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Twoja kolej – jak przy pomocy zabawy towarzyszyć przejściom/zmianom w życiu  

 

Przejście – to kolej każdego z nas 
 
 „Serce na życia zew niechaj ochotnie  
Żegna się z życiem, by je wszcząć od nowa,  
By się odważnie, bez żalów zbytecznych  
Wdać w nowe sprawy i snuć inną nić.  
W każdym początku wielki czar się chowa,  
Co nas ochrania i pomaga żyć. 
(Hermann Hesse: „Stopnie“) 
 
Dla nas wszystkich czas przejść rozpoczyna się w chwili urodzenia. To nasze pierwsze 
wielkie przejście. Przychodzimy na świat. Teraz wymaga się od nas, byśmy go sobie 
oswoili i odkryli nas samych, stali się własnym Ja. Nie mamy możliwości uniknięcia tego. 
Teraz jest kolej każdego z nas! 

Obiekty przejścia, takie jak np. chusteczki-przytulanki, laleczki i misie pomagają nam w 
pierwszych miesiącach życia w tym, by odważyć się za każdym razem wyjść kawałek dalej 
w świat, a w wolności oddalać się od tego, co znane (matka/ojciec). Te obiekty przejścia 
to nasi pierwsi towarzysze drogi, opiekunowie, przyjaciele, pocieszyciele i towarzysze 
zabaw. 

Po tym nastąpi jeszcze wiele innych przejść: pójście do szkoły, nauka zawodu, 
partnerstwo, pierwsze dziecko, zmiana miejsca pracy albo śmierć najbliższych to 
przykładowo kolejne znaczące, osobiste progi, przez które życie stawia nam wyzywania. 
Lecz nie tylko to, ale również nasze odczucie czasu kształtowane jest przez przejścia: 
urodziny, Nowy Rok, zmiany pór roku, historyjki na dobranoc i nasze poranne 



przyzwyczajenia. Często tworzymy je przy pomocy małych rytuałów, nadając w ten 
sposób codziennemu rytmowi pewną strukturę.  

Przejścia – mają znaczenie osobiste 

Przejścia to miejsca i czasy, w których się poruszamy. Nie ma w nich bezruchu. 
Automatycznie wpadamy „w tryby“. Czy to jako niemowlę, czy jako dorastająca młodzież, 
będąc w wieku produkcyjnym czy też jako seniorzy i seniorki. Przejścia są wezwaniem do 
podejmowania ryzyka i ruchu. 

Przejścia to w naszym życiu interfejsy i progi. Przejścia stawiają nam wymagania. 
Przejścia to skrzyżowania dróg i mosty na drodze do nas samych. 

Przejścia oznaczają często niepewność i niewiadome zakończenie. Ostrożność i 
uważność, nowy początek i ryzyko, nadzieja i obawy, ciekawość i wytrącenie z równowagi 
często znajdują się tu bardzo blisko siebie. W sytuacjach przejścia stawka często jest 
wysoka. 

Zdanie „Twoja kolej“ wypowiada dla ciebie wyzwanie. Czujesz, że stoisz na progu 
pomiędzy jedną sytuacją a drugą, albo że przechodzisz z jednej fazy życia do drugiej. 
„Staw czoła temu przejściu“, mówi. „Ukształtuj je tak dobrze jak jest to możliwe. Nie 
możesz go uniknąć.“ 

Staje się dla ciebie jasne, że teraz nadeszła twoja kolej, by zostać mentorem/mentorką 
własnych przejść i sprawdzić się w życiu codziennym. 

Przejścia nie zawsze są rytmiczne. Co jakiś czas nieoczekiwanie wdzierają się w nasze 
życie. Albo sami tego doświadczamy, albo wiemy o tym od innych. Żyjemy z ludźmi, dla 
których przejścia wiążą się z ucieczką, wypędzeniami, traumatycznymi przeżyciami lub 
innymi  trudnymi sytuacjami życiowymi. Przełomami, które spadły na nich jak los. Ludzie 
ci często są przez to ograniczeni w swej samosprawczości i potrzebują profesjonalnego i 
ludzkiego wsparcia, by ponownie móc poczuć się pewnie. 

Niebezpieczeństwa i szanse przejść leżą bardzo blisko siebie, np. w wieku dojrzewania. 
Pożegnanie i nowy początek, pytanie, kim jestem, i budząca się seksualność często 
stanowią wyzwania egzystencjalne. Dlatego młodzież podczas przejścia w wiek dorosły 
potrzebuje dobrze przygotowanych, ubogich w sankcje przestrzeni dla tworzenia 
własnych wartości. Nie potrzebuje kontroli i sterowania z zewnątrz, tylko pełnych 
zrozumienia osób towarzyszących oraz otoczenia, w którym umożliwi im się działanie 
sprawcze. Zaufanie do samego siebie jest warunkiem rozwoju własnej kompetencji 
działania, którą zdobyć można tylko w ramach pokazujących, że się nas ceni. Stanowi to 
wyzwanie dla pedagogów i pedagożek. 



Twoja kolej, by być teraz mentorem/mentorką dla innych. Twoja kolej, by towarzyszyć 
innym w przejściach i przełomach. 

 

Przejścia – towarzyszenie w przejściach jako gra 

W mitach i baśniach mentorzy kształcą bohatera, chroniąc i wspierając, dając mu dar, 
który będzie mu potrzebny w dalszym przebiegu podróży po to, by mógł odnieść sukces. 
Laserowy miecz, który Obi-Wan Kenobi przekazuje Luke’owi Skywalkerowi jest 
prawdopodobnie najsłynniejszym darem w naszych zdominowanych przez media 
czasach. 

Empatyczni mentorzy i mentorki dodają odwagi, wypróbowywują scenariusze gier, 
wspierają i wymagają. Zawsze towarzysząc, lecz nigdy nie podporządkowując sobie 
podopiecznych lub nimi manipulując. Ale nie dają za wygraną.  

Towarzyszenie przejściom w zabawowy sposób odbywa się w przestrzeni pośredniej, w 
której pokonany został rozdźwięk między marzeniem a rzeczywistością. W grze żywe 
staje się to, czego doświadczyliśmy nieświadomie, ale też to, czego (jeszcze) nigdy nie 
doświadczyliśmy, co utopijne. Gra umożliwia w związku z tym nie tyko 
przepracowywanie doświadczeń, ale ponadto utopie i zmiany, jak również 
urzeczywistnianie tego, co nowe. 

Gra jest przygotowaniem do sytuacji kryzysowej, jest narzędziem do opracowywania 
rozwiązań. Dlatego Fröbel nazywa swoje materiały do gry „Dar“. W trakcie gry dzieciom 
towarzyszą w grze owe dary, by mogły rozwijać swe talenty, odkrywać życie i jego 
konteksty.  

Od obchodzenia się w zabawowy sposób z językiem i gestykulacją w codziennych 
spotkaniach międzyludzkich, od naszych małych, porannych rytuałów lub historyjek na 
dobranoc wiele możemy się nauczyć: towarzyszenie przejściom w taki sposób, jakby się 
grało, skupienie się na świętowaniu życia, oraz integrowanie rytuałów pomagają nam 
osiągnąć uzdrawiający rytm życia. 

Niemal żadne inne medium nie jednoczy wolności działania, autentyczności i struktury 
tak bardzo jak gra. Gry wydają się „pełne sprzeczności“, gdyż zakładają trzymanie się 
pewnych struktur, jednocześnie jednak zachęcając również do zabawowego 
wypróbowywania nowych możliwości i szans, konstelacji oraz opcji. 

Rytuały powstają w grze jako formy dające oparcie na progu tego, co nowe. Według 
prastarych mitów wydaje się przy tym niezbędne, by w procesach zmian napotykać na 
właściwych przewoźników, którzy bezpieczenie przewiozą nas promem na drugi brzeg. 

 



 

 


