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�Polska bez uprzedzeñ�

O wychowaniu jest g³o�no, a o
�le wychowywanych dzieciach co-
raz g³o�niej. �Dzieci morduj¹ dzie-
ci�, �Przemoc rówie�ników powodem
samobójstwa uczennicy�, �Uczeñ
pobi³ nauczycielkê� � to tytu³y z co-
dziennej polskiej prasy. Informacje o
kolejnych agresywnych zachowa-
niach dzieci i m³odzie¿y, poza zaspa-
kajaniem naszej ciekawo�ci, wzma-
gaj¹ w nas poczucie zagro¿enia i bez-
radno�ci.

Bezradni nie s¹ tylko chyba poli-
tycy. Dla nich wszystko wydaje siê
proste i ³atwe. Wystarczy og³osiæ
program Zero tolerancji oparty na
przekonaniu, ¿e: wychowawczo trud-
ny uczeñ to chuligan, a chuligana trze-
ba przede wszystkim karaæ lub izolo-
waæ od �normalnych� dzieci, co to
s¹ grzeczne i chc¹ siê uczyæ. Wystar-
czy wys³aæ do szkó³ �trójki� lub
�czwórki� z³o¿one z policjantów,
pracowników kuratorium i urzêdni-
ków samorz¹dowych, by prawid³o-
wo rozpoznaæ stan zagro¿enia nar-
komani¹, alkoholizmem, przemoc¹ i
wszystkim tym, co w polskiej szko-
le sta³o siê plag¹. Wystarczy nakazaæ
szkolnym aktem prawnym przycho-
dzenie na lekcje w �stroju godnym
polskiego ucznia�- patrz mundurek -
by znikn¹³ problem go³ych dziewczê-
cych brzuchów i malowanych pa-
znokci i powiek.

Zgadzam siê, ¿e trzeba m³odzie-
¿y okazywaæ wychowawcz¹ sta-
nowczo�æ, ale nie mo¿e ona polegaæ
na gro�bach, ¿e wszyscy podejrze-
wani o agresywne sk³onno�ci zostan¹
zamkniêci w edukacyjnych rezerwa-
tach.

Nie wierzê w skuteczno�æ pro-
gramów mocno nakierowanych na
restrykcje i narzucanych odgórnie, bo
wymuszaj¹ najczê�ciej dzia³alno�æ
akcyjn¹ i czêsto pozorowan¹. Byle
w papierach by³o odnotowane, ¿e
�siê zrealizowa³o�. Poza tym uwa-
¿am, i¿ autorzy programu zupe³nie
nie dostrzegli najistotniejszego �ró-
d³a problemów wychowawczych w
szkole, jakim jest brak zainteresowa-
nia dzieckiem ze strony rodziców,
którzy sprawy wychowawcze czê-
sto zupe³nie lekcewa¿¹.

Pragnê przypomnieæ, ¿e wycho-
wanie m³odzie¿y jedynie za pomoc¹
systemu kar i nagród to o wiele za
ma³o. Wychowanie to przede wszyst-
kim nauka w³a�ciwych postaw, a
trudne dzieci powinny, nie tylko po-
nosiæ konsekwencje swoich czynów,
ale tak¿e liczyæ w szkole na pomoc w
nauczeniu siê w³a�nie zachowañ
pozytywnych. Wychowanie opiera siê
na u�wiadomieniu wszystkich, któ-
rzy uczestnicz¹ w tym procesie.

O ogromnym znaczeniu rodziny
mówi siê obecnie wiele. Podkre�la siê
jej wp³yw na rozwój dziecka fizycz-
ny, umys³owy, a zw³aszcza emocjo-
nalny, moralny i spo³eczny. Zwraca
siê uwagê na jej szczególn¹ rolê w
kszta³towaniu osobowo�ci. Po-
wszechny wzrost zainteresowania
problemami rodziny jest uwarunko-
wany wieloma, najczê�ciej negatyw-
nymi czynnikami. W polskiej rodzi-
nie jest wiele sytuacji i zjawisk bu-
dz¹cych niepokój. Liczne konflikty i
nieporozumienia, zwiêkszaj¹ca siê
liczba rozwodów, zmniejszone po-
czucie odpowiedzialno�ci za wycho-
wanie w³asnych dzieci, wielomie-
siêczne wyjazdy �za chlebem� i po-
zostawianie dzieci - w najlepszym
wypadku � pod opiek¹ schorowa-
nych i bezradnych wychowawczo
dziadków, to tylko wierzcho³ek przy-
s³owiowej góry lodowej.

Wielokrotnie, w ci¹gu roku szkol-
nego, bywam uczestnikiem wywia-
dówek dla rodziców. Wyg³aszam � na
zaproszenie nauczycieli, w ramach
psychoedukacji rodziców � prelek-
cje z zakresu szeroko pojêtej profi-
laktyki zachowañ agresywnych dzie-
ci i m³odzie¿y.  Mówiê o �wiadomym
wychowywaniu, opartym na mi³o�ci,
jak równie¿ na konsekwencji, o me-
chanizmach dojrzewania i ich zwi¹z-
kach z zachowaniem siê m³odego cz³o-
wieka, wskazujê ró¿ne sposoby ra-
dzenia sobie z buntem dziecka. Jedni
s³uchaj¹ z uwag¹, inni patrz¹ na zega-
rek, zniecierpliwieni przed³u¿aj¹cym
siê pobytem w szkole. Zachêcam do
dyskusji, stawiania pytañ. Zazwy-
czaj bez efektu. Nauczyciele
twierdz¹, ¿e tak samo jest niemal na
ka¿dej wywiadówce.

W �rodowisku polskich rodziców
jest wiele sfrustrowanych osób, któ-
re wypali³y siê w zderzeniu z pro-
blemami dnia codziennego. Niewiele
te osoby wiedz¹ o w³asnych dzie-
ciach, ich potrzebach czy k³opotach.
Nie maj¹ bladego pojêcia jak rozma-
wiaæ z dzieæmi, pomóc synowi/córce
w nauce, jak reagowaæ na p³acz lub
z³o�æ dziecka, co robiæ gdy syn przyj-
dzie pijany do domu, a córka pobije
kole¿ankê. Potrafi¹ za to krzyczeæ,
sprawiæ têgie lanie, wyrzuciæ z domu.
Wszystko pod szczytnym has³em
dba³o�ci o dobre wychowanie.
Wszystko w zgodzie z moralno�ci¹
twardej rêki, wychowania przez za-
kazy i segregacjê.

 Je�li chcemy wyraziæ sprzeciw
wobec dzieciêco-m³odzie¿owej prze-
stêpczo�ci, nie og³aszajmy, ¿e wy-
prowadzimy agresywnych uczniów
ze szkó³ i umie�cimy ich w gettach.
Nie szukajmy tematów zastêpczych
w zbyt kusej bluzeczce i kolczyku w
nosie. Raczej spróbujmy przykuæ
uwagê m³odzie¿y zdolno�ciami wy-
chowawczymi wszêdzie tam, gdzie
ta m³odzie¿ siê znajduje � przede
wszystkim w domu rodzinnym oraz
w szkole ka¿dego typu. Od dawna
wiadomo, ¿e dzieci zrównowa¿one
psychicznie, zadowolone, znaj¹ce
swoj¹ warto�æ, maj¹ce autentyczne
oparcie w swoich rodzicach, jak rów-
nie¿ i nauczycielach nie przejawiaj¹
zachowañ agresywno-przemoco-
wych, nie musz¹ rozpychaæ siê
³okciami, by kto� je zauwa¿y³. Po
prostu z nikim i o nic nie musz¹ wal-
czyæ.

Irracjonalnymi pomys³ami na
wychowanie nie pomo¿emy m³odzie-
¿y przej�æ bezpiecznie przez trudny
wiek dorastania, w tym równie¿
szkoln¹ edukacjê.

Tylko powiêkszymy przepa�æ
miêdzy jednym uczniem a drugim,
miêdzy dzieæmi i rodzicami, ucznia-
mi i nauczycielami. A agresja i tak
bêdzie istnia³a dopóki my doro�li �
rodzice, nauczyciele, politycy - nie
nauczymy siê innych, zdrowych dla
siebie i otoczenia zachowañ. Bêdzie
istnia³a dopóki nie nauczymy na-
szych dzieci tego samego.

Ma³gorzata £oskot

PORZ¥DKOWANIE
WYCHOWANIA  PO POLSKU

W poniedzia³ek, 20 listopada
wraz z 16 innymi uczniami z Opolsz-
czyzny, pojecha³y�my na polsko-
ukraiñski projekt �Polska bez uprze-
dzeñ�. Razem z nami pojecha³ rów-
nie¿ nasz nauczyciel angielskiego - p.
Roman Szczerbaty oraz nauczyciel-
ka historii ze Strzelec Opolskich - p.
Dorota Ma³czak. Wyjazd ten zosta³

zorganizowany dziêki
Fundacji na Rzecz Dzieci
i M³odzie¿y �Piastun� z
Opola. Zakwaterowani
zostali�my w Istebnej -
jednej z 3 miejscowo�ci
wchodz¹cej w sk³ad tzw.
Trójwsi Beskidzkiej. Na
miejscu czeka³a ju¿ na nas
grupa ukraiñska. Przez
kolejne dni mieli�my mo¿-
liwo�æ poznawania siê
przez gry i zabawy inte-
gracyjne, wspólne wyjaz-
dy, dyskoteki i spêdzanie

ze sob¹ czasu wolnego.
W ci¹gu 9 dni odwiedzili�my

m.in. Wis³ê, Jaworzynkê, Koniaków
i Opole. Mieli�my okazjê spróbowaæ
tradycyjnych przysmaków górali
beskidzkich, takich jak: oscypek z
grilla z ¿urawin¹, placki z blachy ze
szpyrk¹, a tak¿e ¿urku w chlebie czy
wieprzowiny pieczonej nad ogni-

To ju¿ po raz czwarty organizo-wany jest przez ró¿ne stowarzysze-nia mniejszo�ci niemieckiej JarmarkBo¿onarodzeniowy - Weihnacht-smarkt. Pierwsze dwa odby³y siêrównie¿ przed opolsk¹ katedr¹.  Wte-dy odbywa³y siê w pi¹tki  -  trochêniefortunnie, gdy¿ oprócz do�æ g³o-�nej muzyki, niekoniecznie Bo¿ona-rodzeniowej, serwowano te¿ piwo,grzane wino oraz grillowano.Obecnie, po raz czwarty znówprzed katedr¹ i chyba bardziej uda-nie. Przede wszystkim wybranoczwartek. Wielki namiot, sporo mu-zyki Bo¿onarodzeniowej, choæ nietylko kolêd. Prawie dwadzie�cia sto-isk, ka¿de przez kogo innego zorga-nizowane.Pomys³odawcami poszczegól-nych stoisk by³a m³odzie¿ ze szkó³z terenu województwa, od podsta-wowych po �rednie, ba, nawet stu-denci niemieccy siê tu zmie�cili. Gru-py przyby³y z Gogolina, Krapkowic,Ozimka, Izbicka, Zawadzkiego, Bia-³ej, Korfantowa, Starych Sio³kowic,Kêdzierzyna � Ko�la, Turawy. By³yte¿ osobne stoiska StowarzyszeniaPrzyjació³ Katedry Opolskiej CRUX,m.in. z loteri¹ fantow¹, wydawnic-twami o katedrze.Ca³y plac têtni³ ¿ywym gwarem,za� z³ote, srebrne, czerwone, bia³ebarwy, ró¿ne wstêgi, gwiazdki, lam-piony, lampki, �wiecide³ka kusi³y

Szko³y z powiatu
na Jarmarku

Bo¿onarodzeniowym
w Opolu

przynajmniej do obejrzenia wszyst-kiego, w tym radosnym oczekiwaniuna Bo¿onarodzeniowe Dzieci¹tko.Byli przecie¿ równie¿ oficjele ito jacy! Ksi¹dz biskup Pawe³ Sto-brawa zainaugurowa³ Weihnacht-smarkt.  Do³¹czy³ z ¿yczeniami wi-cemarsza³ek Józef Koty�. Byli te¿starosta kêdzierzyñsko � kozielski iopolski wicekonsul niemiecki, a nadca³o�ci¹ czuwa³ dyskretnie gospodarzplacu i obiektu ks. pra³at Edmund Po-dzielny.Dobrze, ¿e byli, dobrze, ¿e siê znami wszystkimi cieszyli, ale dla mnienajwiêksz¹ �korzy�ci¹� Jarmarkuby³y dzieci, m³odzie¿ i niewidoczniprzygotowuj¹cy to niecodzienne spo-tkanie z tradycj¹ i zwyczajami Bo-¿onarodzeniowymi, zarówno na-uczyciele poszczególnych szkó³,techniczni wolontariusze dbaj¹cy o�wiat³o, a jak¹� herbatê dla dzieci.Przecie¿ to w³a�nie jak s³odkakropelka pamiêci pozostanie gdzie�g³êboko w g³owie dziecka, bo, mo¿ekiedy� gdzie� indziej siê znajdzie na�wiecie, ale tak s³odko i ciep³o jak�doma� nie bêdzie mu nigdzie i bê-dzie to nieraz wspominane, ¿e i nanaszej Ziemi tak przygotowujemy siêdo �wi¹t.Na szczê�cie komercja nie za-w³adnê³a wszystkim!  Cieszymy siê,¿e Strzeleckiego by³y a¿ dwie szko³y-  z Zawadzkiego oraz Izbicka.
Korneliusz Pawe³ Pszczyñski

skiem. Ponadto nasi koledzy z Ukra-
iny przygotowali obiad, sk³adaj¹cy
siê z ich tradycyjnych potraw. By³
wiêc barszcz ukraiñski, pierogi i ba-
nasz (kasza kukurydziana z serem,
gotowana na �mietanie).

Wyjazd na basen do hotelu �Go-
³êbiewski� w Wi�le, gra na trombi-
tach, nauka góralskich tañców czy
wystêpy zespo³u �Ochodzita� to
tylko niektóre z atrakcji, jakie zapew-
nili nam organizatorzy. Niespodzia-
nek nie zabrak³o równie¿ ze strony
grupy ukraiñskiej. Szybko przekona-
li�my siê, ¿e w tej grupie s¹ bardzo
uzdolnione osoby, które potrafi¹ cu-
downie �piewaæ, tañczyæ, gotowaæ
czy robiæ przepiêkne pisanki. Dziêki
nim mogli�my lepiej poznaæ Ukrainê,
która jest zadziwiaj¹co podobna do
Polski, co by³o widoczne równie¿ w
mowie. Porozumiewanie siê nie spra-
wia³o nam bowiem wiêkszych pro-
blemów, mimo, ¿e w rozmowach

u¿ywali�my jednocze�nie jêzyka
polskiego i ukraiñskiego.

Nasze spotkanie dobieg³o jednak
szybko koñca i mimo potoków wy-
lanych ³ez, nie mo¿na by³o unikn¹æ
rozstania. Pozosta³y nam nie tylko
wspomnienia, zdjêcia, adresy czy
numery telefonów. Mamy bowiem

przede wszystkim nadziejê, ¿e uda
nam siê spotkaæ ponownie i ¿e na-
stêpne nasze spotkanie bêdzie rów-
nie udane i niezapomniane jak pierw-
sze�
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