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Gdy od nieĪyjącego juĪ brata dowiedziaáam siĊ, Īe do rodziny doáączy
poboĪna i koĞcielna synowa, to nawet
mnie to ucieszyáo, myĞlaáam, Īe zmieni ich na lepsze. Jednak nadzieja ta
okazaáa siĊ páonna.
Po Ğmierci brata jego syn z Īoną
zjawili siĊ u mnie w szpitalu juĪ tego

samego dnia, czyli po mojej skomplikowanej operacji. Byáam nawet zdziwiona
ich odwiedzinami. Caáy czas páakali,
ale nie dlatego, Īe miaáam tak trudną
operacjĊ - lamentowali, Īe mają ciĊĪkie
Īycie, bo ich matka (moja bratowa)
przez zapis zatruwa im Īycie. Jak siĊ
póĨniej dowiedziaáam, to jej ojciec domagaá siĊ dla swojej córki zapisu. Nie
rozmawialiĞmy o peánomocnictwie dla
niego ani o darowiĨnie z mojej strony.
Do dzisiaj nie rozumiem, w jaki sposób zdobyli mój podpis, przy pomocy
którego uzyskali peánomocnictwo dla
siebie i darowiznĊ mojej czĊĞci domu
po rodzicach. Teraz kaĪą mi tĊ sytuacjĊ
zaakceptowaü, a ich matka za podpis
zrobiáa sobie wygórowane doĪywocie,
a przecieĪ mogáa im daü swoją (po
moim zmaráym bracie) czĊĞü domu
jako darowiznĊ. JuĪ wczeĞniej mój brat
zmusiá ojca do podpisania i darowania
swojej czĊĞci w spadku. Gdyby nie
pomoc siostry i jej mĊĪa, do tego by
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Kâóciý moīna siċ o wszystko i z
kaīdym. Szczególnie gdy spċdzamy
z sobĆ duīo czasu. JednĆ z przyczyn sprzeczek mogĆ byý róīnice
charakteru. Jeğli ktoğ jest z natury
spokojny, a druga osoba jest wybuchowa, to nie moīna siċ dziwiý, īe
siċ nie dogadujĆ.
Kolejnym powodem kâótni sĆ pieniĆdze, nie bez przyczyny mówi siċ,
īe nie powinno siċ robiý interesów
z przyjacióâmi i rodzinĆ.
Myğlċ, īe czâonkowie rodziny
czċsto siċ ze sobĆ kâócĆ czy sprzeczajĆ, ale jest to raczej chwilowe
i krótkotrwaâe. Gdy zdarzy siċ przypadek wieloletniego nierozmawiania
ze sobĆ - wtedy zaczyna siċ problem.
Uwaīam, īe poczĆtkowo powinno
siċ spróbowaý zaâagodziý sytuacjċ
samemu, jednak gdy to nie pomoīe,
naleīaâoby siċ udaý do specjalisty,
mediatora lub terapeuty.
Przy kaīdej kâótni, maâej i duīej,
liczĆ siċ chċci obu stron do zaâagodzenia sytuacji. Nie moīe byý tak,
īe stara siċ tylko jedna strona, bo
wtedy nic z tego nie wyjdzie.

nie doszáo. Za naszymi plecami oni
siĊ dogadali.
Dopiero teraz dotaráo do mnie, jak
nieuczciwie siĊ zachowali. Przekonaáam siĊ, Īe do celu by szli nawet

po trupach. Najgorsze, Īe syn brata
z Īoną są to ludzie máodzi, a juz swoje
Īycie budują na oszustwie i záodziejstwie, ale ja im mówiĊ, Īe na czyjejĞ
krzywdzie nikt siĊ nie dorobiá. Na pew-

prowadzi sklep
zoologiczno-wċdkarski
Z īonĆ kâócimy siċ dlatego, īe za
duīo czasu ze sobĆ spċdzamy. Razem
pracujemy, razem īyjemy, trudno wiċc
uniknĆý drobnych sprzeczek lub nieporozumieĕ. Gdy juī takie siċ zdarzĆ,
to wychodzċ z zaâoīenia, īe jako mċīczyzna pierwszy powinienem przyjğý
i przeprosiý oraz wyciĆgnĆý rċkċ do
zgody. Jest to w moim odczuciu kwestia szacunku. Ja o takich sytuacjach
zapominam bardzo szybko, īonie
zajmuje to troszeczkċ wiċcej czasu,
ale nigdy nie jest tak, byğmy koĕczyli
dzieĕ pokâóceni.
Myğlċ, īe ludzie najczċğciej siċ
ze sobĆ sprzeczajĆ, gdy majĆ zupeânie róīne charaktery. IstniejĆ równieī
róīnice pokoleniowe, które powodujĆ
nieporozumienia i kâótnie.
Moīe siċ zdarzyý, īe jedna czċğý
rodziny jest ğmiertelnie obraīona na
drugĆ - najczċğciej powodem sĆ pieniĆdze. Powinno siċ w takim momencie
pójğý po poradċ do psychologa, który
w profesjonalny sposób przedstawi
moīliwe rozwiĆzania. W dawnych czasach w rolċ rozjemcy wchodziâ najstarszy czâonek rodziny, którego wszyscy
szanowali i liczyli siċ z jego zdaniem.
Czasy siċ jednak zmieniây i prċdzej
posâuchamy rad obcego niī krewnych.
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SkĆd biorĆ siċ kâótnie?

Jerzy Morek

no satysfakcji i szczĊĞcia im to nie da.
Z moĪe siĊ mylĊ, bo nie kaĪdy jest
dobrym czáowiekiem…

Dorota Berska
pomocnik stolarza

Rodzina zaczyna siċ kâóciý, gdy
pojawiajĆ siċ kâopoty finansowe. Ĩle
jest, jak jest za maâo, ale tak samo
ĩle jest, gdy jest za duīo. Gdy ma
siċ wszystko i niczego nie brakuje, to
czċsto pojawiajĆ siċ równieī zdrady
i rozwody. Do czoâowych przyczyn
kâótni naleīy zaliczyý równieī odmienne poglĆdy na kwestie wychowywania dzieci. Rodzice zaczynajĆ
siċ spieraý o to, czy karaý lub nagradzaý, czy daý wiċcej luzu - pociechy odbierajĆ sprzeczne sygnaây
i równieī zaczynajĆ siċ sprzeczaý.
W īyciu bywa róīnie, moīe
zdarzyý siċ tak, īe rodzeĕstwo nie
rozmawia ze sobĆ przez lata. Po tak
dâugim czasie przestaje byý waīna
przyczyna sporu, czċsto nawet nie
pamiċtajĆ, od czego to siċ zaczċâo.
Myğlċ, īe rodzina powinna reagowaý
i próbowaý doprowadziý do porozumienia. Jednak czasami to nie
wystarcza i wtedy powinien pojawiý
siċ mediator, który przeanalizuje caâĆ
sytuacjċ, wyciĆgnie odpowiednie
wnioski i nakâoni do rozmowy obie
strony. Nadawaâabym siċ na mediatora, chociaī jeszcze mi siċ nie
zdarzyâo byý w takiej roli.

Aleksandra Fabrowska
pracuje w sklepie
jubilerskim

Przyczyn kâótni jest wiele. Na
pierwszym miejscu postawiâabym na
róīnice poglĆdów. W dalszej kolejnoğci zdarzajĆ siċ nieporozumienia ze
wzglċdu na wiek, mam tu na myğli to,
īe mâodzieīy trudno zrozumieý osoby
starsze i na odwrót.
Wieloletnie wağnie biorĆ siċ w rodzinie najczċğciej przez pieniĆdze.
Uwaīam, īe powinno siċ takie sprawy
rozwiĆzywaý samemu lub po prostu
odpuğciý. Nie zawsze moīna siċ dogadaý, ale czċsto, gdy jedna ze stron
puğci nieprzyjemne zdarzenia w niepamiċý, to wszystko wraca do normy.
Moīna równieī spróbowaý wyznaczyý
mediatora - osobċ z zewnĆtrz, bezstronnĆ.
Widziaâam w telewizji róīnego
rodzaju programy, w których ludzie
siċ godzĆ i przepraszajĆ, ale wedâug
mnie jest to bezsensowne. Nie powinno
siċ „praý swoich brudów” publicznie.
Znam ludzi, którzy od lat sĆ skâóceni,
nie dĆīĆ do zgody, czasem ze sobĆ
rozmawiajĆ, ale najczċğciej siċ nie tolerujĆ.
Najczċğciej sprzeczamy siċ z bliskĆ rodzinĆ, dlatego īe bardzo duīo
czasu spċdzamy razem. W moim domu
raczej nie zdarzajĆ siċ dâugie konÁikty,
staramy siċ wyjağniaý sobie wszystko
na bieīĆco. Jeīeli juī dojdzie do wymiany zdaĕ, to raczej dotyczy to drobnostek i po chwili o tym zapominamy.

Jan Gaâan
emeryt

Kâótnie zaczynajĆ siċ zazwyczaj od
odmiennych poglĆdów na dany temat.
Oczywiğcie, moīe siċ zdarzyý, īe nie
ma īadnego powodu, by siċ sprzeczaý,
a i tak dochodzi do starý, jednak jest
tak najczċğciej wtedy, gdy rozmówcy
majĆ róīne charaktery. Czasem osoba
podminowana zupeânie czym innym
wyīyje siċ na drugiej tylko dlatego,
īe ta siċ akurat „nawinie”.
Trudno powiedzieý, skĆd biorĆ siċ
wieloletnie konÁikty w rodzinie. Moim
zdaniem najczċğciej w takich przypadkach w grċ wchodzĆ niesnaski
o pieniĆdze. Przykâadowo, ktoğ zostaâ
uwzglċdniony w testamencie, a druga
osoba nie. Jednak nieraz wystarczy
byle jaka drobnostka niewyjağniona
przez lata i kâótnia eskaluje do takich
rozmiarów, īe trudno jest siċ dogadaý
i jĆ opanowaý. W takich wypadkach
trzeba wyznaczyý mediatora, chociaī
moīe byý tak, īe wystarczy odpowiednia okazja, która poâĆczy caâĆ rodzinċ,
na przykâad pogrzeb lub ğlub.
Róīnica pokoleniowa równieī powoduje kâótnie. W dzisiejszych czasach bierze siċ to z braku szacunku
mâodzieīy do osób starszych, nawet
tych najbliīszych. jest to zauwaīalne
nawet w bardzo drobnych sprawach,
np. kiedyğ byâo nie do pomyğlenia,
by nie powiedzieý komuğ od nas starszemu „dzieĕ dobry”, teraz jest to na
porzĆdku dziennym.

