
 

 

Porozmawiajmy – cechy dobrej rozmowy 

 
 Wiele osób zauważa, że sztuka rozmowy w ostatnich latach upada. Jesteśmy pochłonięci 

codziennymi sprawami, nie znajdujemy czasu i przestrzeni na dobrą, szczerą rozmowę z bliskimi,                     

z przyjaciółmi, z innymi ludźmi. Często porozumiewamy się z innymi „na skróty”, za pomocą 

SMS, maili. Wydaje się, że „dobre” rozmowy są nam w obecnym czasie  szczególnie potrzebne i 

niestety trudno je zstąpić zdalnym kontaktem przez telefon czy komputer, co często wymusza 

obecna sytuacja.  Pandemia spowodowała, że wszyscy uświadamiamy sobie, jak ważne są kontakty 

z innymi, jak bardzo potrzebujemy bliskości i obecności innych. Co jednak znaczy określenie 

„dobra” rozmowa, czy możemy się jej nauczyć?. Po lub w trakcie rozmowy z drugim człowiekiem 

zdarza się nam doświadczać poczucia bycia zrozumianym, poczucia bliskości, ulgi, wrażenia,                     

że „nadajemy  na tych samych falach”.  Zdarza się też, że czujemy się wyczerpani, rozczarowani, 

rozdrażnieni. Od czego to zależy, czy możemy prowadzić rozmowę tak, by czerpać z niej dobre                      

i ważne rzeczy, by cieszyć się relacjami z innymi?   

 Umiejętność rozmowy może być szczególnie ważna w pełnieniu roli rodzica czy 

nauczyciela. Często chcemy się dowiedzieć, co leży na sercu naszemu dziecku czy naszemu 

uczniowi. Co zrobić, żeby chciało się przed nami otworzyć?  

 Jest parę zasad, które muszą być spełnione, by tak się stało.  

Po pierwsze należy wybrać odpowiedni czas i miejsce rozmowy. Często popełniamy błąd, 

polegający na tym, że chcemy rozmawiać w nieodpowiednim czasie i miejscu. Trudno jest 

rozmawiać w otoczeniu, gdzie panuje hałas, stale coś się dzieje, jest włączone radio, telewizor, 

jesteśmy czymś zaabsorbowani, nie mamy dostatecznej ilości czasu.  Tak więc, żeby rozmowa 

mogła być „dobra” musimy stworzyć dla niej odpowiednie warunki. 

Następną, najważniejsza zasadą jest nie atakować. Konieczne jest stworzenie w sobie przestrzeni 

na przyjęcie tego, co nasz rozmówca (w naszym przypadku dziecko) chce nam powiedzieć. Jeśli w 

jakiś sposób zaatakujemy dziecko, ono zacznie się bronić. Jeśli ono zaatakuje nas, nasza odpowiedź 

będzie podobna. Ono będzie się bronić, a my będziemy naciskać, żeby się czegokolwiek 

dowiedzieć. Dziecko czując presję, zamknie się przed nami. Ważne jest otwarcie się na to, co 

zechce nam powiedzieć rozmówca, bez jakichkolwiek ocen. Często podczas słuchania nie 

koncentrujemy się w pełni na tym, co mówi dziecko, na sygnałach, które nam wysyła, bo włączają 

się  nasze przekonania, myśli, oceny, wyobrażenia. Gotowość słuchania polega właśnie na 

wyciszeniu własnych myśli i przekonań i stworzeniu w sobie pewnej „pustej” przestrzeni, żeby 

przyjąć to, co mówi lub robi podczas rozmowy dziecko. Chodzi tu o stworzenie pewnego rodzaju 

„wewnętrznej ciszy”, żeby podczas rozmowy nie rozmawiać sami ze sobą, a skupić się bez 



reszty na tym, co mówi dziecko. Ten warunek może być dość trudny do spełnienia, bo wymaga od 

nas dużej dozy samoświadomości i pewnego treningu w praktykowaniu uważności. Ważne jest 

również to, w jaki sposób mówimy, jeśli nasz ton głosu będzie ostry, rozkazujący, nie będzie 

możliwe nawiązanie dobrej rozmowy, bo chęć obrony będzie większa. Ważny jest umiejętny dobór 

słów. Słowa mogą ograniczać, zamykać, ranić. Umiejętność słuchania polega m in. na tym, że nie 

przerywamy, nie spieszymy się z oceną tego, co słyszymy, nie jesteśmy arbitralni, nie mamy 

przekonania, że wiemy lepiej. W trakcie rozmowy możemy stosować pewne techniki świadczące 

o aktywnym słuchaniu. Jest to parafraza czyli skrótowe powtórzenie części wypowiedzi naszego 

rozmówcy własnymi słowami. Pozwoli to na przekonanie rozmówcy, że dobrze go rozumiemy i 

uważnie słuchamy. Możemy też używać przeformułowania czyli starać się w możliwie obiektywny 

sposób przedstawić zdanie rozmówcy, określić jego potrzeby czy stany emocjonalne. Możemy też 

podsumowywać, czyli ponownie przedstawić  najważniejsze kwestii, myśli, emocje, które zaistniały 

w rozmowie. 

Oprócz umiejętności słuchania, która jest kluczowa, ważna jest również umiejętność 

wyrażania emocji, co będzie świadczyło o naszym zaangażowaniu. Odzwierciedlanie uczuć to 

oznaka osobistego stosunku do rozmówcy, pokazanie, że nam zależy. Niezwykle ważna jest 

synchronia między tym co czujemy, co myślimy i co robimy, innymi słowy szczerość naszych 

intencji, szczerość wobec rozmówcy i samych siebie.  

Dlaczego warto się starać i praktykować „dobre rozmowy”, jakie korzyści możemy z nich 

czerpać? 

Dobra rozmowa pozwala na ujawnianie siebie. Odkrywanie siebie jest zresztą jednym z 

warunków dobrej, satysfakcjonującej rozmowy. Wraz z ujawnianiem siebie lepiej siebie poznajemy. 

Kiedy wyrażamy swoje poglądy i potrzeby musimy je definiować, uszczegóławiać. Dowiadujemy 

się więc kim jesteśmy i nie tylko przez autoanalizę, ale i ekspresję siebie w rozmowie. Wiedza o 

sobie i drugim człowieku pogłębia relację, czyni ją bardziej intensywną, satysfakcjonującą 

emocjonalnie. Dzielenie się sobą zachęca do tego samego innych. Zamiast wyłącznie suchych 

faktów i masek innych ludzi otrzymujemy od nich autentyczny wizerunek, ich poglądy i opinie. Im 

więcej ukrywamy przed ludźmi, a także im mniej zgodności między tym co mówimy, robimy i 

myślimy, tym trudniej cieszyć się relacjami z innymi.  

Zachęcam więc do podejmowania prób prowadzenia satysfakcjonujących rozmów i analizy 

jak sobie w nich radzimy, do praktykowania uważności. Wszak ćwiczenie czyni mistrza.  

Na koniec, jako odzwierciedlenie myśli przewodniej, intencji powyższego artykułu, 

chciałam przedstawić cytat z „Kubusia Puchatka” A.A Milne, który mówi o tym, że największym 

darem dla innych może być nasza uważna obecność, także nasza uważna obecność w rozmowie. 

 



                „ - Puchatku?  

                  - Tak Prosiaczku?,  

                  - Nic- powiedział Prosiaczek biorąc Puchatka za łapkę, 

                  - Chciałem się tylko upewnić, że JESTEŚ.” .  

 

 

                                             Barbara Witkowska – psycholog PPP nr 2 w Łomży. 

 

Inspiracją do napisania artykuły była książka „ Być tutaj” - Wojciech Eichelberger, Maria 

Moneta Malewska, do lektury której zachęcam.  


