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Szanowni Państwo,
Dziękuję Państwu za liczny udział w Międzynarodowym Seminarium V Spotkanie
w Łodzi w dniach 17 – 18 listopada 2016r.
Tak się złożyło, że nie mogłam być osobiście z Państwem. Zdjęcia, które obejrzałam
dały mi poczucie bliskości. Radowało się moje serce, kiedy widziałam osoby, które są
uczestnikami od początku tj. od 2003r. i te które są krócej oraz po raz pierwszy. Czas działa
tak, że Państwo wyglądają coraz młodziej. Myślę, że to ma związek z codziennym
obcowaniem z dziećmi. 
Z serca dziękuję za mnóstwo życzliwości jaka do mnie docierała poprzez ciepłe słowa
pozdrowień i życzeń szybkiego powrotu do pełnej sprawności. Doświadczam odczuć małych
dzieci, które próbują się spionizować. Tak jak one bez podparcia jeszcze nie wstanę i nie
chodzę.  Rozumiem ich odczucia i doświadczam różnych perspektyw oglądania otaczającej
rzeczywistości.
Wszystkim pracownikom publicznych żłobków, zespołów żłobków gratuluję efektów
pracy zawodowej poprzez rozwijanie samych siebie. Te ostatnie 13 lat - od pierwszego
w 2003 roku wspólnego spotkania w Łodzi - były intensywnym okresem podejmowanych
indywidualnie i wspólnie różnych działań w budowaniu tożsamości zawodowej. Przeszliśmy
drogę:
 od izolacji do aprobaty społecznej instytucji żłobka,
 od „nieistnienia” małego dziecka w systemie kształcenia uczelni wyższych do
prób kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych małych dzieci,
 do wprowadzenia zawodu specjalisty do pracy z małym dzieckiem –
Wychowawca małego dziecka.
Pozostały do unormowania, na poziomie ministerialnym, sprawy dotyczące
pracowników żłobków na wzór innych grup zawodowych np. nauczycieli, pracowników
socjalnych. Dlatego wystosowaliśmy wspólne pismo do Pani Minister Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej.
Efekty takie nie byłyby możliwe, gdybyśmy sami nie podjęli wysiłku dokonania zmian
w sposobie wykonywanej przez nas pracy – obserwacja, samorefleksja. Nikt za nas tego nie
zrobił, sami wykonaliśmy tę pracę na najgłębszym poziomie… nas samych. Nie znam drugiej
takiej grupy zawodowej, która za życia byłaby pogrzebana i podniosła by się niczym Feniks
z popiołów.
Należy tu dodać, że bez wsparcia pracowników naukowych nie osiągnęlibyśmy tego
efektu. Dostęp do wiedzy europejskiej, praktykowanie jej w codziennej pracy, ale także
ubogacenie teorii codzienną praktyką sprawiło, że nikt nie podważył kierunku zmian a wręcz
przeciwnie - uczelnie były i są gwarantem bezpieczeństwa merytorycznego naszej pracy.

Mamy więc powody do Radości i Świętowania. Tak się złożyło, że jest to również
jubileusz 25- lecia naszego funkcjonowania w nowych warunkach ustrojowych państwa.
Tak naprawdę najlepszymi naszymi nauczycielami są dzieci. To dzięki Nim nasza
wrażliwość, empatia, intuicja mogą się doskonalić. Możemy odkrywać i doświadczać różnych
sposobów porozumiewania się i przekonania, że potrzebna jest nasza stała Obecność
w czynnościach, które wykonujemy. Dzięki temu uczymy się koncentracji, uważności,
słuchania, rozumienia i rozpoznawania potrzeb dzieci. Dopiero wówczas możemy, w sposób
w miarę świadomy, stwarzać warunki do ich zaspokajania. Stąd jesteśmy nie tylko
pracownikami, ale przede wszystkim orędownikami spraw Małego Dziecka.
Wszystkie stanowiska pracy są potrzebne i konieczne, nie ma lepszych ani gorszych.
Każda część działalności instytucji jest niezbędna, aby były bezpieczne warunki sprzyjające
uzyskiwaniu samodzielności:
 fizycznej ( umiejętności lokomocyjne, manipulacyjne),
 psychicznej ( umiejętności poznawcze, emocjonalne),
 społecznej (umiejętności komunikacyjne)
przez każde dziecko, które jest przekazane nam pod opiekę na czas pracy ich rodziców.
Dlatego tylko współpraca i wzajemne zrozumienie są podstawą do odczuwania głębszego
sensu tej pracy a tym samym zapewnienia dobrego samopoczucia „w” i „z” zawodowej
codzienności. Stąd dziękuję Państwu za wieloletnią współpracę , bez niej nie mielibyśmy dziś
powodów do świętowania.
Życzę Państwu, aby to spotkanie w Łodzi przyniosło wiele refleksji i radości. Jeszcze
raz dziękuję za „ciepło serc” jakie odbierałam i również przesyłam prosto z serca słowa
wdzięczności i podziękowania. Dobrych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017.
Halina Mazur,
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

