za siebie? Jak 
myślisz, jak sobie z nią radzisz? Zastanów się nad obszarem,                        
w którym chciałabyś/chciałbyś stać się osobą bardziej dojrzałą. 
Napisz hasło albo narysuj rysunek, który będzie Ci przypominał                  
o tym nad czym pracujesz, żeby wzmocnić swój charakter.  

 

4. Staraj się rozwijać swoją odpowiedzialność z obu stron monety. Dbaj 
o Innych i o Siebie. Stajesz się wtedy osobą silną wewnątrz i możesz 
liczyć na to, że inni pomogą Ci, gdy będziesz tego potrzebować.  

 
 

Jeśli znajdziecie chwilę, żeby dać znać, co u Was piszcie: 
agata.popielarska@spstrzalkowo.pl albo kontaktujcie się na numer 
telefonu 734154787.  

 
     

      Uściski. Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.   
                                                                                                      

                                                                                                                        

Wasza pani psycholożka 
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