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WsparciaW y c h o -wawczego.
Prze�ledzi-³em wiêc,co na tent e m a tmówi¹ sta-t y s t y k i ,korzysta-j¹c miêdzy innymi z danych zamiesz-czonych na stronach internetowychKomendy G³ównej Policji.Fakty s¹ nastêpuj¹ce. W latach1990-2005 liczba przestêpstw ogó-³em w naszym kraju wzros³a o 56%,natomiast udzia³ nieletnich w ogóleprzestêpstw zmala³ z 9,7% w roku1989 do 5,1% w roku 2005. My�lê,¿e jest to niezbity dowód na sukcespracy wychowawczej prowadzonejw szko³ach. Kolejnym dowodem tegosamego jest inne zestawienie, które -muszê przyznaæ - bardzo mnie za-skoczy³o i utwierdzi³o w przekona-niu, ¿e praca wszystkich osób pra-cuj¹cych z dzieæmi i m³odzie¿¹ przy-nosi wymierne, pozytywne efekty.Otó¿ w�ród uczniów szkó³ pod-stawowych i gimnazjów odnotowa-no w roku 2005: 789 bójek i pobiæ,natomiast w�ród uczniów szkó³ po-nadgimnazjalnych w tym samymroku odnotowano ich 85, czyli dzie-siêciokrotnie mniej. W roku 2006 (zaokres od stycznia do wrze�nia) licz-by te wynosi³y odpowiednio 672 zda-rzenia dla szkó³ podstawowych i gim-nazjum oraz 57 dla szkó³ ponadgim-nazjalnych. W jakim wiêc �wietle sta-wia to pracê wychowawcz¹ szkó³?I jeszcze jedno zestawienie. Statysty-ka odnotowuje corocznie od 60 do 70tysiêcy czynów karalnych nieletnich.Warto�æ ta jest sta³a od piêtnastu lat.Nie odnotowuje siê wiêc drastyczne-go zwiêkszenia przestêpczo�ciw�ród nieletnich.Co do idei tworzenia OWW - g³o-sy s¹ podzielone. Osobi�cie widzêzbyt wiele przeszkód w utworzeniusystemu takich o�rodków. Podczaspierwszych deklaracji przedstawicie-le MEN zauwa¿yli potrzebê utwo-rzenia OWW w ka¿dym powiecie

Nie jest tak �le, jak my�limy
(obecnie jest ich 373). Na 2007 rokzadeklarowano utworzenie pierwsze-go i przeznaczenie na ten cel kwoty15 mln z³otych. W nastêpnych latachprzewidziano ³¹czne koszty utrzy-mania czê�ci szkolnej i czê�ci inter-natowej OWW w wysoko�ci oko³o:37.610 tys. z³, (4 miesi¹ce w roku2008) oraz 112.830 tys. z³ (12 mie-siêcy w roku 2009). Daje to oko³o300 tys. z³ na jeden powiat rocznie.Obecnie funkcjonowanie podobnegoo�rodka kosztuje rocznie oko³o dzie-siêciokrotnie wiêcej, nie licz¹c kosz-tów inwestycyjnych! Sk¹d wiêc resz-ta nak³adów finansowych?MEN widzi te¿ potrzebê zatrud-nienia w OWW wysoko kwalifiko-wanej do�wiadczonej kadry nauczy-cieli, psychologów, pedagogów. Mojepytanie brzmi: z których obecniefunkcjonuj¹cych placówek pozyskaætak liczn¹ grupê do�wiadczonychpracowników?Kto� móg³by odnie�æ wra¿enie,¿e nie dostrzegam problemów wy-chowawczych w naszych szko³ach.Otó¿ nie. Widzê je na co dzieñ. Nato-miast uwa¿am, ¿e praca wychowaw-cza w szko³ach idzie w dobrym kie-runku. Wiele jednak jeszcze mamy dozrobienia, ¿eby sytuacjê dzieñ po dniuzmieniaæ na lepsze. I chcia³bym tojeszcze raz powtórzyæ: zmieniaæ ipolepszaæ codzienn¹ i sumienn¹ prac¹dzieñ po dniu, a nie robi¹c kolejneakcje, wystosowuj¹c liczne apele.Jednocze�nie proszê, ¿eby zaczê-to dostrzegaæ pozytywne strony pra-cy szkó³. Wysi³ek i zaanga¿owanieznakomitej wiêkszo�ci nauczycieli iinnych osób zwi¹zanych z systememszkolnictwa.My�lê, ¿e zauwa¿anie i promo-wanie pozytywnych wzorców zapomoc¹ �rodków masowego przeka-zu mo¿e byæ równie¿ �rodkiem za-pobiegaj¹cym przejawom z³a w co-dziennym ¿yciu szkó³. Potrzeba nam,jako spo³eczeñstwu, wiêcej optymi-zmu i zadowolenia z dobrze wyko-nywanej pracy, aby�my mogli prze-kazywaæ je wszystkim, z którymiwspó³pracujemy. ¯yczê tegowszystkim, którym proces edukacjim³odego pokolenia jest bliski.

Andrzej Piontek

Eugeniusz Szymaniec, dyrektor
n a j w i ê k -
szej szko³y
w powiecie
s t r z e l e c -
kim, czyli
ZSZ nr 1, w
pierwszym
o d r u c h u
zdecydowa-
nie odrzuca
moj¹ suge-

stiê rozmowy o og³oszonym przez
ministra Giertycha programi
�Zero tolerancji�.
- Nie mogê rozmawiaæ o czym�,
czego nie znam, a programu nie znam.
Znam tylko informacje z mediów, a
to nie jest ¿adna podstawa do dys-
kusji czy wyci¹gania jakichkolwiek
wniosków.

W koñcu jednak ulega pro�bom,
zgadzaj¹c siê przyj¹æ za podstawo-
wy zarys programu cztery punkty
zapisane na tablicy w czasie konfe-
rencji ministra; tu chyba nie mog³y
siê zdarzyc przek³amania. Te cztery
punkty to: Specjalne szko³y dla chu-
liganów; Nowy system kar i nagród,
Obowi¹zkowy skromny strój, Kursy
dla rodziców.
- Kogo uznaæ za chuligana? - za-
stanawia siê dyrektor Szymaniec. -
Zapewne ucznia, który sprawia trud-
no�ci. Ale te sprawia i ten, który
wagaruje, i ten, który jest bardzo agre-
sywny i wulgarny. Ani jeden, ani drugi
nie zachowuje siê tak, jak oczekiwa-
liby�my od ucznia.

Dyrektor pokazuje w tym mo-
mencie zestawienie ocen na koniec
roku szkolnego, czyli z czerwca tego
roku. W gronie blisko 1500 uczniów
tej szko³y � u  67 zachowanie oce-
niono jako �naganne�, a �nieodpo-
wiednie� - u 125. Obie te grupy m³o-
dzie¿y sprawiaj¹ trudno�ci, ale czy
takie oceny maj¹ byæ podstaw¹ do
skierowania ich do OWW, czyli
o�rodków wsparcia wychowawcze-
go? Tak naprawdê � mówi dyrektor
Szymaniec � kilku istotnie powinno

tam trafiæ, ale nie wszyscy. Pierwsza
grupa, te 67 osób, to uczniowie rze-
czywi�cie �trudni�, ale nastêpna to
ludzie balansuj¹cy na tej granicy. A
jednak, gdy rozmawia³em z naszymi
pedagogami � mówi � okaza³o siê, ¿e
prowadz¹ rejestrowan¹, dok³adn¹ pra-
cê zaledwie z czwórk¹ uczniów.

Zgodzi³by siê Pan odpowie-
dzialno�æ za skierowanie �trud-
nych� uczniów do tych specjalnych
o�rodków? - pytam.

Tylko za zgod¹ ich rodziców. W
innym przypadku wymagana by³aby
decyzja s¹du.

W tak du¿ym skupisku m³o-
dzie¿y zapewne czêsto dochodzi do
drêczenia jednych przez drugich,
do przejawów agresji?

Wcale tak du¿o przypadków agre-
sji nie stwierdzamy na terenie szko³y.
Do wiêkszo�ci dochodzi na zewn¹trz,
poza szkolnymi obiektami. Dosz³o do
tego i pod �Kerkezem�, i na dworcu
PKS, i tydzieñ temu na skrzy¿owa-
niu Powstañców �l. i Ko�ciuszki.
Bezpieczeñstwo uczniów zagro¿one
jest poza szko³¹! Nasza szko³a nie jest
obiektem zwartym; nie mo¿emy za-
mkn¹æ wszystkich w jednym budyn-
ku i ustawiæ wokó³ niego ochronia-
rzy. W czasie ostatniej kadencji Rady
Powiatu pod wzglêdem przeprowa-
dzonych w szko³ach remontów zro-
biono wiêcej, ni¿ w poprzednich 30
latach, i gdyby w nastêpnej kademn-
cji uda³o siê zaadaptowaæ pozosta³e
budynki warsztatu i wyeliminowaæ
drogê na ul. Ko�ciuszki � bezpieczñ-
stwo naszych uczniów by³oby zde-
cydowanie wiêksze. A skoro jest, jak
jest � widzia³bym tu wiêksz¹ rolê dla
funkcjonariuszy policji. Powinni byæ
czê�ciej w pobli¿u naszych szkó³, na
dworcu PKS czy PKP, powinni byæ
bardziej widoczni.

Jednolity, skromny strój?
Mo¿e to by pozwoli³o zidentyfi-

kowaæ uczniów na ulicy, ale czy
wszystkich rodziców, tych �moich�,
staæ na takie wydatki? W¹tpiê � ich

M³odzie¿ zmieni³a siê pod wp³ywem warunków
warunki materialne s¹ trudne i bar-
dzo trudne. Poza tym � kto uszy³by
mundurki dla moich 1,5 tysi¹ca
uczniów? Kupiæ ich przecie¿ nie
mo¿na. Ciekaw zreszt¹ jestem, czy
ostatnio pan minister i ludzie z jego
otoczenia byli w sklepach z ubrania-
mi dla m³odzie¿y. Gdyby byli, za-
pewne zauwa¿yliby, ¿e bluzkê do�æ
d³ug¹, by przykry³a pêpek czy
spodnie, które nie by³yby biodrów-
kami, trudno kupiæ. Ale mo¿e jak¹�
rolê znów bêd¹ mia³y do spe³nienia
fartuszki z bia³ymi ko³nierzykami?

Nowy system kar i nagród?
W proponowanym przez mini-

stra Giertycha systemie tak napraw-
dê nowo�ci¹ w�ród kar jest tylko skie-
rowanie do o�rodka wychowawcze-
go. Ale kara i nagroda maj¹ znaczenie
tylko wtedy, gdy dochodzi do nich
szybko. Up³yw czasu powoduje za-
pomnienie; nie s¹ wtedy skuteczne.
Wychowanie to konsekwencja � a tego
mi w propozycjach brakuje.

A praca jako kara?
U nas od daawna wychowuje siê

przez pracê. Tu, pod szko³¹, funda-
menty zosta³y wykopane przez
uczniów, zreszt¹ czêsto mo¿na zo-
baczyæ ich zobaczyæ z jak¹� taczk¹
czy narzêdziami na terenie szko³y.

Kursy dla rodziców?
Ja rodziców mogê tylko zapra-

szaæ na spotkania. Nic wiêcej. Czy
oni z tych zaproszeñ skorzystaj¹ �
to ich sprawa. Je�li tylko 50 proc. z
nich przychodzi na spotkania i wy-
wiadówki, to jak  mogê skierowaæ ich
na jakiekolwiek kursy?!

Ma Pan bardzo d³ugi sta¿ w na-
uczaniu? Bardzo m³odzie¿ siê
zmieni³a?

Zmieni³a siê pod wp³ywem wa-
runków zewnêtrznych: nawet bajki i
dobranocki maj¹ sporo elementów
przemocy; dzieciom po�wiêca siê
ma³o czasu; w domu ró¿nie bywa,
nie tylko pod wzglêdem material-
nym, a rodzice trac¹ autorytet. Taka
jest rzeczywisto�æ.

M. Górka

Jacek Piestrzela to tegoroczny ma-
turzysta (w Liceum Mieszka I w
Zawadzkiem). I w³a�ciwie nawet
gdyby og³oszony kilka dni temu
przez ministra Giertycha program
�Zero tolerancji� rzeczywi�cie
wszed³ w ¿ycie do stycznia,  w nie-
wielkim stopniu dotyczy³by jego
samego i innych trzecioklasistów.

Zero tolerancji � program dla m³odszych
Poniewa¿ jed-
nak interesuje
siê polityk¹,
ma na ten te-
mat okre�lone
zdanie. Przy-
znaje te¿, ¿e
dyskutowa³ na
ten temat z ko-
legami i wiêk-
szo�æ przychy-
la siê do jego
opinii.

- Taki program
jest potrzebny,
choæ niezupe³nie
w takiej formie,
jak proponowa-
na przez Mini-
stra Edukacji.
Mundurki? Ra-
czej niepotrzeb-

ne, to mog³o byæ dobre ile� tam lat
wstecz, ale nie dzi�. Zakaz przyno-
szenia do szko³y telefonów komór-
kowych? Nie, ale zakaz u¿ywania ich
na lekcjach � tak, bo w tej chwili ró¿-
nie z tym bywa. Natomiast zdecydo-
wany sprzeciw budzi tworzenie osob-
nych szkól dla tzw. trudnej m³odzie-
¿y. Jak to ma wygl¹daæ? Do jednego

równie¿ uformowany system zajêæ po-
zalekcyjnych - twierdzi W. Gaida. - Je-
�li np. w USA szko³y zamykane s¹ do-
piero o 21.00 czy o 22.00, bo oferta
zajêæ jest tak bogata, czy nie nale¿a³o-
by zastanowiæ siê, dlaczego nasze szko³y
zamykane s¹ ju¿ o 15.00? Oczywiste,
¿e zajêcia pozalekcyjne kosztuj¹, ale
na to mo¿na uzyskaæ pieni¹dze i z mi-
nisterstwa o�wiaty i z Unii Europejskiej.
Tylko po pierwsze - te zajêcia musz¹
odpowiadaæ zainteresowaniom i potrze-
bom nie nauczycieli, a uczniów, nieza-
le¿nie od tego, czy bêd¹ to zajêcia edu-
kacyjne, sportowe czy rekreacyjne. Po
drugie - w szko³ach musi byæ czas i miej-
sce na posi³ek dla ucznia. Po trzecie -
oferta zajêæ musi byæ tak bogata, by
ka¿dy znalaz³ co� zgodnego z w³asny-
mi oczekiwaniami, a je�li nie ka¿dy, to
przynajmniej 75 proc. uczniów. Po
czwarte wreszcie - po tych zajêciach
uczniowie musz¹ mieæ zapewniony po-
wrót do domu. Zorganizowanie sieci
dojazdów by³oby zadaniem samorz¹dów.
To wszystko kosztuje, ale warto po-
nie�æ takie wydatki, je�li to ma byæ cena
rezygnacji z nudy m³odzie¿y i ograni-
czenia agresji.

Na pytanie o klasy mêskie i ¿eñ-
skie s³yszê odopowied�: czemu nie? Pod

pewnym wszak¿e warunkiem - ¿e nie
bêdzie to narzucony odgórnie nakaz, a
dobrowolna i wspólna decyzja rodziców,
szko³y i samorz¹du, któremu szko³a
podlega. Pytanie tylko, czy takie klasy
powstana tylko gimnazach, czy juz w
podstawówkach, no i co z przedszkola-
mi? Tam te¿ zrezygnuje siê z koeduka-
cyjnych grup?

Temat tzw. trudnej m³odzie¿y te¿
jest kontrowersyjny - ocenia W. Gaida.
- Kto i na jakich zasadach mia³by decy-
dowaæ o umieszczaniu tam m³odych lu-
dzi? Do funkcjonuj¹cych dotychczas
M³odzie¿owych O�rodków Wychowaw-
czych i M³odzie¿owych O�rodków So-
cjoterapeutycznych m³odych ludzi kie-
rowa³ s¹d. kto mia³by przej¹æ jego rolê?
Nauczyciel, dyrektor szko³y? Czy na-
pyskowanie ucznia by³oby juz wystar-
czaj¹cym przewinieniem i powodem
skierowania do takiego o�rodka czy jesz-
cze nie? Mo¿e zamiast takich rozwa-
¿añ trzeba by najpierw zastanowiæ siê,
dlaczego regulaminy sko³y i Karta
ucznia pozostaj¹ martwymi zapisami?
Dlaczego u nas zawieszenie w prawach
ucznia na kilka dni nie stanowi dla nie-
go dotkliwej kary? I dlaczego w ogóle
my�limy o stworzeniu takich o�rodków,
które stanowiæ mog¹ "ku�niê" przestêp-
ców?

Jedna szko³a - jedna p³eæ?
dok. z poprzedniego numeru

Przez nieuwagê przy ³amaniu gazety koñcówka tekstu z pierwszej strony poprzedniego numeru
naszego czasopisma  �wylecia³a�. Przepraszam za to serdecznie wszystkich czytelników i wice-
starostê W. Gaidê, którego wypowied� notowalam.

M. Górka

- zastanawia siê W. Gaida o�rodka ma siê zewsz¹d zwoziæ
uczniów? Przecie¿ to bêdzie tylko
�nakrêcanie siê� ich samych i rozkrê-
canie spirali agresji. Lepszym chyba
rozwi¹zaniem jest praca z uczniami
sprawiaj¹cymi k³opoty w ich w³asnej
szkole. Do tego jednak potrzebne
by³oby zatrudnienie w ka¿dej pla-
cówce psychologa i pedagoga.
- Gdy pytam o dyscyplinê w jego
w³asnej szkole, Jacek odpowiada, ¿e
w momencie przyj�cia do liceum
uczniowie zostali zapoznani z obo-
wi¹zuj¹cym w nim systemem norm.
- Wszyscy staraj¹ siê tego trzy-
maæ � mówi � dlatego u nas nikt nie
rzuci na pod³ogê papierka po �niada-
niu. A gdy pytam o przeklinanie �
kwituje: - zdarza siê, nawet, choæ
rzadko, w czasie lekcji, jest jednak
�le widziane zarówno przez nauczy-
cieli, jak i przez uczniów. Mo¿e dla-
tego w naszej szkole � dopowiada �
nikt nie zachowuje siê chamsko ani
brutalnie. Poza tym to ma³a szko³a, a
my to ju¿ osiemnastolatkowie, starsi
ludzie... Nam nie przystoi takie za-
chowanie. Dlatego te¿ s¹dzê, ¿e ten
program skierowany jest raczej do
gimnazjów,  ni¿ do liceów, bo to m³od-
si potrzebuj¹ wiêkszego nadzoru.

dok. ze str. 1


