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Warszawa, 29 kwietnia 2009 roku

Szanowni Paƒstwo, 

Przekazujemy w Paƒstwa r´ce „Raport roczny 2009” podsumowujàcy kolejnà edycj´
programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”. 
Program realizowany jest od wiosny 2006 r. przez dwie Grupy Wydawnicze – Polskapresse
i Media Regionalne oraz Fundacj´ Orange. Celem Programu jest zwi´kszenie
ÊwiadomoÊci problemu, zmiana postaw wobec przemocy i agresji oraz dostarczenie
szko∏om wsparcia i narz´dzi, które skutecznie i systemowo zapobiega∏yby temu zjawisku.

Do trzeciej edycji Programu przy∏àczy∏o si´ prawie 4500 szkó∏ z ca∏ej Polski. 
Motto trzeciej edycji Programu brzmi: „Szko∏a dla spo∏ecznoÊci – spo∏ecznoÊç dla szko∏y”.
W naszym przekonaniu dzi´ki wspó∏pracy z podmiotami Êrodowiska lokalnego szko∏y
mogà coraz skuteczniej zapobiegaç przemocy i agresji. Samorzàdy, instytucje lokalne,
organizacje pozarzàdowe i stowarzyszenia sà tymi podmiotami, które zarówno w zakresie
profilaktyki, jak i w rozwiàzywaniu sytuacji kryzysowych mogà dawaç szko∏om odpowiednie
wsparcie. Z drugiej strony spo∏ecznoÊci szkolne anga˝ujàce si´ w ˝ycie rodzimego
otoczenia majà szans´ staç si´ jego liderami i êród∏em inspiracji do aktywnoÊci
spo∏ecznej. W „Raporcie” publikujemy teksty ekspertów dotyczàce m.in. tematyki
wspó∏pracy szkó∏ z lokalnym Êrodowiskiem. Wskazujà one obszary, w jakich spo∏ecznoÊci
szkolne i organizacje lokalne mogà wspó∏pracowaç na rzecz przeciwdzia∏ania oraz
profilaktyki przemocy i agresji. Przedstawiamy Paƒstwu tak˝e przyk∏ady dobrych praktyk
w zakresie anga˝owania uczniów, nauczycieli i rodziców w inicjatywy o charakterze
lokalnym. Projekty nagrodzone w tegorocznym programie grantowym sà nie tylko

List od Rady Programu 
„Szko∏a bez przemocy”
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Dorota Stanek
Prezes Polskapresse

Joanna Pilcicka
Prezes Mediów Regionalnych

Jadwiga Czartoryska
Prezes Fundacji Orange

001-021 SBP RAP 09 ost  4/21/09  3:55 PM  Page 6



7

RAPORT ROCZNY PROGRAMU SPO¸ECZNEGO „Szko∏a bez przemocy”

znakomitym przyk∏adem i wzorem, ale te˝ zwiastunem nadchodzàcych zmian
w postrzeganiu roli szko∏y w ma∏ych spo∏ecznoÊciach.

Istotnym elementem „Raportu” jest „Diagnoza szkolna 2009”. Wcià˝ obecna w polskich
szko∏ach przemoc jest powa˝nym problemem spo∏ecznym. Zapobieganie jej powinno byç
poparte rzetelnà diagnozà i opisem sytuacji. Dlatego te˝ jednym z najwa˝niejszych dzia∏aƒ
podejmowanych w ramach Programu jest „Diagnoza szkolna” – przeprowadzone ju˝ 
po raz trzeci badanie, w którym wzi´∏o udzia∏ prawie 200 szkó∏. Znaczna cz´Êç placówek
uczestniczy∏a w „Diagnozie” po raz kolejny, co da∏o mo˝liwoÊç porównania wyników
z uzyskanymi w latach poprzednich. Badanie opisuje dziedziny ˝ycia szkolnego majàce
istotne znaczenie dla rozwoju uczniów, które powinny byç przedmiotem szczególnej troski
ze strony najwy˝szych w∏adz, samorzàdów lokalnych, organizacji pozarzàdowych
i lokalnych spo∏ecznoÊci. 

Serdecznie zapraszamy do lektury „Raportu” zarówno psychologów, pedagogów,
nauczycieli, jak i rodziców, bez których wspó∏pracy i zaanga˝owania trudno wyobraziç
sobie zintegrowanà spo∏ecznoÊç szkolnà efektywnie wychowujàcà m∏odych ludzi. 

Z powa˝aniem 
Rada Programu „Szko∏a bez przemocy” 

Ewa Czemierowska-Koruba Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

Prof. Janusz Czapiƒski Jacek Micha∏owski
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Grupa Wydawnicza Polskapresse jest jednym z najwi´kszych wydawców prasy
w Polsce i najwi´kszym wydawcà dzienników regionalnych. Polskapresse jest wydawcà
tytu∏u „Polska”, który obejmuje 9 tytu∏ów regionalnych: „Polska Dziennik Ba∏tycki”, 
„Polska Dziennik ¸ódzki”, „Polska Dziennik Zachodni”, „Polska Gazeta Krakowska”,
„Polska Gazeta Wroc∏awska”, „Polska G∏os Wielkopolski”, „Polska Kurier Lubelski”, 
„Polska Mazowsze” i „Polska Metropolia Warszawska”.
Do Grupy nale˝y 6 nowoczesnych drukarni oraz 7 serwisów internetowych.
Polskapresse jest tak˝e wydawcà bezp∏atnej gazety miejskiej „Echo Miasta”, 
która ukazuje si´ w siedmiu najwi´kszych miastach Polski.
Media Polskapresse aktywnie anga˝ujà si´ w budowanie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Na swoich ∏amach prowadzà wiele akcji i kampanii spo∏ecznych rozwiàzujàcych wa˝ne 
dla spo∏ecznoÊci lokalnych problemy.

Fundacja Orange stworzona w roku 2005 przez Telekomunikacj´ Polskà i PTK Centertel
(Orange) pod nazwà Fundacja Grupy TP aktywnie uczestniczy w ˝yciu spo∏ecznym
prowadzàc autorskie programy lub wspierajàc wartoÊciowe dzia∏ania innych organizacji
pozarzàdowych w zakresie edukacji dzieci i m∏odzie˝y, ochrony zdrowia, krzewienia
kultury oraz w zakresie piel´gnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Fundacja
Orange dà˝y do tego, aby wprowadzaç pozytywne zmiany w ˝ycie jej beneficjentów. 
We wszystkie dzia∏ania Fundacji anga˝ujà si´ wolontariusze Grupy TP. G∏ównymi
Programami Fundacji Orange sà: „Dêwi´ki Marzeƒ”, „Edukacja z Internetem”, 
„Szko∏a bez przemocy”, „Telefon do Mamy”.

Organizatorzy programu spo∏ecznego 
„Szko∏a bez przemocy”

2009
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Media Regionalne to jeden z wiodàcych koncernów prasowych w Polsce, 
nale˝àcy do struktury Mecom Europe, którà tworzà silne jednostki w Danii, Norwegii,
Holandii oraz Europie Ârodkowej i Wschodniej. 
Grupa reprezentowana jest przez jedenaÊcie tytu∏ów regionalnych. Jest równie˝
w∏aÊcicielem czterech lokalnych rozg∏oÊni radiowych, szeÊciu drukarni, agencji
reklamowych „Admis” i „Gra” oraz jedenastu bezp∏atnych tygodników w Szczecinie,
Toruniu, Koszalinie, S∏upsku, Gorzowie Wlkp., Bia∏ymstoku, Radomiu, Lublinie, 
Kielcach, Rzeszowie i Opolu. 
Znakiem rozpoznawczym marki sà: lokalnoÊç, innowacyjnoÊç i dynamika dzia∏ania. 
Grupa aktywnie rozwija si´, wykorzystujàc nowe technologie oraz stale wzbogacajàc 
swojà ofert´. Do Grupy nale˝y sieç 11 portali spo∏ecznoÊciowo-informacyjnych 
MM Moje Miasto, funkcjonujàcych w najistotniejszych aglomeracjach Polski. 
Istotnym elementem strategii marketingowej Mediów Regionalnych jest wykorzystanie
elementów idei Web 2.0 w portalach regionalnych i w gazetach. Tworzymy media
spo∏ecznoÊciowe, które z za∏o˝enia sà interaktywne i otwarte na inicjatyw´, a tym samym
nadà˝ajà za zmieniajàcymi si´ oczekiwaniami i stylem ˝ycia czytelników. 
W programie spo∏ecznym „Szko∏a bez przemocy” uczestniczà: „Dziennik Wschodni”,
„Echo Dnia”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Wspó∏czesna”, 
„G∏os Dziennik Pomorza”, „Kurier Poranny”, „Nowa Trybuna Opolska”, 
„Gazeta Codzienna Nowiny” oraz „Tygodnik Ostro∏´cki”. 
www. mediaregionalne. pl 
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Organizatorzy
Program spo∏eczny „Szko∏a bez przemocy” zosta∏ zainicjowany wiosnà 2006 roku 
jako odpowiedê na narastajàcy problem przemocy i agresji w polskich szko∏ach. 
Jego g∏ównymi celami sà:

t zwrócenie uwagi opinii publicznej i zwi´kszenie ÊwiadomoÊci problemu
przemocy szkolnej 

t zmiana postaw wobec przemocy i agresji w szko∏ach

t dostarczenie szko∏om konkretnego wsparcia i narz´dzi, które skutecznie
i systemowo zwalcza∏yby to zjawisko

t wspieranie budowania spo∏ecznoÊci szkolnych. 

Program jest organizowany przez Grupy Wydawnicze Polskapresse i Media Regionalne
oraz Fundacj´ Orange. Prowadzony jest przez nast´pujàce tytu∏y regionalne: 

2009

Program spo∏eczny 
„Szko∏a bez przemocy”

DolnoÊlàskie „Polska Gazeta Wroc∏awska”

Kujawsko-pomorskie „Gazeta Pomorska”

Lubelskie „Dziennik Wschodni”

Lubuskie „Gazeta Lubuska”

¸ódzkie „Polska Dziennik ¸ódzki”, 

„Express Ilustrowany”

Ma∏opolskie „Polska Gazeta Krakowska”

Mazowieckie „Tygodnik Ostro∏´cki”, 

„Polska Metropolia Warszawska” 

Opolskie „Nowa Trybuna Opolska”

Podkarpackie „Nowiny – Gazeta Codzienna”

Podlaskie „Gazeta Wspó∏czesna”, 

„Kurier Poranny”

Pomorskie „Polska Dziennik Ba∏tycki”

Âlàskie „Polska Dziennik Zachodni”

Âwi´tokrzyskie „Echo Dnia”

Wielkopolskie „Polska G∏os Wielkopolski”

Zachodniopomorskie „G∏os Dziennik Pomorza”.
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Badania spo∏eczne 
Na potrzeby programu „Szko∏a bez przemocy” w marcu 2006 roku Centrum Badania
Opinii Spo∏ecznej przeprowadzi∏o ogólnopolskie badania socjologiczne na próbie
uczniów, nauczycieli i rodziców. Ich celem by∏a wszechstronna diagnoza zjawiska
przemocy w szko∏ach. Badania wykaza∏y, ˝e ponad 25% uczniów, nauczycieli i rodziców
uwa˝a, i˝ agresja i przemoc sà powa˝nymi problemami w wi´kszoÊci polskich szkó∏.
Wed∏ug dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk, która opracowa∏a ankiety i wyniki badania, 
mo˝na wnioskowaç, ˝e podstawowymi problemami polskiej szko∏y sà izolacja szko∏y 
od szerszego otoczenia oraz subiektywizm ocen szkolnych, przek∏adajàcy si´ 
na konflikty mi´dzy uczniami oraz mi´dzy uczniami a nauczycielami. 
Wyniki badaƒ sta∏y si´ punktem wyjÊcia dzia∏aƒ realizowanych w ramach Programu, 
który zosta∏ zainaugurowany 21 kwietnia 2006 roku. 

Rada Programu
W sk∏ad Rady Programu wchodzà eksperci, którzy merytorycznie nadzorujà przebieg
Programu, a w szczególnoÊci wyznaczajà standardy przeciwdzia∏ania przemocy w szkole.
Rada opracowa∏a kodeks „Szko∏y bez przemocy”, który wyznacza standard post´powania
dla szkó∏ chcàcych przystàpiç do Programu. Rada Programu ocenia i wybiera najlepsze
projekty w programie grantowym „Szko∏y bez przemocy”. Nasi eksperci wspó∏pracujà
równie˝ przy opracowywaniu materia∏ów metodycznych i edukacyjnych 
dla szkó∏.

Rad´ Programu „Szko∏a bez przemocy” tworzà: 
Joanna Pilcicka, prezes Mediów Regionalnych, 

Dorota Stanek, prezes Polskapresse, 

Jadwiga Czartoryska, prezes zarzàdu Fundacji Orange, 

dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, socjolog, 

Ewa Czemierowska-Koruba, psycholog ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki 

„Spójrz Inaczej”, 

prof. Janusz Czapiƒski, psycholog spo∏eczny, 

Jacek Micha∏owski, psycholog, dyrektor programowy 

Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci. 
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Publikacje w dziennikach regionalnych 
Od marca 2008 do lutego 2009 roku na ∏amach dzienników regionalnych ukaza∏o si´
ponad 1000 publikacji, z których ponad po∏ow´ stanowià materia∏y poradnikowe,
prezentacje dobrych praktyk, badania i analizy problemów.

W ka˝dym z 18. tytu∏ów regionalnych
prowadzàcych Program tematem
przemocy i agresji szkolnej zajmuje si´
przynajmniej jeden dziennikarz, który 
na bie˝àco informuje o dzia∏aniach
Programu. Dziennikarze – koordynatorzy
regionalni Programu – biorà udzia∏
w warsztatach regionalnych dla
nauczycieli, przeprowadzajà wywiady
z ekspertami, a tak˝e publikujà na ∏amach
dzienników przyk∏ady dobrych praktyk 
ze szkó∏ na swoim terenie. Interweniujà
i reagujà na zg∏aszane przez uczniów,
rodziców i nauczycieli przypadki przemocy
i agresji. Opisujà równie˝ pozytywne
przyk∏ady rozwiàzaƒ zastosowanych 
przez szko∏y w takich sytuacjach. Dzi´ki
zaanga˝owaniu prasy regionalnej Program
obejmuje swoim zasi´giem ca∏à Polsk´. 

Szko∏y w Programie
We wrzeÊniu 2006 roku organizatorzy zaprosili do wspó∏pracy szko∏y z ca∏ej Polski. 
Do Programu mog∏y przystàpiç te, które wype∏ni∏y formularz zg∏oszeniowy i zadeklarowa∏y,
˝e b´dà przestrzegaç zasad kodeksu „Szko∏y bez przemocy”. Pod deklaracjà musia∏
podpisaç si´ dyrektor placówki, przedstawiciel Rady Rodziców, samorzàdu
uczniowskiego oraz organu prowadzàcego szko∏´. 

W roku szkolnym 2006/2007 do Programu przy∏àczy∏o si´ blisko 3000 szkó∏, co stanowi
10 % wszystkich szkó∏ w Polsce. W kolejnym roku szkolnym (2007/2008) w Programie
uczestniczy∏o prawie 5000 placówek (15% ogó∏u w Polsce). 

W trzeciej edycji (rok szkolny 2008/2009) do Programu przystàpi∏o prawie 4200 szkó∏,
z czego ponad 1300 szkó∏ zg∏osi∏o si´ po raz pierwszy.

2009

46%

12%
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40%

informacje o Programie

dobre praktyki, porady ekspertów, wywiady

interwencje

badania i analizy
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Dzi´ki wsparciu Fundacji Orange szko∏y po raz kolejny otrzyma∏y materia∏y promocyjne 
– broszur´ dla nauczycieli, plakaty z kodeksem „Szko∏y bez przemocy”, naklejki na drzwi
informujàce o tym, ˝e szko∏a bierze udzia∏ w Programie.

„Szko∏a dla spo∏ecznoÊci 
– spo∏ecznoÊç dla szko∏y”
Dzia∏aniom programu „Szko∏a bez
przemocy” w trzeciej edycji towarzyszy
przes∏anie: „Szko∏a dla spo∏ecznoÊci 
– spo∏ecznoÊç dla szko∏y”. Organizatorzy
chcà zach´ciç spo∏ecznoÊci szkolne 
do podejmowania dzia∏aƒ integrujàcych 
je ze Êrodowiskiem lokalnym. Tegoroczne
propozycje sà skoncentrowane 
na aktywizowaniu nauczycieli, uczniów 
oraz rodziców w kierunku wspó∏pracy
z samorzàdami lokalnymi i innymi
podmiotami Êrodowiska lokalnego
w zakresie przeciwdzia∏ania przemocy
i agresji szkolnej. 

Kodeks „Szko∏y bez przemocy”
W czerwcu 2006 roku dzienniki regionalne
og∏osi∏y kodeks „Szko∏y bez przemocy”,
który powsta∏ przy wspó∏pracy Rady
Programu oraz partnerów merytorycznych.
W Kodeksie mo˝na znaleêç standardy,
jakie powinna spe∏niaç i jakimi powinna
kierowaç si´ szko∏a dzia∏ajàca na rzecz
ograniczenia przemocy na swoim terenie.
Kodeks zosta∏ przygotowany w dwóch
wersjach – dla doros∏ych i starszych
uczniów oraz dla uczniów m∏odszych. 
Trafi∏ w formie plakatu do wszystkich szkó∏,
które zg∏osi∏y si´ do Programu. 
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Strona www
Na potrzeby szkó∏, które zobowiàzà∏y si´ do przestrzegania zasad kodeksu „Szko∏y 
bez przemocy” i podejmowania konkretnych dzia∏aƒ zapobiegajàcych agresji, zosta∏a
uruchomiona strona internetowa www.szkolabezprzemocy.pl, zawierajàca materia∏y
edukacyjne i poradnikowe dla nauczycieli, uczniów i rodziców, informacje o instytucjach
wspierajàcych szko∏y oraz opis dzia∏aƒ prowadzonych w ramach Programu. Miesi´cznie
stron´ odwiedza Êrednio ponad 13 000 u˝ytkowników. Na stronie funkcjonuje forum
dyskusyjne i regularnie odbywajà si´ czaty z ekspertami. Na podstawie artyku∏ów
z dzienników regionalnych zosta∏a stworzona baza dobrych praktyk, czyli najciekawszych
i najlepszych dzia∏aƒ prowadzonych przez szko∏y bioràce udzia∏ w Programie. 

Mapa szkó∏ w III edycji Programu
Na mapie szkó∏ w trzeciej edycji Programu, zamieszczonej na stronie internetowej
www.szkolabezprzemocy.pl, mo˝na znaleêç podstawowe informacje o szko∏ach, 
które zg∏osi∏y si´ do Programu. Mapa umo˝liwia równie˝ poznanie zadeklarowanych 
przez szko∏y dzia∏aƒ i dodawanie bie˝àcych opisów wydarzeƒ szkolnych, zwiàzanych
z profilaktykà przemocy. Dzi´ki aktualnym wiadomoÊciom ze szkó∏ odwiedzajàcy stron´
mogà dowiedzieç si´, jakie pomys∏y majà spo∏ecznoÊci szkolne na zapobieganie
przemocy i na integracj´ ze Êrodowiskiem lokalnym. Dla tych wszystkich, którzy chcà
dopingowaç szko∏y w realizacji zadeklarowanych dzia∏aƒ, zosta∏o uruchomione pole 
do wpisywania komentarzy i opinii.
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001-021 SBP RAP 09 ost  4/21/09  3:55 PM  Page 16



Diagnoza szkolna
G∏ównym celem badania „Diagnoza szkolna 2009” jest pomoc szko∏om w rzetelnej
analizie êróde∏ problemów oraz skali zjawiska, co ma u∏atwiç skuteczne przeciwdzia∏anie
przemocy i agresji. 

Badanie polega na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych zarówno z uczniami, jak
i nauczycielami, z zachowaniem wszelkich rygorów badaƒ spo∏ecznych. Ankiety zosta∏y
przygotowane przez prof. Janusza Czapiƒskiego. Ka˝da z uczestniczàcych w audycie
szkó∏ otrzymuje wyniki na swój temat wraz z analizà zbiorczà dotyczàcà pozosta∏ych szkó∏.
Badanie jest narz´dziem diagnozujàcym, sygna∏em dla szkó∏, co nale˝y zmieniç, aby
sytuacja uleg∏a poprawie. Rzetelna informacja na temat tego, jak w szkole czujà si´
uczniowie i nauczyciele oraz czy relacje uczeƒ – uczeƒ, uczeƒ – nauczyciel, nauczyciel –
rodzic rozwijajà si´ poprawnie, jest podstawà do przygotowania rozwiàzaƒ systemowych.
Partnerem badania „Diagnoza szkolna 2009” jest firma badawcza MillwardBrown SMG/KRC.

Badanie „Diagnoza szkolna 2009” relizowane by∏o w 170 szko∏ach, w styczniu i lutym
2009 roku. Badania w 67 szko∏ach zosta∏y sfinansowane przez samorzàdy, które otrzyma∏y
tytu∏ Partnera Lokalnego Programu.

Nagrody i konkursy w ramach Programu
Konkurs na blog 

Konkurs dla uczniów na najlepszy blog pt.: „Nie myÊlimy tylko o sobie – moja szko∏a 
dla sàsiadów” to nowa inicjatywa Organizatorów Programu, która ma byç przede
wszystkim atrakcyjnym sposobem zaanga˝owania uczniów w dzia∏ania na rzecz innych. 

Tytu∏ konkursu nawiàzuje do motta trzeciej edycji Programu. Uczniowie na swoich blogach
mogli opisywaç pomys∏y na skuteczne przeciwdzia∏anie zjawisku przemocy i agresji
szkolnej, sprawdziç i opisaç, jak szko∏a wspó∏pracuje w tym zakresie ze Êrodowiskiem
lokalnym oraz w jaki sposób wciela w ˝ycie zasady kodeksu „Szko∏y bez przemocy”. 
Pisali jednak nie tylko o przemocy, ale tak˝e o nietolerancji, przyjaêni, rodzinie,
wartoÊciach, komentowali bie˝àce wydarzenia w szkole. Blogi dost´pne by∏y na specjalnej
konkursowej stronie www.blogsbp.pl. 

Blogi ocenia jury konkursowe, w sk∏ad którego wchodzà dziennikarze gazet regionalnych
prowadzàcych Program. Nagrodà g∏ównà w konkursie jest laptop. Autorzy trzech
wyró˝nionych blogów otrzymajà oprogramowanie komputerowe. Najlepsze prace 
oraz sylwetki ich autorów b´dà publikowane na ∏amach dzienników regionalnych. 
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Ponadto zwyci´zca konkursu i autorzy wyró˝nionych blogów b´dà mogli odbyç minista˝
w redakcjach dzienników regionalnych.

Konkurs na najlepszego wychowawc´

Konkurs na najlepszego wychowawc´ zosta∏ og∏oszony przez Organizatorów Programu
w marcu 2009 roku. W ka˝dym województwie uczniowie, rodzice i inni uczestnicy
spo∏ecznoÊci szkolnych wybierajà najlepszego wychowawc´. G∏ównym celem konkursu
jest wzmocnienie wychowawczej roli nauczycieli. 
Zg∏oszenia kandydatów do tytu∏u najlepszego wychowawcy by∏y rejestrowane 
za poÊrednictwem strony internetowej Programu. Nazwiska dziesi´ciu wychowawców,
którzy otrzymali najwi´kszà liczb´ g∏osów, zosta∏y opublikowane na kuponach
zamieszczonych w dziennikach regionalnych prowadzàcych konkurs. G∏osownie trwa 
do koƒca kwietnia. Wyniki konkursu zostanà og∏oszone 13 maja 2009 roku. UroczystoÊç
wr´czenia nagród najlepszym wychowawcom, dzi´ki którym b´dà oni mogli sfinansowaç
podejmowane inicjatywy, odb´dzie si´ 5 czerwca podczas Dnia Szko∏y bez Przemocy.

Program grantowy 

Program grantowy jest jednym z g∏ównych dzia∏aƒ realizowanych w ramach programu
spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”. W roku szkolnym 2008/2009 jego nadrz´dnym
celem by∏o zaanga˝owanie spo∏ecznoÊci do przygotowania szkolnych projektów na rzecz
Êrodowiska lokalnego. Zgodnie z mottem trzeciej edycji: „Szko∏a dla spo∏ecznoÊci 
– spo∏ecznoÊç dla szko∏y” Organizatorzy chcà zach´ciç szko∏y bioràce udzia∏ w programie
grantowym i lokalne Êrodowiska do podejmowania wspólnych inicjatyw przeciwko
przemocy i agresji. 

Autorem prac zg∏aszanych do konkursu móg∏ byç ka˝dy z uczestników spo∏ecznoÊci
szkolnej – nauczyciel, uczeƒ lub rodzic. Ka˝da placówka bioràca udzia∏ w trzeciej edycji
Programu, mog∏a zg∏osiç maksymalnie trzy projekty, wybrane z pi´ciu kategorii: „Kultura
i sztuka”, „Tolerancja i integracja”, „Mój region”, „Wolontariat: i „Sport”. Nades∏ane projekty
by∏y oceniane na podstawie takich kryteriów, jak: adekwatnoÊç dzia∏aƒ do zak∏adanych
celów, partnerstwo szko∏y z podmiotami Êrodowiska lokalnego, oryginalnoÊç pomys∏u,
zaanga˝owanie ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej w projekt oraz d∏ugofalowoÊç dzia∏aƒ.
Podobnie jak w roku szkolnym 2007/2008, spoÊród prawie 1000 nades∏anych zg∏oszeƒ
Rada Programu wybra∏a 80 najlepszych prac, których autorzy otrzymali granty dla szko∏y
w wysokoÊci do 5000 z∏ na realizacj´ planowanych dzia∏aƒ. Kolejna gala rozdania grantów,
z udzia∏em przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej,
odby∏a si´ 14 stycznia 2009 roku w Belwederze. Mecenasem grantów by∏a Fundacja
Orange.
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Samorzàdy – Partnerzy Lokalni Programu
Do udzia∏u w Programie oprócz szkó∏ zapraszane sà tak˝e samorzàdy lokalne 
(miasta, powiaty, starostwa i gminy), które po z∏o˝eniu deklaracji uczestnictwa mogà
otrzymaç tytu∏ Partnera Lokalnego Programu. Zaproszenie i wspó∏praca szkó∏
z samorzàdami lokalnymi bardzo dobrze wpisujà si´ w realizacj´ motta trzeciej edycji:
„Szko∏a dla spo∏ecznoÊci – spo∏ecznoÊç dla szko∏y”. Partnerzy Lokalni Programu
zobowiàzali si´ do zrealizowania na swoim terenie co najmniej dwóch z zaproponowanych
przez Organizatorów programu dzia∏aƒ:

t sfinansowania badania „Diagnoza szkolna” w wybranych szko∏ach

t zwi´kszenia liczby etatów psychologów lub pedagogów 

t sfinansowania szkolenia dla uczniów i nauczycieli, zwiàzanego z profilaktykà
przemocy i dzia∏aniami na rzecz Êrodowiska lokalnego.

W roku szkolnym 2008/20009 do Programu zg∏osi∏o si´ 19 samorzàdów lokalnych.
DwanaÊcie z nich sfinansowa∏o badania „Diagnoza szkolna 2009” w 67 szko∏ach.
Dziesi´ç samorzàdów zadeklarowa∏o sfinansowanie dodatkowych etatów psychologów
i pedagogów w szko∏ach, dla których sà organem prowadzàcym. TrzynaÊcie samorzàdów
zgodzi∏o si´ sfinansowaç szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli na ∏àczna kwot´
420 000 z∏otych. Mediacje rówieÊnicze, Trening Zast´powania Agresji, Trening PewnoÊci
Siebie, wspó∏praca szko∏y z rodzicami, profilaktyka agresji dla dzieci, projekty uczniowskie
na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej – to tylko niektóre ze szkoleƒ wybranych przez samorzàdy.

Lista Partnerów Lokalnych Programu w III edycji:

t Miasto Wroc∏aw

t Miasto i Gmina Pilica

t Gmina Polanica-Zdrój

t Gmina Lubin

t Miasto i Gmina Prabuty

t Gmina D´bica

t Gmina D∏ugo∏´ka

t Miasto Bytom

t Miasto Zabrze

t Powiat w´growski

t Gmina Miasto Âwidnica 

t Gmina Za∏uski

t Urzàd Miejski w Kluczborku

t Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
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t Urzàd Miasta ÂwinoujÊcia

t Gmina Polkowice

t Miasto i Gmina Staszów

t Miasto Bia∏ystok

t Gmina K∏aj

Ogólnopolska konferencja dla samorzàdów 

W ramach programu „Szko∏a bez przemocy” 19 listopada 2008 roku w Warszawie 
odby∏a si´ ogólnopolska konferencja pt. „Wspó∏praca samorzàdów lokalnych ze szko∏ami
w zakresie przeciwdzia∏ania przemocy”. Na zaproszenie Organizatorów Programu
odpowiedzia∏o ponad stu przedstawicieli samorzàdów lokalnych, dyrektorów szkó∏ 
oraz organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si´ na co dzieƒ problemem przemocy
i agresji wÊród dzieci i m∏odzie˝y. GoÊciem specjalnym konferencji by∏ Rune Nensen,
przewodniczàcy Mi´dzynarodowego Centrum Treningu Zast´powania Agresji.

Warsztaty regionalne „Szko∏y bez przemocy”
Warsztaty regionalne programu „Szko∏a bez przemocy” to cykl konferencji regionalnych
adresowanych do nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkó∏, które uczestniczà
w trzeciej edycji Programu. W ka˝dym województwie odbywajà si´ jednodniowe
spotkania, sk∏adajàce si´ z cz´Êci dyskusyjnej oraz praktycznej. Podczas sesji
warsztatowych uczestnicy podnoszà swoje kwalifikacj´ w obszarach istotnych z punktu
widzenia profilaktyki agresji i przemocy. Radzenie sobie ze stresem, mobbing rówieÊniczy
w szkole, trening pewnoÊci siebie, sposoby reagowania na agresj´, mediacje
rówieÊnicze, wspó∏praca z rodzicami, praca z samorzàdem uczniowskim – to niektóre
z tematów sesji szkoleniowych, które Organizatorzy przygotowali dla uczestników. 
Cz´Êç panelowa natomiast to okazja do dyskusji z przedstawicielami samorzàdów
lokalnych na temat specyfiki i form wspó∏pracy szkó∏ z samorzàdami lokalnymi 
na rzecz profilaktyki i przeciwdzia∏ania przemocy.

5 czerwca – Dzieƒ Szko∏y bez Przemocy
5 czerwca 2009 roku ju˝ po raz drugi obchodziç b´dziemy Dzieƒ Szko∏y bez Przemocy.
B´dzie to wydarzenie podsumowujàce dzia∏ania podejmowane przez ca∏y 
rok szkolny 2008/2009. 

W pierwszym Dniu Szko∏y bez Przemocy udzia∏ wzi´∏o 1300 szkó∏ z ca∏ej Polski. 
Na konkurs fotograficzny og∏oszony z tej okazji nades∏ano 263 zdj´cia. Organizatorzy 
oraz uczniowie przekazali Prezydentowi Lechowi Kaczyƒskiemu ksi´g´ „Razem przeciw
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przemocy” z 200 000 podpisów uczniów, nauczycieli i rodziców pod Listem Otwartym 
do W∏adz RP. Ksi´g´ otrzymali równie˝ Premier Donald Tusk, Marsza∏ek Sejmu RP
Bronis∏aw Komorowski oraz Marsza∏ek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Szko∏y, które zg∏oszà w tym roku ch´ç zorganizowania na swoim terenie Dnia Szko∏y 
bez Przemocy, otrzymajà za poÊrednictwem strony internetowej i poczty e-mail wskazówki
i propozycje dotyczàce scenariusza wydarzenia. B´dà mog∏y przygotowaç taki plan, 
aby spotkania 5 czerwca we wszystkich szko∏ach mia∏y podobny charakter i zjednoczy∏y
uczestników we wspólnym geÊcie sprzeciwu wobec przemocy. Podczas Dnia Szko∏y 
bez Przemocy w Warszawie odb´dzie si´ wr´czenie nagród szesnastu nauczycielom 
– zwyci´zcom ogólnopolskiego konkursu na najlepszego wychowawc´.

Problemu przemocy nie da si´ rozwiàzaç
bez zaanga˝owania i wspó∏pracy ca∏ych
spo∏ecznoÊci szkolnych, dlatego Dzieƒ
szko∏y bez Przemocy ma byç po raz
kolejny Êwi´tem, w którym szko∏y
i spo∏ecznoÊci lokalne w ca∏ej Polsce
g∏oÊno powiedzà NIE agresji i przemocy
w szko∏ach. 
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Diagnoza szkolna 2009
Przemoc i inne problemy w polskiej

szkole
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Tegoroczne badanie jest trzecim pomiarem w ramach projektu „Diagnoza szkolna”.
Pierwszy pomiar zrealizowany zosta∏ na próbie 192 szkó∏ ró˝nych typów 
(V i VI klasy szkó∏ podstawowych, gimnazja i szko∏y ponadgimnazjalne) w okresie 
od listopada 2006 r. do lutego 2007 r.1 Drugi pomiar objà∏ 292 szko∏y, 
w tym 117 bioràcych udzia∏ w edycji pierwszej, i przeprowadzony zosta∏ w lutym 2008 r.2.
W trzecim, tegorocznym pomiarze przebadano w okresie od lutego do marca 166 szkó∏,
w tym 40 z poprzednich pomiarów. W przypadku niektórych wskaêników odwo∏ujemy si´
tak˝e do ogólnopolskiego badania przeprowadzonego – tak˝e w ramach programu
„Szko∏a bez przemocy” –  wiosnà 2006 r.

„Diagnoza szkolna” nie jest badaniem w pe∏ni reprezentatywnym, poniewa˝ próby nie by∏y
dobierane losowo spoÊród ca∏ej populacji polskich szkó∏. W badaniu bra∏y udzia∏ szko∏y,
które w ramach programu „Szko∏a bez przemocy” wyrazi∏y ch´ç udzia∏u w „Diagnozie”.
Aby zwi´kszyç reprezentatywnoÊç próby uczniów, zastosowano wagi analityczne, 
które uwzgl´dnia∏y struktur´ populacji m∏odzie˝y uczàcej si´ w ró˝nych typach szkó∏.
Wyniki badania mo˝na zatem ostro˝nie generalizowaç na populacj´ m∏odzie˝y, ale tylko
do wieku obowiàzku szkolnego. Powy˝ej tego wieku (praktycznie powy˝ej poziomu
gimnazjum) prób´ mo˝na uznaç za reprezentatywnà tylko dla populacji uczàcej si´ cz´Êci
m∏odzie˝y. Próba nauczycieli zwa˝ona by∏a tak˝e ze wzgl´du na typ szko∏y.

W wybranych szko∏ach badano uczniów ze wszystkich poziomów (wyjàtek stanowi∏y
szko∏y podstawowe, w których uwzgl´dniano tylko dwie ostatnie klasy – V i VI) oraz grup´
dost´pnych nauczycieli. Na ka˝dym poziomie badano uczniów dwóch skrajnych klas
w notacji szko∏y (np. A i D). Badanie mia∏o charakter audytoryjny z udzia∏em po∏owy
uczniów obecnych w klasie danego dnia.

Próba uczniów w tym roku liczy∏a 11 382 osoby3. Próba nauczycieli – 2310 osób. 
W 2007 r. w próbie znalaz∏o si´ 12 555 uczniów i 2733 nauczycieli, a w 2008 r. 
– 21 757 uczniów i 4093 nauczycieli.

Autorami pomys∏u badania i kwestionariuszy sà dr hab. Anna Giza-Poleszczuk
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Janusz Czapiƒski z Uniwersytetu Warszawskiego
i Wy˝szej Szko∏y Finansów i Zarzàdzania w Warszawie. 
Autorem „Raportu” jest prof. Janusz Czapiƒski.

2009

Informacje o badaniu

1 Dalej zwany pomiarem 2007 lub krótko – 2007.
2 Dalej zwany pomiarem 2008 lub krótko – 2008.
3 W poszczególnych analizach mog∏o si´ znaleêç mniej przypadków ze wzgl´du na braki danych 

lub odpowiedê „nie dotyczy”.
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Wykonawcà tegorocznej i ubieg∏orocznej edycji badania jest SMG KRC. Edycja badania 
w 2007 r. zrealizowana zosta∏a w terenie przez magistrantów Instytutu Socjologii UW
i Wydzia∏u Psychologii Wy˝szej Szko∏y Finansów i Zarzàdzania w Warszawie. 

Za sprawy organizacyjne i promocyjne projektu „Szko∏a bez przemocy” odpowiada
agencja Profile.

Badanie zosta∏o sfinansowane przez Fundacj´ Orange i samorzàdy b´dàce Partnerami
Lokalnymi programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”.

Informacje na temat programu „Szko∏a bez przemocy” dost´pne sà na:
www.szkolabezprzemocy.pl.
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Uczniowie4

P∏eç: ch∏opcy – 47,3 proc., dziewcz´ta – 52,7 proc. 

Klasa miejscowoÊci:
miasto wojewódzkie 26,2 proc.
inne miasto powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców 7,9 proc.
miasto 10-100 tys. mieszkaƒców 32,1 proc.
miejscowoÊç do 10 tys. mieszkaƒców 33,9 proc.

2009

Spo∏eczno-demograficzna 
charakterystyka próby

Typ szko∏y

Wiek oszacowany na podstawie poziomu szkolnego:
Wiek Cz´stoÊç Procent Procent

wa˝nych

Wa˝ne 11 1607 14,1 14,1

12 1607 14,1 14,1

13 1297 11,4 11,4

14 1288 11,3 11,3

15 1286 11,3 11,3

16 1295 11,3 11,3

17 1352 11,8 11,8

18 1326 11,6 11,6

19 365 3,2 3,2

Ogó∏em 11423 100,0 100,0

Braki Systemowe braki 2 0
danych danych

Ogó∏em 11425 100,0

Szko∏a Cz´stoÊç Procent Procent 
wa˝nych

Podstawowa 3215 28,1 28,1

Gimnazjum 3872 33,9 33,9

Ponadgimnazjalna 4338 38,0 38,0

Ogó∏em 11425 100,0 100,0

4 Próba wa˝ona.
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Nauczyciele5

P∏eç: m´˝czyêni – 17,2 proc., kobiety – 82,8 proc. 
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5 Próba wa˝ona.

Województwo
Statystyki

Województwo Cz´stoÊç Procent Procent
wa˝nych

DolnoÊlàskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

¸ódzkie

Ma∏opolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Âlàskie

Âwi´tokrzyskie

Warmiƒsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Ogó∏em

1686 14,8 14,8

452 4,0 4,0

438 3,8 3,8

464 4,1 4,1

475 4,2 4,2

872 7,6 7,6

1287 11,3 11,3

806 7,1 7,1

991 8,7 8,7

511 4,5 4,5

621 5,4 5,4

930 8,1 8,1

201 1,8 1,8

607 5,3 5,3

624 5,5 5,5

459 4,0 4,0

11425 100,0 100,0

Wiek
Wiek Cz´stoÊç Procent Procent

wa˝nych

Wa˝ne do 30 331 14,3 17,4

31-40 721 31,2 37,9

41-50 623 27,0 32,8

51+ 226 9,8 11,9

Ogó∏em 1902 82,3 100,0

Braki Systemowe braki 409 17,7
danych danych

Ogó∏em 2311 100,0
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Klasa miejscowoÊci:
miasto wojewódzkie 26,1 proc.
inne miasto powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców 8,8 proc.
miasto 10-100 tys. mieszkaƒców 31,9 proc.
miejscowoÊç do 10 tys. mieszkaƒców 33,3 proc.

2009

Sta˝ pracy w zawodzie nauczyciela
Liczba lat Cz´stoÊç Procent Procent 

wa˝nych

do 5 352 15,2 15,2

6-10 444 19,2 19,2

11-19 551 23,9 23,9

20-25 410 17,7 17,7

>25 554 24,0 24,0

Ogó∏em 2311 100,0 100,0

Typ szko∏y
Szko∏a Cz´stoÊç Procent Procent 

wa˝nych

Podstawowa 686 29,7 29,7

Gimnazjum 774 33,5 33,5

Ponadgimnazjalna 850 36,8 36,8

Ogó∏em 2311 100,0 100,0
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Województwo
Statystyki

Województwo Cz´stoÊç Procent Procent
wa˝nych

DolnoÊlàskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

¸ódzkie

Ma∏opolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Âlàskie

Âwi´tokrzyskie

Warmiƒsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Ogó∏em

379 16,4 16,4

91 3,9 3,9

79 3,4 3,4

99 4,3 4,3

114 4,9 4,9

143 6,2 6,2

263 11,4 11,4

137 5,9 5,9

203 8,8 8,8

102 4,4 4,4

146 6,3 6,3

178 7,7 7,7

43 1,9 1,9

128 5,5 5,5

116 5,0 5,0

89 3,9 3,9

2311 100,0 100,0
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Sport
Nieco ponad 1/4 badanej m∏odzie˝y (27,1 proc., tyle samo co w 2008 r.) nale˝y 
do jakiegoÊ klubu sportowego, a znakomita wi´kszoÊç dzia∏a w klubie aktywnie 
(77 proc., nieco mniej ni˝ w 2008 r.). Procent m∏odzie˝y nale˝àcej do klubu sportowego
spada po zakoƒczeniu gimnazjum, natomiast aktywnoÊç sportowa klubowiczów roÊnie
radykalnie zarówno wÊród ch∏opców, jak i dziewczàt po przejÊciu do gimnazjum.

Procent ch∏opców i dziewczàt z ró˝nych typów szkó∏, nale˝àcych do klubu sportowego
i dzia∏ajàcych w nim aktywnie w 2009 r.

Internet 
96 procent – nieco wi´cej dziewczàt (97 proc.) ni˝ ch∏opców (95 proc.) deklaruje, 
˝e korzysta z internetu. Rok wczeÊniej internautów by∏o nieco mniej (93 proc.). 
Najcz´Êciej korzystajà z internetu w domu (88 proc., w 2008 r. – 81 proc.), a nast´pnie
w szkole (59 proc., tyle samo co w 2008 r.), u kolegów (48 proc., w 2008 r. – 47 proc.)
i u rodziny (42 proc., w 2008 r. – 38 proc.); najrzadziej w kawiarence internetowej/klubie
(9 proc., w 2008 r. – 10 proc.). 
Przeci´tnie sp´dzajà w internecie nieca∏e 2,5 godz. dziennie (nieco mniej ni˝ rok temu).
Podobnie jak rok temu, znacznie wi´cej czasu w sieci sp´dzajà ch∏opcy 
(20 godz. tygodniowo) ni˝ dziewcz´ta (13 godz.).

2009

Styl ˝ycia i zachowania problemowe
m∏odzie˝y szkolnej
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Liczba godzin sp´dzonych w internecie w ciàgu tygodnia przez dziewcz´ta i ch∏opców
z ró˝nych typów szkó∏ w 2008 i 2009 r.

DoÊwiadczenia seksualne
M∏odzie˝ szkó∏ ponadpodstawowych spytaliÊmy o satysfakcj´ z ˝ycia seksualnego.
Odpowiedê: „nie dotyczy” uznaliÊmy za brak inicjacji seksualnej (w szerokim tego s∏owa
znaczeniu). Pozytywnie na to pytanie odpowiedzia∏o, podobnie jak w poprzednich latach,
51 proc. uczniów. 
W stosunku do roku 2007 zmieni∏a si´ nieco struktura wieku inicjacji seksualnej: przyby∏o
uczniów po inicjacji w grupie 15-latków, a uby∏o w grupach najstarszych (18-19 lat).
Najwi´kszy przyrost inicjacji seksualnej nast´puje po przejÊciu z gimnazjum do szko∏y
ponadgimnazjalnej (wzrost o 14 pkt. proc.). W ka˝dym roczniku wyst´puje procentowa
przewaga ch∏opców po inicjacji nad dziewcz´tami. Jednak wraz z wiekiem uczniów
przewaga ta si´ zmniejsza. 
M∏odsze dziewcz´ta (13 i 14 lat) deklarujà mniejszà, a starsze (17-19 lat) wi´kszà 
od ch∏opców satysfakcj´ z ˝ycia seksualnego.

31
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Odsetek m∏odzie˝y w wieku 13-19 lat, która przesz∏a inicjacj´ seksualnà w 2007, 2008
i 2009 r.

Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 13-19 lat, którzy przeszli inicjacj´ seksualnà
w 2009 r.

1 – bardzo niezadowolony (a)... 6 – bardzo zadowolony (a).

Zadowolenie z ˝ycia seksualnego u ch∏opców i dziewczàt w ró˝nym wieku w 2008 r.
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Papierosy
Odsetek palaczy roÊnie wraz z wiekiem. W porównaniu z 2007 r. spad∏a liczba palaczy
wÊród starszej m∏odzie˝y i nie zmieni∏a si´ w grupach m∏odszych. Wzros∏a nieco liczba
wypalanych tygodniowo papierosów (z 50 w 2007 do 53 w 2009 r.). Ch∏opcy palà cz´Êciej
i wi´cej ni˝ dziewcz´ta, przy czym ró˝nica ta roÊnie z wiekiem; w przypadku liczby
wypalanych papierosów wzrost ten jest skokowy po przejÊciu do szko∏y
ponadgimnazjalnej i wynika z gwa∏townego wzrostu liczby papierosów wypalanych 
przez ch∏opców (wÊród dziewczàt liczba ta utrzymuje si´ na podobnym poziomie 
co w ostatniej klasie gimnazjum). 

Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat palàcych papierosy i liczba wypalanych
przez nich papierosów w ciàgu tygodnia w 2007 i 2009 r. 
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Zachowania autodestrukcyjne
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Odsetek ch∏opców i dziewczàt wieku 11-19 lat palàcych papierosy i liczba wypalanych
przez nich papierosów w ciàgu tygodnia w 2009 r.

Alkohol
Odsetek m∏odzie˝y przyznajàcej si´ do picia alkoholu w ciàgu minionych 12 miesi´cy
i w ciàgu jednego miesiàca spad∏ w porównaniu z rokiem 2008 do poziomu z roku 2007
w grupie gimnazjalistów. W pozosta∏ych grupach m∏odzie˝y utrzyma∏ si´ na tym samym 
poziomie co rok wczeÊniej. 
Nieco tylko cz´Êciej po alkohol si´gajà ch∏opcy ni˝ dziewcz´ta i ró˝nica ta zaznacza si´
we wszystkich grupach wieku.

Odsetek m∏odzie˝y w wieku 11-19 lat, która pi∏a alkohol w okresie ostatnich 12 miesi´cy
w 2007, 2008 i 2009 r.
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Odsetek m∏odzie˝y w wieku 11-19 lat, która pi∏a alkohol w ostatnim miesiàcu w 2007,
2008 i 2009 r.

Odsetek m∏odzie˝y w wieku 11-19 lat, która pi∏a alkohol w okresie ostatnich 12 miesi´cy
i w ostatnim miesiàcu w 2009 r.

Narkotyki i dopalacze
W porównaniu z rokiem 2007 deklarowane za˝ywanie narkotyków wzros∏o w m∏odszych
grupach i spad∏o wÊród starszej m∏odzie˝y (w wieku 17-18 lat), ale w porównaniu z rokiem
2008 spad∏o generalnie, z wyjàtkiem najstarszej m∏odzie˝y. Cz´Êciej narkotyki biorà
ch∏opcy ni˝ dziewcz´ta i ró˝nica ta roÊnie z wiekiem, szczególnie gwa∏townie za sprawà

35
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ch∏opców, po przejÊciu do szko∏y ponadgimnazjalnej; w przypadku dziewczàt cz´stoÊç
za˝ywania narkotyków w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej nie ulega zmianie.

Odsetek m∏odzie˝y w wieku 11-19 lat bioràcej narkotyki w okresie ostatnich 12 miesi´cy
w 2007, 2008 i 2009 r.

Odsetek m∏odzie˝y w wieku 11-19 lat bioràcej narkotyki w ostatnim miesiàcu w 2007,
2008 i 2009 r.
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Odsetek m∏odzie˝y w wieku 11-19 lat bioràcej narkotyki w okresie ostatnich 12 miesi´cy
i w ostatnim miesiàcu w 2009 r.

Cz´stoÊç brania narkotyków w ciàgu ca∏ego ˝ycia spad∏a w porównaniu z dwoma
minionymi latami w grupie starszej m∏odzie˝y i spadek ten jest jeszcze wi´kszy ni˝ spadek
odsetka uczniów za˝ywajàcych narkotyki w ostatnim roku i w ostatnim miesiàcu. Wi´cej
ch∏opców ni˝ dziewczàt bra∏o dotychczas narkotyki ponad 20 razy. O ile wÊród dziewczàt
wskaênik ten nieznacznie zmienia si´ z wiekiem, u ch∏opców roÊnie gwa∏townie po 16 roku
˝ycia. W grupie 19-latków ju˝ 19 proc. ch∏opców i tylko 4 proc. dziewczàt przyznaje, 
˝e bra∏o narkotyki wi´cej ni˝ 20 razy.

Odsetek m∏odzie˝y w wieku 11-19 lat, która bra∏a narkotyki wi´cej ni˝ 20 razy w ˝yciu
w 2007, 2008 i 2009 r.
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Odsetek dziewczàt i ch∏opców w wieku 11-19 lat, którzy brali narkotyki wi´cej ni˝ 20 razy
w ˝yciu w 2009 r.

W tym roku po raz pierwszy spytaliÊmy o u˝ywanie dopalaczy. 91 proc. uczniów nigdy 
nie u˝ywa∏o dopalaczy, w tym 4 proc. nie wie nawet, co to jest. Wi´kszoÊç uczniów, 
którzy mieli kontakt z dopalaczami, u˝ywa∏a ich dawniej ni˝ przed miesiàcem. 
Po dopalacze si´gajà dwuipó∏krotnie cz´Êciej ch∏opcy (12,5 proc.) ni˝ dziewcz´ta
(5 proc.). U˝ywanie dopalaczy w niewielkim stopniu zale˝y od wieku ucznia; 
generalnie jednak cz´stsze jest wÊród starszej m∏odzie˝y. U˝ywanie dopalaczy wià˝e si´
z za˝ywaniem narkotyków, zw∏aszcza wÊród starszych uczniów, ale s∏abiej skorelowane
jest z piciem alkoholu i paleniem papierosów. 
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Kiedy u˝ywa∏eÊ(-aÊ) tzw. dopalaczy
Cz´stoÊç Procent Procent

wa˝nych

Nie zdarzy∏o si´ 9997 87,5 88,0

Dawniej ni˝ przed miesiàcem 456 4,0 4,0

W ciàgu ostatniego miesiàca 219 1,9 1,9

W ciàgu ostatniego tygodnia 276 2,4 2,4

Nie wiem, co to sà dopalacze 415 3,6 3,7

Ogó∏em 11364 99,5 100,0

Braki danych 61 ,5

Ogó∏em 11425 100,0

2009
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Odsetek dziewczàt i ch∏opców w wieku 11-19 lat, którzy u˝ywali dopalaczy w 2009 r.
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Ocena ze sprawowania
Nie uleg∏ w znaczàcym stopniu zmianom, w porównaniu z wczeÊniejszymi latami,
rozk∏ad ocen ze sprawowania. Przewa˝ajà oceny wzorowe i bardzo dobre. Ocen
nieodpowiednich i nagannych jest zaledwie nieca∏e 6 proc. Ch∏opcy majà zdecydowanie
gorsze oceny ze sprawowania, przy czym nast´puje u nich gwa∏towna, ale krótkotrwa∏a
poprawa w zachowaniu po przejÊciu do szko∏y ponadgimnazjalnej; poczynajàc od drugiej
klasy szko∏y ponadgimnazjalnej, nast´puje równie szybki wzrost ocen ni˝szych ni˝ dobra
do 37 proc.

Ocena ze sprawowania w poprzednim roku szkolnym w latach 2007, 2008 i 2009.

Odsetek uczniów z ocenami ze sprawowania poni˝ej dobrej w 2009 r.
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Wagarowanie
Odsetek wagarowiczów nie zmieni∏ si´ od roku 2007 i – podobnie jak w poprzednich
latach – jest najwy˝szy w szko∏ach ponadgimnazjalnych, a najni˝szy w podstawówkach. 
Znacznie spad∏a natomiast w porównaniu z rokiem 2007, ale nie w stosunku do roku
2008, przeci´tna liczba godzin lekcyjnych opuszczonych w ciàgu miesiàca z powodu
wagarów. Najwi´kszy spadek wystàpi∏ w szko∏ach podstawowych.
Wi´kszy odsetek ch∏opców ni˝ dziewczàt wagaruje i ró˝nica ta jest sta∏a w przekroju
wieku. Podobnà natomiast co ch∏opcy liczb´ lekcji w miesiàcu opuszczajà wagarujàce
dziewcz´ta; zw∏aszcza w gimnazjum, gdzie znika zupe∏nie ró˝nica w liczbie opuszczonych
lekcji mi´dzy ch∏opcami i dziewcz´tami. 

Odsetek wagarowiczów w ró˝nych typach szkó∏ w 2007, 2008 i 2009 r.
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Przeci´tna liczba godzin lekcyjnych sp´dzonych na wagarach w miesiàcu, w ró˝nych
typach szkó∏ w 2007, 2008 i 2009 r.

Odsetek wagarujàcych ch∏opców i dziewczàt wieku 11-19 lat i liczba opuszczonych przez
nich lekcji w miesiàcu w 2009 r.

Syndrom ucznia problemowego
Wagarowanie koreluje stosunkowo silnie z negatywnà ocenà ze sprawowania, a z innymi
jeszcze zmiennymi zarówno wagarowanie, jak i ocena ze sprawowania tworzà syndrom
ucznia problemowego. Wagarowicze i uczniowie z negatywnà ocenà ze sprawowania

2009

podstawowa

2009 2008 2007

0

10

18

8 8

16

11 10

18

13 12

20

30

40

G
od

zi
ny

 w
ag

ar
ów

typ szkoły
gimnazjum ponadgimnazjalna

11 1312 14 1615 17 18 19

11
10
4
3

1810

68
60

53

31
27 1415

13

1110810 1010

18
11

7
8

11

16

68

807975

60

47
42

25
13

O
ds

et
ek

 w
ag

ar
ow

ic
zó

w

Li
cz

ba
 o

pu
sz

cz
on

yc
h 

le
kc

ji

wiek

0

40

20

80

60

100

5

15

10

25

20

30

35

40
opuszczone lekcje – chłopcy

wagarowicze – dziewczęta

wagarowicze – chłopcy

opuszczone lekcje – dziewczęta

022-117 SBP RAP 09 ost  4/21/09  4:13 PM  Page 42



majà na pieƒku z nauczycielami i – w mniejszym stopniu – z kolegami, cz´Êciej 
sà sprawcami przemocy, ale tak˝e cz´Êciej sà ofiarami przemocy, zw∏aszcza ze strony
nauczycieli. Najsilniej z wagarowaniem i z∏à ocenà ze sprawowania korelujà zachowania
autodestrukcyjne (picie alkoholu, za˝ywanie narkotyków, palenie papierosów). 
Uczniowie problemowi wczeÊniej przechodzà inicjacj´ seksualnà, cz´Êciej si´gajà 
po dopalacze, majà zdecydowanie negatywny stosunek do szko∏y i sà mniej ze szko∏y
zadowoleni. Ich rodzice majà ni˝sze wykszta∏cenie. Wychowujà si´ w rodzinach niepe∏nych
i majà liczniejsze rodzeƒstwo. Sà mniej zadowoleni ze stosunków z najbli˝szymi w rodzinie
i z sytuacji finansowej rodziny. Wi´cej czasu po szkole sp´dzajà poza domem. Rodzice
uczniów problemowych wykazujà mniejsze zainteresowanie szko∏à. 
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2009

Wspó∏czynniki korelacji mi´dzy wagarowaniem i ocenà ze sprawowania

a stylem ˝ycia, sytuacjà rodzinnà, zachowaniami autodestrukcyjnymi

i agresjà w 2009 r. 

Ocena ze sprawowania
Zmienna Wagarowanie (1 – wzorowe...

6 – naganne)

Ocena ze sprawowania 0,311 1

Stosunek do szko∏y** -0,316 -0,226

Zadowolenie ze szko∏y -0,181 -0,194

Ojciec nie pracuje 0,051 0,081

Wykszta∏cenie ojca -0,062 -0,082

Brak zainteresowania rodziców szko∏à 0,223 0,133

Wi´cej czasu po szkole poza domem 0,184 0,178

Rodzeƒstwo 0,063 0,125

Rozbita rodzina 0,037 0,106

Zadowolenie ze stosunków 

z najbli˝szymi w rodzinie -0,212 -0,123

Zadowolenie z sytuacji finansowej 

rodziny -0,116 -0,007

Konflikty z kolegami 0,244 0,279

Konflikty z nauczycielami 0,071 0,115

Inicjacja seksualna 0,313 0,277

Palenie papierosów 0,330 0,291

Picie alkoholu 0,479 0,217

Za˝ywanie narkotyków 0,196 0,179

U˝ywanie dopalaczy 0,154 0,177

Bycie ofiarà przemocy rówieÊniczej 0,055 0,119

Bycie ofiarà przemocy ze strony 

nauczycieli 0,254 0,279

Bycie sprawcà przemocy fizycznej 0,094 0,219

Bycie sprawcà przemocy psychicznej 0,141 0,166

Ogólny wskaênik patologii*** 0,432 0,374

* Wszystkie wspó∏czynniki korelacji w tabeli sà istotne statystycznie (p < 0,01).
** Stosunek do szko∏y stanowi bilans pozytywnych i negatywnych uczuç zwiàzanych ze szko∏à.

*** Wskaênik patologii jest sumà standaryzowanych wskaêników: ofiar i sprawców przemocy,
narkomanii, picia alkoholu i palenia papierosów.
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Poszczególne wskaêniki syndromu ucznia problemowego uk∏adajà si´ w trzy stosunkowo
odr´bne profile zachowaƒ:

1. Uczeƒ uwik∏any w przemoc, b´dàcy ofiarà i sprawcà agresji.
2. Uczeƒ sprawiajàcy k∏opoty wychowawcze (wagarujàcy, pijàcy alkohol i palàcy

papierosy, z niskà ocenà ze sprawowania).
3. Uczeƒ za˝ywajàcy narkotyki i dopalacze.

U pewnej cz´Êci uczniów profile mogà si´ w ró˝nej kombinacji na siebie nak∏adaç. 
Grupa ta przejawia mieszany syndrom wielorakiej problemowoÊci. W szko∏ach
podstawowych dominuje profil przemocy, w gimnazjach – profil przemocy i u˝ywek 
oraz profil mieszany. W szko∏ach ponadgimnazjalnych najwi´kszà grupà uczniów
problemowych tworzà wagarowicze pijàcy alkohol i palàcy papierosy, rzadko natomiast
wyst´pujà „czyste” profile przemocy i narkotyków, ale narkotyki w tych szko∏ach 
nie sà wcale mniej rozpowszechnionym problemem, tyle ˝e towarzyszà im najcz´Êciej
inne jeszcze zachowania problemowe (znaczna, 16-procentowa grupa wielorakiej
problemowoÊci). 

Procentowy udzia∏ uczniów nieproblemowych i problemowych o ró˝nych profilach
problemowoÊci, w trzech typach szkó∏, w 2009 r. 
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Konflikty mi´dzy uczniami
Tylko jedna trzecia uczniów nie mia∏a ˝adnych zatargów z kolegami, 56 proc. mia∏o
incydentalnie konflikt, a wiele razy – 8 proc. Ch∏opcy cz´Êciej od dziewczàt majà konflikt
z rówieÊnikami we wszystkich typach szkó∏. 
W stosunku do poprzednich lat nasilenie konfliktów rówieÊniczych pozosta∏o na tym
samym poziomie w szko∏ach podstawowych, a wzros∏o w gimnazjach i szko∏ach
ponadgimnazjalnych.

UWAGI: Miarà nasilenia konfliktu by∏a odpowiedê: „Tak, kilka razy” lub „Tak, wiele razy” na pytanie

o konflikty z kolegami/kole˝ankami.

Nasilenie konfliktów rówieÊniczych wÊród ch∏opców i dziewczàt w ró˝nych typach szkó∏
w 2009 r.
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Chłopcy Dziewczęta

Czy w tym roku szkolnym zdarzy∏o Ci si´ mieç jakieÊ
nieporozumienie, konflikt z którymÊ z kolegów/kole˝anek
w szkole?

Odpowiedê Cz´stoÊç Procent Procent Procent
wa˝nych skumulowany

Wa˝ne Nie, ani razu 4017 35,2 35,3 35,3

Tak, raz czy dwa razy 4325 37,9 38,0 73,4

Tak, kilka razy 2025 17,7 17,8 91,2

Tak, wiele razy 1006 8,8 8,8 100,0

Ogó∏em 11372 99,5 100,0

Braki danych 53 ,5

Ogó∏em 21799 11425 100,0
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UWAGI: Miarà nasilenia konfliktu by∏a odpowiedê: „Tak, kilka razy” lub „Tak, wiele razy” na pytanie

o konflikty z kolegami/kole˝ankami.

Nasilenie konfliktów rówieÊniczych w ró˝nych typach szkó∏ w 2007, 2008 i 2009 r.

Konflikty uczniów z nauczycielami
Niemal 60 proc. uczniów (nieco mniej ni˝ rok temu) deklaruje brak konfliktu
z nauczycielem, a 5 proc. cz´ste konflikty.
Ch∏opcy cz´Êciej wchodzà w konflikt z nauczycielem ni˝ dziewcz´ta. Generalnie najmniej
konfliktów z nauczycielami majà uczniowie w szko∏ach podstawowych. 
We wszystkich typach szkó∏ wzros∏o w tym roku nasilenie konfliktów z nauczycielami,
najbardziej w gimnazjach. 
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Czy w tym roku szkolnym zdarzy∏o Ci si´ mieç jakieÊ
nieporozumienie, konflikt z którymÊ z nauczycieli?

Odpowiedê Cz´stoÊç Procent Procent Procent
wa˝nych skumulowany

Wa˝ne Nie, ani razu 6714 58,8 59,2 59,2

Tak, raz czy dwa razy 3126 27,4 27,6 86,8

Tak, kilka razy 933 8,2 8,2 95,0

Tak, wiele razy 564 4,9 5,0 100,0

Ogó∏em 11337 99,2 100,0

Braki danych 87 ,8

Ogó∏em 21799 11425 100,0
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UWAGI: Miarà nasilenia konfliktu by∏a odpowiedê: „Tak, kilka razy” lub „Tak, wiele razy” na pytanie

o konflikty z nauczycielami.

Nasilenie konfliktów ch∏opców i dziewczàt z nauczycielami w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r.

UWAGI: Miarà nasilenia konfliktu by∏a odpowiedê: „Tak, kilka razy” lub „Tak, wiele razy” na pytanie

o konflikty z nauczycielami.

Nasilenie konfliktów uczniów z nauczycielami w ró˝nych typach szkó∏ w 2007, 2008 i 2009 r.
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Wskaêniki
Przyj´liÊmy nast´pujàce wskaêniki ofiar czterech rodzajów przemocy:

Przemoc fizyczna

t przymuszanie do robienia czegoÊ, na co ktoÊ nie ma ochoty

t pobicie

t gro˝enie u˝yciem no˝a, gazu lub innego narz´dzia

t pobicie z obra˝eniami cielesnymi

t zmuszanie do kupowania papierosów, piwa lub innych rzeczy za cudze
pieniàdze

t zniszczenie rzeczy nale˝àcych do kogoÊ, np. plecaka, ksià˝ki, zeszytów

t kradzie˝ pieni´dzy lub przedmiotów

t zabranie rzeczy lub pieni´dzy przy u˝yciu si∏y lub groêby jej u˝ycia

Groêna przemoc fizyczna

t pobicie

t gro˝enie u˝yciem no˝a, gazu lub innego narz´dzia

t pobicie z obra˝eniami cielesnymi

t zabranie rzeczy lub pieni´dzy przy u˝yciu si∏y lub groêby jej u˝ycia

Przemoc psychiczna 

t rozpowszechnianie szkodzàcych k∏amstw

t obra˝anie, wymyÊlanie

Przemoc nauczycieli wobec uczniów

t straszenie

t u˝ywanie obraêliwych s∏ów

t uderzanie, szturchanie, potràcanie itp.

t wyrzucenie za drzwi

Przemoc uczniów wobec nauczycieli

t straszenie

t u˝ywanie obraêliwych s∏ów

t uderzanie, szturchanie, potràcanie itp.

Wszystkie powy˝sze wskaêniki u˝ywane by∏y te˝ w formie zdychotomizowanej 
(0 – odpowiedzi NIE dla wszystkich pytaƒ sk∏adowych wskaênika, 1 – co najmniej jedna
odpowiedê TAK dla pytaƒ sk∏adowych wskaênika).
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Wyró˝niliÊmy te˝ dwie kategorie sprawców przemocy:

Przemoc fizyczna

pobicie kolegi lub kole˝anki

Przemoc psychiczna 

obra˝anie kolegów lub kole˝anek

Ofiary przemocy wÊród uczniów
Najwi´kszy odsetek ofiar skar˝y si´ na przemoc psychicznà, najmniejszy zaÊ na groênà
przemoc fizycznà. W starszych grupach (16-19 lat) odsetek ofiar przemocy psychicznej
zrównuje si´ z odsetkiem ofiar przemocy ze strony nauczycieli. Odsetek ofiar przemocy
rówieÊniczej spada umiarkowanie wraz z wiekiem, natomiast odsetek ofiar przemocy 
ze strony nauczycieli roÊnie z poziomu 21 procent w V klasie szko∏y podstawowej 
do ok. 40 procent w szko∏ach ponadgimnazjalnych. 
Zmiany od 2007 roku sà niewielkie. Spad∏a nieco, w porównaniu z rokiem ubieg∏ym, 
liczba ofiar wszelkich form przemocy w gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych;
najwi´kszy spadek dotyczy ofiar groênej przemocy fizycznej wÊród ch∏opców
w gimnazjach. Podobnie jak w poprzednich latach, przemoc fizyczna i groêna przemoc
fizyczna najbardziej dokucza uczniom szkó∏ podstawowych, a najmniej uczniom szkó∏
ponadpodstawowych. Ofiar przemocy psychicznej jest najmniej w szko∏ach
ponadgimnazjalnych, a ofiar przemocy nauczycieli najmniej jest w szko∏ach
podstawowych. 
W najgorszej sytuacji sà w dalszym ciàgu gimnazjaliÊci, wÊród których wy˝sza jest,
w porównaniu z uczniami podstawówek, liczba ofiar przemocy ze strony nauczycieli, 
a na podobnie wysokim poziomie utrzymuje si´ liczba ofiar rówieÊniczej przemocy
psychicznej i fizycznej. Jednak˝e w stosunku do ubieg∏ego roku zmniejszy∏ si´ nieco
w gimnazjach, zw∏aszcza w klasach drugich, zakres groênej przemocy fizycznej. 
Dziewcz´ta rzadziej sà ofiarami przemocy fizycznej rówieÊniczej i ze strony nauczycieli,
a podobnie cz´sto jak ch∏opców, dotyka je przemoc psychiczna.

2009
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Odsetek m∏odzie˝y w wieku 11-19 lat, która by∏a ofiarà ró˝nych form przemocy w szkole
w okresie jednego semestru w 2009 r.

Odsetek uczniów ró˝nych typów szkó∏, którzy padli ofiarà ró˝nych form przemocy w szkole
w okresie jednego semestru w 2008 i 2009 r.
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Odsetek uczniów ró˝nych typów szkó∏, którzy padli ofiarà ró˝nych form przemocy w szkole
w okresie jednego semetru w 2007 i 2008 r.

Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat, którzy byli ofiarami ró˝nych form
przemocy ze strony kolegów w okresie jednego semestru w 2008 i 2009 r.
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Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat, którzy byli ofiarami przemocy
psychicznej ze strony kolegów w okresie jednego semestru w 2009 r.

Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat, którzy byli ofiarami przemocy ze strony
nauczycieli w okresie jednego semestru w 2009 r.

WÊród konkretnych form przemocy wzros∏o, w porównaniu z poprzednimi latami, 
jedynie zmuszanie kolegów do kupowania papierosów, piwa lub innych rzeczy 
za ich w∏asne pieniàdze.
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Odsetek ofiar ró˝nych form przemocy w latach 2006-2008

Przemoc uczniów w ocenie nauczycieli
Najcz´stszà formà agresji rówieÊniczej obserwowanej przez nauczycieli jest przemoc
psychiczna (obra˝anie si´ wzajemne i rozpowszechnianie k∏amstw na temat kolegów).
Stosunkowo cz´ste jest tak˝e bicie kolegów i niszczenie nale˝àcych do nich rzeczy 
oraz zastraszanie wybranych uczniów przez grup´. Nieco ponad po∏owa nauczycieli 
nie zaobserwowa∏a niszczenia przez uczniów mienia szko∏y. Niezwykle rzadko nauczyciele
obserwujà rozboje z u˝yciem niebezpiecznego narzàdzia i wymuszanie si∏à na kolegach
kupowania czegoÊ za ich pieniàdze. O kradzie˝ach wie mniej ni˝ jedna trzecia nauczycieli. 
Nasilenie obserwowanej przez nauczycieli przemocy wÊród uczniów najwi´ksze jest
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w gimnazjach, a najmniejsze w szko∏ach ponadgimnazjalnych. W przeciwieƒstwie 
do danych zebranych wÊród uczniów, które dowodzà utrzymywania si´ wskaêników
przemocy na podobnym jak w przesz∏oÊci poziomie, w opinii nauczycieli spad∏a,
w porównaniu z poprzednimi latami, cz´stoÊç aktów przemocy uczniowskiej. 
Najwi´ksza poprawa nastàpi∏a w gimnazjach i – w stosunku do ubieg∏ego roku 
– w szko∏ach ponadgimnazjalnych.
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Czy zaobserwowa∏(a) Pan(i) w tym roku szkolnym któràÊ
z nast´pujàcych sytuacji mi´dzy uczniami?
Rodzaj zachowania Nie, Raz czy Kilka Kilka Codziennie
uczniów ani dwa w razy w

razu razy miesiàcu tygodniu

Rozpowszechnianie o innych 
szkodzàcych im k∏amstw 42,4 44,9 9,7 2,2 0,8

Obra˝anie si´ wzajemnie, 
wymyÊlanie sobie 13,7 38,9 28,9 11,5 7,0

Przymuszanie innych 
do robienia czegoÊ, 
na co nie majà ochoty 57,0 32,7 7,7 2,0 0,6

Bicie uczniów przez kolegów 
(kole˝anki) 43,0 41,0 11,7 3,1 1,2

Gro˝enie innym z u˝yciem 
no˝a, gazu lub innego narz´dzia 97,5 2,2 0,2 0,1 0,0

Pobicie skutkujàce obra˝eniami 
cielesnymi 82,2 17,0 0,6 0,1 0,0

Zmuszanie innych do kupowania 
papierosów, piwa lub innych 
rzeczy za ich pieniàdze 93,8 5,0 0,6 0,1 0,0

Zniszczenie rzeczy nale˝àcych 
do innych uczniów, np. plecaka, 
ksià˝ek, zeszytów 56,8 38,0 4,3 0,7 0,1

Kradzie˝ pieni´dzy 
lub przedmiotu 71,9 26,5 1,6 0,0 0,0

Zabranie komuÊ rzeczy 
lub pieni´dzy z u˝yciem si∏y 
lub z groêbà jej u˝ycia 93,9 5,8 0,3 0,1 0,0

Zastraszanie jednego ucznia 
przez grup´ uczniów 63,4 32,4 3,4 0,6 0,2

Celowe uszkodzenie, 
zdemolowanie toalet 
lub innych pomieszczeƒ 58,8 34,9 5,7 0,5 0,1

Podpisanie Êcian w szkole 
„brzydkimi” wyrazami 63,0 28,9 6,1 1,5 0,5
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Przeci´tna liczba aktów przemocy uczniowskiej zaobserwowanych przez nauczycieli
w ró˝nych typach szkó∏ co najmniej raz w minionym semestrze w 2007, 2008 i 2009 r.

Ofiary agresji uczniów wÊród nauczycieli
Najcz´Êciej doÊwiadczanà przez nauczycieli formà przemocy ze strony uczniów jest
ignorowanie poleceƒ uniemo˝liwiajàce prowadzenie lekcji. Na drugim miejscu jest celowe
prowokowanie wybuchu gniewu nauczyciela. Znacznie rzadziej zdarza si´ obra˝anie
i zmuszanie nauczycieli do spe∏nienia ˝àdaƒ uczniów. Sporadycznie tylko zdarza si´
zastraszanie i szykanowanie, a do bardzo rzadkich incydentów nale˝à najostrzejsze formy
przemocy, takie jak bicie, spoliczkowanie, gro˝enie niebezpiecznym narz´dziem. ˚aden
z badanych nauczycieli nie zosta∏ zraniony przez ucznia. 
Nieznacznie w stosunku do poprzednich lat spad∏ odsetek nauczycieli, którzy
doÊwiadczyli co najmniej 1-2 razy jakiejÊ formy przemocy ze strony uczniów. Zmiany te
wyglàdajà ró˝nie w zale˝noÊci od typu szko∏y. W szko∏ach podstawowych i gimnazjach
spadek nastàpi∏ dopiero w ostatnim roku, a w szko∏ach ponadgimnazjalnych mo˝na go
zaobserwowaç w porównaniu z rokiem 2007.
WielkoÊç doÊwiadczanej przez nauczycieli przemocy uczniowskiej zale˝y od p∏ci, wieku
i sta˝u pracy w zawodzie. Najbardziej nara˝eni na agresj´ ze strony uczniów sà
nauczyciele z najkrótszym sta˝em pracy (do 5 lat), a nast´pnie tylko m˝czyêni ze Êrednim
sta˝em pracy (6-19 lat). Generalnie nasilenie agresji uczniowskiej wobec nauczycieli
spada wraz ze sta˝em pracy do 25 lat, po czym nieznacznie roÊnie w grupie nauczycieli
z najd∏u˝szym sta˝em (powy˝ej 25 lat). 
W porównaniu z porzednim rokiem zdecydowanie mniej nara˝eni na uczniowskà agresj´
sà nauczyciele m∏odsi (do 34 lat) i najstarsi (powy˝ej 50 lat).
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Czy w tej szkole, w której aktualnie Pan(i) uczy, w tym roku
szkolnym zdarzy∏a si´ Panu(i) któraÊ z poni˝szych sytuacji
agresji ze strony uczniów?

Rodzaj zachowania Nie, Raz czy Kilka Kilka 
uczniów ani dwa w razy w

razu razy miesiàcu tygodniu

Ignorowano Pana(i) polecenia, przez 
co niemo˝liwe by∏o prowadzenie lekcji 46,8 24,6 21,8 6,8

Obra˝ono Pana(ià) w grubiaƒski sposób 83,6 12,4 3,4 0,6

Celowo prowokowano Pana(ià), 
aby doprowadziç do wybuchu 
gniewu z Pana(i) strony 56,3 26,9 127 4,0

Zmuszano Pana(ià) do zrobienia czegoÊ, 
czego ˝àdajà uczniowie 88,3 8,2 3,0 0,6

zastraszano, szykanowano Pana(ià) 95,2 3,9 0,6 0,2

By∏(a) Pan(i) bity(a), kopany(a) 99,6 0,3 0,1 0,0

Spoliczkowano Pana(ià) 
lub uderzono pi´Êcià 99,9 0,1 0,0 0,0

Gro˝ono Panu(i) jakimÊ narz´dziem 
(no˝em, kastetem lub innà bronià) 99,8 0,2 0,0 0,0

Zraniono Pana(ià) jakimÊ narz´dziem 
(kastetem, no˝em lub innà bronià) 100,0 0,0 0,0 0,0

Procent nauczycieli, którzy doÊwiadczyli co najmniej 1-2 aktów agresji uczniowskiej
w 2007, 2008 i 2009 r. 
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Przeci´tna liczba aktów przemocy uczniowskiej doÊwiadczonych przez nauczycieli
w ró˝nych typach szkó∏ co najmniej 1-2 razy w minionym semestrze w 2007, 2008 i 2009 r.

Przeci´tna liczba aktów przemocy uczniowskiej doÊwiadczonych przez nauczycieli 
i nauczycielki co najmniej 1-2 razy w minionym semestrze w 2009 r. w zale˝noÊci 
od sta˝u pracy.
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Przeci´tna liczba aktów przemocy uczniowskiej doÊwiadczonych przez nauczycieli 
co najmniej 1-2 razy w minionym semestrze w 2008 i 2009 r. w zale˝noÊci od wieku.

Sprawcy przemocy wÊród uczniów
Najwi´cej sprawców przemocy psychicznej jest wÊród starszych uczniów gimnazjów 
(14-15 lat), a najmniej wÊród uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych. W szko∏ach
ponadgimnazjalnych jest tak˝e najmniej sprawców przemocy fizycznej. W szko∏ach
podstawowych i gimnazjach sprawców przemocy fizycznej jest tyle samo. We wszystkich
grupach wiekowych przyby∏o, w stosunku do ubieg∏ego roku, sprawców przemocy
zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Oznacza to, ˝e coraz mniejsza grupa uczniów 
staje si´ ofiarami rosnàcej liczby agresorów. 
Sprawcami wszelkich form przemocy sà, zdaniem nauczycieli, du˝o cz´Êciej ch∏opcy 
ni˝ dziewcz´ta, przy czym ró˝nica ta jest szczególnie du˝a w przypadku agresji fizycznej
w szko∏ach podstawowych i w gimnazjach. 
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Odsetek m∏odzie˝y w wieku 11-19 lat, która by∏a sprawcà ró˝nych form przemocy
w szkole w okresie jednego semetru w 2008 i 2009 r.

Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat, którzy byli sprawcami przemocy
fizycznej i psychicznej wobec kolegów w okresie jednego semestru w 2009 r.

Dobrostan psychiczny uczniów
Dobrostan psychiczny uczniów mierzyliÊmy za pomocà prostej, 4-stopniowej skali
poczucia szcz´Êcia i 6-stopniowej skali zadowolenia z 12. aspektów ˝ycia6. 
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6 W kwestionariuszu dla uczniów szkó∏ podstawowych znalaz∏o si´ tylko 11 aspektów (opuszczono zadowolenie
z ˝ycia seksualnego).
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Poczucie szcz´Êcia
Podobny odsetek ch∏opców i dziewczàt deklaruje, ˝e sà w ró˝nym stopniu szcz´Êliwi.
Ogólnie a˝ 89 proc. uczniów jest bardzo lub dosyç szcz´Êliwych. Rok temu by∏o podobnie
– 34,3 proc. uczniów by∏o bardzo szcz´Êliwych i 54,6 proc. dosyç szcz´Êliwych. 
W przeciwieƒstwie do populacji doros∏ych Polaków szcz´Êcie uczniów zale˝y w du˝ej
mierze od wieku. Z ka˝dym kolejnym rokiem ˝ycia najpierw gwa∏townie, a póêniej wolno
spada odsetek uczniów bardzo szcz´Êliwych, z 57 proc. wÊród 11-latków do 18 proc.
wÊród najstarszej m∏odzie˝y. Rok temu by∏o podobnie, z tym, ˝e w grupie 15-16-latków
bardzo szcz´Êliwych by∏o nieco wi´cej ni˝ obecnie. 
Starsi ch∏opcy sà bardziej szcz´Êliwi od dziewczàt. W szko∏ach podstawowych odrobin´
bardziej szcz´Êliwe sà dziewcz´ta.

Odsetek bardzo szcz´Êliwych uczniów w wieku 11-19 lat w 2007, 2008 i 2009 r.
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Rozk∏ad poczucia szcz´Êcia wÊród ch∏opców i dziewczàt w 2009 r.
Skala szcz´Êcia P∏eç Ogó∏em 

Ch∏opcy Dziewcz´ta

Bardzo szcz´Êliwy(a) 35,4% 31,7% 33,4%

Dosyç szcz´Êliwy(a) 53,8% 56,5% 55,2%

Niezbyt szcz´Êliwy(a) 9,0% 10,0% 9,5%

Nieszcz´Êliwy(a) 1,9% 1,7% 1,8%
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Odsetek bardzo szcz´Êliwych ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat w 2009 r.

Zadowolenie z ró˝nych aspektów ˝ycia
Poziom zadowolenia ze wszystkich uwzgl´dnionych w badaniu aspektów ˝ycia 
jest bardzo stabilny i – z pewnymi wyjàtkami – ma∏o zró˝nicowany. W stosunku 
do poprzednich badaƒ wzros∏o zadowolenie ze stanu bezpieczeƒstwa w miejscu
zamieszkania, z ˝ycia seksualnego, z perspektyw na przysz∏oÊç i ze stosunków
z kolegami (przyjació∏mi). Nadal najmniej satysfakcjonujàca jest dla m∏odzie˝y (podobnie
jak dla doros∏ych wg Diagnozy Spo∏ecznej) sytuacja w kraju. Najwi´cej natomiast
zadowolenia dajà koledzy i najbli˝si w rodzinie.
W przeciwieƒstwie do poczucia szcz´Êcia ch∏opcy w szko∏ach podstawowych 
sà przeci´tnie bardziej zadowoleni z ró˝nych dziedzin ˝ycia ni˝ dziewcz´ta, a w szko∏ach
ponadgimnazjalnych wi´ksze zadowolenie wykazujà dziewcz´ta. W gimnazjach
satysfakcja ch∏opców i dziewczàt jest wyrównana. Generalnie ogólny poziom zadowolenia,
podobnie jak poczucie szcz´Êcia, s∏abnie z wiekiem
Ró˝nice w zadowoleniu mi´dzy dziewcz´tami i ch∏opcami zale˝à od dziedziny ˝ycia 
oraz od wieku. Niemal ze wszystkiego bardziej zadowoleni sà uczniowie podstawówek,
a po nich gimnazjaliÊci. W szko∏ach podstawowych z wi´kszoÊci dziedzin bardziej
zadowolone sà dziewcz´ta (najwi´ksza ró˝nica w przypadku zadowolenia z sytuacji
w kraju). W szko∏ach ponadgimnazjalnych ze wszystkich dziedzin, z wyjàtkiem sytuacji
w kraju, bardziej od dziewczàt zadowoleni sà ch∏opcy. 
Satysfakcja z ˝ycia seksualnego i zadowolenie ze szko∏y omówione sà w innych
cz´Êciach „Raportu”.
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Poziom zadowolenia uczniów z 12. aspektów ˝ycia w 2007 i 2008 r.

Âredni poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, 
z 11. aspektów ˝ycia (bez zadowolenia z ˝ycia seksualnego) w 2009 r. 
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Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, ze stosunków
z najbli˝szymi w rodzinie w 2009 r. 

Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, ze stosunków
z kolegami (grupà przyjació∏) w 2009 r. 

Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, ze stanu
w∏asnego zdrowia w 2009 r. 
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Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, z w∏asnych
osiàgni´ç w 2009 r. 

Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, z sytuacji
w kraju w 2009 r. 

Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, z miejscowoÊci
zamieszkania w 2009 r. 
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Ró˝nica w stopniu zadowolenia z miejscowoÊci zamieszkania mi´dzy ch∏opcami
i dziewcz´tami z mniejszych miejscowoÊci mo˝e byç w póêniejszym wieku przes∏ankà
silniejszej motywacji kobiet ni˝ m´˝czyzn do migrowania do wi´kszych aglomeracji. 

Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt z miejscowoÊci zamieszkania w zale˝noÊci 
od wielkoÊci miejscowoÊci w 2009 r. 

Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, z perspektyw
na przysz∏oÊç w 2009 r. 

Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, ze sposobu
sp´dzania wolnego czasu w 2009 r. 

2009

miasto wojewódzkie

Chłopcy Dziewczęta

2

2,5
3

4,5 4,5
4,2 4,1

4,5
4,2

4,5
4,2

3,5

4

4,5

5

Po
zi

om
 z

ad
ow

ol
en

ia

typ szkoły
miasto > 100 tys. miasto 10-100 tys. miejscowość 

do 10 tys.

podstawowa

Chłopcy Dziewczęta

2

2,5

3

4,9 5

4,6 4,5 4,3
43,5

4

4,5

5

5,5

Po
zi

om
 z

ad
ow

ol
en

ia

typ szkoły
gimnazjum ponadgimnazjalna

podstawowa

Chłopcy Dziewczęta

2

2,5

3

5,3 5,3 5,1
4,9 4,9

4,6

3,5

4

4,5

5

5,5

Po
zi

om
 z

ad
ow

ol
en

ia

typ szkoły
gimnazjum ponadgimnazjalna

022-117 SBP RAP 09 ost  4/21/09  4:13 PM  Page 66



Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, ze stanu
bezpieczeƒstwa w miejscu zamieszkania w 2009 r. 

Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏, z sytuacji
finansowej rodziny w 2009 r. 

Dobrostan psychiczny nauczycieli
W kwestionariuszu dla nauczycieli znalaz∏a si´ jedna tylko miara dobrostanu psychicznego
– skala poczucia szcz´Êcia (taka sama jak w kwestionariuszu dla uczniów). SpytaliÊmy te˝
o zadowolenie z pracy.
WÊród m´˝czyzn poczucie szcz´Êcia jest bardziej zró˝nicowane ni˝ wÊród kobiet: wy˝szy
jest wÊród nich odsetek bardzo szcz´Êliwych i niezbyt szcz´Êliwych. Najwi´ksza przewaga
bardzo szcz´Êliwych nauczycieli nad nauczycielkami jest w szko∏ach ponadgimnazjalnych
(26 do 17 proc.). W porównaniu z próbà uczniów o ponad 50 proc. mniej jest bardzo
szcz´Êliwych nauczycieli, ale odpowiednio wi´cej jest dosyç szcz´Êliwych; ∏àcznie 
– bardzo i dosyç szcz´Êliwych nauczycieli jest nawet nieco wi´cej ni˝ uczniów
(odpowiednio 91,1 i 88,6 proc.). 
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Odsetek bardzo szcz´Êliwych nauczycieli zwi´kszy∏ si´, w porównaniu z poprzednimi
latami, najbardziej w grupie nauczycieli szkó∏ ponadgimnazjalnych (ponad dwukrotnie
w stosunku do roku 2007). 

Odsetek bardzo szcz´Êliwych nauczycieli w szko∏ach podstawowych, gimnazjach
i szko∏ach ponadgimnazjalnych (przy kontroli wieku i p∏ci) w 2007, 2008 i 2009 r.

S∏abo poczucie szcz´Êcia ró˝nicuje wiek i sta˝ pracy w zawodzie, choç m∏odsi
i z krótszym sta˝em sà istotnie bardziej szcz´Êliwi od starszych i bardziej doÊwiadczonych
nauczycieli. Najbardziej szcz´Êliwi sà nauczyciele w szko∏ach podstawowych. 
Mi´dzy nauczycielami gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych nie ma obecnie ˝adnej
ró˝nicy w poczuciu szcz´Êcia, chocia˝ by∏a jeszcze rok temu (wÊród nauczycieli szkó∏
ponadgimnazjalnych odnotowano mniej bardzo szcz´Êliwych m´˝czyzn ni˝ kobiet). 

2009

Rozk∏ad poczucia szcz´Êcia wÊród nauczycieli i nauczycielek w 2009 r.
Skala szcz´Êcia P∏eç Ogó∏em 

Nauczyciele Nauczycielki

Bardzo szcz´Êliwy(a) 24,9% 17,9% 19,1%

Dosyç szcz´Êliwy(a) 63,5% 73,8% 72,0%

Niezbyt szcz´Êliwy(a) 11,4% 8,0% 8,6%

Nieszcz´Êliwy(a) ,3% ,3% ,3%
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Odsetek bardzo szcz´Êliwych nauczycieli i nauczycielek w szko∏ach podstawowych,
gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych (przy kontroli wieku) w 2009 r.

Wi´kszoÊç (2/3) nauczycieli jest zadowolona z pracy w swojej szkole. Bardzo
niezadowolonych jest 2 proc., niezadowolonych 3 proc., raczej niezadowolonych 4 proc.
W minionych dwóch latach nastàpi∏ znaczny wzrost zadowolenia z pracy wÊród
nauczycieli gimnazjów, a nie zmieni∏ si´ istotnie w pozosta∏ych typach szkó∏. M´˝czyêni sà
nieco bardziej zadowoleni z pracy w szkole ni˝ kobiety, ale tylko w szko∏ach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W podstawówkach bardziej zadowolone sà nauczycielki. Ogólnie
najbardziej zadowoleni sà nauczyciele podstawówek, a najmniej nauczyciele gimnazjów. 

Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych z pracy nauczycieli w szko∏ach
podstawowych, gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych (przy kontroli wieku) 
w 2007, 2008 i 2009 r.
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Odsetek nauczycieli zadowolonych i bardzo zadowolonych z pracy w zale˝noÊci od typu
szko∏y (przy kontroli wieku) w 2009 r.
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Co piàty uczeƒ (22 proc.) czuje si´ samotny. Dok∏adnie taki sam poziom osamotnienia 
by∏ rok wczeÊniej. To jest mniej wi´cej tyle, ile w ca∏ej populacji ludnoÊci w wieku powy˝ej 
15 lat (Diagnoza Spo∏eczna 2007). Poczucie osamotnienia roÊnie wraz z wiekiem.
Dziewcz´ta w czasie ca∏ej nauki szkolnej, poczynajàc od VI klasy szko∏y podstawowej,
du˝o cz´Êciej czujà si´ samotne ni˝ ch∏opcy. 
Niezwykle silna jest zale˝noÊç mi´dzy nat´˝eniem patologii a poczuciem samotnoÊci. 
Na wskaênik patologii definiujàcy tzw. ucznia problemowego sk∏ada∏y si´ zachowania
autodestrukcyjne (picie alkoholu, branie narkotyków i palenie papierosów) i zwiàzane
z agresjà (bycie ofiarà i sprawcà przemocy). Uczniowie problemowi (z wysokim
wskaênikiem patologii) ponad dwukrotnie cz´Êciej czujà si´ samotni w porównaniu
z uczniami o niskim nat´˝eniu wskaênika patologii. Otwarte pozostaje pytanie o kierunek
zale˝noÊci. Czy uczniowie problemowi sà osamotnieni, poniewa˝ sà problemowi
i otoczenie reaguje ich odrzuceniem, czy te˝ poczucie osamotnienia prowadzi do wzrostu
zachowaƒ patologicznych? Wydaje si´, ˝e relacja mi´dzy problemowoÊcià i samotnoÊcià
jest dwukierunkowa: samotnoÊç pog∏´bia patologi´, patologia nasila samotnoÊç.

Procent uczniów w wieku 11-19 lat, którzy czuli si´ samotni w 2007, 2008 i 2009 r.
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Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat, którzy czujà si´ samotni w 2009 r.

UWAGI: Wskaênik problemowoÊci ucznia oparty jest na sumie standaryzowanych wskaêników: ofiar

i sprawców przemocy, narkomanii, piciu alkoholu i palenia papierosów, liczby godzin na wagarach

i negatywnych ocen ze sprawowania; podzia∏ na grupy.

Procent ch∏opców i dziewczàt w grupach o ró˝nym stopniu problemowoÊci, którzy czuli
si´ samotni (przy kontroli wieku) w 2008 r.

Relacje z rówieÊnikami
Innà miarà spo∏ecznych relacji jest liczba przyjació∏. Mimo ˝e poczucie samotnoÊci idzie
w parze z mniejszà liczbà przyjació∏, uczniowie problemowi deklarujà wi´kszà ich liczb´
(o jednà osob´) ni˝ nieproblemowi. 
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W porównaniu z poprzednimi latami wzros∏a nieco liczba przyjació∏ wÊród uczniów szkó∏
podstawowych i w grupie najstarszej m∏odzie˝y. 
Dziewcz´ta majà przeci´tnie o ok. troje przyjació∏ mniej od ch∏opców. Liczba przyjació∏
spada z wiekiem, poczynajàc od drugiej klasy gimnazjum. Na poziomie
ponadgimnazjalnym liczba przyjació∏ dziewczàt jest taka sama, niezale˝nie od rodzaju
szko∏y, wÊród ch∏opców natomiast zale˝y od rodzaju szko∏y: najmniej przyjació∏ majà
uczniowie liceów ogólnokszta∏càcych, a najwi´cej uczniowie zasadniczych szkó∏
zawodowych. Ró˝nica w liczbie przyjació∏ mi´dzy ch∏opcami i dziewcz´tami roÊnie 
wraz ze spadkiem wielkoÊci miejscowoÊci: w najwi´kszych miastach wynosi dwie osoby,
a w najmniejszych miejscowoÊciach – 4.
Stosunki z kolegami i przyjació∏mi sà, jak pami´tamy, obok rodziny najwi´kszym êród∏em
zadowolenia uczniów wszystkich typów szkó∏ i obu p∏ci. 

Przeci´tna liczba przyjació∏ uczniów w wieku 11-19 lat w 2007, 2008 i 2009 r.
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Przeci´tna liczba przyjació∏ dziewczàt i ch∏opców w ró˝nym wieku w 2009 r.

Przeci´tna liczba przyjació∏ dziewczàt i ch∏opców w miejscowoÊciach ró˝nej wielkoÊci
w 2009 r.

Wsparcie spo∏eczne
W trudnej sytuacji ˝yciowej uczniowie szukajà wsparcia przede wszystkim u matki;
nast´pnie u przyjació∏, ojca, rodzeƒstwa i u sympatii. Pozosta∏e osoby i instytucje jako
êród∏o wsparcia wskazane zosta∏y przez mniej ni˝ 10 proc. uczniów. 
Osoby, do których uczniowie zwracajà si´ najcz´Êciej, majà ró˝nà rang´, a ich wybór
zale˝y od p∏ci i wieku ucznia. Matka wybierana jest na powiernika k∏opotów cz´Êciej 
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przez uczniów m∏odszych, przy czym spadek znaczenia matki wraz z wiekiem dziecka jest
szybszy u ch∏opców ni˝ u dziewczàt. Ojciec jest zdecydowanie wa˝niejszym êród∏em
wsparcia dla ch∏opców ni˝ dziewczàt, ale jego znacznie jako powiernika k∏opotów spada,
podobnie jak znaczenie matki, wraz z wiekiem dziecka, zarówno w przypadku dziewczàt,
jak i ch∏opców. Rola sympatii jako wsparcia spo∏ecznego roÊnie z wiekiem uczniów,
gwa∏towniej w grupie dziewczàt, które pod koniec szko∏y Êredniej zwierzajà si´ swoim
ch∏opakom z w∏asnych problemów niemal dwukrotnie cz´Êciej ni˝ ich rówieÊnicy swoim
dziewczynom. Rodzeƒstwo jest êród∏em wsparcia równie cz´sto dla ch∏opców, 
jak i dziewczàt i jego rola nie zmienia si´ z wiekiem uczniów. Rola kolegów jako
powierników k∏opotów ˝yciowych roÊnie natomiast z wiekiem do czasu ukoƒczenia
gimnazjum. Dziewcz´ta znacznie cz´Êciej zwierzajà si´ swoim kole˝ankom ni˝ ch∏opcy.

Komu uczniowie zwierzajà si´ w pierwszej kolejnoÊci ze swoich problemów
(wybór najwy˝ej trzech mo˝liwoÊci) w 2007, 2008 i 2009 r.
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Matka jako powiernik k∏opotów ch∏opców i dziewczàt w ró˝nym wieku w 2009 r.

Ojciec jako powiernik k∏opotów ch∏opców i dziewczàt w ró˝nym wieku w 2009 r.

Sympatia jako powiernik k∏opotów ch∏opców i dziewczàt w ró˝nym wieku w 2009 r.
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Rodzeƒstwo jako powiernik k∏opotów ch∏opców i dziewczàt w ró˝nym wieku w 2009 r.

Koledzy jako powiernicy k∏opotów ch∏opców i dziewczàt w ró˝nym wieku w 2009 r.

Spo∏eczne zaanga˝owanie uczniów
Polska m∏odzie˝ jest równie s∏abo zaanga˝owana spo∏ecznie jak doroÊli (Diagnoza

Spo∏eczna 2007). Wynika to przypuszczalnie z ogólnej postawy wobec innych, 
której cechà wyró˝niajàcà jest brak zaufania.
Zaufanie do wi´kszoÊci ludzi deklaruje zaledwie 16 proc. (w 2007 r. – 17 proc., w 2008 r. 
– 18 proc.). Odsetek ufajàcych spada z wiekiem do poziomu charakterystycznego 
dla populacji doros∏ych, a nawet nieco jeszcze ni˝ej (w próbie respondentów powy˝ej 15 lat
w 2007 r. zaufanie deklarowa∏o 11,5 proc. próby ogólnopolskiej – Diagnoza Spo∏eczna 2007). 
Ch∏opcy majà troch´ bardziej otwarty stosunek do ludzi (17 proc. ufajàcych) 
ni˝ dziewcz´ta (14 proc. ufajàcych). Ró˝nica ta rysuje si´ najwyraêniej w starszym wieku. 

77

RAPORT ROCZNY PROGRAMU SPO¸ECZNEGO „Szko∏a bez przemocy”

11 12 13 14 15 16 17 18 19

29

343433
29

32
29

3232

29 30 28 27 26
30 33

21

28

Pr
oc

en
t

wiek
0

20

10

40

30

50

60 Chłopcy

Dziewczęta

11 12 13 14 15 16 17 18 19

43

36

43 43

23

57

36

626464

3936

70
6563

54

28 30

Pr
oc

en
t

wiek
0

20

10

40

30

50

60

70

Chłopcy

Dziewczęta

022-117 SBP RAP 09 ost  4/21/09  4:13 PM  Page 77



Jakiekolwiek prace na rzecz szko∏y w okresie dwóch lat wykonywa∏a nieco ponad po∏owa
uczniów, ale i tutaj obserwujemy trend spadkowy po 15 roku ˝ycia. Dziewcz´ta
anga˝owa∏y si´ w takie prace troch´ cz´Êciej ni˝ ich koledzy. 
Prace na rzecz szko∏y mogà byç w pewnym stopniu wymuszane. Lepszym wskaênikiem
zaanga˝owania spo∏ecznego jest dobrowolny udzia∏ w pracach na rzecz organizacji
pozaszkolnych. Co prawda do udzia∏u w akcji Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
przyznaje si´, podobnie jak do prac na rzecz szko∏y, niemal co drugi uczeƒ (42 proc.
ch∏opców i 52 proc. dziewczàt), ale wolontariuszy dzia∏ajàcych na rzecz organizacji
humanitarnych, pokojowych, politycznych lub zwiàzanych z ochronà Êrodowiska jest ju˝
zdecydowanie mniej (27 proc. ch∏opców i 37 proc. dziewczàt) i wskaênik ten, podobnie
jak zaufanie, spada gwa∏townie z wiekiem, zw∏aszcza po zakoƒczeniu gimnazjum. 
Ma∏o jest te˝ uczniów zrzeszonych w jakichkolwiek dobrowolnych organizacjach, 
przy czym w tym przypadku ch∏opcy, zw∏aszcza starsi, wykazujà wi´ksze zaanga˝owanie
spo∏eczne od dziewczàt. Do organizacji spo∏ecznej (np. harcerstwa, klubu, 
grupy religijnej itp.) nale˝y co czwarty uczeƒ, ale aktywnym cz∏onkiem jest co piàty. 
W porównaniu z poprzednim rokiem wzrós∏ nieco udzia∏ uczniów w akcji Wielkiej Orkiestry

Âwiàtecznej Pomocy i w pracach na rzecz szko∏y, ale inne formy dzia∏alnoÊci spo∏ecznej
pozosta∏y na niezmienionym poziomie.

Odsetek uczniów ufajàcych wi´kszoÊci ludzi w 2007, 2008 i 2009 r.
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Odsetek dziewczàt i ch∏opców w ró˝nym wieku, którzy ufajà wi´kszoÊci ludzi w 2009 r.

Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat, którzy w ostatnich dwóch latach
wykonywali jakieÊ prace na rzecz szko∏y i dzia∏ajàcych w charakterze wolontariuszy na
rzecz organizacji humanitarnych, pokojowych, politycznych lub ekologicznych w 2009 r.

Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat, którzy nale˝à do jakiejÊ organizacji
spo∏ecznej (klubu, grupy religijnej, stowarzyszenia itp.) w 2009 r.
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Odsetek uczniów w wieku 11-19 lat, którzy w ostatnich dwóch latach wykonywali jakieÊ
prace na rzecz szko∏y w 2007, 2008 i 2009 r.

Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat dzia∏ajàcych w charakterze wolontariuszy
na rzecz organizacji humanitarnych, pokojowych, politycznych lub ekologicznych 
w 2008 i 2009 r.

Odsetek uczniów w wieku 11-19 lat, którzy brali udzia∏ w akcji Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy w 2008 i 2009 r.
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Stosunek uczniów do szko∏y mierzyliÊmy dwojako – pytajàc o ró˝ne uczucia zwiàzane 
ze szko∏à oraz ogólnie o zadowolenie ze szko∏y. Na podstawie deklarowanych uczuç
utworzyliÊmy skal´ bilansu emocjonalnego doÊwiadczeƒ zwiàzanych ze szko∏à (zwanego
dalej postawà wobec szko∏y), która rozciàga∏a si´ od zdecydowanej przewagi uczuç
pozytywnych, poprzez ambiwalencj´, po zdecydowanà przewag´ uczuç negatywnych.
Mi´dzy 2007 i 2009 rokiem wzrós∏ znaczàco odsetek uczniów, którzy nudzà si´ na
lekcjach, i znacznie mniej odsetek uczniów, którzy majà w szkole prawdziwych przyjació∏.
W porównaniu z poprzednim rokiem tak˝e nieco wi´cej uczniów lubi chodziç do szko∏y
(wzrost z 38 do 41 proc.). Spad∏ natomiast, w porównaniu z rokiem 2007, odsetek
uczniów, których lekcje interesujà. W zakresie pozosta∏ych uczuç zwiàzanych ze szko∏à
zmiany sà niewielkie. Ogólna postawa wobec szko∏y jest mniej pozytywna ni˝ w roku 2007
i podobna jak w roku 2008.

Odsetek uczniów deklarujàcych ró˝ne rodzaje uczuç zwiàzanych ze szko∏à 
w 2007, 2008 i 2009 r.
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Postawa uczniów wobec szko∏y w 2007, 2008 i 2008 r.

Najwi´cej pozytywnych i najmniej negatywnych uczuç zwiàzanych ze szko∏à deklarujà
uczniowie szkó∏ podstawowych, a najmniej pozytywnych i najwi´cej negatywnych
uczniowie szkó∏ ponadgimnazjalnych. Postawa ch∏opców jest mniej pozytywna 
od postawy dziewczàt i ró˝nica ta jest najbardziej widoczna w gimnazjach.

Odsetek uczniów deklarujàcych ró˝ne rodzaje uczuç zwiàzanych ze szko∏à w zale˝noÊci
od typu szko∏y w 2009 r.
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Postawa wobec szko∏y wÊród ch∏opców i dziewczàt, uczniów szkó∏ podstawowych,
gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych w 2009 r.

Mi´dzy 2007 i 2009 r. spad∏o zadowolenie ze szko∏y uczniów podstawówek i gimnazjów,
ale w porównaniu z rokiem ubieg∏ym zadowolenie ze szko∏y wzros∏o w gimnazjach, 
a nie zmieni∏o si´ w szko∏ach podstawowych i ponadgimnazjalnych.
Dziewcz´ta sà bardziej zadowolone ze szko∏y ni˝ ich koledzy, ale tylko do ukoƒczenia
gimnazjum. W szko∏ach ponadgimnazjalnych nie ma mi´dzy nimi ró˝nicy. Ró˝nica ta znika
dlatego, ˝e ch∏opcy stajà si´ bardziej zadowoleni, a wÊród dziewczàt zadowolenie spada.

UWAGI: Zadowolenie mierzone by∏o na skali 1 – bardzo niezadowolony... 6 – bardzo zadowolony.

Zadowolenie ze szko∏y uczniów ró˝nych typów szkó∏ w 2007, 2008 i 2009 r.
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UWAGI: Zadowolenie mierzone by∏o na skali 1 – bardzo niezadowolony... 6 – bardzo zadowolony.

Zadowolenie ze szko∏y ch∏opców i dziewczàt, uczniów ró˝nych typów szkó∏ w 2008 r.
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Rodzice i rodzeƒstwo
W rodzinach niepe∏nych ˝yje 19,5 proc. (w 2008 r. – niespe∏na 18 proc.) uczniów z naszej
próby (mniej wi´cej tyle samo ch∏opców i dziewczàt). Najwi´cej takich uczniów jest
w du˝ych miastach (powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców), a najmniej w ma∏ych miastach 
i na wsi. W wielu przypadkach (24 proc. uczniów) wià˝e si´ to z wyjazdem jednego 
lub obojga rodziców za granic´. Ogólnie – za granicà w czasie badania przebywa∏o
3,2 proc. matek i 8,3 proc. ojców. Oznacza to, ˝e ok. 360 tys. rodziców uczniów 
w wieku 11-18 lat pracowa∏o w czasie badania za granicà. Wyjazd za granic´ obojga
rodziców dotyczy∏ 1,1 proc. uczniów. W rezultacie emigracji zarobkowej rodziców 
mamy zatem w Polsce ok. 70 tys. czasowych sierot i ok. 550 tys. czasowych pó∏sierot
w wieku 11-18 lat. 

Odsetek uczniów ˝yjàcych w rodzinach niepe∏nych w miejscowoÊciach ró˝nej wielkoÊci
w 2009 r. 

Brak pracy ojca nasila problemowe zachowania ucznia w szko∏ach ponadpodstawowych,
zw∏aszcza na poziomie ponadgimnazjalnym. Natomiast niepracujàca matka – odwrotnie 
– zmniejsza problemowe zachowania ucznia w szko∏ach ponadpodstawowych. Najmniej
korzystna sytuacja rodzinna jest wówczas, gdy pracuje matka, a ojciec pozostaje 
bez pracy. Sytuacja taka zwi´ksza odsetek uczniów problemowych w szko∏ach
ponadgimnazjalnych o ponad 1/4 (do 32 proc.) w stosunku do sytuacji, 
gdy bez pracy sà obydwoje rodzice. 
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Odsetek uczniów problemowych w ró˝nych typach szkó∏ w zale˝noÊci od statusu ojca 
na rynku pracy w 2009 r. 

Odsetek uczniów problemowych w ró˝nych typach szkó∏ w zale˝noÊci od statusu matki
na rynku pracy w 2009 r. 

Niepe∏na rodzina ma ogromny wp∏yw na zachowanie, postawy i doÊwiadczenia uczniów.
WÊród wychowujàcych si´ w rodzinie niepe∏nej znacznie wy˝szy jest odsetek ofiar
i sprawców ró˝nych form przemocy. Uczniowie z rodzin niepe∏nych znacznie cz´Êciej 
palà papierosy, si´gajà po alkohol i narkotyki. Majà bardziej negatywny stosunek 
do szko∏y, sà mniej szcz´Êliwi i bardziej nieufni, wi´cej czasu sp´dzajà poza domem
(zw∏aszcza gimnazjaliÊci).
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Odsetek uczniów palàcych papierosy z rodzin pe∏nych i niepe∏nych w ró˝nych typach
szkó∏ w 2009 r. 

Odsetek uczniów z rodzin pe∏nych i niepe∏nych, którzy pili alkohol w ostatnim miesiàcu,
w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r. 

Odsetek uczniów z rodzin pe∏nych i niepe∏nych, którzy brali narkotyki w ostatnim miesiàcu,
w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r. 
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Odsetek uczniów z rodzin pe∏nych i niepe∏nych, którzy za˝ywajà dopalaczy, w ró˝nych
typach szkó∏ w 2009 r. 

Odsetek ofiar groênej przemocy fizycznej wÊród uczniów z rodzin pe∏nych i niepe∏nych
w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r. 

Odsetek sprawców przemocy fizycznej wÊród uczniów z rodzin pe∏nych i niepe∏nych
w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r. 
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Odsetek sprawców przemocy psychicznej wÊród uczniów z rodzin pe∏nych i niepe∏nych
w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r. 

Negatywne konsekwencje braku jednego z rodziców (zazwyczaj ojca) rosnà wraz
z wiekiem uczniów. Mierzone ogólnym wskaênikiem nasilenia zachowaƒ problemowych,
niewidoczne sà jeszcze w szko∏ach podstawowych, ale ju˝ w gimnazjach odsetek
uczniów problemowych z rodzin niepe∏nych jest o 75 proc. wi´kszy ni˝ odsetek uczniów
problemowych mieszkajàcych z obydwojgiem rodziców. 

UWAGI: Wskaênik uczniów problemowych oparty jest na sumie standaryzowanych wskaêników: 

ofiar i sprawców przemocy, narkomanii, picia alkoholu i palenia papierosów, liczby godzin 

na wagarach i negatywnych ocen ze sprawowania.

Odsetek uczniów problemowych wÊród uczniów z rodzin pe∏nych i niepe∏nych w ró˝nych
typach szkó∏ w 2009 r. 
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Zdecydowana wi´kszoÊç uczniów we wszystkich typach szkó∏ ma rodzeƒstwo. 
Wy˝szy ni˝ w innych typach szkó∏ odsetek uczniów podstawówek bez rodzeƒstwa wynika
zapewne ze stosunkowo m∏odego wieku rodziców. 

Uczniowie gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych, którzy nie majà rodzeƒstwa, wykazujà
wi´cej zachowaƒ problemowych w porównaniu z uczniami z ma∏à liczbà rodzeƒstwa.
Najwi´ksze nasilenie zachowaƒ problemowych wyst´puje jednak wÊród uczniów z rodzin
wielodzietnych (czworo i wi´cej dzieci), niezale˝nie od typu szko∏y. Liczba rodzeƒstwa
wià˝e si´ z nasileniem zachowaƒ problemowych znacznie bardziej wÊród ch∏opców 
ni˝ wÊród dziewczàt. Negatywny efekt wi´kszej liczby rodzeƒstwa jest bardziej nasilony
w grupie dzieci z rodzin niepe∏nych. W przypadku dziewczàt z rodzin pe∏nych liczba
rodzeƒstwa w ogóle nie wyp∏ywa na problemowoÊç zachowaƒ. Najbardziej zagro˝eni
zachowaniami problemowymi sà ch∏opcy z wielodzietnych (czworo i wi´cej dzieci) rodzin
niepe∏nych. Odsetek uczniów problemowych w tej grupie si´ga 30 proc., a w szko∏ach
ponadgimnazjalnych – a˝ 46 procent.

2009

Liczba rodzeƒstwa wÊród uczniów ró˝nych typów szkó∏ w 2009 r.
Typ szko∏y Rodzeƒstwo

Brak Jeden(a) Dwoje Troje Czworo Pi´cioro
brat/siostra rodzeƒstwa rodzeƒstwa rodzeƒstwa i wi´cej 

rodzeƒstwa

Podstawowa 14,7% 44,5% 22,6% 8,8% 4,2% 5,2%

Gimnazjum 12,9% 38,9% 25,0% 11,7% 5,4% 6,1%

Ponad-
gimnazjalna 11,1% 36,5% 27,7% 12,4% 6,0% 6,3%

Ogó∏em 12,7% 39,6% 25,3% 11,1% 5,3% 6,0%
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Odsetek uczniów problemowych wÊród ch∏opców i dziewczàt w zale˝noÊci od liczby
rodzeƒstwa w 2009 r. 

Odsetek uczniów problemowych wÊród ch∏opców w zale˝noÊci od liczby rodzeƒstwa
i typu rodziny w 2009 r. 

Odsetek uczniów problemowych wÊród dziewczàt w zale˝noÊci od liczby rodzeƒstwa
i typu rodziny w 2009 r. 
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Materialne warunki ˝ycia
Od ubieg∏ego rokiem pogorszy∏a si´ nieco ocena powodzenia w∏asnej rodziny
w porównaniu z rodzinami kolegów. 39 proc. postrzega sytuacj´ w∏asnej rodziny 
jako lepszà, a 9 proc. jako gorszà od sytuacji rodzin kolegów. Wzros∏o natomiast
nieznacznie zadowolenie z sytuacji finansowej rodziny. Obecnie 65 proc. uczniów 
jest bardzo zadowolonych i zadowolonych z sytuacji finansowej w∏asnej rodziny 
i jest to o 3 pkt. proc. wi´cej ni˝ w roku 2008 i 2007. 
W ocenie uczniów lepsze warunki materialne majà rodziny pe∏ne, z mniejszà liczbà dzieci,
w których rodzice sà lepiej wykszta∏ceni i pracujà (zw∏aszcza jeÊli pracuje ojciec).
Uczniowie z ubo˝szych rodzin cz´Êciej nale˝à do grupy problemowych: palà papierosy,
pijà alkohol, za˝ywajà narkotyki, sà zarówno ofiarami, jak i sprawcami przemocy. 
Uczniowie z bogatszych domów majà du˝o lepsze warunki do nauki. WÊród tych, 
którzy sà bardzo zadowoleni z sytuacji finansowej rodziny, 82 proc. ma w∏asny pokój
w porównaniu z 60 proc. uczniów niezadowolonych i bardzo niezadowolonych. WÊród
tych, którzy nie majà nawet w∏asnego kàcika do nauki (ogó∏em 4,5 proc.), prawie 40 proc.
negatywnie ocenia sytuacj´ finansowà rodziny wobec 13 proc. takich ocen w ca∏ej próbie. 

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak powodzi si´ Twojej rodzinie w porównaniu
z rodzinami kolegów?” w latach 2007, 2008 i 2009.

Wi´ê z domem
Uczniowie mniej zadowoleni ze stosunków z najbli˝szymi w rodzinie mniej czasu sp´dzajà
w domu, du˝o rzadziej szukajà w trudnych sytuacjach wsparcia u rodziców czy
rodzeƒstwa i znacznie cz´Êciej nale˝à do grupy uczniów problemowych (palà papierosy,
pijà alkohol, za˝ywajà narkotyki, sà zarówno ofiarami, jak i sprawcami przemocy w szkole. 
Wi´ê z domem s∏abnie z wiekiem. Ch∏opcy coraz rzadziej szukajà wsparcia u matki
w trudnych sytuacjach i coraz wi´cej czasu poza domem; wÊród dziewczàt natomiast
gwa∏towniej spada z wiekiem zadowolenie ze stosunków z najbli˝szymi w rodzinie. 
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Odsetek uczniów w wieku 11-19 lat, którzy wi´cej czasu po szkole sp´dzajà w domu 
ni˝ poza domem, w 2008 i 2009 r.

Odsetek ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat, którzy wi´cej czasu po szkole sp´dzajà
w domu ni˝ poza domem, w 2009 r.

Poziom zadowolenia ch∏opców i dziewczàt w wieku 11-19 lat ze stosunków z najbli˝szymi
w rodzinie w 2009 r.
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Zaanga˝owanie rodziców w sprawy uczniów i szko∏y

W ocenie uczniów
W ocenie uczniów os∏ab∏y nieco w ostatnim okresie kontakty rodziców ze szko∏à. Rzadziej
ni˝ w poprzednich latach chodzà na wywiadówki czy odwiedzajà szko∏´ w dni otwarte. 
Nie zmieni∏o si´ natomiast zainteresowanie rodziców tym, co dzieje si´ w szkole. 
Tylko nieco ponad po∏owa systematycznie chodzi na wywiadówki, po∏owa interesuje si´
sprawami szko∏y, a zaledwie 19 proc. kontaktuje si´ bardzo cz´sto i cz´sto
z nauczycielami poza wywiadówkami.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy Twoi rodzice chodzà na wywiadówki?” w latach
2006, 2007, 2008 i 2009.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy Twoi rodzice chodzà na dni otwarte, kontaktujà si´
z nauczycielami poza wywiadówkami?” w latach 2006, 2007, 2008 i 2009.
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak okreÊli∏(a) byÊ stopieƒ zainteresowania Twoich
rodziców tym, co dzieje si´ w szkole?” w latach 2007, 2008 i 2009.

W ocenie nauczycieli
Po roku 2006 spad∏o poczucie nauczycieli, ˝e mogà w trudnych sytuacjach
wychowawczych liczyç na pomoc rodziców, ale w tym roku nastàpi∏a niewielka zmiana
w po˝àdanym kierunku. Sytuacja jest jednak ciàgle bardzo niepokojàca. Zaledwie 8 proc.
nauczycieli twierdzi, ˝e zdecydowanie mo˝e liczyç na wsparcie rodziców, a 34 proc., 
˝e nie mo˝e liczyç.
Jeszcze gorzej wyglàda ocena nauczycieli dotyczàca codziennego zaanga˝owania
rodziców w sprawy szko∏y. Wed∏ug zaledwie co piàtego nauczyciela wi´kszoÊç rodziców
interesuje si´ tym, co dzieje si´ w szkole. Âwiadczy to o bardzo s∏abych zwiàzkach
rodziny ucznia ze szko∏à.  W trudnych sytuacjach wychowawczych szko∏a najcz´Êciej
pozostawiona jest sama sobie. Brak wspó∏pracy mi´dzy domem i szko∏à jest zapewne
jednym z g∏ównych powodów utrzymujàcego si´ wysokiego wskaênika przemocy i innych
form patologii uczniowskiej.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy ma Pan(i) poczucie, ˝e w wi´kszoÊci przypadków
mo˝e Pan(i) liczyç na rodziców, na ich wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach
wychowawczych?” w latach 2006, 2007, 2008 i 2009.
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak ocenia Pan(i) zaanga˝owanie rodziców w sprawy
szko∏y? Jaka cz´Êç rodziców interesuje si´ tym, co si´ dzieje w szkole?” w latach 2007,
2008 i 2009.

SpoÊród oÊmiu ró˝nych problemów, z jakimi borykajà si´ nauczyciele, brak wspó∏pracy
rodziców za najbardziej niepokojàcy uzna∏o 9 proc. (w poprzednich latach 11 proc.), 
a na drugim miejscu umieÊci∏o go 30 proc. (podobnie jak w poprzednich latach). 
W opinii nauczycieli brak wspó∏pracy rodziców ust´puje jedynie niskiej motywacji uczniów 
do nauki. Jest wa˝niejszy ni˝ przemoc, picie alkoholu, palenie papierosów czy za˝ywanie
narkotyków. Najbardziej brak wspó∏pracy rodziców ze szko∏à niepokoi nauczycieli
podstawówek, a najmniej nauczycieli szkó∏ gimnazjalnych. Inaczej jest tylko w ma∏ych
miejscowoÊciach (do 10 tys. mieszkaƒców), gdzie brak wspó∏pracy rodziców jest
problemem o podobnym znaczeniu we wszystkich typach szkó∏, a w przeciwieƒstwie 
do wi´kszych miejscowoÊci jego ranga jest nawet nieco wy˝sza w gimnazjach 
ni˝ w pozosta∏ych typach szkó∏. 

Odsetek nauczycieli wskazujàcych brak wspó∏pracy rodziców ze szko∏à jako jeden
z trzech g∏ównych problemów w szkole w zale˝noÊci od typu szko∏y i wielkoÊci
miejscowoÊci w 2009 r.
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W ocenie uczniów
Zaledwie co trzeci uczeƒ dobrze ocenia dzia∏anie samorzàdu klasowego 
(o 9 pkt. proc. mniej ni˝ trzy lata temu i o 3 pkt. proc. mniej ni˝ rok temu). 
W ocenie uczniów najlepiej dzia∏ajà samorzàdy klasowe w szko∏ach podstawowych,
a najgorzej w ponadgimnazjalnych.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Twojej klasie jest samorzàd klasowy?” w latach
2006, 2007, 2008 i 2009.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Twojej klasie jest samorzàd klasowy?” w ró˝nych
typach szkó∏ w 2009 r.

Co siódmy uczeƒ nie wie, czy w jego szkole jest samorzàd szkolny, a wÊród tych, 
którzy wiedzà, zaledwie 43 proc. ocenia jego dzia∏anie pozytywnie. I znów ta ocena
najlepiej wypada w szko∏ach podstawowych, a najgorzej w ponadgimnazjalnych.
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Twojej szkole jest samorzàd szkolny z∏o˝ony
z przedstawicieli ró˝nych klas?” w latach 2006, 2007, 2008 i 2009.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Twojej szkole jest samorzàd szkolny z∏o˝ony
z przedstawicieli ró˝nych klas?” w ró˝nych typach szkó∏ w 2008 r.

W ocenie nauczycieli
W ocenie nauczycieli samorzàd szkolny dzia∏a coraz gorzej. W porównaniu z rokiem 2008
o 4 pkt. proc., a w porównaniu z rokiem 2006 o 10 pkt. proc. (do 63 proc.) zmniejszy∏ si´
odsetek nauczycieli twierdzàcych, ˝e samorzàd szkolny jest bardzo aktywny. Najlepiej
ocena ta wypad∏a w szko∏ach podstawowych, a najgorzej w szko∏ach
ponadgimnazjalnych. 
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Pana(i) szkole dzia∏a samorzàd uczniowski
z∏o˝ony z przedstawicieli ró˝nych klas?” w latach 2007, 2008, i 2009.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Pana(i) szkole dzia∏a samorzàd uczniowski
z∏o˝ony z przedstawicieli ró˝nych klas?” – w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r.

Ocena dzia∏alnoÊci samorzàdów klasowych jest nieco lepsza ni˝ w 2008 r., ale znacznie
gorsza w porównaniu z rokiem 2006. 
Najlepiej w opinii nauczycieli (podobnie jak w opinii uczniów) samorzàdy klasowe dzia∏ajà
w szko∏ach podstawowych, a najgorzej w szko∏ach ponadgimnazjalnych. 
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak ocenia Pan(i) dzia∏alnoÊç samorzàdów klasowych?”
w latach 2006, 2007 i 2008.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak ocenia Pan(i) dzia∏alnoÊç samorzàdów klasowych?”
w ró˝nych typach szkó∏ w 2008 r.
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W ocenie uczniów
Zdaniem zdecydowanej mniejszoÊci uczniów (33 proc.) przemoc w ich szkole jest
powa˝nym problemem. Sàdzi tak znacznie mniej uczniów ni˝ rok temu (35 proc.).
Jeszcze mniej zaniepokojeni sà uczniowie problemem narkotyków (20 proc., 
o 2 pkt. proc. mniej ni˝ rok wczeÊniej). Wi´kszy niepokój budzi picie alkoholu (41 proc.,
tyle samo co rok wczeÊniej, twierdzi, ˝e jest to powa˝ny problem) i palenie papierosów 
– 59 proc. uczniów, nieco mniej ni˝ rok wczeÊniej, mówi: „To powa˝ny problem”. 

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Twojej szkole przemoc jest powa˝nym
problemem?” w 2007, 2008 i 2009 r.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Twojej szkole narkotyki sà powa˝nym
problemem?” w 2007, 2008 i 2009 r.
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Twojej szkole picie alkoholu jest powa˝nym
problemem?” w 2007, 2008 i 2009 r.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy w Twojej szkole palenie papierosów przez uczniów
jest powa˝nym problemem?” w 2007, 2008 i 2009 r.

Nie zmienia si´ opinia uczniów na temat tego, jak ich szko∏a radzi sobie z problemem
przemocy i z innymi problemami (alkohol, narkotyki, papierosy). 
Zdaniem uczniów najgorzej z problemami przemocy radzà sobie gimnazja, a z innymi
problemami (alkohol, narkotyki, papierosy) szko∏y ponadgimnazjalne.
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak Twoja szko∏a radzi sobie z problemami przemocy
w szkole?” w 2007, 2008 i 2009 r.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak Twoja szko∏a radzi sobie z problemami takimi, 
jak narkotyki, papierosy i alkohol?” w 2007, 2008 i 2009 r.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak Twoja szko∏a radzi sobie z problemami przemocy
w szkole?” w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r.
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak Twoja szko∏a radzi sobie z takimi problemami, 
jak narkotyki, papierosy i alkohol?” w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r.

W ocenie nauczycieli
W przeciwieƒstwie do opinii uczniów przemoc, zdaniem nauczycieli, jest w tym roku nieco
wi´kszym problemem ni˝ rok wczeÊniej. Nie zmienia si´ natomiast opinia na temat wagi
problemu narkotyków i alkoholu, a zmniejsza si´ ranga problemu palenia papierosów. 
Ale w dalszym ciàgu palenie papierosów przez uczniów jest, podobnie jak w opinii
samych uczniów, najcz´Êciej oceniane (53 proc.) jako powa˝ny problem szko∏y. 

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem w Pana(i) szkole przemoc jest
powa˝nym problemem?” w 2007, 2008 i 2009 r.
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem w Pana(i) szkole narkotyki 
sà powa˝nym problemem?” w 2007, 2008 i 2009 r.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem w Pana(i) szkole picie alkoholu 
jest powa˝nym problemem?” w 2007, 2008 i 2009 r.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem w Pana(i) szkole palenie
papierosów przez uczniów jest powa˝nym problemem?” w 2007, 2008 i 2009 r.
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Nauczyciele zdecydowanie lepiej od uczniów oceniajà skutecznoÊç radzenia sobie przez
ich szko∏´ z problemami przemocy i u˝ywek. W ostatnich latach oceny te nie zmieni∏y si´. 

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak Pana(i) szko∏a radzi sobie z problemami przemocy 
w szkole?” w 2007, 2008 i 2009 r.

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak Pana(i) szko∏a radzi sobie z problemami takimi, 
jak narkotyki, papierosy i alkohol?” w 2007, 2008 i 2009 r.

Zdaniem nauczycieli najgorzej radzà sobie z przemocà szko∏y ponadgimnazjalne, 
co jest sprzeczne z nasileniem ró˝nych form przemocy w ró˝nych typach szkó∏.
Najwy˝sze wskaêniki wszelkiego rodzaju przemocy wystàpi∏y w szko∏ach podstawowych, 
a najni˝sze w szko∏ach ponadgimnazjalnych. 
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Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak Pana(i) szko∏a radzi sobie z problemami przemocy 
w szkole?” w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r.

Z problemami u˝ywek najlepiej sobie radzà, zdaniem nauczycieli, szko∏y podstawowe.
Dziwiç mo˝e natomiast niewielka róênica w ocenie skutecznoÊci radzenia sobie 
z u˝ywkami mi´dzy gimnazjum i szko∏à ponadgimnazjalnà. Zapewne w szkole
ponadgimnazjalnej nauczyciele bardziej ni˝ w gimnazjum pogodzeni sà z faktem, 
˝e ich uczniowie palà lub pijà alkohol. Âwiadczyç mo˝e o tym fakt, ˝e mimo znacznie
wi´kszego nasilenia zachowaƒ autodestrukcyjnych wÊród uczniów szkól
ponadgimnazjalnych w porównaniu z gimnazjami, zachowania te w obu typach 
szkó∏ oceniane sà jako problem o tej samej rangi. 

Rozk∏ad odpowiedzi na pytanie: „Jak Pana(i) szko∏a radzi sobie z problemami takimi, 
jak narkotyki, papierosy i alkohol?” w ró˝nych typach szkó∏ w 2009 r.

SpytaliÊmy nauczycieli, jakie problemy zwiàzane ze szko∏à niepokojà ich osobiÊcie
najbardziej. PoprosiliÊmy o uszeregowanie 9 ró˝nych bolàczek od najbardziej do najmniej
niepokojàcej sprawy. Niemal po∏owa za najbardziej niepokojàcy problem uzna∏a brak
motywacji uczniów do nauki, na drugim miejscu znalaz∏ si´ brak wspó∏pracy rodziców, 
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na trzecim ex aequo – palenie przez uczniów papierosów i przemoc rówieÊnicza. 
Na koƒcu rankingu znalaz∏a si´ agresja nauczycieli wobec uczniów. Niskà pozycj´ na liÊcie
nauczycielskich niepokojów zaj´∏y te˝ narkotyki i przemoc uczniów wobec nauczycieli. 

Ârednia ranga problemów szkolnych niepokojàcych nauczycieli (im ni˝sza wartoÊç, 
tym bardziej niepokojàcy problem) w latach 2007, 2008 i 2009.

Odsetek nauczycieli wskazujàcych narkotyki wÊród uczniów jako jeden z trzech g∏ównych
problemów w szkole w zale˝noÊci od typu szko∏y i wielkoÊci miejscowoÊci w 2009 r.
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Odsetek nauczycieli wskazujàcych picie alkoholu przez uczniów jako jeden z trzech
g∏ównych problemów w szkole w zale˝noÊci od typu szko∏y i wielkoÊci miejscowoÊci
w 2009 r.

Odsetek nauczycieli wskazujàcych przemoc rówieÊniczà uczniów jako jeden z trzech
g∏ównych problemów w szkole w zale˝noÊci od typu szko∏y i wielkoÊci miejscowoÊci
w 2009 r.
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Odsetek nauczycieli wskazujàcych przemoc uczniów wobec nauczycieli jako jeden 
z trzech g∏ównych problemów w szkole w zale˝noÊci od typu szko∏y i wielkoÊci
miejscowoÊci w 2009 r.

Odsetek nauczycieli wskazujàcych agresj´ nauczycieli wobec uczniów jako jeden z trzech
g∏ównych problemów w szkole w zale˝noÊci od typu szko∏y i wielkoÊci miejscowoÊci 
w 2009 r.
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Odsetek nauczycieli wskazujàcych palenie papierosów przez uczniów jako jeden z trzech
g∏ównych problemów w szkole w zale˝noÊci od typu szko∏y i wielkoÊci miejscowoÊci
w 2009 r.

Odsetek nauczycieli wskazujàcych brak motywacji uczniów do nauki jako jeden z trzech
g∏ównych problemów w szkole w zale˝noÊci od typu szko∏y i wielkoÊci miejscowoÊci
w 2009 r.

Ranga niepokojów zale˝y w du˝ym stopniu od typu szko∏y. Narkotyki i alkohol najbardziej
niepokojà nauczycieli liceów ogólnokszta∏càcych i zawodówek, papierosy nauczycieli
wszystkich rodzajów szkó∏ ponadgimnazjalnych. Przemoc uczniów wobec nauczycieli 
jest najwa˝niejszym problemem w szko∏ach podstawowych i w gimnazjach, równie˝ 
w szko∏ach podstawowych najbardziej niepokoi nauczycieli ich w∏asna agresja wobec
uczniów. Papierosy wzbudzajà niepokój g∏ównie nauczycieli szkó∏ ponadgimnazjalnych.
Najmniej skar˝à si´ na brak motywacji uczniów do nauki nauczyciele techników, 
a najbardziej nauczyciele gimnazjów i zawodówek. Oboj´tnoÊç rodziców najmocniej
doskwiera nauczycielom podstawówek, liceów profilowanych i zawodówek.
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Pocieszajàce jest, ˝e diagnoza sytuacji w szkole dokonana przez nauczycieli, zgodna jest
z diagnozà uczniów. Wysokie sà wspó∏czynniki korelacji w odniesieniu do wskaêników
oceny problemów zwiàzanych z przemocà, narkotykami, piciem przez uczniów alkoholu 
i paleniem papierosów, a tak˝e oceny skutecznoÊci radzenia sobie przez szko∏y z tymi
problemami. Nauczyciele i uczniowie najbardziej zgodni sà w ocenie wagi problemu
palenia papierosów i skutecznoÊci radzenia sobie przez szko∏´ z problemem u˝ywek. 
O trafnoÊci diagnozy nauczycieli Êwiadczy te˝ du˝a zgodnoÊç mi´dzy nasileniem ró˝nych
negatywnych zjawisk na terenie szko∏y a ocenà tych zjawisk. Na przyk∏ad korelacja mi´dzy
odsetkiem uczniów bioràcych narkotyki a ocenà nauczycieli, jak powa˝ny jest problem
narkotyków w szkole, wynosi 0,58; korelacja mi´dzy odsetkiem uczniów pijàcych cz´sto
alkohol a ocenà nauczycieli, ˝e w ich szkole jest to powa˝ny problem, wynosi 0,72; 
w odniesieniu do papierosów analogiczny zwiàzek to 0,68. Nieco gorsza jest orientacja
nauczycieli w odniesieniu do przemocy wÊród uczniów. Ich ocena koreluje umiarkowanie 
z liczbà ofiar i sprawców (odpowiednio r = 0,32 i 0,28). Zatem przemoc rówieÊnicza jest
dla nauczycieli, w przeciwieƒstwie do patologii zwiàzanej z u˝ywkami, mniej widoczna.
Dlatego te˝ powinni oni zwróciç wi´kszà uwag´ na jakiekolwiek dochodzàce do nich
sygna∏y o ofiarach i sprawcach uczniowskiej agresji.  

W parze z zadowoleniem nauczycieli z pracy w szkole idzie tak˝e zadowolenie uczniów 
ze szko∏y (korelacja = 0,307). Nie ma natomiast istotnej korelacji mi´dzy poczuciem
szcz´Êcia nauczycieli i uczniów, a korelacja poziomu zaufania do innych ludzi, 
choç istotna statystycznie, jest bardzo niedu˝a (r = 0,16). 

2009

Wspó∏czynniki korelacji mi´dzy ocenami uczniów i nauczycieli w 2009 r.
1 2 3 4 5 6

Ocena problemu:

1. Przemocy 0,4563

2. Narkotyków 0,306

3. Picia alkoholu przez uczniów 0,464

4. Palenia papierosów przez uczniów 0,734

Ocena skutecznoÊci radzenia sobie przez szko∏´ z:

5. Problemami przemocy 0,590

6. Problemami zwiàzanymi z
narkotykami, papierosami i alkoholem 0,770

ZgodnoÊç opinii mi´dzy 
nauczycielami i uczniami
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W ramach programu „Szko∏a bez przemocy” szko∏y podejmowa∏y ró˝ne dzia∏ania.
Najbardziej aktywne by∏y szko∏y podstawowe, a najmniej w szko∏y ponadgimnazjalne.
Najcz´stszymi inicjatywami by∏y spotkania z rodzicami s∏u˝àce przeciwdzia∏aniu przemocy,
bardzo wa˝nà – og∏oszenie kodeksu „Szko∏a bez przemocy”. Cz´sto organizowano
równie˝ (w ponad 50 szko∏ach) spotkania i warsztaty przeznaczone dla uczniów 
i nauczycieli. Niepokojàce jest jednak, ˝e 14 procent nauczycieli nic o takich dzia∏aniach
nie wiedzia∏o. Jeszcze s∏abiej dzia∏ania takie zapisa∏y si´ w pami´ci uczniów, chocia˝ ich
pytaliÊmy o dzia∏ania w szerszym kontekÊcie, zwiàzane nie tylko z przeciwdzia∏aniem
przemocy, ale tak˝e z przeciwdzia∏aniem wszelkim negatywnym zjawiskom. WÊród
uczniów najpowszechniej znane jest og∏oszenie kodeksu „Szko∏a bez przemocy”. 

113

RAPORT ROCZNY PROGRAMU SPO¸ECZNEGO „Szko∏a bez przemocy”

Rodzaj dzia∏aƒ przeciw przemocy w szkole podj´tych ogó∏em 

i w poszczególnych typach szkó∏, wed∏ug nauczycieli, w 2009 r.

Rodzaj dzia∏ania Typ szko∏y Ogó∏em
Podstawowa Gimnazjum Ponadgimnazjalna

og∏oszenie kodeksu 
„Szko∏a bez przemocy” 70 57 53 57

spotkania z rodzicami 
pomagajàce w∏aÊciwie 
reagowaç na przemoc 
w szkole 67 62 48 59

spotkania specjalistów 
z nauczycielami 
pomagajàce w∏aÊciwie 
reagowaç na przemoc 56 57 40 51

spotkania i rozmowy 
specjalistów oraz 
nauczycieli z uczniami 
pomagajàce w∏aÊciwie 
reagowaç na przemoc 57 57 42 52

inne 20 16 16 17

nie wiem 10 13 19 14

Ewaluacja dzia∏aƒ w ramach programu 
„Szko∏a bez przemocy”
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Pytanie zasadnicze brzmi: Jak skuteczne sà te dzia∏ania? Ârednia ocena w opinii
nauczycieli to cztery z niewielkim plusem (4,28). Najwy˝sza jest w szko∏ach
podstawowych, a najni˝sza w szko∏ach ponadgimnazjalnych. Jednak w∏aÊciwszà miarà
skutecznoÊci dzia∏aƒ podj´tych przez szko∏y jest ich zwiàzek z nasileniem ró˝nego rodzaju
negatywnych zjawisk.

2009

Rodzaj dzia∏aƒ przeciw przemocy w szkole podj´tych ogó∏em 

i w poszczególnych typach szkó∏, wed∏ug nauczycieli, w 2009 r.

Rodzaj dzia∏ania Typ szko∏y Ogó∏em
Podstawowa Gimnazjum Ponadgimnazjalna

og∏oszenie kodeksu 
„Szko∏a bez przemocy” 66 46 36 47

spotkania z rodzicami 
pomagajàce w∏aÊciwie 
reagowaç na przemoc 
w szkole 23 22 24 23

spotkania specjalistów 
z nauczycielami 
pomagajàce w∏aÊciwie 
reagowaç na przemoc 16 15 13 14

spotkania i rozmowy 
specjalistów oraz 
nauczycieli z uczniami 
pomagajàce w∏aÊciwie 
reagowaç na przemoc 22 25 18 21

nie wiem 24 36 44 36

Dzia∏ania szko∏y w ramach programu „Szko∏a bez przemocy” w ocenie

nauczycieli w 2009 r. 

Ocena dzia∏aƒ na skali Typ szko∏y Ogó∏em
ocen szkolnych Podstawowa Gimnazjum Ponadgimnazjalna

1 0,7% 2,0% 3,8% 2,3%

2 1,4% 3,9% 9,0% 5,0%

3 9,0% 13,7% 22,0% 15,3%

4 26,8% 32,6% 30,8% 30,2%

5 41,7% 35,8% 26,1% 34,1%

6 20,4% 12,0% 8,3% 13,2%

022-117 SBP RAP 09 ost  4/21/09  4:13 PM  Page 114



Liczba podj´tych przez szko∏´ dzia∏aƒ koreluje istotnie statystycznie z takimi zjawiskami,
jak alkohol, narkotyki i palenie papierosów: im wi´cej dzia∏aƒ podj´tych przez szko∏´, 
tym mniejsze nasilenie tych zjawisk. Nie ma natomiast istotnej korelacji mi´dzy liczbà
dzia∏aƒ a nasileniem przemocy. Okazuje si´ bowiem, ˝e tam gdzie jest wi´ksze 
nasileniem patologii zwiàzanej z u˝ywkami, a ni˝szy poziom agresji, czyli w szko∏ach
ponadgimazjalnych, tam liczba podj´tych dzia∏aƒ jest mniejsza. Nie ma zatem dowodu,
˝e dzia∏ania podejmowane przez szko∏y rzeczywiÊcie wià˝à si´ z mniejszym nat´˝eniem
zjawisk patologicznych. Nie oznacza to wcale, ˝e dzia∏ania takie sà bezowocne. 
Byç mo˝e powodujà one os∏abienie zjawisk patologicznych lub zapobiegajà ich
wzrostowi. Aby to sprawdziç, nale˝a∏oby zbadaç dynamik´ tych zjawisk w szko∏ach, 
które prowadzà dzia∏ania zmierzajàce do poprawy sytuacji. W tegorocznym sonda˝u
znalaz∏o si´ jednak zbyt ma∏o szkó∏ uczestniczàcych w poprzednich pomiarach, 
co uniemo˝liwia odpowiedê na pytanie, jak przebiega∏y w minionych latach zmiany
nat´˝enia zjawisk patologicznych w zale˝noÊci od podj´tych w tych szko∏ach dzia∏aƒ
majàcych na celu ograniczenie tego rodzaju zjawisk.  

Jedynym istotnym czynnikiem, który niezale˝nie od typu szko∏y odpowiada 
za nat´˝enie zjawisk patologicznych, jest poziom wspó∏pracy rodziców ze szko∏à. 
Im ta wspó∏praca jest lepsza, tym mniejsze jest nat´˝enie przemocy i innych form
patologii. Obrazuje to istotna statystycznie ró˝nica w procencie uczniów problemowych
mi´dzy szko∏ami, w których nauczyciele mogà liczyç na wsparcie rodziców i dostrzegajà
ich zainteresowanie tym, co si´ w szkole dzieje, a szko∏ami, w których nauczyciele 
nie mogà liczyç na pomoc rodziców i nie dostrzegajà ich zainteresowania sprawami
szko∏y. 
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Liczba dzia∏aƒ Typ szko∏y Ogó∏em
Podstawowa Gimnazjum Ponadgimnazjalna

0 10,4% 10,8% 36,4% 14,0%

1 18,2% 20,0% 31,8% 20,7%

2 26,0% 20,0% 27,3% 23,8%

3 27,3% 30,8% 4,5% 25,6%

4 18,2% 18,5% 0,0% 15,9%
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Procent uczniów problemowych w szko∏ach ró˝nego typu w zale˝noÊci od tego, czy
nauczyciele mogà liczyç na rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych, w 2009 r.

2009

podstawowa

Można liczyć na rodziców

Nie można liczyć na rodziców
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Przemoc i zachowania autodestrukcyjne uczniów sà raczej problemem Êrodowisk, 
z których uczniowie pochodzà, nie zaÊ szkó∏, do których ucz´szczajà. Od nauczycieli
zale˝y du˝o mniej ni˝ od rodziców. Nie oznacza to, ˝e szko∏y, z pomocà w∏adz
samorzàdowych nie mogà nic w sprawie szkolnych patologii zrobiç. Mogà, ale g∏ównie
poprzez zmian´ nastawienia rodziców, sk∏onienie ich do wi´kszego zaanga˝owania 
w rozwiàzywanie problemów w∏asnych dzieci, a co najmniej do wi´kszego
zainteresowania si´ tymi problemami. Tak˝e poprzez bardziej systematyczny kontakt
z rodzicami, wciàgni´cie ich w sprawy szko∏y i bardziej rygorystyczne egzekwowanie 
od nich w∏aÊciwego wywiàzywania si´ z obowiàzków rodzicielskich. Poniewa˝ przemoc
i u˝ywki w du˝ej mierze dotyczà uczniów z rodzin niepe∏nych, wielodzietnych,
z bezrobotnym ojcem i pracujàcà matkà oraz ubogich,  kluczowà rol´ w zapobieganiu
patologiom szkolnym majà w∏adze samorzàdowe, którym podlegajà s∏u˝by spo∏eczne,
takie jak oÊrodki opieki spo∏ecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, urz´dy pracy
i same szko∏y. Zwalczanie patologii szkolnych zaczàç nale˝y od zwalczania patologii
w rodzinach uczniów, w ich Êrodowiskach pozaszkolnych. 

Odr´bnym problemem jest spo∏eczna aktywizacja uczniów, ich wi´ksze zaanga˝owanie
w zorganizowane formy wypoczynku, rekreacji i – ogólnie – aktywnoÊci na ternie szko∏y
i poza szko∏à. Akcja „Orliki” doskonale wpisuje si´ w program uspo∏ecznienia polskich
dzieci, ale z pewnoÊcià jest niewystarczajàca. Nale˝y podjàç znacznie wi´cej dzia∏aƒ
zarówno w samorzàdach, jak i w samych szko∏ach. Trzeba wzmocniç rol´ samorzàdów
szkolnych, stworzyç warunki i zach´ciç uczniów do aktywnoÊci w ró˝nego typu
organizacjach, poczynajàc od harcerstwa, a na kó∏kach zainteresowaƒ koƒczàc. 
JeÊli w formule akcyjnej udaje si´ to Wielkiej Orkiestrze Âwiàtecznej Pomocy, to powinno
udaç si´ tak˝e we wdra˝aniu innych, mniej akcyjnych projektów anga˝ujàcych uczniów
w dzia∏ania zespo∏owe. Indywidualizm w formule funkcjonowania polskiej szko∏y sprawia,
˝e wszystkie wskaêniki uspo∏ecznienia ucznia spadajà z ka˝dym rokiem nauki. Szko∏y
powinny wprowadziç zasad´, ˝e pewna cz´Êç zadaƒ obowiàzkowych na lekcjach
z wszystkich przedmiotów wykonywana jest nie indywidualnie, lecz w tworzonych ad hoc
minizespo∏ach uczniowskich. Najskuteczniejszym bowiem sposobem kontroli zachowaƒ
ucznia jest grupa rówieÊnicza. Od nauczyciela zale˝y natomiast, czy grupa jest
przekonana o istotnym znaczeniu tego, czego si´ od niej wymaga, i czy dostrzega sens
w dzia∏aniu zespo∏owym. 
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Wnioski
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Agnieszka Milczarek
Joanna W´grzynowska
Stowarzyszenie „Bli˝ej Dziecka”

Dziecko w roli ofiary przemocy szkolnej 
Na poczàtek wyjaÊnijmy kilka poj´ç, aby lepiej rozumieç, dlaczego dzieci pokrzywdzone
potrzebujà naszego wsparcia. O dziecku-ofierze mówimy w kontekÊcie przemocy. 
Warto w tym momencie odró˝niç przemoc od równie cz´sto u˝ywanego poj´cia agresji. 

Agresja jest to zamierzone dzia∏anie, majàce na celu wyrzàdzenie komuÊ krzywdy. 
Jej charakterystycznà cechà jest równowaga si∏ (fizyczna lub psychiczna). Przemoc jest
formà zachowania agresywnego, a charakteryzuje jà nierównowaga si∏ pomi´dzy stronami
i powtarzalnoÊç. Tworzà si´ dwie role – ofiary i sprawcy, które majà tendencje 
do utrwalania si´. Przemoc jest nieusprawiedliwiona i zwykle wymaga zewn´trznej
interwencji. Nale˝y pami´taç, ˝e dziecko-ofiara nie potrafi samodzielnie poradziç sobie
z przemocà, dlatego niezb´dna jest pomoc doros∏ych.

Dzieci-ofiary doÊwiadczajà przemocy fizycznej (bicie, niszczenie rzeczy, zamykanie
w pomieszczeniach, wymuszanie pieni´dzy), s∏ownej (wyÊmiewanie, gro˝enie,
obgadywanie, plotkowanie, cyberprzemoc) oraz niewerbalnej (wykluczenie z grupy,
obraêliwe gesty i miny, manipulowanie klasowymi przyjaêniami). Nie mo˝emy
bagatelizowaç ˝adnej z tych form przemocy, gdy˝ poczucie krzywdy poszkodowanego
dziecka zale˝y nie od samej formy, ale od wra˝liwoÊci dziecka i determinacji sprawców. 

Wyniki badaƒ zachowaƒ zdrowotnych m∏odzie˝y
szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged
Children, WHO Cross-national Study),
przeprowadzonych w Polsce w 2002 r., pokazujà
wr´cz, ˝e przemoc emocjonalna powoduje 
wi´ksze ryzyko nasilenia si´ dolegliwoÊci natury
psychicznej ni˝ przemoc fizyczna.

Wiemy równie˝, ˝e d∏ugotrwa∏e doÊwiadczanie przemocy mo˝e powodowaç u dzieci
choroby somatyczne, depresj´, próby samobójcze, obni˝enie poczucia w∏asnej wartoÊci,
spadek motywacji oraz izolacj´ spo∏ecznà. 
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Pomoc i wsparcie dla dzieci-
-ofiar przemocy rówieÊniczej
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Zapewne ka˝de dziecko mo˝e staç si´ ofiarà przemocy, je˝eli trafi na nieodpowiednià
grup´ rówieÊników. Niektóre dzieci jednak, cz´Êciej ni˝ ich koledzy, nara˝one sà 
na pe∏nienie tej roli, poniewa˝:

t sà s∏absze i mniej sprawne fizycznie (dotyczy ch∏opców)

t czujà si´ ma∏o wartoÊciowe, okazujà niezdecydowanie i brak pewnoÊci siebie

t zwykle na zaczepki innych reagujà p∏aczem lub wycofaniem 

t sà spokojne, ciche, nieÊmia∏e, ostro˝ne w kontaktach z innymi

t nie bronià si´, w sytuacjach przemocy zachowujà si´ biernie 
(wycofujà si´, spe∏niajà polecenia innych)

t sà l´kliwe i obawiajà si´ nowych sytuacji czy ludzi

t sà wra˝liwe i grzeczne 

t majà lepszy kontakt z doros∏ymi ni˝ z rówieÊnikami, trudno im nawiàzywaç
nowe znajomoÊci.

Opisane wy˝ej cechy sygnalizujà rówieÊnikom, ˝e dziecko jest bezbronne, a to zach´ca
szkolnych dr´czycieli do dokuczania mu. DoroÊli majàc tego ÊwiadomoÊç, powinni
chroniç je przed atakiem ze strony rówieÊników, a z drugiej strony pomóc dziecku
wzmocniç jego system „obronny”. Musimy jednoczeÊnie pami´taç, ˝e ka˝dy ma prawo
byç taki, jaki jest: delikatny, wra˝liwy, l´kliwy i nikt nie mo˝e stosowaç wobec niego
przemocy. Wina le˝y zawsze po stronie sprawców, to oni ∏amià szkolne zasady. 

Pracujàc z dzieçmi-ofiarami przemocy rówieÊniczej, obserwujemy 3 ró˝ne scenariusze
rozwiàzywania problemu dr´czenia w szkole.

Scenariusz 1. Szko∏a nie potrafi przeprowadziç skutecznej interwencji i zapewniç dziecku
bezpieczeƒstwa na swoim terenie. Rodzice, rozczarowani brakiem dzia∏aƒ 
ze strony nauczycieli, przenoszà swoje poszkodowane dziecko do innej szko∏y, majàc
jednoczeÊnie g∏´bokie poczucie krzywdy i niesprawiedliwoÊci. Szko∏a, broniàc swojego
stanowiska, przypisuje cz´sto win´ „nadwra˝liwym” rodzicom lub samemu dziecku.

Scenariusz 2. Szko∏a prowadzi skutecznà interwencj´ i zapewnia bezpieczeƒstwo
dziecku pokrzywdzonemu na swoim terenie. Jej dzia∏ania koncentrujà si´ przede
wszystkim na pracy ze sprawcami przemocy. Dziecko poszkodowane czuje si´
bezpieczniej, a jego rodzice spokojniej. Jednak sposób funkcjonowania dziecka w grupie
rówieÊniczej nie zmienia si´ i sytuacja dokuczania mo˝e si´ powtórzyç. 
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Scenariusz 3. Szko∏a, cz´sto we wspó∏pracy z instytucjami wspierajàcymi (poradnie,
organizacje pozarzàdowe, specjaliÊci), podejmuje interwencj´, kierujàc swe dzia∏ania
zarówno do sprawców, jak i Êwiadków przemocy oraz dziecka poszkodowanego. 
Dziecko poszkodowane nie tylko zaczyna czuç si´ bezpieczniej, lecz ma tak˝e szans´
wp∏ynàç na rozwiàzanie problemu, wzmocniç poczucie w∏asnej wartoÊci, odnaleêç
miejsce w grupie rówieÊniczej, zmieniç zachowania, które mog∏y byç przyczynà
doÊwiadczania przemocy. 
Ten ostatni scenariusz wymaga od szko∏y szczególnego zaanga˝owania, procentuje
jednak trwa∏ym rozwiàzaniem problemu. Przedstawiamy poni˝ej kilka przyk∏adów
wspierania dzieci-ofiar przemocy i ich rodziców, pochodzàcych ze Scenariusza nr 3,
uwzgl´dniajàc fakt, ˝e dla ochrony dzieci-ofiar przemocy rówieÊniczej mo˝emy prowadziç
dzia∏ania na kilku poziomach.

Zanim pojawi si´ przemoc
Integracja klasy

Integracja klasy to jeden z lepszych sposobów zapobiegania przemocy. Do dzia∏aƒ
sprzyjajàcych budowaniu zespo∏u klasowego nale˝à: ustalenie wspólnie z dzieçmi regu∏
zachowania w klasie, wspólne dzia∏ania i sp´dzanie czasu (wycieczki, wyjÊcia do kina,
Êwi´ta klasowe, „noce filmowe” w szkole itp.), nauka wspó∏pracy w ma∏ych zespo∏ach,
pog∏´bianie empatii, zaj´cia rozwijajàce umiej´tnoÊci komunikowania si´ i rozwiàzywania
problemów. Wa˝na jest równie˝ wspó∏praca z rodzicami i anga˝owanie ich w ˝ycie klasy.
Wymaga to pewnego nak∏adu pracy i zaanga˝owania wychowawcy. Jednak warto podjàç
ten wysi∏ek, bowiem w atmosferze wspó∏pracy, przyjaêni i bezpieczeƒstwa dokuczanie
zdarza si´ rzadko, a dzieci poszkodowane znajdujà w takim Êrodowisku naturalne
wsparcie, nawiàzujà bliskie relacje i wzmacniajà poczucie w∏asnej wartoÊci. 

Wspieranie dzieci nieÊmia∏ych i wra˝liwych 

Rozpoczynajàc prac´ z zespo∏em klasowym, powinniÊmy uwa˝nie obserwowaç uczniów
i pomóc niektórym z nich odnaleêç swoje miejsce w grupie, czasem prze∏amaç l´k 
lub nieÊmia∏oÊç. 

Dziecko, które wydaje si´ nam szczególnie
nara˝one na dokuczanie ze strony rówieÊników,
warto otoczyç wychowawczà troskà, anga˝ujàc 
do wspó∏pracy jego rodziców, pedagoga
i pozosta∏ych nauczycieli. Wspólne dzia∏ania
powinny byç nakierowane na to, aby:

2009
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t Uczyç nawiàzywania relacji w grupie
t Zach´caç do kontaktów z innymi dzieçmi, uczyç nawiàzywania przyjaêni,

zapraszania innych do zabawy, komunikowania si´. Warto czasem zorganizowaç
zabawy/gry podczas przerw, aby dziecko mog∏o wziàç w nich udzia∏
w bezpiecznych warunkach.

t Poprosiç rodziców, aby umo˝liwiali dziecku kontakt z rówieÊnikami, zapraszajàc ich
do domu czy organizujàc wyjÊcia, wycieczki pod okiem doros∏ych. 

t Zach´caç dziecko (poprzez rodziców), by przy∏àczy∏o si´ do harcerzy, kó∏ka
teatralnego, klubów zainteresowaƒ, zaj´ç plastycznych czy nauki sztuk walki, 
gdzie ma szans´ poznaç nowych przyjació∏.

t Budowaç poczucie w∏asnej wartoÊci
t Zach´ciç dziecko do pomagania innym – mo˝e zostaç wolontariuszem

i przekonaç si´, jak wiele osób potrzebuje pomocy. Pomaganie innym daje
poczucie bycia wa˝nym i potrzebnym.

t Chwaliç dziecko za ka˝dym razem, kiedy uda mu si´ czegoÊ dokonaç, 
zrobiç coÊ dobrze, prze∏amaç w∏asnà nieÊmia∏oÊç czy l´k. 

t Poprosiç nauczycieli uczàcych dziecko, aby doceniali jego prac´, 
odwag´ mówienia na forum, podkreÊlali talenty czy zainteresowania.

t Stwarzaç sytuacje, w których dziecko mog∏oby odnieÊç sukces (praca na lekcjach,
zadania do domu).

t Rozwijaç samodzielnoÊç
t Przydzielaç dziecku zadania lub obowiàzki na miar´ jego mo˝liwoÊci – to pomaga

poczuç si´ wa˝nym i wartoÊciowym. Pomys∏y na zadania mo˝na opracowaç
wspólnie ze szkolnym pedagogiem czy psychologiem. Nale˝y w to w∏àczyç
równie˝ rodziców ucznia.

t Uczyç asertywnoÊci
t Zamiast dawania dziecku rad typu „nale˝y byç pewnym siebie”, warto poçwiczyç

z nim podstawowe umiej´tnoÊci bycia asertywnym (np. pewnà postaw´, g∏os,
spojrzenie, umiej´tnoÊç wyra˝ania próÊb czy odmawiania, a przede wszystkim
asertywne sposoby reagowania na agresj´ rówieÊników). Wychowawca mo˝e
prowadziç z uczniem krótkie çwiczenia na zasadzie odgrywania ról, w których
bezpoÊrednio b´dzie móg∏ korygowaç postaw´ i zachowanie dziecka. 

t Wzmacniaç sprawnoÊç fizycznà ch∏opców
t Pokazaç rodzicom koniecznoÊç rozwijania fizycznej sprawnoÊci dziecka 
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(rower, pi∏ka çwiczenia sprawnoÊciowe, basen), wa˝ne, aby jego cia∏o nabra∏o
zr´cznoÊci i zdecydowania w ruchach. Mo˝e w tym pomóc nauczyciel WF, 
który opracuje wspólnie z rodzicami plan zaj´ç dla ucznia.

Gdy pojawi si´ przemoc
Planowanie interwencji w sytuacjach przemocy – rzetelna diagnoza

Zanim wybierzemy odpowiednià strategi´ rozwiàzania problemu przemocy i zaplanujemy
interwencj´, musimy rzetelnie zdiagnozowaç sytuacj´. W tym celu warto zebraç informacje
od dzieci poszkodowanych, ich rodziców, sprawców przemocy, a tak˝e od neutralnych
uczniów i nauczycieli uczàcych klas´. W sytuacjach szczególnie trudnych zach´camy 
do powo∏ania zespo∏u nauczycieli, który wesprze wychowawc´ w diagnozie i w samym
planowaniu kolejnych dzia∏aƒ interwencyjnych. Dla dziecka poszkodowanego i jego
rodziców jest to sygna∏, ˝e szko∏a traktuje ich problem bardzo powa˝nie.

Planowanie interwencji w sytuacjach przemocy – ró˝norodne strategie i dzia∏ania

Szko∏y podejmujàc interwencj´ w sprawie przemocy, skupiajà si´ zwykle na dzia∏aniach
wobec sprawców. W ten sposób starajà si´ zapewniç dziecku poszkodowanemu
bezpieczeƒstwo i umo˝liwiç mu normalne funkcjonowanie. 

Interwencja wobec dzieci stosujàcych przemoc zak∏ada dzia∏ania wychowawcze,
które majà pomóc dzieciom zmieniç ich sposób funkcjonowania (socjoterapia, 
Trening Zast´powania Agresji, treningi kontroli z∏oÊci, praca nad zadoÊçuczynieniem
ofierze itp.), oraz dzia∏ania dyscyplinujàce, których zadaniem jest przerwaç przemoc 
(cykle rozmów, praca z rodzicami, kontrakty, wyciàganie konsekwencji, wspó∏praca
z policjà, sàdem itp.).

Inne nowoczesne podejÊcia zach´cajà do aktywnego udzia∏u dziecka poszkodowanego
w procesie rozwiàzywania problemu, który daje mu poczucie sprawstwa, kontroli i si∏y.
Tego typu rozwiàzania sà powszechnie stosowane w wielu szko∏ach Europy Zachodniej,
wymagajà one jednak specjalistycznej wiedzy i umiej´tnoÊci, stàd koniecznoÊç szkolenia
ca∏ej kadry pedagogicznej lub niektórych nauczycieli. 

Mediacje stanowià dobrowolne i poufne porozumienie si´ stron konfliktu w obecnoÊci
bezstronnej i neutralnej osoby – mediatora. Mediacje sà szczególnie skuteczne
w sytuacjach zwiàzanych z agresjà. Mogà byç skuteczne równie˝ we wczesnych fazach
przemocy, kiedy nie ma jeszcze utrwalonych ról ofiary i sprawcy. W sytuacjach d∏ugotrwa∏ej
przemocy zaleca si´ du˝à ostro˝noÊç w ich stosowaniu lub wr´cz wybór innej metody. 
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Konferencje SprawiedliwoÊci Naprawczej polegajà na spotkaniu dwóch stron:
pokrzywdzonego oraz sprawcy wraz z osobami wspierajàcymi i zainteresowanymi sprawà.
KSN majà na celu przygotowanie sprawcy do przyj´cia odpowiedzialnoÊci za swój czyn,
wypracowanie akceptowanej przez wszystkich formy naprawienia krzywdy lub szkody 
oraz stworzenie warunków, które ochronià sprawc´ przed pope∏nieniem podobnego
czynu (system pomocy).

Metoda wspólnej sprawy (A. Pikasa) zak∏ada ustalenie podstawowych regu∏
pozwalajàcych uczniom na „pokojowe wspó∏istnienie” w tej samej szkole. 
Jest szczególnie polecana w sytuacjach, kiedy grupa uczniów stosuje przemoc wobec
jednego lub wi´kszej liczby uczniów przez jakiÊ czas. Nauczyciel nie koncentruje si´ 
na ustaleniu winy, ale korzystajàc z okreÊlonych scenariuszy i kroków, stara si´ wspólnie
z dzieçmi wypracowaç sytuacj´, w której poszkodowany b´dzie móg∏ normalnie
funkcjonowaç w szkole. Podobnà metodà jest Metoda bez obwiniania (B. Maines, 
G. Robinsona).

Sàd szkolny (sàd kole˝eƒski) to organ spo∏ecznoÊci szkolnej, który na zasadzie
niezawis∏oÊci rozstrzyga konflikty oraz inne przypadki naruszenia szkolnych norm
ustalonych przez zgromadzenie spo∏ecznoÊci. Zwykle w sàdzie zasiada reprezentacja
uczniów, nauczycieli, ewentualnie rodziców. 

Pracujàc ze sprawcami i poszkodowanymi, równoczeÊnie warto pracowaç z ca∏à klasà,
w której dosz∏o do przemocy. W zaplanowaniu i przeprowadzeniu takiego cyklu zaj´ç
szko∏y korzystajà czasem z pomocy specjalistów czy organizacji pozarzàdowych.  
Zaj´cia mogà dotyczyç pog∏´bienia wiedzy na temat problemu przemocy, rozwijania
empatii wobec poszkodowanych, nauki konstruktywnych sposobów komunikowania si´
w klasie, rozwiàzywania konfliktów, reagowania na przemoc itp.

Wspieranie rodziców dziecka poszkodowanego w trakcie interwencji

Rodzice dzieci-ofiar zwykle bardzo niepokojà si´ o swoje dziecko, czujà si´ bezradni,
bywajà te˝ niecierpliwi i domagajà si´ szybkich, radykalnych rozwiàzaƒ. 
Dlatego od momentu ujawnienia przemocy warto nawiàzaç z nimi wspó∏prac´:

t WyjaÊniç dok∏adnie rodzicom, co wiemy o sytuacji przemocy. Przedstawiç jasno
swoje stanowisko w tej sprawie – brak zgody na krzywdzenie w klasie. Rodzice
powinni przekonaç si´, ˝e zale˝y nam na przerwaniu przemocy i ˝e jesteÊmy
zaanga˝owani w spraw´.

t UÊwiadomiç rodzicom mo˝liwoÊç zg∏oszenia zdarzenia na policj´. 
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t Przedstawiç konkretny plan dzia∏aƒ, jakie zamierzamy podjàç, i wyjaÊniç, czemu
one s∏u˝à. Informowanie rodziców na bie˝àco o kolejnych podejmowanych
krokach to podstawa dobrej z nimi wspó∏pracy. ÂwiadomoÊç, ˝e istnieje jasny
plan ochrony ich dziecka, uspokaja i buduje zaufanie do szko∏y. Warto tak˝e
wziàç pod uwag´ propozycje rozwiàzania sytuacji sugerowane przez rodziców.

t Ustaliç cz´stotliwoÊç i sposób kontaktowania si´.

t Poprosiç o cierpliwoÊç i czas na dzia∏anie. Warto pokazaç rodzicom, 
˝e kontrolujemy sytuacj´ i chcemy dzia∏aç rozwa˝nie i ostro˝nie dla dobra 
ich dziecka. 

t Pokazaç rodzicom pewne zachowania dziecka lub jego nawyki, które mogà
byç dra˝niàce dla innych dzieci. JeÊli chcemy, aby przemoc si´ skoƒczy∏a,
warto spróbowaç je wyeliminowaç. 

t PomyÊleç wspólnie z rodzicami, jak mo˝na pomóc dziecku, co mogà zrobiç
sami rodzice, gdzie mogà szukaç wsparcia poza szko∏à. 

Wspieranie dziecka poszkodowanego w trakcie interwencji

Rozpoczynajàc interwencj´, dbajmy szczególnie o dobro dziecka poszkodowanego, 
jego bezpieczeƒstwo i samopoczucie. Co mo˝emy dla niego zrobiç?

t Rozmawiaç o sytuacji przemocy
t Wys∏uchaç uwa˝nie. Dr´czeni uczniowie cz´sto nie majà z kim podzieliç si´ swoim

smutkiem, strachem, roz˝aleniem, czasem samo wys∏uchanie ich historii pomaga
w odreagowaniu przykrych uczuç. 

t Zapewniç, ˝e przemoc nie jest jego winà. T∏umaczyç wielokrotnie, ˝e to sprawcy
majà k∏opot ze swoim zachowaniem i ∏amià szkolne zasady.

t Informowaç o planowanych dzia∏aniach
t Dok∏adnie wyjaÊniç, co zamierzamy zrobiç w sprawie przemocy (potem

informowaç na bie˝àco o wszystkich nowych krokach). Dzieci poszkodowane
muszà mieç czas na oswojenie si´ z propozycjami ró˝nych dzia∏aƒ, obawiajà si´
wielu naszych nieoczekiwanych pomys∏ów (np. rozmowy o przemocy na forum
klasy bez wczeÊniejszego przygotowania).

t åwiczyç asertywne metody reagowania na agresj´ 

t Ustaliç zasady bezpieczeƒstwa 
t Wyraênie zaznaczyç, ˝e jeÊli agresor straszy, domagajàc si´ pieni´dzy czy innej

cennej rzeczy, dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nale˝y je oddaç. 

2009

118-161 SBP RAP 09 ost  4/21/09  4:23 PM  Page 126



t Zach´ciç do unikania miejsc, gdzie lubià przebywaç dr´czyciele (zw∏aszcza 
na poczàtku przeprowadzanej przez nas interwencji).

t Prosiç, aby dziecko nie zostawa∏o ostatnie lub samotne w szatni, ciemnym
korytarzu czy toalecie.

t Ustaliç z dzieckiem drog´ do lub ze szko∏y. Gdy istnieje niebezpieczeƒstwo
spotkaƒ poszkodowanego ze sprawcami pomi´dzy domem a szko∏à, 
nale˝y zaplanowaç (zwykle we wspó∏pracy z rodzicami) bezpieczny sposób
przemieszczania si´ dziecka. 

t Organizowaç wsparcie rówieÊników
t Przyjaciel na przerw´ – sp´dzanie samotnie przerw to dla wielu dzieci bardzo

przykra sytuacja, a przebywanie z nauczycielem nie jest dobrym rozwiàzaniem.
Dlatego warto pomyÊleç o rówieÊniku, który móg∏by byç towarzyszem 
dla poszkodowanego ucznia. JeÊli nie znajdziemy kogoÊ takiego w klasie dziecka,
mo˝emy pomyÊleç o dzieciach z innych klas. 

t Kràg przyjació∏ – wychowawca wybiera z klasy 2-3 dzieci, które mogà staç si´
sprzymierzeƒcami poszkodowanego. Spotyka si´ z nimi i prosi o dyskretnà pomoc
koledze. Tworzy z „kr´giem przyjació∏” bardzo konkretny plan 
(np. wspólnego wyjÊcia do sklepiku na przerwie, zaproszenia do kina itp.). 
Warto umawiaç si´ z dzieçmi na spotkanie co jakiÊ czas i sprawdzaç, 
jak poradzi∏y sobie z zadaniem. 

Wsparcie poza szko∏à
Wychowawca lub pedagog szkolny mo˝e zach´ciç rodziców dziecka poszkodowanego
do poszukania wsparcia poza szko∏à. Warto wziàç pod uwag´ kilka mo˝liwoÊci:

Zaj´cia grupowe

W wielu miejscach (poradnie, Êwietlice socjoterapeutyczne, organizacje pozarzàdowe)
istniejà oferty zaj´ç grupowych dla dzieci i m∏odzie˝y. Dzia∏ajà grupy wsparcia, 
grupy rozwojowe, odbywajà si´ zaj´cia dla dzieci nieÊmia∏ych. Dzieci-ofiary potrzebujà
rozwijaç swoje umiej´tnoÊci ˝ycia w grupie, odbudowaç zaufanie do rówieÊników
w atmosferze wsparcia i ˝yczliwoÊci.

Psychoterapia

Wiele dzieci-ofiar doÊwiadczy∏o traumatycznych prze˝yç podczas przeÊladowania. 
Dzieci te potrzebujà wsparcia psychologa, aby odbudowaç swoje poczucie w∏asnej
wartoÊci i odzyskaç wiar´ we w∏asne si∏y. Podobnie ich rodzice. 
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Specjalistyczne programy dla dzieci-ofiar przemocy

Specjalistycznych programów przeznaczonych w∏àcznie dla dzieci-ofiar przemocy
rówieÊniczej jest wcià˝ za ma∏o. Przyk∏adem tego typu programu jest opracowany 
przez nas TRENING PEWNOÂCI SIEBIE. Program ten oparty jest na metodach
i doÊwiadczeniu M. Elliot i brytyjskiej organizacji Kidscape. W ramach programu 
odbywajà si´ treningi dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Celem zaj´ç dla dzieci 
jest przede wszystkim wzmacnianie poczucia w∏asnej wartoÊci, nauka budowania
pozytywnych relacji z rówieÊnikami oraz çwiczenie asertywnych i twórczych metod obrony
przed agresjà. Spotkania dla rodziców dotyczà problemu dobrej wspó∏pracy ze szko∏à,
ró˝nych sposobów wspierania dziecka w sytuacji przemocy oraz rozwijania jego
asertywnoÊci i samodzielnoÊci.
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Bogna Fràszczak
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki 

„Spójrz Inaczej”

„Podobnie jak ˝aden poszkodowany nie mo˝e sam
wróciç do zdrowia, tak i ˝aden terapeuta nie mo˝e
pracowaç sam z ofiarami urazu”

Judith Lewis Herman 

Wprowadzenie – kilka zdaƒ o pomaganiu
W sytuacji pomagania mamy do czynienia z osobà wspierajàcà z jednej strony
i wspomaganym dzieckiem z drugiej strony.

Obowiàzkiem ka˝dego spo∏eczeƒstwa jest
udzielenie wsparcia i pomocy ofiarom przemocy,
szczególnie ludziom m∏odym, którzy dopiero
wkraczajà w ˝ycie. 

Z tego powodu w ka˝dej spo∏ecznoÊci nale˝y stworzyç sprawnie funkcjonujàcy system
pomocy dla pokrzywdzonych dzieci i ich rodziców. W gronie osób zajmujàcych si´
pomaganiem powinni znaleêç si´: pedagodzy, psycho- i socjoterapeuci, psychologowie,
doradcy, pracownicy socjalni, lekarze, duchowni, wychowawcy, piel´gniarki szkolne,
kuratorzy sàdowi i policjanci. Ka˝da z tych osób musi pami´taç, ˝e m∏odzi ludzie zostali
do niej skierowani, poniewa˝ znaleêli si´ w sytuacji kryzysowej. W zwiàzku z tym
prze˝ywajà trudne emocje i uczucia, z którymi sami sobie nie poradzà. Czasem dzieci
przychodzà po pomoc nie dlatego, ˝eby rozwiàzywaç problemy, ale po to, 
˝eby nauczyç si´ wi´kszej skutecznoÊci funkcjonowania w grupie rówieÊniczej.
Najwa˝niejszym zadaniem osób wspierajàcych jest wi´c pami´tanie o tym, 
i˝ cele pomocy muszà wynikaç z potrzeb nieletnich podopiecznych, a udzielone wsparcie
powinno prowadziç do konstruktywnych zmian w ˝yciu dziecka oraz udoskonalenia
umiej´tnoÊci skutecznego kierowania w∏asnym ˝yciem. Do obowiàzków osób
pomagajàcych m∏odym ludziom nale˝y: 

t przeprowadzenie rozmów

t zapewnienie im wzgl´dnego poczucia bezpieczeƒstwa fizycznego
i psychicznego 
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t zabezpieczenie w razie potrzeb Êrodków finansowych koniecznych 
do egzystencji w nowych warunkach

t wsparcie psychiczne, rozumiane tu jako podtrzymanie emocjonalne
i mobilizowanie do podj´cia skutecznego radzenia sobie z zaistnia∏à sytuacjà.

Wed∏ug Heleny S´k „osoba pomagajàca powinna odznaczaç si´ wrodzonym
potencja∏em empatii, zdolnoÊcià spostrzegania spo∏ecznego i autentycznie
uwewn´trznionà normatywnà motywacjà do dzia∏ania na rzecz innych ludzi, grup
spo∏ecznych i dobra ogólnoludzkiego”.1 Pomaganie jest zaj´ciem satysfakcjonujàcym,
jednak niezmiernie trudnym i wyczerpujàcym.

Problemy psychologiczne, z którymi spotykajà si´ osoby
pomagajàce dzieciom
Podstawowà trudnoÊcià w tworzeniu relacji pomagania jest nawiàzanie pierwszego
kontaktu z pokrzywdzonym dzieckiem. Ofiary urazu (wi´kszoÊç ma∏oletnich klientów
stanowià ofiary zaniedbania lub przemocy) na skutek utraty zaufania cz´sto bronià si´
przed przyj´ciem jakiejkolwiek pomocy nawet od osób sobie bliskich i znanych, 
a co dopiero od instytucjonalnie do tego powo∏anych przedstawicieli profesjonalnych
s∏u˝b. To pierwsza i zasadnicza trudnoÊç na jakà nara˝one sà osoby pomagajàce.
Opierajàc si´ na wieloletnich doÊwiadczeniach psychologów, pedagogów szkolnych,
socjoterapeutów, reedukatorów, logopedów, wychowawców, pracowników socjalnych,
kuratorów sàdowych, policjantów z wydzia∏u profilaktyki i przest´pczoÊci nieletnich,
stra˝ników miejskich, duchownych, lekarzy i nauczycieli – na list´ problemów
psychologicznych, które napotykali oni w swojej pracy, mo˝na wpisaç:

t nadgorliwe anga˝owanie si´ w sprawy podopiecznego

t zbytnie uto˝samianie si´ z sytuacjà skrzywdzonego dziecka

t prze˝ywanie trudnych uczuç i emocji w kontakcie z dzieckiem, które sztywno
tkwi w roli wyniesionej ze Êrodowiska rodzinnego

t trudnoÊci w ustalaniu granic i nieasertywna postawa wobec wspieranego dziecka

t traumatyczne przeniesienie

t uraz zast´pczy

t wypalenie zawodowe.

Nadgorliwe zaanga˝owanie si´ w sprawy podopiecznego
Podstawowe znaczenie w pracy terapeutycznej ma zapewnienie m∏odemu cz∏owiekowi
poczucia bezpieczeƒstwa. Zranione psychicznie dziecko na ogó∏ prze˝ywa strach 
przed opuszczeniem i t´skni za zwyk∏à obecnoÊcià wspó∏czujàcej jej osoby. 
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„Raz doÊwiadczywszy poczucia ca∏kowitej izolacji,
cz∏owiek ma niezwykle silnà ÊwiadomoÊç kruchoÊci
wszelkich zwiàzków mi´dzyludzkich w obliczu
niebezpieczeƒstwa. Potrzebuje jasno wyra˝onego
zapewnienia, ˝e nie zostanie opuszczony po raz
drugi”.2

Cz´sto podczas pierwszych spotkaƒ m∏ody cz∏owiek okazuje nieufnoÊç, unika rozmowy,
co mo˝e stanowiç szczególnie trudnà sytuacj´ dla niedoÊwiadczonego doradcy. Jednak
sama obecnoÊç i dyspozycyjnoÊç osoby wspierajàcej pozwala poszkodowanemu 
na oswojenie si´ z urazem oraz na zbieranie si∏ w celu dokonania zmian w ˝yciu. 
JeÊli osobie pomagajàcej uda si´ przetrwaç ten trudny okres i nie b´dzie ona wyr´czaç
m∏odego cz∏owieka w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnoÊci za swoje ˝ycie, 
obie strony uzyskajà szanse na wzmocnienie pozytywnego obrazu samych siebie.
W przeciwnym razie nadgorliwoÊç i nadopiekuƒczoÊç terapeuty, który zaczyna myÊleç
o problemie dziecka jak o swoim i który w celu szybkiego rozwiàzania problemu zaaplikuje
podopiecznemu katalog dobrych rad, mo˝e spowodowaç niezrozumienia, wycofanie si´
z relacji i rozgoryczenie u obu stron. Rozgoryczenie to przyczyni si´ równie˝ do tego, 
˝e obie strony stanà si´ nieufne i podejrzliwe w stosunku do kolejnych pomagajàcych 
lub do kolejnych podopiecznych.

Uto˝samianie si´ z sytuacjà podopiecznego
Szczególny rodzaj nadgorliwoÊci i nadopiekuƒczoÊci wobec m∏odych ludzi wykazujà te
osoby pomagajàce, które wynios∏y ze swego dzieciƒstwa podobne doÊwiadczenia lub te,
których sk∏adniki osobowoÊci sà bliskie cechom ich podopiecznych. Wspierajàc
skrzywdzone dziecko, doÊwiadczajà raz jeszcze dawnych prze˝yç, co znacznie zaburza
mo˝liwoÊç dokonania obiektywnej analizy sytuacji i uniemo˝liwia stworzenie adekwatnego
programu pomocy. Ból i wspó∏czucie osoby pomagajàcej grozi w tym przypadku
stosowaniem tylko jednej, znanej z przesz∏oÊci doradcy, strategii pomocowej
i ubezw∏asnowolniajàcym „zag∏askaniem” pokrzywdzonego dziecka. Post´pujàc w ten
sposób, osoba pomagajàca ogranicza lub nawet hamuje rozwój swojego podopiecznego.

Traumatyczne przeniesienie i ponowne ustanowienie granic
Innym problemem w pracy osoby wspierajàcej jest traumatyczne przeniesienie. Prze˝yte
przez dziecko przera˝enie zniekszta∏ci∏o w nim odpowiednie do sytuacji reagowanie 
na ka˝dà osob´ b´dàcà w pozycji autorytetu. Zal´kniony m∏ody cz∏owiek zachowuje si´
tak, jakby jego ˝ycie zale˝a∏o od tego, czy uda mu si´ zachowaç kontrol´ nad osobà
wspierajàcà. Cz´sto zagubiony nastolatek próbuje narzuciç doradcy rol´

131

RAPORT ROCZNY PROGRAMU SPO¸ECZNEGO „Szko∏a bez przemocy”

2 Herman J.L.: Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdaƒsk, 2002. GWP. 

118-161 SBP RAP 09 ost  4/21/09  4:23 PM  Page 131



wszechmocnego wybawcy i oczekuje od niego pe∏nej dyspozycyjnoÊci. Usi∏uje
kontrolowaç czas wolny terapeuty, nachodzi go w domu, telefonuje do niego, wysy∏a 
e-maile i SMS-y. Interesuje si´ ˝yciem rodzinnym terapeuty, jest zazdrosny o czas
poÊwi´cany innym dzieciom. Kiedy oka˝e si´, ˝e doradca nie spe∏nia wymienionych
oczekiwaƒ i stawia jasne granice, m∏ody cz∏owiek wpada w gniew i koncentruje si´ 
na jego ukaraniu. Rozczarowane dziecko wyobra˝a sobie wówczas, ˝e skazuje osob´
wspierajàcà na takie samo przera˝enie i wstyd, jakich samo doÊwiadczy∏o lub nadal
doÊwiadcza. Czasem w odwecie za „zdrad´” terapeuty próbuje staç si´ sprawcà
przemocy: robi wyrzuty, obra˝a, oÊmiesza, próbuje ugryêç, kopnàç lub uderzyç
pomagajàcego. Bywa tak˝e, i˝ ofiara urazu, bazujàc na swoich poprzednich
doÊwiadczeniach z doros∏ymi, szczegó∏owo analizuje ka˝dà wypowiedê osoby wspierajàcej.
Nie wierzy w dobre intencje pomagajàcego, niew∏aÊciwie interpretuje jego s∏owa
i post´powanie, co mo˝e doprowadziç terapeut´ do zniech´cenia lub do z∏oÊci 
i co najpewniej spowoduje jego zachowania obronne. Aby bezpiecznie przetrwaç ten
trudny moment, konieczne jest ponowne ustalenie zasad wspó∏pracy i ustanowienie
granic. „Ludzie nie posiadajàcy granic prowokujà nas, abyÊmy szczególnie uwa˝nie
strzegli naszych granic. W przeciwnym razie b´dziemy mieç wra˝enie, ˝e sami si´
gubimy.”3 Nieasertywna postawa osoby pomagajàcej wobec dziecka mo˝e spowodowaç
wyjàtkowo trudnà sytuacj´ dla obojga, uniemo˝liwiajàcà rozwiàzanie problemu. 

NadgorliwoÊç terapeuty czy te˝ pe∏na wrogoÊci
postawa wspieranego dziecka powoduje, i˝ obie
strony majà trudnoÊci w nawiàzaniu prawid∏owej
relacji, co przyczynia si´ do powstawania u którejÊ
ze stron wyuczonej bezradnoÊci lub poczucia
nadmiernej w∏adzy i potrzeby kontroli.

Uraz zast´pczy
W sytuacji gdy dziecko jest ofiarà przemocy lub zaniedbaƒ, a sprawcami sà jego rodzice,
zdarza si´, ˝e osoba wspierajàca, stajàc si´ podczas relacji terapeutycznej Êwiadkiem
traumatycznych wydarzeƒ, nie daje sobie rady ze swoimi emocjami. Podczas procesu
wspierania doÊwiadcza tego samego przera˝enia, rozpaczy i bezradnoÊci co ofiara.
Zjawisko to nazywamy traumatycznym przeciwprzeniesieniem lub urazem
zast´pczym.4 Zbyt silne zaanga˝owanie w prac´ z dzieckiem niesie ze sobà pewne 
ryzyko dla zdrowia psychicznego samego terapeuty. Aby zapobiec tego typu przypadkom
lub zminimalizowaç ich skutki, osoba wspierajàca pracujàca z nieletnimi ofiarami
przemocy powinna dysponowaç sta∏ym systemem wsparcia, który pomo˝e jej poradziç

2009

3 Grun A., Rabben R.: Ustalaç granice – szanowaç granice. Kielce, 2006. JednoÊç Herder.
4 Kottler J.A.: Opór w psychoterapii. Jak pracowaç z trudnym klientem?. Gdaƒsk, 2003. GWP.

118-161 SBP RAP 09 ost  4/21/09  4:23 PM  Page 132



sobie z trudnymi reakcjami emocjonalnymi. Podzielane wespó∏ z ofiarà poczucie
bezradnoÊci powoduje, ˝e terapeuta nie docenia w∏asnej wiedzy i umiej´tnoÊci 
oraz nie dostrzega zarówno swoich mocnych stron, jaki i umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci
swojego podopiecznego. W rezultacie takiej sytuacji osoba wspierajàca traci wiar´
w swoje umiej´tnoÊci. Aby broniç si´ przed trudnym do zniesienia poczuciem bezsilnoÊci,
niektórzy doradcy przyjmujà postaw´ osoby wyjàtkowej i wszechmocnej, próbujàc staç
si´ obroƒcà ofiary. Zaczynajà traktowaç podopiecznego w szczególny sposób, np.:
wyd∏u˝ajà sesje terapeutyczne, pozwalajà na kontakt telefoniczny poza godzinami pracy
lub spotkania w czasie weekendów. Prowadzi to do coraz wi´kszej zale˝noÊci dziecka 
od terapeuty, co nie s∏u˝y jego zdrowieniu, a koƒczy si´ najcz´Êciej wyczerpaniem osoby
pomagajàcej. Takie post´powanie powoduje tak˝e, i˝ m∏ody cz∏owiek staje si´ niezdolny
do samodzielnego dzia∏ania, a to z kolei nasila u niego objawy kryzysowe. 
W dziecku utrwala si´ poczucie bezradnoÊci, co zdecydowanie obni˝a jego samoocen´
i wiar´ w mo˝liwoÊci rozwiàzania problemu.

Uraz zast´pczy bywa równie˝ zwiàzany z sytuacjami, w których osoba wspierajàca
identyfikuje si´ z gniewem ofiary skierowanym przeciwko sprawcy lub Êwiadkom zdarzenia
albo z jej wstydem i smutkiem. W ka˝dym z tych przypadków reakcja przeniesienia
prowadzi do podejmowania przez doros∏ego dzia∏aƒ, które os∏abiajà dziecko. Konfluencja
u osoby pomagajàcej powoduje, i˝ wch∏ania ona nieswoje uczucia, nie potrafi zachowaç
dystansu do tego, co dotyka m∏odego cz∏owieka, przez co nie mo˝e s∏u˝yç swojemu
podopiecznemu jako lustro. Niepokoje i obawy doradcy udzielajà si´ wspieranemu
dziecku, a to prowadzi do braku przejrzystoÊci w relacji. Obie strony uzale˝niajà si´ 
od siebie wzajemnie, nie mo˝e wi´c byç mowy o pomocy.

Prze˝ywanie trudnych uczuç i emocji w kontakcie 
ze skrzywdzonym dzieckiem
Zdarza si´, ˝e podczas kontaktu z dzieckiem, które mocno tkwi w roli wyznaczonej 
przez swojà dysfunkcyjnà rodzin´, osobà pomagajàcà targajà przykre emocje. 
Trudna do przezwyci´˝enia sztywnoÊç i powtarzalnoÊç zachowaƒ podopiecznego
mo˝e spowodowaç, i˝ osoba wspierajàca zderzy si´ ze swoimi ograniczeniami. 
Powstaje wtedy niebezpieczna sytuacja, bowiem z regu∏y nie dostrzegamy Êwiadomie
w∏asnych „ciemnych” stron. Tak wi´c osoba wspierajàca, którà irytuje brak post´pów
i bezradnoÊç dziecka, zaczyna uto˝samiaç si´ z dysfunkcjonalnym rodzicem lub innym
przeÊladowcà, co wywo∏uje w niej przera˝enie. Wydarzenie to podwa˝a jej to˝samoÊç 
jako kompetentnego doradcy, bowiem kontakt z ofiarà przemocy zmusza osob´
wspierajàcà do zmierzenia si´ z w∏asnà zdolnoÊcià do czynienia z∏a, szczególnie gdy
znajduje ona w poszkodowanym jakàÊ swojà wad´, z którà trudno jest jej si´ pogodziç.
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Terapeuci i doradcy pomagajàcy m∏odym ludziom w swojej pracy majà do czynienia
z dzieçmi, które sprawiajà problemy wychowawcze: sà ofiarami, bàdê przyj´∏y role
zarówno ofiar, jak i agresorów. Podczas tworzenia systemu wsparcia nie nale˝y jednak
zapominaç o Êwiadkach, których problemy zwykle sà pomijane lub bagatelizowane.
Lekcewa˝enie ich prze˝yç wynika cz´sto z rutyny i oczekiwaƒ, i˝ sami sobie poradzà
z k∏opotami, stosujàc si´ do otrzymanych od doros∏ych dobrych rad. Âwiadków przemocy
nale˝y traktowaç tak samo jak poszkodowanych. Ich dotkliwe poczucie winy wynika
z pasywnoÊci i nieumiej´tnoÊci podj´cia ryzyka ratowania pokrzywdzonych, a to z kolei
podwa˝a przekonanie m∏odych ludzi, ˝e mogà byç sobà w relacji z innymi. Problemy tej
grupy stanowià dla osób pomagajàcych spore wyzwanie i powa˝ne obcià˝enia.
W pokonaniu ich pomaga stosowanie si´ do ogólnie obowiàzujàcych norm moralnych.
Nale˝y pami´taç o tym, i˝ praca z ofiarami i Êwiadkami przemocy wymaga si∏y
wewn´trznej i zdecydowanej postawy moralnej. Zadaniem osoby pomagajàcej jest
wejÊcie w rol´ Êwiadka urazowej sytuacji i solidaryzowanie si´ z ofiarà. Skuteczna pomoc
polega na pokazaniu m∏odemu cz∏owiekowi rzeczywistego stanu rzeczy tak, by on sam
móg∏ nabraç dystansu i zobiektywizowaç swój uraz, a wtedy przestanie obawiaç si´
zemsty ze strony sprawcy i odrzucenia ze strony grupy.

Wypalenie zawodowe
Nie radzàc sobie z wczeÊniej wymienionymi trudnoÊciami, osoby wspierajàce nara˝ajà si´
na coraz wi´ksze problemy emocjonalne i zdrowotne, cz´sto wymagajàce interwencji
innego specjalisty. Nie dbajàc o siebie i pracujàc w du˝ym obcià˝eniu, osoby wspierajàce
stajà si´ coraz bardziej podatne na wypalenie zawodowe, które objawia si´: rutynowym
wykonywaniem obowiàzków, przedmiotowym traktowaniem podopiecznych, znu˝eniem,
zniech´ceniem i niskà efektywnoÊcià oddzia∏ywaƒ pomocowych. Dzia∏ajàc w taki sposób,
osoba pomagajàca szkodzi nie tylko sobie, ale i wspieranemu dziecku, jego rodzinie
i najbli˝szemu otoczeniu. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, dla bezpieczeƒstwa obu
stron nale˝y zawsze stosowaç struktury ochronne: 

t uzgodnione w kontrakcie terapeutycznym lub socjalnym cele, zasady i granice

t system wsparcia dla prowadzàcego, w tym prac´ pod superwizjà.

Osoba wspierajàca musi rozumieç, ˝e istniejà granice w udzielaniu pomocy
i odpowiednio zadbaç o siebie i o swojego podopiecznego. 

t Osoby pomagajàce w trosce o bezpieczeƒstwo swoje i wspieranych dzieci
powinny pami´taç o tym, ˝e5:

t pomagajàc innym nie nale˝y anga˝owaç si´ bez reszty w ich sprawy
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t z pomocà nale˝y wychodziç, nie mo˝na jej narzucaç

t osoba pomagajàca ma ˝ycie osobiste, powinna wi´c zadbaç o samorealizacj´
nie tylko w dzia∏aniach na rzecz innych

t zadaniem terapeuty jest zadbanie o nieprzekraczanie granic

t cz´sto wi´ksze efekty, jeÊli chodzi o rozwiàzanie trudnej sytuacji dziecka,
przynosi praca z jego rodzicami ni˝ z nim samym.
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Maria Szpilowska 
Fundacja „Rodzice Szkole”

„Potrzeba szczególnej wra˝liwoÊci ze strony
wszystkich, którzy pracujà w szkole, aby stworzyç
w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu.” 

Jan Pawe∏ II 

Szko∏a to miejsce, gdzie spotykajà si´ trzy stany: uczniowski, nauczycielski i rodzicielski.
Szko∏a dialogu zaÊ to takie miejsce, gdzie te trzy stany ze sobà wspó∏dzia∏ajà,
wspó∏pracujà i wspó∏uczestniczà w ˝yciu spo∏ecznoÊci szkolnej.

Szko∏a jest instytucjà publicznà. Dzia∏a na okreÊlonych zasadach i w okreÊlonych ramach
prawnych. Bioràc pod uwag´ specyfik´ instytucji szkolnej, mo˝emy powiedzieç, 
˝e dysponuje ona narz´dziami, które mogà u∏atwiaç wspólne dzia∏anie, bycie,
uczestnictwo.

Pod warunkiem jednak, ˝e: 

t relacje pomi´dzy poszczególnymi uczestnikami spo∏ecznoÊci szkolnej
i organami szko∏y sà zrozumia∏e, przejrzyste i jasne

t prawo wewn´trzne zapisane w dokumentach szkolnych jest przez wszystkich
przestrzegane

t wszyscy uczestnicy ˝ycia szkolnego znajà i akceptujà granice swoich
kompetencji oraz prawa i obowiàzki innych. 

Tak wyglàdajà nasze za∏o˝enia i sposób myÊlenia o szkole partnerskiej i obywatelskiej. 
Ale jak jest w rzeczywistoÊci?

Mój mentor i nauczyciel, Wojciech Starzyƒski, nada∏ jednej ze swoich publikacji tytu∏: 
„Czy szkole potrzebni sà rodzice?”, zadajàc na wst´pie szereg pytaƒ o fundamentalnym
charakterze dla polskiej oÊwiaty: czyja jest polska szko∏a, kto decyduje i ma prawo
wp∏ywania na jej charakter, co to znaczy, ˝e oÊwiata powinna byç apolityczna? 

To tylko niektóre pytania, jakie pojawiajà si´ w debacie o naszym systemie edukacji
narodowej. W debacie, w której g∏os rodziców jest jeszcze ciàgle ma∏o znaczàcy, 
choç – jak wykaza∏y ostatnie wydarzenia zwiàzane z akcjà „Ratuj maluchy” – rodzice
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zaczynajà publicznie wyra˝aç swoje zdanie o przysz∏oÊci ich dzieci w szkole. Mimo ˝e tak
naprawd´ rzadko sà zapraszani do publicznej dysputy. 

O polskiej szkole mówimy tak˝e w kontekÊcie walki z przemocà i agresjà. Stàd nie bez
znaczenia jest szeroko zakrojony program spo∏eczny „Szko∏a bez przemocy”, obejmujàcy
coraz wi´cej nauczycieli i uczniów. 
W obecnej, trzeciej edycji Programu spo∏eczny kràg zainteresowanych poprawà sytuacji
w wielu polskich placówkach poszerzy∏ si´ o rodziców. Bez nich bowiem nie mo˝na
zmieniç myÊlenia o naszej szkole.

Tak, zmiana myÊlenia
Fundacja „Rodzice Szkole”, powo∏ana do ˝ycia w 2006 roku przez Spo∏eczne 
Towarzystwo OÊwiatowe (STO) jako organizacja majàca na celu realizacj´ misji STO
zawartà w jego Deklaracji Programowej, dzia∏a na rzecz rodziców, przygotowujàc ich 
do wspó∏odpowiedzialnoÊci za losy szko∏y ich dzieci, a w konsekwencji za kondycj´
polskiej edukacji. Wspieramy rodziców w dà˝eniach do uczestnictwa w ˝yciu lokalnej
wspólnoty i staramy si´ zapewniç im warunki umo˝liwiajàce podejmowanie decyzji
dotyczàcych rozwoju regionalnego. Dzi´ki zebranym doÊwiadczeniom, szkoleniom
i doradztwu fundacji rodzice zaanga˝owani w ˝ycie szko∏y i lokalnej spo∏ecznoÊci coraz
cz´Êciej kandydujà do cia∏ samorzàdowych, stajà si´ Êwiadomymi obywatelami,
pionierami tworzenia i dochodzenia do spo∏eczeƒstwa otwartego i obywatelskiego.
Nasze statutowe cele realizujemy poprzez uÊwiadamianie rodzicom, nauczycielom, dyrektorom
szkó∏, samorzàdowcom, pracownikom kuratoriów, s∏owem – wszystkim uczestnikom ˝ycia
edukacyjnego znaczenia dialogu pomi´dzy nimi. Od dwóch lat prowadzimy dla nich zaj´cia,
seminaria i warsztaty. W tym czasie spotkaliÊmy si´ z ponad dwoma tysiàcami osób! 

Nowe zapisy ustawowe przyj´te przez sejm w 2007 roku dajà rodzicom znacznie wi´ksze
mo˝liwoÊci decydowania o ˝yciu szko∏y ich dzieci. Rozwiàzania legislacyjne zatem sà;
pozostaje pytanie, jak rodzice przygotowani sà do tego nowego wyzwania?

Nawet najlepsze regulacje prawne, wyposa˝ajàce
rodziców we wszystkie niezb´dne narz´dzia 
do skutecznego wp∏ywu na edukacj´, nie pomogà,
jeÊli ze strony rodziców nie b´dzie ch´ci, motywacji
i dobrego przygotowania do wspó∏decydowania
o ˝yciu szko∏y. 

Staramy si´ wype∏niç t´ luk´. 
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Prowadzimy punkt doradczo-konsultacyjny, do którego piszà, dzwonià i przychodzà ludzie
zagubieni w przepisach, zatroskani o polskà szko∏´. I nie sà to tylko rodzice. 
Sprawy zg∏aszane do naszego punktu stajà si´ przyczynkami do poszukiwania
konstruktywnych rozwiàzaƒ i konsensusu pomi´dzy uczestnikami zarysowujàcego si´
konfliktu. Przyczyny ró˝nych dysfunkcji w ˝yciu spo∏ecznoÊci szkolnej sà wielowymiarowe:

t brak zrozumia∏ych i przejrzystych relacji pomi´dzy poszczególnymi
uczestnikami spo∏ecznoÊci szkolnej i organami szko∏y 

t brak znajomoÊci i akceptacji granic swoich kompetencji oraz praw
i obowiàzków innych uczestników ˝ycia szkolnego

t bariery komunikacyjne

t bariery przestrzenne.

O tych wszystkich przyczynach konfliktów i dysfunkcji mówimy podczas naszych
warsztatów, analizujàc studia przypadków, poszczególne etapy konfliktów etc. Próbujemy
wspólnie poddaç analizie sygnalizowanà przez wielu nauczycieli niech´ç rodziców 
do kontaktów ze szko∏à, oceniç, jakie sà pozytywy i negatywy mo˝liwego uczestnictwa
rodziców w ˝yciu szko∏y. Nauczyciele i dyrektorzy mówià: „Rodzice sà nieaktywni, 
nie chcà przychodziç do szko∏y, nie interesujà si´, co robià ich dzieci i jakie majà
problemy z naukà i zachowaniem, sà roszczeniowi, ˝àdajà tylko od nas, a nic od siebie,
trzeba ich trzymaç na odleg∏oÊç kija od szczotki, bo wejdà nam na g∏ow´”.

Po kilku godzinach çwiczeƒ i rozmów uczestnicy dochodzà stopniowo do wniosku, ˝e rodzic
to te˝ cz∏owiek, ˝e warto go wys∏uchaç, ˝e mo˝e byç wa˝nym partnerem i sojusznikiem
nauczyciela i dyrektora. Jak dojÊç do takich konkluzji i jak je wprowadzaç w ˝ycie?

Wiele zale˝y od przekazu, jaki w dyskursie z rodzicami formu∏uje szko∏a. Z analiz
prowadzonych przez badaczy relacji szko∏a – dom6 wynika, ˝e szko∏a narzeka na biernoÊç
rodziców, ale niewiele robi, by zmieniç t´ sytuacj´. Prof. Aleksander Nalaskowski
w oryginalnej analizie „przestrzeni i miejsc szko∏y”7 pokazuje, jak przestrzeƒ „mówi”, 
jak wskazuje wprost na relacje w∏adzy i podleg∏oÊci. „Przestrzeƒ szko∏y nakazuje
nauczycielowi, dyrektorowi traktowaç rodzica jak ucznia. Przestrzeƒ ta czasami
infantylizuje, ca∏a nasycona jest niedoros∏oÊcià. Tworzy sytuacje, w których nie mo˝na 
lub trudno byç doros∏ym, dzia∏aç jak osoba psychicznie dojrza∏a”. Symboliczne jest ju˝
wt∏aczanie rodziców w za ma∏e krzese∏ka, wreszcie brak przestrzeni, materialnej
i spo∏ecznej, która pozwoli∏aby im na przebywanie ze sobà i tworzenie wspólnoty
rodzicielskiej. W ilu szko∏ach pojawiajà si´ pokoje, gdzie rodzice mogà si´ spotkaç, 
napiç kawy, porozmawiaç o sprawach szko∏y z wychowawcà lub dyrektorem? 

2009

6 Tematyk´ powy˝szà podj´li m.in.: Winiarski M.: Wspó∏dzia∏anie szko∏y i Êrodowiska. Aspekt socjopedagogiczny.
Warszawa, 1992; Rodzina – szko∏a – Êrodowisko lokalne. Warszawa, 2001; Mendel M.: Rodzice i szko∏a. 
Jak wspó∏uczestniczyç w edukacji dzieci? Toruƒ, 1998; Partnerstwo rodziny, szko∏y i gminy. Toruƒ, 2000; 
Rogal S.: Partnerstwo rodziców i nauczycieli. Wroc∏aw - Opole – Warszawa 1989, PWN.

7 Nalaskowski A.: Przestrzenie i miejsca szko∏y. Kraków 2002, Impuls.
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To, co kiedyÊ by∏o jedynie czekaniem pod drzwiami
szko∏y, ˝enujàcym wystawaniem pod pokojem
nauczycielskim, zaczyna poma∏u odchodziç
w niebyt. 

Wzmocnienie roli rad rodziców jako pe∏noprawnych organów szko∏y i coraz wi´ksza
ÊwiadomoÊç dyrektorów szkó∏ o roli rady w spo∏ecznoÊci szkolnej stanowià coraz
jaÊniejsze Êwiat∏o w tunelu nieporozumieƒ i niech´ci pomi´dzy organami szko∏y. I choç
w wielu placówkach rodzice trzymani sà ciàgle na dystans, pozbawieni w∏asnego miejsca,
zdominowani przez rzeczywistoÊç, której ramy ustanawiajà nauczyciele i pracownicy
szko∏y (my i oni), to mog´ Êmia∏o stwierdziç, ˝e ta sytuacja zmienia si´ na lepsze. 
Jest to proces powolny, ale idàcy we w∏aÊciwym kierunku.
W wielu jeszcze rozmowach z rodzicami przewija si´ ˝al, ˝e nie sà w szkole u siebie, 
˝e szko∏a w ˝adnej mierze do nich nie nale˝y, choç utrzymujà jà ze swoich podatków
i pracujà na jej rzecz.

Co robiç, ˝eby obraz szko∏y si´ zmieni∏?
Pierwsza i podstawowa sprawa, to uczyç wszystkich uczestników ˝ycia szkolnego o ich
prawach i obowiàzkach, o wzajemnych relacjach i poszanowaniu kompetencji innych.
Dlatego te˝ tak znaczàcà rol´ odgrywajà spotkania i warsztaty organizowane przez
Fundacj´ „Rodzice Szkole”. Nowe uwarunkowania prawne pozwalajà na istotne
podniesienie mo˝liwoÊci decyzyjnych reprezentacji rodzicielskich, jakimi sà rady rodziców.
Wiele zale˝y tu od nauczycieli, bardzo wiele od dyrektora szko∏y. PrzemyÊlane
i konstruktywne oraz metodyczne dà˝enie do zmian w spo∏ecznej mentalnoÊci,
prezentowane w naszych programach szkoleƒ, w niektórych szko∏ach zaczyna stopniowo
przynosiç efekty w postaci autentycznych, a nie fasadowych i fikcyjnych, dzia∏aƒ rad
rodziców. Opinie na temat naszej pracy zawarte w arkuszach ewaluacyjnych wskazujà 
na wielkie zaskoczenie uczestników sposobem podchodzenia fundacji do wspó∏pracy
w szkole. OkreÊla jà wzajemny szacunek, koncyliacja, a nie konfrontacja, zrozumienie 
dla stanowiska drugiej strony, wspieranie si´ nawzajem, informowanie o dobrych
przyk∏adach i ich rozpowszechnianie. Najcz´Êciej u˝ywane przez nas s∏owa to:
wspó∏praca, wspó∏odpowiedzialnoÊç, wspó∏dzia∏anie, prawa, ale i obowiàzki, partnerstwo.

Nasze doÊwiadczenia wskazujà, ˝e bardzo wiele zale˝y od sposobu i trybu wyborów 
do rady rodziców. Zasady wyborów do rad rodziców zosta∏y doÊç precyzyjnie okreÊlone
w art. 53 Ustawy o systemie oÊwiaty. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e jest to jedyny taki przypadek
w tej ustawie, gdzie wyraênie k∏adzie si´ nacisk na tajnoÊç, bezpoÊrednioÊç i równoÊç
wyborów. Ustawodawca zamierza∏ bowiem podkreÊliç ogromnà wag´ mandatu
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uzyskanego od innych osób – rodziców. Na ile w praktyce wybory te sà autentyczne,
przemyÊlane, przygotowane profesjonalnie od strony merytorycznej i formalnej, mo˝emy
jedynie wywnioskowaç z naszych spotkaƒ w ró˝nych Êrodowiskach oÊwiatowych. Inaczej
wyglàda dzia∏alnoÊç rady wybranej z przys∏owiowej „∏apanki”, inaczej tam, gdzie do
wspó∏pracy ze szko∏à zg∏oszà si´ osoby, które chcà dla tej placówki zrobiç coÊ dobrego.
Wiele zale˝y od nastawienia do rodziców wychowawcy, pedagoga szkolnego, a nade
wszystko dyrektora szko∏y. W Szkole Podstawowej Nr 5 w Poznaniu dyrektorka placówki,
trener i ekspert naszej fundacji, stwarza warunki do wspó∏dzia∏ania z rodzicami. Uczyni∏a to
na etapie organizacji wyborów do rady rodziców w roku szkolnym 2008/2009, animujàc,
przy naszej pomocy, przygotowanie stosownych dokumentów wyborczych i projektów
uchwa∏. Wspar∏a tak˝e dzia∏ania swoich rodziców i nauczycieli przy opracowywaniu
i uchwalaniu programu wychowawczego i profilaktyki – najistotniejszej kompetencji rady
rodziców. W tej poznaƒskiej szkole rodzice majà swój pokoik – niewielkie, ale swoje
miejsce, gdzie mogà si´ spotkaç, porozmawiaç i godnie przygotowaç do wykonania
konkretnych zadaƒ na rzecz szko∏y i Êrodowiska lokalnego. A Êrodowisko to nie jest ∏atwe:
wiele rodzin w tej cz´Êci Poznania dotkni´tych jest ubóstwem. Rodzice podkreÊlajà
otwartoÊç dyrektorki na wspó∏dzia∏anie we wszystkich obszarach pracy szko∏y i mo˝liwoÊç
wspó∏tworzenia przez nich wizerunku placówki. Ka˝dy, nawet najdrobniejszy incydent
w szkole zostaje przez nauczycieli i dyrektork´ dostrze˝ony i bezzw∏ocznie rozpatrzony,
˝aden z rodziców nie zostaje sam ze swoim problemem. W tej szkole „nie zamiata si´
problemów pod dywan”, bo wiadomo, ˝e pr´dzej czy póêniej ujawnià si´ one 
ze zdwojonà mocà i mogà byç bardzo trudne do rozwiàzania. 

Tak prosta sprawa, jak zorganizowanie pokoju rodzicielskiego (przez analogi´ 
do nauczycielskiego) jest niezwykle wa˝nym elementem zaproszenia rodziców 
do wspó∏pracy, w∏àczania, a nie wykluczania ich ze szkolnej spo∏ecznoÊci. 
Istotnà rzeczà sà tak˝e organizowane z inicjatywy dyrektorów szkó∏, a obecnie coraz
cz´Êciej rodziców, warsztaty s∏u˝àce przygotowaniu do wspó∏pracy rodziców i nauczycieli,
obejmujàce rozwiàzywanie problemów wychowawczych na poziomie domu i szko∏y. Wielu
rodziców, którzy do niedawna nie brali udzia∏u w ˝yciu szko∏y z wa˝nych osobistych
wzgl´dów (przemoc w rodzinie, alkoholizm, bieda, choroba), otwiera si´ dzi´ki wsparciu
˝yczliwego profesjonalisty prowadzàcego zaj´cia.. Takie spotkania stanowià nierzadko
bardzo istotny element nawiàzania dobrego kontaktu z wychowawcà i wspólnego
radzenia sobie z problemami dzieci. 

Nasza fundacja zach´ca rady rodziców do podj´cia wysi∏ku opracowania programów
wychowawczych i profilaktyki na wzór inicjatywy SP Nr 5 w Poznaniu. Realizacja tej
najwa˝niejszej ustawowej kompetencji rad rodziców sprzyja, jak wynika z naszych
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doÊwiadczeƒ, tworzeniu partnerskich relacji pomi´dzy organami szko∏y i anga˝uje
rodziców w ˝ycie spo∏ecznoÊci. 

Zadajmy sobie teraz pytanie, co Fundacja „Rodzice Szkole”
ma do problemu przemocy i agresji w szkole?
Opisywanie przez nas rzeczywistoÊci polega na przedstawieniu roli demokratycznie
wybranych przedstawicieli rodziców do ich reprezentacji, jakà jest rada rodziców – jeden
z organów szko∏y. Rada rodziców jest wyrazem realizacji zbiorowych praw rodziców 
do posiadania swojej reprezentacji na poziomie szko∏y, gminy, powiatu, kraju. Badania
wykazujà, ˝e im lepiej funkcjonuje i im wi´kszym autorytetem cieszy si´ rada rodziców, 
tym skuteczniejsza jest realizacja indywidualnych praw rodziców. Prawa indywidualne
zwiàzane sà z wyborem szko∏y i Êcie˝ki edukacyjnej dla ich dzieci. 
JeÊli zatem mamy do czynienia z aktywnie dzia∏ajàcà radà rodziców, posiadajàcà 
– nie tylko zgodnie z literà prawa, ale tak˝e ze stanem faktycznym – szerokie uprawnienia
stanowiàce i konsultacyjne, to istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e problem przemocy
i agresji w tej placówce jest marginalny lub nie ma go wcale. Wynika to tak˝e z tego, ˝e: 

„Szko∏a jest jak góra lodowa, która oprócz
widocznej cz´Êci w postaci zachowaƒ i postaw
nauczycieli, uczniów i rodziców zawiera tak˝e
cz´Êç ukrytà, na którà sk∏adajà si´ obawy,
przekonania, ró˝ne systemy wartoÊci, indywidualne
motywacje”.8

Stàd te˝ szczególnie wa˝ne jest wspólne budowanie misji szko∏y, choçby w∏aÊnie szko∏y
bez przemocy, szko∏y przyjaznej, naszej. Szko∏y, w której na co dzieƒ przestrzegany jest
dekalog, kodeks „Szko∏y bez przemocy”. Rola rodziców w zakresie budowania misji
i wizerunku placówki jest nie do przecenienia. I jest jeszcze jeden, niezwykle wa˝ny aspekt
roli reprezentacji rodzicielskich w szko∏ach: to wspieranie dzia∏alnoÊci i aktywnoÊci
samorzàdów uczniowskich. Nie jest przypadkiem, ˝e tam gdzie dzia∏ajà autentyczne, 
nie fasadowe rady rodziców, tam tak˝e aktywnoÊç i rola samorzàdów uczniowskich
wyraênie wzros∏a. Samorzàdy, rodzicielskie i uczniowskie, dzia∏ajàce w szko∏ach „wnoszà
ducha dialogu, rozszerzajà sfer´ wolnoÊci, pozwalajà mówiç w∏asnym g∏osem. Przyjazny
dialog mi´dzy nauczycielami, uczniami i rodzicami czyni ze szko∏y ˝ywà wspólnot´ (…)”9

Dzi´ki dialogowi uchronimy szkol´ przed rutynà, nieczu∏oÊcià i skostnieniem. 
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8 Ko∏odziejczyk W.: Prawa rodziców w szkole. Warszawa, 2005. Spo∏eczne Towarzystwo
OÊwiatowe, s. 69.

9 Kawecki M.: Materia∏y konferencyjne w ramach Autorskich warsztatów edukacyjnych,
„SamorzàdnoÊç uczniowska a wartoÊci kultury polskiej i europejskiej”. Szczecin, 2005. 
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Ewa Czemierowska-Koruba 
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki 

„Spójrz Inaczej”

KoniecznoÊç wspólnych dzia∏aƒ wobec problemów agresji
dzieci i m∏odzie˝y
Problemy agresji i przemocy dzieci i m∏odzie˝y to zjawisko tak powszechne, ˝e nie sà to
ju˝ – wbrew pozorom – tylko problemy tych dzieci, ich rodziców bàdê nauczycieli. 
Wiele badaƒ wskazuje na ich narastajàcy charakter; stajà si´ one powoli problemem
spo∏ecznym, a wi´c naszym wspólnym problemem, którym musimy wszyscy si´ zajàç,
gdy˝ w przeciwnym wypadku zjawisko to przeroÊnie nas i zniszczy. 

Zjawiska agresji i przemocy sà niezwykle z∏o˝one, a ich êróde∏ i mechanizmów mo˝na
szukaç w wielu obszarach – od instynktownego charakteru zachowaƒ agresywnych jako
si∏y nap´dowej do dzia∏ania i osiàgania wa˝nych celów, poprzez mechanizm reagowania
agresjà w sytuacji uniemo˝liwienia jednostce zaspokojenia jakichÊ wa˝nych ˝yciowych
potrzeb, po znany powszechnie mechanizm spo∏ecznego uczenia si´ zachowaƒ
agresywnych od innych osób. 

Wszystkie te teorie wskazujà, i˝ jedynym sposobem na skuteczne rozwiàzywanie
problemów agresji dzieci i m∏odzie˝y jest wspólne dzia∏anie wielu osób i instytucji. 
Je˝eli bowiem ta sk∏onnoÊç ma charakter wrodzony, to wa˝ne jest znalezienie w ˝yciu
i spo∏ecznym funkcjonowaniu dzieci i m∏odzie˝y takich miejsc i obszarów aktywnoÊci,
w których ten instynkt znalaz∏by zaspokojenie i ujÊcie. 

JeÊli ludzie reagujà agresjà na niezaspokojenie
potrzeb, to nale˝y wystarczajàco zadbaç o ró˝ne
obszary ˝ycia m∏odych ludzi – poczàwszy od tego,
aby dzieci by∏y najedzone, wyspane i bezpieczne,
a˝ do umo˝liwienia im, by mog∏y si´ poczuç wa˝ne
i docenione. 

JeÊli zaÊ – co nie ulega wàtpliwoÊci – m∏odzi ludzie uczà si´ zachowaƒ agresywnych 
od otoczenia spo∏ecznego, to nasilenie tych zachowaƒ w najwi´kszym stopniu zale˝y 

2009

Wspó∏praca szko∏y i instytucji
Êrodowiska lokalnego w rozwiàzywaniu
problemów agresji i przemocy dzieci
i m∏odzie˝y
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od najbli˝szego Êrodowiska, a zw∏aszcza od tego, jak zachowujà si´ osoby doros∏e.
Warto te˝ pami´taç, ˝e ryzyko przyswojenia sobie od otoczenia agresywnych wzorów
zachowaƒ jest najwi´ksze wtedy, gdy:

t zachowaƒ takich w najbli˝szym Êrodowisku jest wyjàtkowo du˝o 

t sà one skuteczne i przynoszà korzyÊç.

Ta ostatnia teza w szczególny sposób uzasadnia koniecznoÊç systemowego – a wi´c
wspólnego i jednolitego dla wszystkich dzia∏ajàcych osób i instytucji – sposobu interwencji
w przypadku zachowaƒ agresywnych. Wynika z niej m.in. zasada, ˝e nie wolno wszystkim
doros∏ym – a zw∏aszcza przedstawicielom instytucji – odpowiadaç agresjà na agresj´
m∏odych ludzi. Wynika z niej równie˝ koniecznoÊç istnienia i stosowania jasnych norm
i zasad tak, aby dzieci mog∏y jak najwczeÊniej doÊwiadczyç ich potrzeby i sensu. 

Przemoc i agresja wÊród dzieci i m∏odzie˝y sà to wi´c problemy, których skuteczne
rozwiàzywanie wymaga systemowego, wspólnego dzia∏ania wielu osób i instytucji.
Oznacza to, ˝e podejmowane dzia∏ania muszà byç oparte na rzetelnej wiedzy
merytorycznej, muszà mieç charakter ciàg∏y i systematyczny i obejmowaç wszystkie
osoby i instytucje istotne dla rozwiàzania problemu. Natura tych zjawisk sprawia, 
˝e zarówno rozpoznanie, zdiagnozowanie, jak i zaplanowanie w∏aÊciwej interwencji 
jest mo˝liwe wy∏àcznie poprzez dzia∏anie zespo∏owe. 

Problemy wspó∏pracy szkó∏ z innymi instytucjami
Tradycyjnie to szko∏´ stawia si´ w centrum dzia∏aƒ podejmowanych wobec problemów
agresji dzieci i m∏odzie˝y i to jà obcià˝a si´ w tej sprawie najwi´kszà odpowiedzialnoÊcià.
Potwierdza to fakt, ˝e cz´sto mówi si´ przecie˝ o „wspó∏pracy szko∏y z innymi
instytucjami”, rzadziej – o „wspó∏pracy innych instytucji ze szko∏à”. 

Jak jednak wyglàda to w rzeczywistoÊci? Szko∏a ma niewiele realnych mo˝liwoÊci
samodzielnego dzia∏ania i interwencji w przypadku bardziej z∏o˝onych problemów agresji
dzieci i m∏odzie˝y. W istocie, jeÊli szko∏a jest za coÊ naprawd´ odpowiedzialna w tej
dziedzinie, to za:

t wiedz´ i kompetencje nauczycieli oraz ich umiej´tnoÊç doraênego reagowania 

t szybkie i zdecydowane zwrócenie si´ o pomoc do zewn´trznych instytucji
w sytuacjach, gdy rozwiàzanie problemu przerasta jej wewn´trzne mo˝liwoÊci. 

Ka˝de dzia∏anie systemowe zak∏ada korzystanie z zaplecza zewn´trznego.
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Z doÊwiadczeƒ wielu szkó∏ wynika, ˝e zbyt d∏ugie
wahanie przed zwróceniem si´ o pomoc z zewnàtrz
powodowa∏o eskalacj´ problemu, podczas gdy
szybka interwencja cz´sto zapobiega∏a
powa˝niejszym k∏opotom. 

Ponadto korzystanie z takiej pomocy w niektórych dziedzinach jest po prostu konieczne;
nie wszystkie dzia∏ania nale˝à do zadaƒ szko∏y. Czasem konieczna jest interwencja, 
do jakiej pracownicy szko∏y po prostu nie majà prawa, i to przepisy prawne decydujà
o tym, ˝e szko∏a powinna zwróciç si´ do sàdu lub policji. 

Na ogó∏ jednak szko∏y próbujà jak najd∏u˝ej radziç sobie z problemem agresji konkretnego
dziecka we w∏asnym zakresie i dopiero po wyczerpaniu w∏asnych mo˝liwoÊci zwracajà si´
o pomoc do innych instytucji. Cz´sto nast´puje to zbyt póêno lub wcale, poniewa˝
pedagodzy albo sà zniech´ceni wczeÊniejszymi kontaktami z tymi instytucjami
i przekonani, ˝e niewiele mogà one pomóc, albo te˝ obawiajà si´, ˝e sami zostanà
obcià˝eni odpowiedzialnoÊcià za to, ˝e szko∏a nie poradzi∏a sobie z problemem. TrudnoÊç
mo˝e te˝ sprawiç w∏aÊciwe okreÊlenie i oddzielenie przez nauczycieli i dyrekcj´ tego, 
co w obszarze rozwiàzywania problemów agresji i przemocy mogà oni zrobiç na terenie
szko∏y, od tego, do czego szko∏a zupe∏nie si´ nie nadaje, choçby tylko ze wzgl´du 
na swojà specyfik´, np. do prowadzenia terapii. 
Z formalnego punktu widzenia istnieje bogate, merytoryczne zaplecze do rozwiàzywania
problemów agresji i przemocy. Instytucje i osoby, które – oprócz szko∏y – biorà udzia∏
w rozwiàzywaniu problemów agresji i przemocy dzieci i m∏odzie˝y, to m.in.: 

t poradnia psychologiczno-pedagogiczna

t Êwietlica socjoterapeutyczna 

t sàd (kuratorzy sadowi) 

t policja i stra˝ miejska 

t w∏adze lokalne, szczególnie oÊwiatowe 

t pe∏nomocnik urz´du miasta lub gminy ds. profilaktyki i rozwiàzywania
problemów alkoholowych 

t pracownicy pomocy spo∏ecznej

t ró˝ne organizacje pozarzàdowe zajmujàce si´ problemami spo∏ecznymi. 

W praktyce istnieje jednak wiele problemów we wspó∏pracy szko∏y z tymi wszystkimi
podmiotami. Zasady wspó∏pracy nie sà do koƒca jasne – wprawdzie szko∏y dysponujà
procedurami wspó∏pracy z innymi instytucjami (zw∏aszcza z policjà i ze stra˝à miejskà),
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lecz nie bardzo wiadomo, jakie sà procedury wspó∏pracy tych instytucji ze szko∏à 
oraz czy – i w jaki sposób – te wszystkie inne instytucje wspó∏pracujà ze sobà. Brak
przep∏ywu informacji niezwykle utrudnia i opóênia interwencj´, mo˝e te˝ prowadziç do
niepotrzebnego powielania dzia∏aƒ, zw∏aszcza ˝e wiele z tych instytucji realizuje podobne
cele. Dodatkowo spraw´ komplikuje fakt, ˝e – przy podobnych celach i zadaniach –
ró˝ne instytucje majà odmienne sposoby dzia∏ania i inne podejÊcie do problemu. Mo˝na
wi´c np. wyobraziç sobie, ˝e z jednej strony cz´sto b´dzie dochodzi∏o do zb´dnego
prowadzenia wielu rozmów interwencyjnych ze sprawcà agresji lub przemocy, z drugiej
zaÊ strony – rozmowy prowadzone przez policjanta czy przedstawiciela stra˝y miejskiej
b´dà si´ znaczàco ró˝ni∏y od rozmów prowadzonych przez kuratora czy psychologa. 

Warto równie˝ pami´taç, ˝e wiedza na temat agresji i przemocy jest doÊç specyficzna,
odleg∏a od potocznych wyobra˝eƒ i dlatego wiele osób ma problem z rozpoznawaniem
i rozumieniem tego rodzaju zjawisk, a co za tym idzie – tak˝e z odpowiednim
reagowaniem na nie. JeÊli osobom pracujàcym w wielu ró˝nych instytucjach brak jest
wiedzy merytorycznej, poniewa˝ nie sà w tym zakresie specjalistami, to z koniecznoÊci ich
analizy sà uproszczone i oparte na wiedzy obiegowej, a wi´c równie˝ kierunki i sposoby
dzia∏ania b´dà nieodpowiednie i nieskuteczne lub mogà wr´cz pogorszyç spraw´ 
(np. decyzja sàdu o umieszczeniu w domu dziecka m∏odych ludzi, u których nat´˝enie
zaburzeƒ i zachowaƒ agresywnych przekracza mo˝liwoÊci poradzenia sobie z nimi 
przez pracowników placówki, co w efekcie wp∏ywa negatywnie na pozosta∏e dzieci). 

W dodatku, jeÊli system wspó∏pracy z tymi instytucjami jest niesprawny, to szko∏a musi
zwracaç si´ z problemem do ka˝dej z nich osobno; trudno wtedy o zintegrowanie dzia∏aƒ,
interwencja si´ opóênia, a zamiast rozwiàzania problemu udaje si´ co najwy˝ej rozwiàzaç
jego cz´Êç. Spraw´ komplikuje te˝ s∏aby przep∏yw danych; cz´sto szko∏y nie otrzymujà
informacji zwrotnych od instytucji, do których zwracajà si´ o pomoc w sprawie ucznia,
o bardzo istotnych wydarzeniach lub decyzjach, np. szko∏a dowiaduje si´ przypadkowo,
˝e dziecko mia∏o spraw´ sàdowà albo ˝e rodzina ma kuratora.

Zespo∏y interdyscyplinarne jako sposób skutecznego
rozwiàzywania problemów 
Wszystkie opisane powy˝ej braki w istniejàcym systemie dzia∏ania i post´powania
wskazujà na koniecznoÊç zupe∏nie innego potraktowania wspó∏pracy szko∏y z pozosta∏ymi
instytucjami w zakresie rozwiàzywania problemów agresji dzieci i m∏odzie˝y. 

Nale˝y przede wszystkim jasno postawiç spraw´: centrum takiego systemu nie mo˝e
stanowiç ˝adna konkretna instytucja (np. szko∏a), lecz problem, którym si´ zajmujemy.
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Podstawà dzia∏ania zaÊ muszà byç wypracowane, oparte na wiedzy i merytorycznej
analizie zjawiska i sytuacji, praktyczne schematy post´powania. W taki sposób dzia∏aç
mogà jedynie zespo∏y interdyscyplinarne.

Zespó∏ interdyscyplinarny to dzia∏ajàca w skoordynowany sposób grupa osób 
– specjalistów w zakresie danego zjawiska, pochodzàcych z ró˝nych instytucji i grup
zawodowych. G∏ównà ideà istnienia i dzia∏ania zespo∏ów interdyscyplinarnych jest
stworzenie wspólnej p∏aszczyzny pracy dla pracowników ró˝nych instytucji zajmujàcych
si´ problemami agresji i przemocy dzieci i m∏odzie˝y. 
Stworzenie interdyscyplinarnego zespo∏u do spraw rozwiàzywania tych problemów
wymaga na wst´pie spe∏nienia kilku podstawowych warunków:

1. Wszyscy jego cz∏onkowie muszà jednakowo rozumieç problem agresji i przemocy 
jako zjawiska spo∏ecznego i psychologicznego oraz mieç podstawowà wiedz´ 
na temat jego mechanizmów wewn´trznych i dynamiki. 

2. Kierownictwo poszczególnych instytucji musi rozumieç i popieraç interdyscyplinarne
podejÊcie do problemu agresji i przemocy

3. Osoby pracujàce w zespole muszà byç przygotowane i przekonane do tego rodzaju
pracy i zespo∏owego podejmowania decyzji. 

Najlepiej, by zespo∏y interdyscyplinarne nie by∏y sta∏ymi jednostkami stworzonymi czyjàÊ
odgórnà decyzjà, lecz by powo∏ywane by∏y do okreÊlonego przypadku i sk∏ada∏y si´
z osób najbardziej w∏aÊciwych i kompetentnych z punktu widzenia problemu (w przypadku
rozwiàzywania problemów dzieci mieszkajàcych na danym terenie w sk∏ad zespo∏ów b´dà
prawdopodobnie wchodzi∏y w wi´kszoÊci te same osoby, np. dzielnicowy lub pracownik
pomocy spo∏ecznej z danego terenu). Model pracy zespo∏u powinien uwzgl´dniaç:

t ustalenie g∏ównych celów zespo∏u oraz zakresu jego dzia∏ania

t rozpoznanie i diagnoz´ przypadku

t wymian´ informacji miedzy przedstawicielami ró˝nych instytucji

t stworzenie planu pomocy

t monitorowanie i kontrolowanie podj´tych dzia∏aƒ, decyzji i zaleceƒ.

Pami´taç warto, ˝e kontakty osobiste i dobre relacje bardzo usprawniajà dzia∏ania.
Nawiàzywaniu takich kontaktów, a jednoczeÊnie dopracowywaniu si´ podobnego
rozumienia problemu agresji i przemocy i poznawaniu zakresów dzia∏aƒ przedstawicieli
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ró˝nych instytucji s∏u˝à m.in. wspólne warsztaty dla osób dzia∏ajàcych na tym samym
terenie, np. przedstawicieli szko∏y, opieki spo∏ecznej, policji, sàdu itp.

W jaki sposób mo˝na doprowadziç do upowszechnienia interdyscyplinarnych dzia∏aƒ
wobec problemów agresji dzieci i m∏odzie˝y? Rozwiàzaniem sà z jednej strony
odpowiednie uregulowania prawne, z drugiej zaÊ dzia∏ania lokalnego samorzàdu, 
który mo˝e pracowaç nad tym, aby na danym terenie zaistnia∏a praktyka wspó∏pracy
miedzy instytucjami, np. poprzez organizowanie wspomnianych spotkaƒ, wspólnych
szkoleƒ, z uwzgl´dnieniem interdyscyplinarnego podejÊcia i wspó∏pracy na poziomie
interdyscyplinarnym. Wa˝ne jest nadawanie tym spotkaniom odpowiedniej rangi
i zadbanie o udzia∏ w nich zarówno znaczàcych osób z poszczególnych instytucji, 
jaki i osób znaczàcych z punktu widzenia systemu. 
KorzyÊci z prowadzenia dzia∏aƒ interdyscyplinarnych to m.in.:

t efektywne, skuteczne rozwiàzywanie problemów

t poprawa wspó∏pracy miedzy wszystkimi instytucjami 

t wzrost zaufania do kompetencji poszczególnych instytucji.

Skutkiem dzia∏ania zespo∏ów interdyscyplinarnych mo˝e byç nie tylko rozwiàzywanie
problemów konkretnych dzieci, lecz tak˝e poprawa sposobów udzielania pomocy
dzieciom i m∏odzie˝y poprzez stworzenie lokalnej polityki wobec problemu
i wypracowywanie procedur oraz standardów dzia∏ania.
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Przemoc domowa a przemoc szkolna

Kazimierz Koruba
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki 

„Spójrz Inaczej”

Byç mo˝e trudno sobie uÊwiadomiç, ˝e proces przemocy domowej i proces przemocy
rówieÊniczej to jest to samo zjawisko, ten sam proces z identycznymi mechanizmami
wewn´trznymi i o podobnym przebiegu, chocia˝ nieco inne zachowania uczestników tego
procesu b´dziemy obserwowaç w szkole, a inne w domu.
PRZEMOC to z∏o˝ony i skomplikowany proces interakcji psychologicznych pomi´dzy
osobami, których funkcjonowanie bardziej okreÊla nabyty w tym procesie zespó∏
zachowaƒ (tzw. role) ni˝ ich indywidualne cechy. Proces ten, z natury rzeczy d∏ugotrwa∏y,
jest czymÊ, czego w bezpoÊredniej obserwacji nie zauwa˝amy. Obserwujàc jednak
zachowania osób w nim uczestniczàcych i odnoszàc te zachowania i powtarzajàce si´
wydarzenia do wiedzy o tym zjawisku, mo˝emy stwierdziç, czy pojawiajà si´ jego
charakterystyczne cechy. Najpierw jednak kilka uwag o warunkach sprzyjajàcych
powstawaniu procesu przemocy:

1. Do przemocy mo˝e dojÊç tam, gdzie pewna iloÊç osób przebywa ze sobà 
przez d∏u˝szy czas i jest niejako „skazana na siebie” oraz wtedy, gdy wyst´puje
wyodr´bnienie tej grupy z szerszego otoczenia spo∏ecznego.

2. Do przemocy mo˝e dojÊç tam, gdzie wyst´puje dysproporcja si∏ pomi´dzy osobami
lub grupami. Pod jednym dachem przebywajà wi´c osoby i grupy silniejsze, bardziej
„wp∏ywowe”, i s∏absze, nieskore do agresji albo przestrzegajàce norm zachowania
wykluczajàcych agresj´ wobec innych osób.

3. Do przemocy mo˝e dojÊç tam, gdzie w relacjach pomi´dzy jednostkami i grupami
pojawia si´ du˝o zachowaƒ agresywnych bàdê to fizycznych, bàdê werbalnych.

4. Do przemocy mo˝e dojÊç wtedy, kiedy normy w grupie sà „z∏e”, czyli wtedy, kiedy
rzeczywiste normy grupowe (cz´sto niejawne) dopuszczajà i uznajà za „normalne”
u˝ywanie si∏y fizycznej i innych rodzajów przewagi wobec osób s∏abszych fizycznie 
i/lub mniej zaradnych psychicznie.

Zarówno rodzina, jak i klasa czy szko∏a z natury rzeczy spe∏niajà cz´Êç tych warunków,
w szczególnoÊci pierwszy i drugi, dotyczàcych wspó∏˝ycia i przebywania pod jednym
dachem „s∏abszych” i „silniejszych” uczestników spo∏ecznoÊci. Natomiast kolejne dwie
okolicznoÊci mogà pojawiç si´ w ˝yciu ka˝dej z tych grup (czy te˝, jak si´ czasami mówi,
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„instytucji spo∏ecznych”) w niesprzyjajàcych okolicznoÊciach lub przy wspó∏istniejàcych
zaniedbaniach, zw∏aszcza ze strony osób najbardziej znaczàcych. W przypadku rodziny
b´dzie to na przyk∏ad u˝ywanie agresji przez g∏ow´ rodziny, w przypadku szko∏y zaÊ b´dà
to zaniedbania w zakresie koncepcji i pracy wychowawczej ze strony dyrekcji i nauczycieli.

Teraz kilka charakterystycznych cech procesu przemocy:

t jest to proces d∏ugotrwa∏y i narastajàcy, który sam z siebie si´ nie koƒczy;

t proces ten charakteryzuje si´ cyklicznoÊcià; cykl sk∏ada si´ z agresywnego
ataku sprawcy na ofiar´, po którym nast´puje tzw. miodowy miesiàc, który to
z kolei niepostrze˝enie przechodzi w okres narastajàcego napi´cia w relacjach
mi´dzy sprawcà a ofiarà. Kiedy sytuacja staje si´ trudna do zniesienia,
dochodzi do ataku sprawcy na ofiar´ i w ten sposób ko∏o cyklu si´ zamyka;

t w procesie przemocy wyst´pujà równie˝ inne wewn´trzne mechanizmy
i zjawiska psychologiczne, jak np. zjawisko „wtórnego zranienia” 
czy post´pujàcej wiktymizacji ofiary;

t w procesie przemocy nast´puje charakterystyczny podzia∏ ról. Osoby uwik∏ane
w ten proces nabywajà w trakcie jego trwania wzgl´dnie sta∏ego i trwa∏ego
zespo∏u cech psychologicznych, charakteryzujàcych ich sposób myÊlenia
zachowania i prze˝ywania; w zwiàzku z tym wyró˝niamy rol´ sprawcy, 
rol´ ofiary i rol´ Êwiadka; 

t w procesie przemocy ofiara pozostaje w ró˝nego rodzaju zale˝noÊci od sprawcy
– mo˝e to byç zale˝noÊç s∏u˝bowa, ekonomiczna, prawna lub rodzinna;

t w procesie przemocy przewaga si∏ zawsze jest po stronie sprawcy i chocia˝
bardzo cz´sto jest to przewaga si∏y fizycznej, to mo˝e ona dotyczyç te˝ innych
aspektów relacji mi´dzyludzkich i przybraç form´ przewagi ekonomicznej,
intelektualnej lub prawnej, zwiàzanej na przyk∏ad ze sprawowaniem w∏adzy 
czy wykorzystywaniem pozycji s∏u˝bowej;

t przemoc, czyli w potocznym rozumieniu zn´canie si´ osób silniejszych nad
s∏abszymi, jest w naszej kulturze karana przez prawo oraz pot´piana moralnie;

t za szkody wyrzàdzone w procesie przemocy odpowiedzialnoÊç bezpoÊrednià
ponosi sprawca przemocy;

t proces przemocy pozostawia w psychice ofiary trwa∏y uraz psychiczny i utrwala
agresywny model post´powania u sprawcy.

Chcia∏bym jeszcze krótko opisaç dwa aspekty problemu zasygnalizowanego w tytule:
specyficzne i typowe relacje oraz formy przemocy w rodzinie i na terenie szko∏y, 
a tak˝e wzajemny wp∏yw i zale˝noÊci pomi´dzy przemocà w rodzinie a przemocà 
na terenie szko∏y, czyli tzw. przemocà rówieÊniczà. 
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Przemoc wobec dzieci przybiera w rodzinie cztery formy: przemocy o charakterze
fizycznym, psychicznym, zaniedbywania podstawowych potrzeb dzieci oraz molestowania
seksualnego. Przemoc fizyczna, co zrozumia∏e, jest jednoczeÊnie przemocà psychicznà
i pozostawia – jak ka˝da przemoc – trwa∏y uraz psychiczny pomimo tego, ˝e rany fizyczne
ulegnà zagojeniu. Tak˝e przemoc mi´dzy rodzicami ma dla psychicznego rozwoju dzieci
katastrofalne skutki. W wyniku takiej sytuacji rodzinnej dzieci równie˝ doÊwiadczajà 
urazów psychicznych oraz uczà si´ „przemocowych” zachowaƒ,
co powoduje, ˝e z wi´kszym prawdopodobieƒstwem mogà zostaç uwik∏ane w proces

przemocy na terenie szko∏y, jak równie˝ póêniej, w ˝yciu doros∏ym. Ich zaufanie do Êwiata
i ludzi zosta∏o poprzez doÊwiadczenie zagro˝enia mocno os∏abione, co mo˝e ju˝ stale
wp∏ywaç na ich poczucie bezpieczeƒstwa w relacjach z innymi ludêmi, zw∏aszcza
z osobami najbli˝szymi. W przypadku nasilonej przemocy dzieci te mogà cierpieç na,
cz´sto nierozpoznany, Zespó∏ Zaburzeƒ Stresu Pourazowego (PTSD).

Wzory zachowaƒ wyuczone i utrwalone w procesie
przemocy domowej nie mogà pozostaç bez wp∏ywu
na zachowanie si´ tych uczniów w szkole. 

Dzieci te b´dà bardziej sk∏onne do zachowaƒ agresywnych wobec innych dzieci 
lub trudniej b´dzie im przeciwstawiç si´ i obroniç przed takimi zachowaniami. 
B´dà bardziej nara˝one na uczestnictwo w procesie przemocy rówieÊniczej, jeÊli tylko 
na terenie szko∏y powstanà sprzyjajàce temu warunki. Dzieci doÊwiadczone przemocà
domowà mogà uczestniczyç w przemocy rówieÊniczej bàdê stajàc si´ jej ofiarami, 
bàdê te˝ przy∏àczajàc si´ do grupy sprawców (zdarza si´ to zw∏aszcza ch∏opcom, 
wobec których ojcowie u˝ywajà przemocy fizycznej). 

Agresywni uczniowie cz´Êciej b´dà popadaç
w konflikty z nauczycielami na terenie szko∏y, 
co niesie ze sobà ryzyko represywnego, a cz´sto
i agresywnego odnoszenia si´ do nich nauczycieli. 

Chocia˝ z∏oÊç i frustracja sà zrozumia∏à reakcjà na agresywne i ∏amiàce normy zachowania
uczniów, to agresja ze strony nauczyciela wobec agresywnie zachowujàcego si´ ucznia,
zw∏aszcza jeÊli jest on jednoczeÊnie ofiarà przemocy domowej, mo˝e bardzo utrudniç,
a czasem wr´cz uniemo˝liwiç psychologicznà pomoc takim dzieciom. 
Poniewa˝ sà one ofiarami przemocy domowej, w szkole zaÊ bywajà agresorami bàdê
sprawcami przemocy wobec innych dzieci, fakt ten powinien byç brany pod uwag´
podczas interwencji oraz w procesie pomocy psychologicznej im udzielanej. Kiedy wi´c
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staramy si´ powstrzymaç ich agresywne zachowania wobec innych dzieci, wyciàgajàc
wobec nich ró˝nego rodzaju regulaminowe konsekwencje, to jednoczeÊnie podczas
stosowania koniecznej procedury pami´tajmy o zrozumieniu ich sytuacji rodzinnej
i podejmijmy kroki w celu przerwania krzywdy, której doznajà.

Na zakoƒczenie dwa podstawowe wnioski dotyczàce radzenia sobie z agresjà
i przemocà w szkole i post´powania profilaktycznego na terenie szko∏y, wynikajàce
z powy˝szych ustaleƒ:

1. Zasadniczego znaczenia nabiera koniecznoÊç, by nauczyciele reagowali 
na zachowania agresywne uczniów bez agresji i wrogoÊci. Chocia˝ to bardzo trudne,
jednak przestrzegajàc tej zasady, mo˝emy rozwiàzywaç problemy nie powodujàc
nowych, i co najwa˝niejsze, nie potwierdzajàc przekonania uczniów dotkni´tych
przemocà, ˝e tylko agresja jest skuteczna, a w ˝yciu liczy si´ tylko si∏a.

2. Konieczna i niezb´dna jest ciàg∏a praca nad powstawaniem i utrzymaniem w∏aÊciwych
i prawid∏owych norm grupowych zarówno w klasach, jak i w ca∏ej szkolnej
spo∏ecznoÊci. Tego procesu nie da si´ ograniczyç do jednej czy dwóch godzin zaj´ç
integracyjnych. O normy w klasie i w szkole trzeba dbaç ciàgle, ka˝dego dnia,
podobnie jak ka˝dego dnia w szkole sprawdzamy obecnoÊç i prac´ domowà naszych
uczniów. Dzieci z rodzin dotkni´tych przemocà bardzo potrzebujà poczucia
bezpieczeƒstwa oraz stworzenia im mo˝liwoÊci uczenia si´ zdrowych relacji z innymi
osobami. Dbanie o normy i zasady w szkole jako ciàg∏y proces pracy z grupà klasowà
jest podstawowym dzia∏aniem profilaktycznym w problemach agresji i przemocy
rówieÊniczej. 

151

RAPORT ROCZNY PROGRAMU SPO¸ECZNEGO „Szko∏a bez przemocy”

118-161 SBP RAP 09 ost  4/21/09  4:23 PM  Page 151



Sylwia ˚mijewska-Kwir´g
Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Fundamentalna zasada demokratycznego paƒstwa gwarantuje wszystkim obywatelom
pe∏nà swobod´ dzia∏aƒ. Paƒstwo nie mo˝e wyznaczaç obywatelom dopuszczalnych 
sfer aktywnoÊci – ma w∏adz´ tylko nad tym, co wykracza poza mo˝liwoÊci dzia∏ania
samych obywateli i spo∏ecznoÊci, w których ˝yjà. Tym samym zak∏ada oddanie inicjatywy
obywatelom tak na poziomie lokalnym, jak i centralnym, przy poszanowaniu wspólnych
regu∏, wiarygodnoÊci osób i instytucji, efektywnym komunikowaniu si´ i zdolnoÊci
rozwiàzywania konfliktów. To obywatele mogà i powinni podejmowaç dzia∏ania we 
w∏asnym imieniu i na w∏asnà odpowiedzialnoÊç.10 Tak te˝ nale˝y rozumieç samorzàdnoÊç. 

Ka˝dy z nas jest cz∏onkiem jakiejÊ spo∏ecznoÊci, cz´sto wi´cej ni˝ jednej. Zwiàzani z innymi
wspólnym terytorium, tworzymy samorzàd lokalny, wykonywanym zawodem – samorzàd
zawodowy; m∏odzi ludzie tworzà samorzàd uczniowski w szkole, w której codziennie
sp´dzajà cz´sto 1/3 dnia. Istotà ka˝dej wspólnoty jest pewna samodzielnoÊç 
i uczestnictwo wszystkich jej cz∏onków w dzia∏aniu na rzecz w∏asnych potrzeb. Niestety, 
tak z obserwacji rzeczywistoÊci, jak i z prowadzonych badaƒ wynika, ˝e niekoniecznie
chcemy lub potrafimy korzystaç z mo˝liwoÊci, jakie daje nam demokratyczne paƒstwo.
Nie anga˝ujemy si´ w ˝ycie spo∏ecznoÊci, których cz∏onkami jesteÊmy. Przyczyn takiego
zjawiska jest kilka. Tak doroÊli, jak i m∏odzi nie sà przywiàzani do miejsca, w którym ˝yjà,
nie czujà si´ wspó∏odpowiedzialni za jego wyglàd. M∏odzi ludzie, pozbawieni wyraênego
programu lokalnej aktywnoÊci skierowanego w∏aÊnie do nich, cz´sto majà poczucie, 
˝e nie majà ˝adnego wp∏ywu na rozwój spo∏ecznoÊci, którà przecie˝ tworzà. Taka
atmosfera nie sprzyja podejmowaniu jakichkolwiek dzia∏aƒ na rzecz w∏asnego otoczenia. 

Ta pesymistyczna diagnoza dotyczy szeroko rozumianej spo∏ecznoÊci lokalnej (tworzonej
przez wszystkich mieszkaƒców, tak˝e tych niepe∏noletnich), oddaje te˝ jednak charakter
spo∏ecznoÊci szkolnej. Jak pokazujà badania, uczniowie nie tylko nie sà zwiàzani z w∏asnà
szko∏à, nie czujà si´ cz∏onkami szkolnej wspólnoty, ale równie˝ cz´sto postrzegajà szko∏´
jako miejsce, w którym doÊwiadczajà przemocy. Z jednej strony szko∏a nie pomaga
rozwiàzywaç ich problemów i nie stwarza te˝ warunków sprzyjajàcych samodzielnemu
dzia∏aniu. W wielu szko∏ach samorzàd szkolny jest fikcjà (trudno bowiem mówiç o jego
nieistnieniu, skoro samorzàd uczniowski to wszyscy uczniowie danej szko∏y), w nielicznych
tylko jest znana i funkcjonuje instytucja rzecznika praw ucznia. Z drugiej strony m∏odzi
ludzie nie znajà swoich praw, nie wiedzà, czym mo˝e zajmowaç si´ samorzàd szkolny
i jaki realny wp∏yw mogà mieç na rozwój szko∏y. Niech´tnie anga˝ujà si´ w szkolne
i pozaszkolne inicjatywy, wymagajàce poÊwi´cenia ich wolnego czasu. Dobrowolnie
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10 Imio∏czyk B., Regulski J.: SamorzàdnoÊç i demokracja lokalna, Raport Konserwatorium DoÊwiadczenie
i Przysz∏oÊç. Warszawa, 2007.
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rezygnujà z wp∏ywania na kszta∏t najbli˝szego im otoczenia. Ten wczesny brak
zaanga˝owania i niech´ç do brania spraw we w∏asne r´ce w konsekwencji obni˝a ich
wra˝liwoÊç spo∏ecznà, zamyka w egoistycznym myÊleniu wy∏àcznie o sobie i realizowaniu
w∏asnych interesów. Zapominajà lub (cz´Êciej) nie sà Êwiadomi tego, ˝e wspólne dobro 
to tak˝e nasze w∏asne dobro. A samorzàdnoÊç to dzia∏anie na rzecz wspólnego dobra,
ale te˝ przede wszystkim realne wp∏ywanie na w∏asnà przysz∏oÊç.

Dzi´ki spo∏ecznemu dzia∏aniu m∏odzi majà oczy szeroko otwarte,
zaczynajà widzieç, co si´ dzieje wokó∏ i do kogo si´ zwróciç, jeÊli
jest jakiÊ problem. Uczà si´ ˝ycia, po prostu. We wsi Str´gielek
uda∏o si´ nam postawiç przystanek autbusowy – m∏odzie˝, która
bra∏a w tym udzia∏, czuje si´ teraz za niego odpowiedzialna,
pilnuje, by go nie dewastowano. Razem z uczniami postawiliÊmy
te˝ kiedyÊ tabliczki kierujàce do bunkra Himmlera, a teraz
uczniowie sami zaproponowali, by je wymieniç, bo sà ju˝
zniszczone. Dzia∏alnoÊç spo∏eczna daje te˝ po prostu wiedz´, np.
historycznà. UÊwiadamia m∏odym obywatelom ich prawa
i obowiàzki.

Joanna Soçko, nauczycielka historii i wiedzy o spo∏eczeƒstwie
w gimnazjum we wsi Pozezdrze

Nie trzeba chyba nikogo przekonywaç, ˝e obudzenie w uczniach „uÊpionej” spo∏ecznej
wra˝liwoÊci i przedsi´biorczoÊci, zach´canie i przygotowanie ich do samorzàdnoÊci 
staje si´ w tak zdiagnozowanej rzeczywistoÊci celem nadrz´dnym. Wed∏ug badaƒ
Foundation of Educational Achievment najlepszym ze sposobów kszta∏towania tych
postaw jest osobiste doÊwiadczenie aktywnego uczestnictwa w ˝yciu publicznym oraz
skutecznego rozwiàzania lokalnych problemów. Tylko tytu∏owa ˝ywa lekcja samorzàdnoÊci,
czyli takie zaanga˝owanie si´ w ˝ycie publiczne, w którym m∏odzi pe∏nià aktywnà rol´,
podejmujà decyzje, wspó∏pracujà z innymi, gwarantuje przygotowywanie ich do ˝ycia we
wspólnocie. Prawdziwe doÊwiadczenie samorzàdnoÊci mo˝e uÊwiadomiç im, jakie skutki
dla ˝ycia spo∏ecznego ma demokracja oraz jaki udzia∏ oni sami majà w jej rozwoju.

Krótko mówiàc, aby zrozumieç, na czym polega samo-rzàdzenie, trzeba samo-rzàdziç.
Na osiedlowym podwórku, w szkole, w rodzinnej miejscowoÊci… 
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Samorzàd „od piaskownicy”
W podwarszawskim miasteczku, jak w wielu innych tego typu w ca∏ej Polsce, jest ca∏kiem
spory park, który móg∏by byç i lepiej zadbany, i bardziej atrakcyjny dla odwiedzajàcych go
codziennie ma∏ych dzieci. Nie ma tam ani placu zabaw, ani piaskownicy, niczego, 
co by zach´ca∏o do sp´dzania w nim wolnego czasu. A jednak ka˝dego dnia mo˝na tam
spotkaç gromadk´ rozeÊmianych dwu- i trzylatków. Czy z powodu warunków, jakie tam
panujà? Bynajmniej, raczej dlatego, ˝e te, si´gajàce kolan doros∏ych, dzieci wspólnymi
si∏ami oswoi∏y nieprzyjaznà przestrzeƒ, dostosowa∏y do swoich potrzeb. Jak? Przez kilka
dni z ró˝nych miejsc w parku znosi∏y w jedno piasek, wysypujàc go na rosnàcà kupk´, 
a˝ powsta∏a w sposób naturalny piaskownica. A potem, si∏à rozp´du, chyba…takie
miniprzedszkole na powietrzu. Przestrzeƒ, w której królujà dzieci. To one jà stworzy∏y, 
one zgodnie jà dzielà, dzielà te˝ przynoszone ∏opatki, wiaderka, grabki, kosiarki i inne
mniej lub bardziej nowoczesne zabawki. Dzielà si´ te˝ paluszkami, chrupkami. A ich
rodzice, pilnujàc tylko, by w tym „samorzàdnym” przedszkolu na powietrzu nie zapanowa∏
nagle chaos, dzielà si´ doÊwiadczeniem. Ju˝ sà po imieniu, ju˝ wymienili si´ telefonami,
ju˝ polecajà sobie lekarzy specjalistów, ju˝ wspierajà si´ w szukaniu pracy. I tak, 
nie czekajàc na inicjatyw´ gminy, maluchy i ich rodzice wzi´li sprawy w swoje r´ce. 
Jak – ni mniej, ni wi´cej – naturalny samorzàd „od piaskownicy”.

To prawdziwa, trwajàca od ponad roku sytuacja w parku, do którego – wraz z dwójkà
moich dzieci – chodz´ codziennie bez wzgl´du na por´ roku. A mój dwuipó∏letni syn to
jeden z tych maluchów, które w nas, rodzicach, takie trwa∏e zaanga˝owanie wywo∏a∏y. 
Nie tylko zmusi∏y nas do dzia∏ania, ale te˝ otworzy∏y na siebie nawzajem, sprawi∏y, 
˝e poczuliÊmy si´, w doÊç anonimowym miasteczku, wspólnotà. Wspólnotà samorzàdnà.
Dla dzieci to by∏o naturalne zachowanie – po prostu realizowa∏y swoje potrzeby i czu∏y, 
˝e razem b´dzie ∏atwiej i szybciej; od doros∏ych wymaga∏o to prze∏amania pewnego
dystansu i braku zaufania do innych oraz obudzenia ch´ci do zrobienia czegoÊ, co tak
naprawd´ przys∏u˝y∏o si´ wszystkim. Jak to si´ dzieje, ˝e dzieci´ce instynkty z wiekiem
gdzieÊ zamierajà i coraz trudniej zobaczyç siebie jako cz∏onka wi´kszej wspólnoty, która
ma wspólne interesy i potrzeby? Psycholodzy i socjolodzy majà na to pewnie swoje teorie.
Im pozostawiam wyt∏umaczenie. W tym miejscu wa˝niejsze jest bowiem pokazanie, 
˝e ka˝da wspólnota (od tej „w piaskownicy” a˝ po wspólnot´ paƒstwowà) stwarza
wszystkim swoim cz∏onkom warunki – formalne i nieformalne – do dzia∏ania. Zwykli
obywatele, tak˝e ci najm∏odsi, mogà i muszà byç odpowiedzialni za otaczajàcy ich Êwiat;
od nich tylko b´dzie zale˝a∏o, czy pozwolà sobà rzàdziç czy te˝ b´dà samo-rzàdziç. 

Zaanga˝owanie w samo-rzàdzenie kszta∏tuje nas jako ludzi. Zaczynamy stawiaç sobie
wspólne cele, budujemy oparty na tym samo-rzàdzeniu system wartoÊci, wa˝ni jesteÊmy
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my, ale równie wa˝ni sà inni. Szanujemy siebie i innych, wierzymy sobie i ufamy innym.
W kontekÊcie ostatnich badaƒ m∏odzie˝y i ich postaw wobec siebie i innych staje si´ to
szczególnie wa˝ne. 

DziÊ w szkole dominuje wyÊcig szczurów, liczy si´ rywalizacja;
wi´cej si´ ucz´, by wygraç ten wyÊcig. To wynik reformy rynkowej,
która ma dobre strony, ale w ostatecznym rachunku to Êlepa
uliczka. Rosnà dzieci, które nie potrafià wspólnie dzia∏aç, liczy si´
jedynie kariera, a dzia∏anie spo∏eczne pokazuje im inne wartoÊci,
uczy wspó∏pracy, dzielenia si´, sumowania indywidualnych
talentów dla wspólnego dobra. Dobrze jest poczuç si´ cz∏onkiem
grupy, a nie samotnà wyspà. Staj´ si´ wtedy dumny, ˝e moje
umiej´tnoÊci mogà si´ komuÊ przydaç. Widz´, ˝e ktoÊ mnie
potrzebuje i si´ ze mnà liczy, nawet jeÊli jestem przys∏owiowà
szarà myszkà... 

Wies∏aw Bek z Lubaczowa, spo∏ecznik, dziennikarz, tata czwórki dzieci

Uczyç o samorzàdnoÊci czy samorzàdnoÊci?
Uczniowie gimnazjum w Nowogrodêcu majà instytucj´ rzecznika praw ucznia. W trakcie
roku szkolnego mogà uczestniczyç w prowadzonych przez niego zaj´ciach, w czasie
których wypowiadajà si´ na temat atmosfery panujàcej w szkole, przejawów ∏amania praw,
przyczyn powstawania problemów. Materia∏ zebrany podczas zaj´ç pozwala na
zdiagnozowanie sytuacji szkolnej i wdro˝enie potrzebnych rozwiàzaƒ. Sprawy, z którymi
uczniowie do rzecznika przychodzà, sà bardzo ró˝ne: od zachowaƒ agresywnych
i dokuczania, poprzez problemy z niskà samoocenà, konflikty z rówieÊnikami, k∏opoty
w domu rodzinnym, po proÊby o przeniesienie klasówki czy przeniesienie do innej klasy.
Uczniowie doÊç dobrze znajà zakres zawartych w statucie szko∏y praw i jeÊli zdarzy si´
sytuacja nieprzestrzegania ich przywilejów, nie obawiajà si´ zwróciç bezpoÊrednio 
do nauczyciela czy te˝ do rzecznika praw ucznia z proÊbà o pomoc. „Bardzo cz´sto

wspó∏pracuj´ ze szkolnym pedagogiem, dyrekcjà i wychowawcami. Moim zdaniem 

to w∏aÊnie dobra wspó∏praca i du˝e zaanga˝owanie nauczycieli naszej szko∏y pozwala

pomóc uczniom w radzeniu sobie z ró˝nymi problemami i owocuje du˝ym zaufaniem

w relacjach nauczyciel – uczeƒ” – mówi rzeczniczka praw ucznia w tym gimnazjum.

By màdrze samo-rzàdziç, potrzebna jest pewna wiedza. Zdobywamy jà w szkole 
– z podr´czników uczymy si´ o zasadach demokracji, o tym, czym jest prawo, 
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jak funkcjonujà instytucje publiczne, co to jest samorzàd lokalny, jakie sà jego zadania itp.
Podstawa programowa do przedmiotu wiedza o spo∏eczeƒstwie uwzgl´dnia zdobywanie
wiadomoÊci dotyczàcych wielu obszarów ˝ycia publicznego: spo∏ecznego, politycznego
i ekonomicznego. WÊród g∏ównych celów kszta∏cenia w niej wymienianych przypomnieç
jednak nale˝y przede wszystkim ten, który podkreÊla znaczenie kszta∏towania u uczniów
postaw warunkujàcych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we wspó∏czesnym
Êwiecie. By to osiàgnàç, same podr´czniki i dobrze poprowadzone zaj´cia ju˝ nie
wystarczà. Szko∏a musi tworzyç miejsce, które daje uczniom szans´ na udzia∏
w autentycznym, prowadzonym w atmosferze zaufania i partnerstwa procesie uczenia;
uczniowie sà partnerami w realizacji wspólnych celów i radzeniu sobie z prawdziwymi
problemami. To szko∏a jako instytucja wp∏ywa na myÊlenie uczniów o demokracji. 
Od tego, jakie miejsce w szkolnej spo∏ecznoÊci zajmujà uczniowie, zale˝à ich postawy
w grupie kole˝eƒskiej, spo∏ecznoÊci lokalnej czy wspólnocie paƒstwowej. ¸atwiej bowiem
kszta∏ciç postawy obywatelskie w szkole, w której uczniowie rzeczywiÊcie doÊwiadczajà 
na co dzieƒ dobrodziejstw rzàdów prawa, biorà udzia∏ w demokratycznych wyborach 
do w∏adz samorzàdu uczniowskiego, majà realny wp∏yw na ˝ycie szko∏y, potrafià korzystaç
z procedur chroniàcych prawa ucznia.

Wydaje si´ wi´c, ˝e szczególnà troskà powinien byç otoczony samorzàd szkolny. Niestety,
jest on w polskiej szkole niedoceniany, traktowany marginalnie zarówno przez uczniów, 
jak i nauczycieli. Pierwsi cz´sto myÊlà, ˝e samorzàd niewiele mo˝e i dlatego nie widzà
wi´kszego sensu w anga˝owanie si´ w jego prace, drudzy oczekujà, ˝e uczniowski
samorzàd nie b´dzie chcia∏ zbyt wiele anga˝owaç si´ w istotne sprawy szko∏y. 
Dlatego dzia∏ania samorzàdu sprowadza si´ w wi´kszoÊci szkó∏ do organizacji dyskotek,
konkursów m∏odych talentów, jednorazowych akcji charytatywnych czy samopomocy
uczniowskiej. OczywiÊcie sà to wa˝ne i potrzebne dzia∏ania, ale nie dajà one poczucia
realnego wp∏ywu np. na proces kszta∏cenia w szkole. A przecie˝ zgodnie
z obowiàzujàcym prawem oÊwiatowym (i z zapisami w statutach szkolnych) samorzàd
uczniowski mo˝e wspó∏decydowaç o programie wychowawczym i programach
kszta∏cenia szko∏y, braç udzia∏ w ocenie pracy nauczyciela, reprezentowaç spo∏ecznoÊç
uczniowskà w konfliktach uczeƒ – nauczyciel. Dobrze zorganizowany i zaanga˝owany
samorzàd szkolny, cieszàcy si´ zaufaniem i du˝à samodzielnoÊcià, wspierany 
przez wszystkich uczniów, dyrektora, nauczycieli i rodziców, mo˝e usprawniç procesy
kszta∏cenia i proces wychowawczy, sprawiç, by szko∏a sta∏a si´ miejscem 
nie tylko przyjaznym, ale te˝ takim, które rozwija, inspiruje, uczy samodzielnoÊci
i przedsi´biorczoÊci. Mo˝e sprawiç, by szko∏a by∏a szko∏à samorzàdnà. 
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Samorzàdna szko∏a11

Jednà z funkcjonalnych form organizacji samorzàdu uczniowskiego jest

parlament szkolny. Pozwala na zaanga˝owanie wi´kszej cz´Êci uczniów

w dzia∏ania na terenie szko∏y, daje poczucie wp∏ywu na podejmowane decyzje

oraz u∏atwia przekaz informacji pomi´dzy samorzàdem a poszczególnymi

klasami, których reprezentanci zasiadajà w parlamencie.

Mediacje rówieÊnicze to jeden ze sposobów radzenia sobie z rozwiàzywaniem

konfliktów w szkole. Jest to praktyka pozwalajàca 

na rozwiàzywanie sporów oraz nauczenie si´ podstawowych zasad

rozmawiania, przedstawiania swoich racji i kszta∏cenie umiej´tnoÊci s∏uchania.

Mediacje uczà takiego post´powania, które pozwala unikaç konfliktów 

lub prowadziç do ich rozwiàzania. 

Szkolnym rzecznikiem praw ucznia mo˝e byç uczeƒ lub nauczyciel. 

Do jego zadaƒ nale˝y dbanie o przestrzeganie przepisów prawnych

dotyczàcych uczniów, rozstrzyganie zasadnoÊci za˝aleƒ, informowanie

uczniów o ich prawach. Przede wszystkim jednak powinien pomagaç tym,

którzy takiej pomocy potrzebujà.

Trybuna∏y szkolne i sàdy uczniowskie funkcjonujàce w niektórych szko∏ach

powo∏ywane sà po to, ˝eby przyjmowaç i rozstrzygaç sporne sprawy

spo∏ecznoÊci szkolnej. Rozstrzygajà wszelkie problemy i konflikty mi´dzy

uczniami, stojà na stra˝y praw ucznia oraz reprezentujà spo∏ecznoÊç

uczniowskà i jej problemy wobec rady pedagogicznej i dyrekcji. Najcz´Êciej

w sk∏ad trybuna∏u kole˝eƒskiego wchodzà uczniowie z samorzàdu szkolnego.

Mo˝na jednak poszerzyç struktur´ trybuna∏u i w∏àczyç do niego tak˝e opiekuna

SU, przewodniczàcego klasy, w której wystàpi∏ spór, wychowawc´. Zakres

obowiàzków trybuna∏u bàdê sàdu kole˝eƒskiego, jego sk∏ad i procedur´

rozpatrywania spraw mo˝na ustalaç w zale˝noÊci od potrzeb konkretnej szko∏y.

Program „Inkubator samorzàdnoÊci”, www.ceo.org.pl 
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To tylko kilka propozycji na samoorganizowanie si´ uczniów. Szkolna samorzàdnoÊç 
to za ka˝dym razem indywidualny przypadek konkretnej szko∏y i uczniów. Warto jedynie
pami´taç, ˝e efektywne dzia∏anie samorzàdu to takie, które pozwala uczniom wykazaç si´
kreatywnoÊcià, zostawia im wolnà r´k´ w sferze organizacji, anga˝uje jak najwi´kszà liczb´
osób, a tak˝e jest odpowiedzià na realne potrzeby Êrodowiska. Na takiej spo∏ecznoÊci
szkolnej zale˝eç powinno chyba ka˝demu rozsàdnie myÊlàcemu dyrektorowi szko∏y.

Samorzàdni w terenie
Samorzàd lokalny w Limanowej stworzy∏ – w ramach projektu Centrum Edukacji
Obywatelskiej „M∏odzi w przejrzystej Polsce” – program aktywnej edukacji obywatelskiej,
w którym w∏adze samorzàdowe, szko∏a i mieszkaƒcy gminy wspó∏dzia∏a∏y na rzecz
przejrzystoÊci dzia∏aƒ instytucji publicznych oraz walki z korupcjà. Podejmowane 
przez dwa lata dzia∏ania nie tylko przyczyni∏y si´ do zwi´kszenia aktywnoÊci na rzecz
przejrzystoÊci dzia∏aƒ w gminie, ale te˝ zaowocowa∏y podniesieniem ÊwiadomoÊci
obywatelskiej uczniów, nauczycieli i innych doros∏ych mieszkaƒców. WÊród dzia∏aƒ
znalaz∏y si´ takie inicjatywy, jak: badania oczekiwaƒ spo∏ecznoÊci lokalnych, stworzenie
lokalnych programów edukacji obywatelskiej, zaj´cia w szko∏ach, spotkania
w Êrodowiskach lokalnych, projekty m∏odzie˝owe i wycieczki obywatelskie uczniów 
do instytucji publicznych, udzia∏ m∏odzie˝y w sesjach rady gminy oraz prowadzenie
kampanii na rzecz aktywizacji spo∏ecznej oraz przejrzystoÊci ˝ycia publicznego. Dzia∏ania
m∏odych ludzi – podejmowane cz´sto po raz pierwszy – stwarza∏y warunki do
upublicznienia nurtujàcych gmin´ problemów (m. in. ochrony Êrodowiska, funkcjonalnoÊci
i dost´pnoÊci urz´du gminy dla mieszkaƒców). Program umo˝liwi∏ zbli˝enie do urz´du
zarówno m∏odzie˝y, jak i nauczycieli oraz pozosta∏ych mieszkaƒców. Najwi´kszà zaletà
projektu by∏o doÊwiadczanie przez m∏odzie˝ tego, ˝e urzàd mo˝e byç przyjazny 
dla petenta, ˝e mo˝na wymagaç wielu rzeczy od przedstawicieli instytucji paƒstwowych
oraz ˝e mieszkaƒcy majà prawo do kreowania zasad ˝ycia publicznego w swojej gminie
i powinni z tego korzystaç.

Poprzez zamieszkiwanie okreÊlonego terytorium oraz posiadanie wspólnych interesów
lokalnych tworzymy takà wspólnot´, którà charakteryzuje przede wszystkim to, 
˝e wszyscy mieszkaƒcy tego terytorium sà jej cz∏onkami i ˝e to oni w∏aÊnie majà udzia∏
w podejmowaniu decyzji poprzez powo∏ywanie organów w∏adzy samorzàdowej. 
Na poziomie lokalnym wspólnotowy charakter umacniany jest dodatkowo przez wi´zi
∏àczàce mieszkaƒców, ÊwiadomoÊç wspólnych – ∏atwych do wskazania i zdefiniowania 
– zadaƒ i interesów, zdolnoÊç samoorganizowania si´ oraz podejmowania dzia∏aƒ 
na rzecz lokalnego Êrodowiska we wspó∏pracy z innymi. Niestety, w wi´kszoÊci gmin wi´zi 
te s∏abnà, ÊwiadomoÊç wspólnych interesów jest nik∏a, poziom wiedzy na temat
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funkcjonowania gminy zatrwa˝ajàco niski Ka˝dy wie, ˝e jego gminà rzàdzi samorzàd, 
nie zawsze jednak potrafi okreÊliç, na czym te rzàdy polegajà. Wiemy te˝, ˝e dzia∏ajà
ró˝ne instytucje publiczne, trudniej jest odpowiedzieç na pytanie, czym si´ zajmujà,
w czym mogà nam pomóc. Cz´stym problem sà s∏abe relacje lub ich zupe∏ny brak
pomi´dzy w∏adzà samorzàdowà a spo∏ecznoÊcià lokalnà – cz´sto wynika to z braku
odpowiedniej komunikacji, ale te˝ z braku gotowoÊci obu stron do takiego porozumienia. 

Samorzàd lokalny to my!12

Bez obywateli – i tych doros∏ych, i tych niepe∏noletnich – nie ma samorzàdu.
Autentyczny samorzàd lokalny to taki, w którym:

t Mieszkaƒcy gminy sà gotowi do przej´cia kontroli nad swoimi sprawami. 
t Spo∏ecznoÊci lokalne majà mo˝liwoÊç uczestniczenia w wyznaczaniu

strategii rozwoju ich miejscowoÊci. 
t Wszyscy zaanga˝owani cz∏onkowie spo∏ecznoÊci majà mo˝liwoÊç 

uczenia si´ samorzàdnoÊci w zakresie rozwiàzywania problemów 
zbiorowoÊci przez partycypacj´, mediacje i negocjacje. 

Wa˝ne wydaje si´ zatem takie przygotowanie cz∏onków wspólnoty, by chcieli i mieli
mo˝liwoÊç uczestniczenia w podejmowaniu wa˝nych dla nich samych decyzji. 
O ile trudno jest przekonaç do wspó∏dzia∏ania doros∏ych, zra˝onych pozornà demokracjà, 
o tyle mo˝liwe jest to wcià˝ w przypadku m∏odych, pe∏nych energii cz∏onków spo∏ecznoÊci
lokalnej. 

A zatem trzeba umo˝liwiç m∏odym ludziom nie tylko zdobywanie wiedzy w szkole, 
ale tak˝e stworzyç szans´ autentycznego zaanga˝owania si´ w sprawy swojej
miejscowoÊci. M∏odych warto uczyç nie tylko o samorzàdnoÊci, ale te˝ samorzàdnoÊci
„w terenie”. Program „M∏odzi w przejrzystej Polsce”, prowadzony przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej, jest propozycjà w∏aÊnie takiej edukacji obywatelskiej, która we wspó∏pracy
z wszystkimi cz∏onkami wybranych samorzàdów lokalnych i przy du˝ym zaanga˝owaniu
w∏adz lokalnych mo˝e zwi´kszyç zaanga˝owanie uczniów (choç nie tylko) w sprawy ich
Êrodowiska. Kilkuletnie doÊwiadczenie programu pokazuje, ˝e dzi´ki aktywnym
i zró˝nicowanym metodom oraz zaanga˝owaniu wszystkich cz∏onków spo∏ecznoÊci
lokalnej (w tym w∏adz lokalnych, administracji publicznej, lokalnych mediów) uczniowie
anga˝ujà si´ nawet w takie dzia∏ania, których tematyka wydaje si´ poczàtkowo 
poza zainteresowaniem nastolatków. 
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˚ywe lekcje samorzàdnoÊci
t organizowane przez nauczycieli i urz´dników wycieczki obywatelskie 
do wybranych instytucji publicznych t udzia∏ m∏odzie˝y w sesjach rady gminy
t otwarte dni urz´du t przewodniki po urz´dzie opracowywane przez
uczniów t s∏owniczek poj´ç urz´dniczych t uczniowskie dy˝ury w urz´dach
q badanie opinii publicznej na temat funkcjonowania urz´du t debata na
temat zanieczyszczenia Êrodowiska lokalnego t akcja przeciw uzale˝nieniom 
t pomoc dzieciom z domu dziecka itp. 

Program „M∏odzi w przejrzystej Polsce”

Podsumowanie
Uczymy si´ dzi´ki refleksji na temat tego, czego doÊwiadczyliÊmy osobiÊcie. Tylko
uczestniczàc aktywnie w realnej, bliskiej im sytuacji, m∏odzi ludzie b´dà mogli dokonaç
analizy oraz wyciàgnàç wnioski tak, by zaplanowaç kolejne kroki w∏asnego dzia∏ania.
Cz∏owiek uczy si´ najlepiej, jeÊli mo˝e wykonaç zadanie powiàzane z prawdziwà, ˝yciowà
sytuacjà.13 SamorzàdnoÊci tak˝e nie mo˝na nauczyç si´ z podr´cznika. Zadaniem naszym
jest wi´c zaproponowanie m∏odym takiego programu edukacji (na ka˝dym jej szczeblu),
który umo˝liwi im nie tylko zdobywanie wiedzy, ale tak˝e kszta∏towanie odpowiednich
umiej´tnoÊci i postaw obywatelskich, co w ˝yciu doros∏ym zaowocowaç mo˝e tylko
odpowiedzialnoÊcià i zaanga˝owaniem. Wa˝ne jest stworzenie warunków 
do odpowiedzialnego samo-rzàdzenia – trzeba pozwoliç im odczuç, ˝e to, co robià, 
jest wa˝ne i wartoÊciowe, ˝e w ka˝dej chwili mogà liczyç na wsparcie. Z takim
pozytywnym doÊwiadczeniem m∏odzi absolwenci szkó∏ z wi´kszà ufnoÊcià b´dà 
wkraczaç w doros∏e ˝ycie. Z g∏´bokim przekonaniem b´dà anga˝owaç si´ w sprawy
wa˝ne dla spo∏ecznoÊci, w których przyjdzie im funkcjonowaç. Znajdà tam swoje miejsce,
wykorzystajà swój potencja∏, podzielà si´ swojà wiedzà, umiej´tnoÊciami
i doÊwiadczeniem. 

2009

13 ˚mijewska-Kwiràg S., Mazurkiewicz G.: Orange dla Ziemi, Materia∏y pomocnicze dla nauczyciel. Kraków-Warszawa,
2007.
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Poznanie drogà do tolerancji
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Adrian Kuêmiuk
Kurier Poranny

– Nasz program ma na celu integracj´
dzieci polskich i czeczeƒskich. 
Ma zapobiec agresji i nietolerancji
– t∏umaczy Marta Kikolska-Kisiel, 
nauczycielka ze Szko∏y Podstawowej 
Nr 15 w Bia∏ymstoku.

Jest to wyjàtkowa szko∏a, poniewa˝ uczy
si´ w niej 54 Czeczenów. W mieÊcie,
w którym cz´sto dochodzi do aktów
przemocy na tle narodowoÊciowym, 15-tka
jest prawdziwà szko∏à tolerancji. W∏aÊnie
dlatego jej projekt „W ró˝norodnoÊci si∏a”
zwyci´˝y∏ w programie grantowym 
„Szko∏y bez przemocy”.

– Szczególny nacisk k∏adziemy na nauk´ j´zyka polskiego – mówi Marta Kikolska-
-Kisiel. – Podstawowe problemy biorà si´ z tego, ˝e dzieci czeczeƒskie nie rozumiejà
polskich, i odwrotnie. 

OczywiÊcie klasy sà mieszane, wi´c dzieci przez ca∏y czas mogà si´ od siebie uczyç.

– Zawsze pomagamy sobie nawzajem. Na lekcjach, kiedy czegoÊ nie wiedzà, 
to wyjaÊniamy – mówi Marta Boguƒ, jedna z uczennic. – Poznajemy ich kultur´,
bawimy si´ razem na przerwach, a nawet dy˝urujemy – dodaje Maja Kaszuba, 
jej kole˝anka. – Wspólnie sp´dzamy te˝ Wigili´ i dzielimy si´ op∏atkiem.

Nauczyciele z SP Nr 15 organizujà integracyjne dyskoteki, ko∏a zainteresowaƒ dla dzieci
uchodêców oraz spotkania z ksià˝kà. Ostatnie dotyczy∏o „Kopciuszka”.

– Najpierw wspólnie przeczytaliÊmy ksià˝k´, a póêniej inscenizowaliÊmy bajk´
– opowiada Marzena Kowalczuk, nauczyciel bibliotekarz. – Kiedy dzieci czeczeƒskie
mia∏y problemy, polskie im pomaga∏y. Dzi´ki inscenizacji niezrozumia∏e fragmenty
stawa∏y si´ jasne, a przy tym wszyscy Êwietnie si´ bawili.
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Olbrzymià rol´ w kszta∏towaniu m∏odych umys∏ów odgrywa poznawanie zwyczajów, kultury
i historii innego narodu. Zrozumienie innej kultury jest podstawà tolerancji, której uczniowie
15-tki uczà si´ od najm∏odszych lat. W tej szkole nauczyciele starajà si´ przekazaç
uczniom jak najwi´cej informacji o kulturze drugiego narodu. Dzieci czeczeƒskie ch´tnie
opowiadajà o swojej ojczyênie polskim kolegom, uczà zwyczajów, nawiàzujà przyjaênie. 

– Mamy w klasie fajnego koleg´. Cz´sto opowiada nam o Czeczenii – mówi Marta
Boguƒ. – Wcale tak bardzo si´ nie ró˝nimy. 

Ponadto szko∏a przygotowuje si´ do organizacji „I Mi´dzyszkolnego Festiwalu Kultury
Czeczeƒskiej, Bia∏ystok 2009”. To pierwszy taki projekt w Bia∏ymstoku. Nauczyciele 
wraz z dzieçmi przygotujà prezentacje multimedialne na temat historii narodu
czeczeƒskiego. B´dzie mo˝na pos∏uchaç bajek, a nawet obejrzeç inscenizacje baÊni
czeczeƒskich. Nie zabraknie równie˝ wyÊmienitych narodowych potraw. 

– Zale˝y nam na integracji, dlatego chcielibyÊmy w∏àczyç w t´ zabaw´ ca∏e rodziny
czeczeƒskie – t∏umaczy Marta Kikolska-Kisiel. 

Nauczycielki z SP Nr 15 wcià˝ zbierajà przepisy narodowych potraw. Chcà stworzyç
ksià˝k´ kucharskà z potrawami kuchni czeczeƒskiej. 

Jednà z g∏ównych atrakcji festiwalu ma byç wyst´p znanego w Bia∏ymstoku zespo∏u
artystycznego „Nohczo”. Jego tancerzami sà dzieci z rodzin uchodêców czeczeƒskich
mieszkajàcych w hotelu „Iga”, bia∏ostockim oÊrodku dla cudzoziemców. W ten sposób
mali artyÊci nie tylko zapoznajà innych z kulturà swojego narodu, ale b´dà te˝ mogli
wyraziç swojà osobowoÊç i cechy charakteru. Dzi´ki temu nabiorà pewnoÊci siebie, 
a to pomo˝e im w odnalezieniu si´ w naszym kraju. 

– Nasza praca nie koƒczy si´ w szkole – mówi Marzena Kowalczuk. – JesteÊmy
w sta∏ym kontakcie z oÊrodkiem. Odwiedzamy naszych uczniów i ich rodziny. 
Tylko w ten sposób mo˝emy do nich dotrzeç i zrozumieç ich sytuacj´.
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Monika Kr´˝el
Polska Dziennik Zachodni

W tej szkole uczniowie z rodzicami grajà
w pi∏k´ i Êpiewajà karaoke, a sàsiedzi
z pobliskich domów ch´tnie przychodzà
na integracyjne festyny. Szko∏a
Podstawowa Nr 11 im. Juliusza
S∏owackiego w Siemianowicach Âlàskich
zdoby∏a grant w programie 
„Szko∏a bez przemocy”.

Autorem zwyci´skiego projektu jest
psycholog Agnieszka Bogaczyk, która
w siemianowickiej podstawówce pracuje
od trzech lat. Od poczàtku przyglàda∏a si´

uczniom, ich relacjom z rodzicami, a tak˝e miejscu, w którym znajduje si´ szko∏a. Piszàc
projekt „Eksperymentalne sygna∏y dobra”, wiedzia∏a dok∏adnie, na czym jej zale˝y. Na tym,
by rodzice przychodzili do szko∏y nie tylko na wywiadówki i konsultacje.

– Inspiracjà nazwy projektu by∏y ksià˝ki Ma∏gorzaty Musierowicz. Bohaterami jednej
z nich sà dzieci, które przechodzà przez most, uÊmiechajà si´ do spotkanych ludzi
i patrzà, jaka jest ich reakcja – opowiada Agnieszka Bogaczyk.

Do siemianowickiej „jedenastki” chodzi 280 uczniów. Jednym z elementów projektu jest
plan imprez rodzinnych, m.in. integracyjny mecz pi∏ki no˝nej (rodzice i sàsiedzi kontra
dzieci), rodzinne karaoke czy mi´dzyklasowy konkurs na eksperymentalny sygna∏ dobra
skierowany do lokalnej spo∏ecznoÊci. – Ka˝da klasa mia∏a za zadanie zrobiç coÊ 
dla kogoÊ. Na przyk∏ad wystawiç przedstawienie w oÊrodku dla dzieci
niepe∏nosprawnych lub w domu pomocy spo∏ecznej – t∏umaczy autorka projektu. 
– Liczy si´ nawet to, ˝e dzieci pomogà komuÊ w zrobieniu zakupów. Konkurs
rozstrzygni´ty zostanie w maju, b´dzie gala, a klasy dostanà nagrody.

Nauczycielom z siemianowickiej „jedenastki” zale˝y na tym, ˝eby w ich placówce 
by∏o jak najwi´cej okazji do wspólnych spotkaƒ.

– Dlatego na wiele imprez, jak turniej z rodzinami czy festiwal hobbystyczny dzieci
otrzymujà pakiet zaproszeƒ i wr´czajà je osobom, które ch´tnie przyjdà do szko∏y.
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Mo˝e to byç mama, babcia, ciocia, wujek czy sàsiadka – wylicza Agnieszka
Bogaczyk. – Nie jestem zwolennikiem imprez masowych, na które niektórzy
przychodzà z przymusu. Lepiej spotkaç si´ z tymi osobami, które ch´tnie przyjmà
zaproszenia. Warto budowaç wspó∏prac´, ale niekoniecznie trzeba wszystkim
wszystko dawaç – podkreÊla.

W ramach projektu odb´dzie si´ tak˝e cykl zaj´ç psychoedukacyjnych o prawach
i godnoÊci cz∏owieka (szkolnà wystaw´ na ten temat b´dà mogli zobaczyç tak˝e
uczniowie innych szkó∏), warsztaty z artystami niepe∏nosprawnymi (plakaty z warsztatów
pojawià si´ w ró˝nych punktach miasta) lub cykl „Oswajanie z obcoÊcià”, w ramach
którego zorganizowane zostanà spotkania z osobami, które doÊwiadczy∏y wykluczenia
spo∏ecznego z powodu innego koloru skóry czy choroby.

W szkole ca∏y czas odbywajà si´ warsztaty dla rodziców uczniów sprawiajàcych trudnoÊci
wychowawcze z powodu nadruchliwoÊci i nadmiernej impulsywnoÊci w zachowaniu.
Zatytu∏owano je: „Moje dziecko wiercipi´ta” oraz „Moje dziecko mnie nie s∏ucha”.
Rodzice ch´tnie przychodzà na takie spotkania, co wi´cej – coraz cz´Êciej zauwa˝ajà, 
˝e ich postawy bezradnoÊci czy roszczeniowoÊci przejmujà ich dzieci, wi´c starajà si´ 
to zmieniç.

Projekt „Eksperymentalne sygna∏y dobra” udaje si´ wcieliç w ˝ycie. Zapraszanie rodziców
i sàsiadów do szko∏y albo wychodzenie z ró˝nymi pomys∏ami na zewnàtrz staje si´
tradycjà. – Choç zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e na niektóre efekty naszej pracy
trzeba czekaç latami (byç mo˝e zobaczà je nauczyciele naszych dzieci w gimnazjum
czy liceum), to nie ma znaczenia. Najwa˝niejsze, ˝eby dzieci potrafi∏y wysy∏aç
sygna∏y dobra. A rodzice sà niezb´dni, ˝eby wszystko si´ uda∏o – uwa˝a Agnieszka
Bogaczyk.
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Ma∏gorzata Stuch
Polska Gazeta Krakowska

Pomys∏ zrobienia kolejnego projektu, zatytu∏owanego „Ocalmy od zapomnienia”, przyszed∏
do g∏owy Teresie Kozaczce, nauczycielce z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Tarnowcu ju˝
dawno temu. Pomogli jej w tym najstarsi mieszkaƒcy regionu, którym bardzo spodoba∏ si´
poprzedni projekt gimnazjum, tak˝e nagrodzony w konkursie programu „Szko∏y bez
przemocy” og∏oszonym w jego poprzedniej edycji.

– W ubieg∏ym roku szkolnym uczniowie naszej szko∏y przygotowali projekt
„Dyskretny urok starej fotografii” – mówi pani Teresa. – ZebraliÊmy ponad tysiàc zdj´ç
(niektóre pochodzàce nawet z prze∏omu XIX i XX wieku), które przepi´knie
dokumentowa∏y histori´ naszych okolic. WydaliÊmy folder z najciekawszymi
zdj´ciami. Pomys∏ na takie kultywowanie tradycji spotka∏ si´ z olbrzymim
zainteresowaniem, wi´c w tym roku postanowiliÊmy go kontynuowaç. 

Uczniowie pierwszej klasy gimnazjum, pochodzàcy z Tarnowca, a tak˝e 
z kilku okolicznych wsi – m.in. Zawady, Por´by Radlnej, ¸´kawki i Âwiebodzina – b´dà
kontaktowaç si´ z najstarszymi mieszkaƒcami regionu. Przeprowadzà z nimi wywiady
dotyczàce najstarszej historii gmin Tarnowiec i PleÊna. B´dà si´ starali dotrzeç 
do informacji o losach osób ze starych fotografii zebranych w ubieg∏ym roku. 
Wszystkie wywiady zostanà nagrane i zarchiwizowane. Najciekawsze relacje b´dzie
mo˝na przeczytaç na ozdobnych laminowanych kartach pamiàtkowych.

– W wywiadach na pewno nie zabraknie wspania∏ych opowieÊci, poniewa˝ nasze
okolice mia∏y ciekawà histori´ – zaznacza Teresa Kozaczka. – By∏y tu majàtki
Sanguszków, bardzo aktywnie dzia∏a∏a partyzantka w czasie II wojny Êwiatowej, 
by∏y te˝ kontakty miejscowej ludnoÊci z tarnowskim gettem.

Uczniowie, którzy pracujà nad projektem, pochodzà z rodzin od lat osiad∏ych w rejonie
Tarnowca.

– Projekt b´dzie s∏u˝y∏ wielu celom: uczniowie poznajà tradycj´ okolic, zintegrujà si´ 
ze starszym pokoleniem, a równie˝ w po˝yteczny sposób zagospodarujà czas
i nauczà si´ podstaw warsztatu dziennikarskiego – podkreÊla nauczycielka. – Zebrane
przez uczniów materia∏y b´dà tak˝e wykorzystywane podczas zaj´ç kó∏ka
dziennikarskiego, niektóre pos∏u˝à do stworzenia drzew genealogicznych.
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Realizacja projektu ju˝ si´ rozpocz´∏a. Jego zakoƒczenie planowane jest na koniec roku
szkolnego. Autorkà projektu jest Teresa Kozaczka, jednak w jego realizacj´ zaanga˝owana
zosta∏a praktycznie ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna, m.in. Anna Chmura, dyrektor szko∏y,
i opiekunka kó∏ka dziennikarskiego, Marta Przesz∏owska, która zajmuje si´ archiwizacjà
materia∏ów zebranych przez uczniów.
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Monika MakoÊ
G∏os Koszaliƒski

Zaledwie kilka tygodni od rozpocz´cia
programu „Zostaƒ starszym bratem,
siostrà” ju˝ mo˝na mówiç o sporym
sukcesie. Dzieciaki Êwietnie si´ mi´dzy
sobà dogadujà, a w program zupe∏nie
spontanicznie zaanga˝owali si´ rodzice
dzieci i firmy dzia∏ajàce na terenie
Ko∏obrzegu. – Efekt przeszed∏ nasze
najÊmielsze oczekiwania – przyznaje
Ma∏gorzata Szczubkowska, szkolny
pedagog. 

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno–Hotelarskich 
to du˝a szko∏a w samym centrum
Ko∏obrzegu. Na co dzieƒ uczy si´ tu 
920 uczniów. 

– Na szcz´Êcie problem przemocy
uda∏o si´ prawie ca∏kowicie opanowaç.
Jednak by ten stan utrzymaç, potrzebna
jest codzienna pracà z m∏odzie˝à
– podkreÊlajà nauczyciele. – Stàd pomys∏,
by wziàç udzia∏ w programie 
„Szko∏a bez przemocy”. 

Pedagodzy z ZSE-H w Ko∏obrzegu
przygotowali program „Zostaƒ starszym
bratem, siostrà”. Program to w du˝ym

skrócie cykl spotkaƒ m∏odzie˝y ze szko∏y Êredniej z ich m∏odszymi kolegami
z podstawówek. Podczas tych spotkaƒ wolontariusze pomagajà swoim podopiecznym
odrobiç lekcje. Ale nie tylko. 

– Chcemy te˝ nauczyç dzieci, jak twórczo i kreatywnie sp´dzaç wolny czas.
Sukcesem b´dzie, je˝eli zamiast staç pod klatkà schodowà, nauczà si´ wybieraç
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zaj´cia dodatkowe w oÊrodkach kultury czy sportu, z których cz´Êç jest przecie˝
bezp∏atna – mówi Ma∏gorzata Szczubkowska. 

W tym celu przygotowano wspólne wyjÊcia do kina, na basen i wycieczki rowerowe.
Oprócz tego do wyboru sà warsztaty taneczne, nauka jazdy konnej i zaj´cia aikido. 
Ka˝de dziecko mo˝e sobie wybraç jedno z nich, a organizatorzy zap∏acà za warsztaty
przez ca∏y czas trwania programu. Dla dzieciaków to zupe∏na nowoÊç. A to dlatego, 
˝e wszystkie pochodzà z ubogich rodzin, których z regu∏y nie staç na dodatkowe zaj´cia. 

Program powstawa∏ z myÊlà o dzieciach ze szkó∏ podstawowych. Ale przy okazji uda∏o si´
osiàgnàç zupe∏nie co innego – m∏odzie˝ z ZSE-H, która zdecydowa∏a si´ na wolontariat,
uczy si´, jak radziç sobie z odpowiedzialnoÊcià za drugiego cz∏owieka. 

– Spotkania b´dà trwa∏y 5 miesi´cy. W tym czasie wolontariusze nie b´dà mogli
powiedzieç: „DziÊ nie id´, bo mi si´ nie chce.” Oni ju˝ po kilku pierwszych
spotkaniach wiedzà, ˝e ktoÊ na nich czeka, ktoÊ na nich liczy i nie mogà zawieÊç
– dodaje Ma∏gorzata Szczubkowska. 

– Wzi´li na siebie du˝à odpowiedzialnoÊç za drugiego cz∏owieka. UprzedzaliÊmy ich
o tym, du˝o rozmawialiÊmy i mo˝e dlatego z dwudziestu ch´tnych, którzy zg∏osili si´
na poczàtku, zosta∏o tylko dziewi´ciu. 

Równie˝ w grupie dzieciaków efekty przekraczajà czasami oczekiwania pedagogów.
W grupie, z którymi pracujà wolontariusze, jest m.in. dwóch braci, uczniów pierwszej klasy
podstawówki. Wychowuje ich dziadek. Co tydzieƒ ch∏opcy niecierpliwie czekajà 
na wolontariuszki. 

– Dla nich to ju˝ nie tylko odrabianie lekcji. Oni czekajà na dziewczyny i na przyk∏ad
piekà razem ciasta. Robià to, czego nie mogà mieç na co dzieƒ – podkreÊlajà pedagodzy.

To nie koniec sukcesów. Nie dosyç, ˝e m∏odzie˝ Êwietnie dogaduje si´ mi´dzy sobà, 
to jeszcze w program zupe∏nie spontanicznie zaanga˝owali si´ rodzicie wolontariuszy
i firmy dzia∏ajàce na terenie Ko∏obrzegu. Dzi´ki nim uda∏o si´ zwi´kszyç cz´stotliwoÊç
wspólnych spotkaƒ ca∏ej grupy. Za wolontariuszami i ich podopiecznymi jest ju˝ wi´c
zimowy kulig z ogniskiem w charzyƒskim lesie, który uda∏o si´ zorganizowaç dzi´ki
pomocy ojca jednej z dziewczyn. Dzieciaki mog∏y te˝ zwiedziç stadnin´ koni w Starym
Borku pod Ko∏obrzegiem. W planie sà jeszcze m.in. wyjazd do teatru w Szczecinie, 
turniej siatkówki i wspólne szukanie Êladów wiosny. 
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Nie od razu jednak by∏o pewne, ˝e pedagodzy zdecydujà si´ na program 
„Zostaƒ starszym bratem, siostrà”. Poczàtkowo chcieli przygotowaç cykl spotkaƒ
z artystami i w ten sposób zach´ciç dzieci do zainteresowania si´ sztukà. Ostatecznie 
do wolontariatu przekona∏a ich Katarzyna WiÊniewska, która w∏aÊnie koƒczy studia
pedagogiczne i w ZSE-H jest praktykantkà.

– Kilka lat temu sama by∏am wolontariuszkà w podobnym programie – wspomina
Katarzyna WiÊniewska. – Wtedy nie mieliÊmy jednak takich mo˝liwoÊci. Nie staç nas
by∏o na przyk∏ad na zasponsorowanie dzieciom dodatkowych zaj´ç i musieliÊmy si´
ograniczyç tylko do odrabiania lekcji. Mimo to wi´ê, jaka wtedy nawiàza∏a si´ mi´dzy
nami, przetrwa∏a do dziÊ. Jestem pewna, ˝e tym razem b´dzie tak samo. 
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