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Rozmowa z Danutą Czerniawską, dziennikarką Polskiego Radia Koszalin, mamą dwóch córek - dorosłej
Oli oraz Marii Gabrieli, uczennicy I klasy licealnej.
 
Akcja Szkoła bez przemocy: przyjaźń między rodzicami
Rozmawiała Alina
Rozmowa z Danutą Czerniawską, dziennikarką Polskiego Radia Koszalin, mamą dwóch córek - dorosłej
Oli oraz Marii Gabrieli, uczennicy I klasy licealnej.
O programie
 
Program społeczny "Szkoła bez przemocy" prowadzi Głos Dziennik Pomorza wraz z Fundacją Orange.
Partnerem jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Honorowy patronat sprawuje prezydent RP.
 
- Czy łatwo jest być rodzicem ucznia?
 
Danuta Czerniawska - To niezwykle trudne zadanie, choć mi było może trochę łatwiej, ponieważ jestem
rodzicem świadomym swoich praw. Nigdy nie miałam żadnych problemów z tym, aby powiedzieć
nauczycielowi w szkole, że coś mnie martwi, niepokoi, że coś mi się nie podoba.
 
- Nie obawiała się Pani, że to odbije się na dziecku?
 
Danuta Czerniawska - Moja córka miała szczęście, trafiła do wyjątkowej klasy prowadzonej przez
wspaniałą wychowawczynię, nauczycielkę matematyki Małgorzatę Czerepaniak, w koszalińskim
Gimnazjum nr 11. To była klasa naprawdę zdolnych dzieciaków z wieloma problemami, choćby z takimi,
że dwie uczennice zaszły w ciążę.
 
- Jeszcze niedawno takie sprawy były wstydliwie ukrywane.
 
Danuta Czerniawska - Zamiatanie problemów pod dywan niczego nie załatwi. My rozmawialiśmy o tych
trudnych sprawach najpierw w gronie rodziców, z wychowawczynią. Zastanawialiśmy się, jak powiedzieć
o tym dzieciom, co powinniśmy zrobić, żeby zapobiec podobnym sytuacjom. Wspólnie zdecydowaliśmy,
żeby zorganizować spotkanie z psychologiem, seksuologiem, który uświadomił naszym dzieciom, że na
wszystko musi przyjść odpowiedni czas.
 
- Niektórzy rodzice mówią: pracujemy tak ciężko, że nie mamy czasu dla dzieci. Żądają, by to szkoła
wychowywała ich pociechy.
 
Danuta Czerniawska - Przecież to rodzice wychowują swoje dzieci, a szkoła może ich tylko wspierać,
pomagać. Właśnie te słowa często powtarzała Małgorzata Czerepaniak podczas spotkań z nami -
rodzicami. Zwykle pytała nas, czy potrzebujemy wsparcia, co ona mogłaby zrobić, czy chcemy, aby szkoła
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podjęła jakieś działania.
 
- Wielu rodziców boi się szkoły. Co zrobić, żeby to zmienić?
 
Danuta Czerniawska - Jeśli rodzic posyła do szkoły swoje ukochane dziecko, musi polubić tę szkołę i już.
Nie ma co przejmować się tym, że jakiś nauczyciel jest "wredny", nie warto dusić w sobie urazów, trzeba
po prostu mądrze postępować, interweniować, gdy trzeba. Moja rada - rodzice powinni się zaprzyjaźnić,
wymienić telefonami. Takie poczucie wspólnoty, działania w grupie, dodaje wiele pewności. Wiem,
ponieważ przećwiczyłam to na własnej skórze. Miałam szczęście trafić na rodziców, którzy czuli
podobnie, dzięki temu mogliśmy rozmawiać nawet na najtrudniejsze tematy. Choćby takie, że pewna
uczennica trafiła do niebezpiecznej subkultury. Dzięki temu, że byliśmy zaprzyjaźnieni, mogłam
zatelefonować do wychowawczyni, byliśmy w stanie w porę zareagować.
 
- Czy wystarczy, kiedy uważny wychowawca zasygnalizuje rodzicom problemy z ich dziećmi?
 
Danuta Czerniawska - Absolutnie nie. Wychowawczyni mojej córki na każdym zebraniu potrafiła
powiedzieć coś dobrego o każdym dziecku. Każdy rodzic wie, jak ważne są te dobre słowa. Nauczyciele
też są lub będą rodzicami. Dobrze, by o tym pamiętali.
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