
Tysiące razem przeciw agre 
• 200 tys. osób 
apeluje o walkę ze 
szkolną przemocą 
•W akcji „Polski" 
uczestniczy blisko 
1,5 mln uczniów 
Alicja Bobrowlcz 

Tysiące baloników wzbiło się 
pod niebo wczoraj w kilkudzie
sięciu polskich miastach. Ucz
niowie, rodzice i nauczyciele 
zaprotestowali w ten spo
sób przeciw agresji w szkole. 
5 czerwca był bowiem pierw
szym ogólnopolskim Dniem 
Szkoły bez Przemocy. 

W akcji, której patronuje 
dziennik „Polska", uczestniczy 
blisko 1,5 mln uczniów i ponad 
150 tys. nauczycieli z ok. 5 tys. 
szkół w całym kraju. 

Każda ze szkół, które włą
czyły się w obchody, znalazła 
wczoraj swój własny sposób 
na świętowanie. I tak: ucznio
wie ze Szkoły Podstawowej nr 
199 w Łodzi podali sobie dłonie 
i otoczyli budynek szkoły, two
rząc żywy łańcuch i wyrażając 
w ten sposób solidarność. 

Z kolei w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żali no wie (woj. 
kujawsko-pomorskie)'przepro-
wadzono wybory miss oraz 
mistera szkoły. 

Punktualnie o godz. 12 w ca
łej Polsce uczniowie wyszli z 
budynków, by wypuścić w 
niebo czerwone balony. W 
Warszawie sygnał do startu dał 
prezydent Lech Kaczyński, 
który objął naszą kampanię 
honorowym patronatem. War
szawscy uczniowie przekazali 
głowie państwa księgę „Razem 
przeciw przemocy", która jest 
listem otwartym do władz RP, 

zawierającym prośbę o wspar
cie walki ze szkolną agresją. 
Pod apelem podpisało się po
nad 200 tys. osób. 

Na podzamczu, gdzie odby
wały się główne obchody, zaro
iło się od uczniów stołecznych 
szkół, którzy przyszli, by razem 
powiedzieć „nie" szkolnej agre
sji. - Przemoc w szkole nie jest 
już tematem tabu. To najważ
niejsze - mówił Sebastian Bo
jarski, uczeń XVI Liceum Pro
filowanego w Warszawie. 

Prezydent Lech Kaczyński 
zapewniał, że zrobi wszystko, 
by problem zapobiegania 
szkolnej agresji wrócił do pub
licznej debaty. 

Podobnie jak w innych mia
stach Polski, wczorajsze spot
kanie w Warszawie było też 
okazją do dobrej zabawy. 
Na scenie zaprezentował się 
hiphopowy zespół Fuli Power 
Spirit, a w ustawionych na 
placu namiotach uczniowie 
uczyli się origami, żonglerki 
i tańca, rozwiązywali łami
główki i językowe zagadki. 
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 4 w Łodzi Marszałek Bronisław Komorowski z dziećmi wczoraj w Sejmie 

Prezydent RP dla „Polski": Musimy bronić ofiar prze 
Z Uch—n 
lUMaynMHnit 
prezydentem RP, 
rozmawiają 
Andrzej Godlewski 
i Paulina Nowosielska 

Przemoc w polskich 
szkołach to niestety bardzo 
rozpowszechnione zjawi
sko. Z powagi zagrożeń 
zdają sobie sprawę zarówno 
uczniowie, nauczyciele, 
jak i rodzice. Dlaczego tych 
negatywnych zjawisk 
nie udaje się wytępić? 
Wciąż nie dość powszechne 
są wzory postępowania i filo
zofia, która umożliwia reak
cję na przemoc, a nie stawia 
w jednym rzędzie tych, co 
biją i obrażają, z tymi, co są 
poniżani. Jeżeli w tym 
samym stopniu będziemy 
dbali o interesy nadużywają
cych siły i ich ofiary, to nie
wiele uda nam się zrobić dla 
tego najbardziej pokrzywdzo
nego. Wobec nich nie może
my stosować jednej miary. 

Jaka jest zdaniem Pana 
Prezydenta skuteczna 
recepta na ograniczenie 
szkolnej przemocy? 
Mam tu bardzo zdecydowane 
poglądy. Uważam, że 
nadagresywnych i szczególnie 
napastliwych uczniów należy 
otoczyć specjalistyczną opie
ką, a może nawet w drastycz
nych przypadkach izolować 
od reszty szkoły. Ale nie da się 

tego zrobić, jeżeli bardzo agre
sywne osoby będzie trzymało 
się na siłę razem z tymi całko
wicie bezbronnymi. Dlatego 
podoba mi się hasło „Zero 
tolerancji dla przemocy 
w szkole". Ludzi od najmłod
szych lat trzeba uczyć, że prze
moc, czy to fizyczna, czy psy
chiczna, sprawia ból, jest 
krzywdą i dlatego nie może 
być tolerowana. 

W szkołach powinna więc 
obowiązywać bezwzględna 
dyscyplina? 
Nie chodzi wyłącznie o dyscy
plinę. Dobry nauczyciel musi 
być konsekwentny w działa
niu i mieć pomysł na to, jak 
rozładowywać napięcia w kla
sie, na przerwie, w sali gimna
stycznej czy na boisku. 
Na pewno są ludzie, których 
agresje można rozładować, 
bo wynika ona z poczucia niż
szości czy kompleksów. Jed
nak czasem agresja jest 
po prostu zaniedbaną cechą 
ludzkiego charakteru i takiej 
należy się bezwzględnie prze
ciwstawiać. 

Badania „Diagnoza 
szkolna" pokazały, że rodzi
ce nie interesują się tym, 
co dzieje się z ich dziećmi 
w szkole. To jeden z powo
dów szkolnych patologii. 
Owszem, rozumiem zapraco
wanie, zmęczenie i brak czasu. 
Ale czymś innym jest ignoran
cja i unikanie bliskiego kon
taktu z dzieckiem. Zawsze sta

rałem się interesować tym, co 
robi w szkole moja córka. Gdy 
brakowało czasu, pałeczkę 
przejmowała żona. 
W ten sposób ktoś z nas zaw
sze nad Martą czuwał. 

Dzięki temu udało się 
ją uchronić przed 
przemocą w szkole? 
Przyznam, że doświadczenia 
mojej córki ze szkoły podsta
wowej nie należały do najmil
szych. Córka niestety skrzęt
nie ukrywała wszystkie nie
przyjemności, jakie ją spotyka
ły. Gdybym wtedy wiedział, co 
się dzieje, od razu bym zarea
gował, a może nawet zmienił 
jej szkołę. 

Bała się czy wstydziła? 
Tę szkołę zachwalano nam 
i polecano jako najlepszą 
w Warszawie. Później okazało 
się, że uczęszcza do niej sporo, 
powiedzmy, trudnej młodzie
ży. Nauczyciele, rzeczywiście, 
byli świetni i trzymali wysoki 
poziom nauczania. Ale atmo
sfera! Liceum kończyła 

w Gdańsku i tam już nie było 
powodów, by się martwić 
i ingerować. 

W czasach gdy Pan był 
uczniem, nauczyciele mieli 
jakieś inne, skuteczniejsze 
metody dyscyplinowania 
uczniów? 

Moja córka była 
ofiarą szkolnej 
przemocy. Wiem, 
co czują rodzice 
w tej sytuacji 
Czasy były inne, co nie ozna
cza, że szkoła była wolna 
od przemocy, fa miałem, naz
wijmy to, bogatą karierę nau
kową i chodziłem do rożnych 
szkół, więc mam porównanie. 
Podstawówkę wspominam 
miło, pierwszą szkołę średnią 
też, ale kolejna, do której trafi
łem, już była zupełnie inna. 
Było tam dwóch szkolnych 
zabijaków, którzy usiłowali 
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z przemocą Prezydent otrzymał księgę „Razem przeciw przemocy" 
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Premier Donald Tusk gratuluje sukcesu akcji Dorocie Stanek, prezes Polskapresse 

mocy 
terroryzować resztę. 
Na szczęście miałem kilku 
takich kolegów, którzy nie 
pozwalali łobuzom rozwijać 
skrzydeł. 

Pan Prezydent pozwalał 
wchodzić sobie na głowę? 
Powiem szczerze: jak trzeba, 
to potrafiłem się bronić. Ale 
nigdy nie byłem agresywny. 
Gdy dorastałem, miałem około 
17 lat, a widziałem, że ktoś 
krzywdzi młodszych, 
to stawałem w ich obronie. 

Zaangażował się Pan 
Prezydent w akcję „Szkoła 
bez przemocy". Co Pan 
w niej szczególnie ceni? 
Przede wszystkim to, że wresz
cie ktoś zdecydował się otwar
cie stanąć po stronie ofiar, 
a nie próbuje zrozumieć 
i usprawiedliwić tych, 
którzy sprawiają ból innym. 
Nie wierzę w cuda, że prze
moc zupełnie zniknie. Ale im 
jest jej mniej, im bardziej nie 
wyraża się na nią zgody, tym 
lepiej. 
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