
Szkoła musi być prawdziwą wspólnotą 
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Co piąte polskie dziecko czuje się 
samotne, o wyobcowaniu mó
wią dziś nawet 11-latki - alar
muje ogłoszony wczoraj raport 
z badań przeprowadzonych 
wponad czterech tysiącach szkół 
w ramach naszej akcji „Szkoła 
bez przemocy". Nad kondycją 
polskiej szkołyipolskiego ucznia 
debatowali przy tej okazji socjo
lodzy, nauczyciele, samorzą
dowcy, rodzice. 

Cieszy, że wskaźniki psychicz
nej i fizycznej przemocy wszko-
łach powoli spadają, niepokoi 
- że coraz młodsze dzieci sięgają 
po używki i przeżywają swoje 
pierwsze seksualne doświadcze
nia. Ma je za sobą jużpołowa ucz
niów podstawówek! Przed ma
turą współżycie seksualne roz
poczyna już 73 proc. młodzieży. 

msd il 
mg analne 

i 
pOka. 

metl o 
i?g online 

roEhgraffmi • •>M»łtentaRPLBKhaKjceyYvkicgD 

Ireneusz Krzemiński, Dorota Zastocka, Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska, Monika Krezel 

- Jeśli dziecko sięga po alko
hol, to wcale nie znaczy, że 
w przyszłości będzie alkoholi
kiem. Ale jeśli dziś jest sobkiem, 
to pozostanie sobkiem. Dlatego 
pierwsze przykazanie dla 
szkół brzmi: szkoła to wspólnota 

- przypominał autor raportu so
cjolog prof. Janusz Czapiński. 

Prof. Ireneusz Krzemiński, 
także socjolog, mówił o kryzysie 
wychowawczej roli szkoły. 

- Szkoła w nowoczesnych 
społeczeństwach zawsze po

maga z młodych ludzi stworzyć 
członków szerszej społecz
ności. W naszym społeczeń
stwie mamy dziś ludzi nieuf
nych, zamkniętych w rodzin
nych kręgach, niepotrafiących 
ze sobą współpracować. I to 

przenosimy do szkoły - dodał 
prof. Krzemiński. 

-Rodzice odbierają szkołę jak 
zamkniętą instytucję, w której 
nie są potrzebni - odpowiadała 
Ewa Hummel (stowarzyszenie 
Rodzice w Szkole). Zauważyła, 
że w pierwszej klasie na zebra
niach dla rodziców stawia się 
komplet zaangażowanych ojców 
i mam. Podkoniec szkolnej edu
kacji dziecka z tego zapału nic 
już nie zostaje. -Szkołapowinna 
zrobić wszystko, by tego poten
cjału rodziców nie odrzucać. 

Małgorzata Chojecka, repre
zentująca kampanię „Cała Polska 
czyta dzieciom", alarmowała: Już 
najmłodsze dzieci uczymy rywa
lizacji - materialnej, o oceny. 
W gimnazjach publicznych two-
rzymyosobneHasydladzietizre-
jonu i osobne dla tych z konkurso
wego naboru. Dzieci wtłoczone 
odnajmłodszychlatwtęrywaliza-
cjęniepotrafiąpotem nawiązywać 
prawidłowych, zwykłych relacji 
z rówieśnikami, nie potrafią się 
przyjaźnić, zamykająsięwswoich 
gettach. To jest prawdziwe zagro
żenie współczesnych szkół. 
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