
Na pewno nie byliśmy aniołkami 
U mnie nigdy nie obowiązywały wobec dzieci jakiekolwiek kontrole rodzicielskie - mówi Maciej Osuch, społeczny rzecznik 
praw ucznia w rozmowie z Katarzyną Piotrowiak. Rzecznika i jego syna, Michała, odwiedziliśmy w domu w Zbrosławicach 

Od kilkunastu lat pełni pan 
społeczną funkcję rzeczni
ka praw ucznia. Proszę się 
teraz przyznać, czy był pan 
kiedyś na wagarach? 
Wagary?! Zdarzały mi się nie
zwykle rzadko. Może teraz 
stracę na popularności, 
ale... ja po prostu lubiłem 
chodzić do szkoły. To było 
miejsce tętniące życiem. 
Miejsce spotkań towarzy
skich, wymiany doświadczeń, 
informacji. No i zabawy! Te 
„numery", które robiliśmy 
w szkole... Dzisiaj chyba by 
nie przeszły. W zasadzie 
każdy dzionek był pełen 
emocji. Autentycznych. 

Jakie numery? 
Hmm, wolałbym nie mówić. 
Robiliśmy regularne dyskote
ki na przerwach, bandażowa
liśmy kolegów, którzy udawa
li rannych. 

Odbiera pan setki telefo
nów i maili rocznie od ucz
niów. Dlaczego te dzieciaki 
nie lubią szkoły? 
... z pewnością są tacy, którzy 
z chęcią chodzą na lekcje. 
Na przykład mój 17-letni syn 
Michał lubi swoją aktualną 
szkołę. Wiąże się z tym cieka
wa historia, bo wybrał ją 
sobie sam, w zasadzie samo
dzielnie, „starą" wymie
nił na inny model w trakcie 
roku szkolnego. Przyznaję, 
zaskoczył mnie i ma u mnie 
za to - jak to mówią jego 
rówieśnicy - „wielki szacun"! 
Naprawdę go podziwiam, że 
z taką konsekwencją to prze
prowadził. 

To znaczy, że pierwszą 
szkołę ponadgimnazjalną 
wybrał za radą rodziców? 
Nie ukrywam, że wybrał ją 
w sposób kierowany... To była 
taka rodzinna tradycja. No bo 
ja do niej chodziłem, starsza 
siostra Michała, Gosia i jesz
cze parę innych osób by się 
znalazło. Niestety, Michałowi 
nie do końca odpowiadała 
i postanowił przejść do innej, 
nadrabiając spore różnice 
programowe, podczas 
gdy absolutnie nie jest typem 
systematycznego ucznia... 
Jest odważny. Ze mną było 
prościej. Ja po prostu uwiel
białem lata szkolne. Oczywiś
cie większe emocje wiążą się 
z liceum. Spotkałem tam 
kolegów i koleżanki, z który
mi łączy mnie do dziś przy
jaźń. Spotykamy się od czasu 
do czasu. Serdecznie ich poz
drawiam! 

Czyli szkoła była miejscem 
towarzyskich kontaktów? 
... przede wszystkim. Nauczy
ciele nam w tym nie przesz
kadzali. Za co także bardzo 
im dziękuję. Wielu bardzo 
ceniłem, a najbardziej nieży
jącą już prof. Teresę Lończyk, 
dla nas „Lonię". Darzyliśmy 

ją wielkim, autentycznym 
szacunkiem. Tak naprawdę, 
to chyba dzięki Niej wybra
łem swoją drogę. Dedykowa
łem Jej nawet swoją pierwszą 
książkę. Myśmy się po prostu 
wszyscy ogromnie lubili! Spę
dzaliśmy czas w szkole i poza 
nią. Bawiliśmy się, rozrabiali
śmy, uczyliśmy się... od czasu 
do czasu. No dobrze, nie 
za dużo się uczyliśmy, 
i na pewno nie byliśmy anioł
kami... Ale szczegółów zdra
dzać nie będę. 

Już wiemy, że społecznemu 
rzecznikowi praw ucznia 
daleko było do świętości 
w czasach szkolnych i poz
wala synowi na zmianę 
wskazanej mu wcześniej 
szkoły. Liberalny rodzic to 
w dzisiejszych czasach 
wielkie szczęście. Zdradzi 
nam pan jeszcze, czy 
internet i telewizja objęte 
są kontrolą rodzicielską? 
Jak sięgam pamięcią, nigdy 
w moim domu nie obowiązy
wały wobec dzieci jakiekol
wiek kontrole rodzicielskie. 
Dzieci zawsze miały w swo
ich pokojach telewizor i kom
puter z internetem -
od momentu, kiedy był ogól
nie dostępny. Jestem przeko
nany, że nie nadużywały 
naszego, rodzicielskiego zau
fania. Jednak zdaję sobie 
sprawę, że z pewnością 
gdzieś tam od czasu do czasu 
błądzili. Ot, po prostu cieka
wość. Ja na ich miejscu 
pewno bym też tak zrobił. 
Przyznaję, że byłem świado
my ryzyka związanego 
z takim wyborem, ale ufałem 
im i ufam nadal. Zresztą nie 
chcę nawet używać tego 
określenia. To się odbywa 
na innym poziomie. 

Na jakim? Czy to oznacza, 
że wspólnie odwiedzacie 
portale społecznościowe, 
kontrolujecie swoje konta 
na Facebooku? 
Konto na Facebooku? Jasne, 
że mamy. Zresztą jesteśmy 
zalogowani także na kilku 
innych portalach 
społecznościowych. Niestety, 
nie jestem aktywnym uczest
nikiem dyskusji i wymiany 
informacji na tych portalach, 
za co gorąco przepraszam 
wszystkich tych, którzy 
oczekują ode mnie zwiększo
nej aktywności. Ale mam 
także swoją stronę 
internetową. Ludzie piszą 
do mnie e-maile na adres 
podany na stronie, dzwonią 
- to mi wystarczy. Funkcjo
nowanie na portalach nie 
jest dla mnie czymś niezbęd
nym. Jestem przekonany, że 
najważniejsza jest rozmowa 
z dzieckiem. 

O czym w dzisiejszych cza
sach rodzice powinni 
rozmawiać ze swoimi 

dziećmi? O czym pan 
rozmawia z synem? 
Na wszystkie tematy. Nie ma 
tematów, na które nie powin
niśmy prowadzić rozmowy, 
szczególnie jeśli dziecko tego 
chce. Tak poważnie, to może 
się okazać, że od naszych 
dzieci możemy się sporo 
nauczyć. Problem w tym, czy 
mamy im coś do przekaza
nia. Znacznie bardziej cenię 
dawanie przykładu, konkret
nych zachowań. Są nieraz 
sytuacje, kiedy słowo ma 
niewiele wspólnego z czyna
mi, co powoduje poważne 
problemy u dzieci. Ja 
z Michałem w zasadzie 
rozmawiam najczęściej 
na tematy muzyczne. Mamy 
wspólną pasję - muzykę 
rockową. Kolekcjonujemy 
płyty, mamy sporą kolekcję. 
Ostatnio wciągnęły nas ana
logi... Michał jest też wspa
niałym gitarzystą rockowym 
- duma ojca. Śmiem twier
dzić, że niewiele mu brakuje 
- jeśli w ogóle - do Johna 
Petrucciego... 

Sięgał pan kiedyś po po
radniki dla rodziców? Jeśli 
tak, to proszę powiedzieć, 
czy się sprawdzają? 
Skłamałbym, gdybym powie
dział, że nie są potrzebne. 
Wszyscy wiemy, że są rodzi
ce, którzy nie potrafią sobie 
poradzić z konkretnymi 
problemami lub w ogóle nie 
mają pojęcia, jak powinna 
wyglądać jego rola wobec 
dziecka, ponieważ nikt im 
tego nie przekazał. Taki 
poradnik to zawsze jakieś 
wsparcie. Ja co prawda zaufa
łem instynktowi i... nie 
zawiodłem się. Pewnie, że nie 
jestem idealnym rodzicem 
(tacy nie istnieją), ale moim 
wzorem byli moi ukochani 
rodzice. Przy całym swoim 
mieszczańskim widzeniu 
świata potrafili tak cudnie 
tolerować moje dosyć ekstra
waganckie i nieraz dosyć nie
bezpieczne pomysły. Byli tak 
naturalnie cierpliwi... Uwa
żam ich za wzór niedościg
niony. 

Proszę dokończyć zda
nie. Za moich czasów to... 
... słuchało się dobrej muzyki, 
obecnie uznawanej za klasy
kę, czyli Soft Machinę, Franka 
Zappy, Pink Floyd, Led Zep
pelin. Tańczyło się 
przy dźwiękach, które dzisiej
szej młodzieży wydają się 
tak stare, jak nam kiedyś 
Frank Sinatra i Glenn Miller. 
Wygląd też musiał być odpo
wiedni... Wiadomo, długie 
włosy... Na szczęście nie było 
dopalaczy. Radziliśmy sobie 
w sposób znacznie bezpiecz
niejszy, racząc się raczej mało 
smacznym winkiem lub 
piwem. Nieszczęściem nasze
go pokolenia były jednak 
papierosy. Palić próbowali 
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Michał i jego tata Maciej najczęściej rozmawiają o muzyce. Ostatnio fascynują ich płyty analogowe 

Maciej Osuch jest wielbicielem zwierząt. Oprócz kotów Henryka i Chmury, ma jeszcze buldoga francuskiego Lukę 

niemal wszyscy, a wielu z nas 
do dzisiaj walczy z nałogiem 
nabytym w latach szkolnych. 
Ja na szczęście już od 20 lat 
nie palę. Przyznam - chyba 
nie jestem najlepszym przy
kładem dla młodzieży. Ale nie 
odcinam się od mojego dzie
ciństwa, młodości. 
Od doświadczeń tego okresu. 
Mało tego - czerpię z tego 
okresu wiele energii i radości. 
Chciałoby się powiedzieć, że 
moje czasy trwają nadal, ale 
tak naprawdę to już czasy 
naszych dzieci. Jestem jednak 
przekonany, że my mieliśmy 
łatwiej. Świat był po prostu 
czarno-biały. Wiadomo było, 
co jest dobre, a co złe. Teraz 
niełatwo jest się odnaleźć 
w tym relatywizmie. 
Katarzyna Piotrowiak 

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 

Już po raz piąty prowadzi
my program „Szkoła bez 
przemocy". Piszemy o tym, 
co dzieje się w szkołach, 
jak one radzą sobie z prze
mocą i agresją, i że warto 
być wolontariuszem. 
Tak jak w poprzednich 
latach, także w tym roku 
nasz program ma hasło. 
Jakie? „Rodzice są z nami". 
Nauczyciele twierdzą, że 
rodzice są wyjątkowo mało 
aktywni i że nie chcą angażo
wać się w życie szkoły. Śred
nio co czwarty rodzic nie 
utrzymuje żadnych kontak
tów ze szkołą, do której cho
dzi jego dziecko. Dlatego 
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w tej edycji programu chce
my podjąć próbę zmiany 
podejścia rodziców do szkoły 
i włączyć ich w jej życie. 
Rozpoczynamy też cykl wy
wiadów „Rodzice w szkole". 
O swoim rodzicielstwie będą 
opowiadać nam znani i lubia
ni. Wszystkie informacje 
na temat tegorocznego pro
gramu można znaleźć 
na stronie internetowej: 
www.szkolabezprzemocy. 
pl. 
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