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Drodzy
uczestnicy
¿ycia
Pa³acowego
Zwracamy siê do Pañstwa z
proœb¹ o aktywne wspó³tworzenie almanachu, który chcemy
wydaæ z okazji 70-lecia istnienia naszej placówki. G³ówne
uroczystoœci tego piêknego jubileuszu planowane s¹ co prawda w 2020 roku, ale ju¿ teraz
przystêpujemy do zbierania
wspomnieñ dotycz¹cych uczestnictwa w ¿yciu Pa³acu. Chcemy
upamiêtniæ ludzi i zdarzenia,
pokazuj¹c jak wielk¹ rodzinê
tworzymy.
Jeœli:
• Braliœcie Pañstwo udzia³ w
zajêciach prowadzonych przez
naszych nauczycieli i chcielibyœcie odœwie¿yæ ten czas, przelejcie na papier wspomnienia i wyœlijcie nam – poczt¹ lub e mailem. Proszê zaznaczyæ kiedy (w
jakich latach) to by³o i co najbardziej utrwali³o siê w pamiêci
(mo¿e nazwiska kolegów lub nauczycieli?). Jak zaowocowa³a
przygoda z Pa³acem póŸniej i czy
zainteresowania kontynuowane

by³y w doros³ym ju¿ ¿yciu? Jeœli
do³¹czycie dodatkowo zdjêcia (lub
ich skany) bêdzie wspaniale!
• Pracowaliœcie w Pa³acu M³odzie¿y i chcielibyœcie podzieliæ
siê swoimi wspomnieniami tak¿e
zapraszamy – chwytajcie za pióro
lub komputer.
Na Pañstwa wspomnienia czekamy do 15 czerwca br. pod adresem e mailowym:
portal@palac.szczecin.pl
lub adresem pocztowym:
Pa³ac M³odzie¿y- PCE
70-327 Szczecin
Al. Piastów 7
Z dopiskiem na kopercie
„Jubileusz”
Wspomnienia mo¿na te¿
osobiœcie dostarczyæ
do sekretariatu przy. Al. Piastów 7
Dziêkujemy!

Zdjêcie: archiwum placówki – lata 50-te
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By szko³a
by³a bezpieczna
Bezpieczeñstwo dziecka jest jednym z najwa¿niejszych priorytetów dla ka¿dego rodzica. Szczególnie kiedy podczas ka¿dego tygodnia pociechy spêdzaj¹ kilkadziesi¹t godzin lekcyjnych
w szko³ach, czas ten powinien byæ w pe³ni bezpieczny.
Prawid³owy rozwój psychofizyczny m³odego
cz³owieka gwarantuje jedynie pe³ne poczucie bezpieczeñstwa w ka¿dym aspekcie ¿yciowym. Odnosi siê to do czasu spêdzonego w domu, podczas
czasu wolnego jak i w trakcie zajêæ szkolnych. Szko³a w której dzieci i m³odzie¿ spêdzaj¹ wiêksz¹ czêœæ
swojego dnia powinna byæ miejscem przyjaznym i
wolnym od jakichkolwiek zagro¿eñ. Szeroko rozumiana profilaktyka zagro¿eñ powinna obejmowaæ
zagadnienia dotycz¹ce niedostosowania spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y oraz problematyki uzale¿nieñ i zjawisk przemocowych. Kiedy m³ody cz³owiek wchodzi w wiek dojrzewania, jego punkt widzenia niejednokrotnie ulega gwa³townej zmianie.
Dzieci uwa¿aj¹, ¿e wraz z pewnym wiekiem mog¹
pozwoliæ sobie na wiêcej ni¿ do tej pory. Szczególnie niebezpieczna i kusz¹ca stajê siê perspektywa
siêgniêcia po u¿ywki. Alkohol, tytoñ, œrodki odurzaj¹ce oraz œrodki psychoaktywne stanowi¹ jedno
z najbardziej niebezpiecznych zagro¿eñ, które czyha na m³ode osoby. Organizm kilkunastolatka prze¿ywa w tym wieku najwiêkszy wzrost. Aby zapewniæ mu odpowiedni rozwój potrzebne jest dostarczanie odpowiednich sk³adników od¿ywczych,
aktywnego odpoczynku i snu. Œrodki odurzaj¹ce i
psychoaktywne s¹ w du¿ym skrócie trucizn¹, która
niszczy organizm i powoduje w nim nieodwracal-

ne zmiany, niejednokrotnie prowadz¹c do œmierci.
Równie¿ p³aszczyzna psychiczna zostaje mocno
zachwiana na skutek za¿ywania œrodków odurzaj¹cych. M³ode osoby staj¹ siê agresywne, zaczynaj¹
stosowaæ przemoc oraz trac¹ kontrolê nad swoim
¿yciem. Kiedy pojawiaj¹ siê problemy w kontaktach z rówieœnikami, izolacja a w najgorszym przypadku myœli samobójcze, powinien byæ to wyraŸny
sygna³, ¿e w ¿yciu m³odego cz³owieka dzieje siê
coœ niepokoj¹cego. Powy¿sze przyk³ady powinny
stanowiæ bodziec do dzia³ania zarówno dla rodziców jak i nauczycieli.
To w domu m³ody cz³owiek bardzo czêsto zaczyna pokazywaæ „inn¹ twarz”. Zmieniaj¹ siê jego
zwyczaje, pojawiaj¹ siê zaniedbania obowi¹zków,
komunikacja na linii rodzic-dziecko przebiega w
bardzo utrudniony sposób.
Czêsto rodzice mówi¹, ¿e nie
poznaj¹ swojego dziecka,
trac¹ z nim (dotychczas) dobry kontakt i nie s¹ w stanie
wp³yn¹æ na jego zachowanie
i postêpowanie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to na rodzicach
spoczywa najwiêkszy ciê¿ar
wychowania dzieci. Pokazanie i wpojenie m³odemu
cz³owiekowi odpowiednich
postaw ¿yciowych powinno
byæ priorytetem ka¿dego ro-
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przemocowymi i zjawiskiem wirtualnego hejtu pokazuje jak bardzo potrzebne jest przypominanie o
w³aœciwych zachowaniach i normach prawnych. M³ode
osoby nie unikaj¹ trudnych pytañ ani odpowiedzi.
Potrzebne jest jednak odpowiednie podejœcie i zrozumienie œwiata, w którym dorasta dzisiejsza m³odzie¿. Jest to œwiat w którym coraz wiêcej zale¿y od
statusu w wirtualnym œwiecie, bardzo czêsto tworz¹cym drug¹, równoleg³¹ rzeczywistoœæ.
Aby ochroniæ dzieci i m³odzie¿ przed zagro¿eniami mog¹cymi pojawiæ siê w szkole potrzebna
jest wspó³praca zarówno nauczycieli, rodziców jak
i instytucji pañstwowych. Pamiêtajmy, ¿e dla
dobra naszych najm³odszych warto zwróciæ siê o
pomoc do specjalistów, którzy bêd¹ w stanie ustaliæ rzeczywist¹ przyczynê i Ÿród³o kryzysu. Podsumowuj¹c: nie bójmy siê rozmawiaæ!
sier¿. Konrad Szelest
– Zespó³ ds. Profilaktyki Spo³ecznej
Wydzia³ Prewencji KWP w Szczecinie

Zdjêcia:Internet

dzica. Przestrzeganie norm spo³ecznych oraz prawnych musi byæ czymœ naturalnym i oczywistym.
To od prawid³owego rozwoju psychofizycznego
i wykszta³cenia prawid³owych postaw spo³ecznych
zale¿y funkcjonowanie dziecka w doros³ym œwiecie.
Proces wychowawczy i socjalizacyjny dziecka zaczyna siê w domu a jest kontynuowany w szkole. To
w³aœnie w placówkach edukacyjnych m³odzi ludzie
ucz¹ siê funkcjonowaæ w wiêkszej grupie, zdobywaj¹ elementarne wykszta³cenie, w którym bardzo
istotn¹ kwesti¹ jest wspó³praca z rówieœnikami oraz
kszta³tuj¹ swoje zainteresowania i pasje. Dlatego tak
wa¿ne jest aby nauczyciele i pedagodzy byli osobami, które potrafi¹ sprawiæ, ¿e m³ody cz³owiek spojrzy trochê dalej „za horyzont”. Na kadrze edukacyjnej spoczywa równie¿ ogromna odpowiedzialnoœæ
za bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y. To od w³aœciwej zdolnoœci obserwacji i trafnej oceny sytuacji, które
na co dzieñ maj¹ miejsce w klasach i na szkolnych
korytarzach zale¿y czy mo¿emy zapobiec powa¿nym
sytuacjom kryzysowym. W tym miejscu nale¿y pamiêtaæ, ¿e nauczyciele zawsze mog¹ liczyæ na pomoc w tym trudnym i wymagaj¹cym zadaniu. Ka¿da
szko³a powinna pozostawaæ w kontakcie z placówkami u¿ytecznoœci publicznej, dbaj¹cymi o prawid³owe funkcjonowanie osób w œrodowisku szkolnym.
Mowa tutaj o Kuratoriach Oœwiaty oraz jednostkach
Policji, w których wydzielone s¹ stanowiska specjalistów ds. nieletnich. Nawet na pozór najbardziej b³aha sytuacja dotycz¹ca problemów wychowawczych
lub nieprawid³owoœci funkcjonowania w œrodowisku
szkolnym wymaga oceny pod k¹tem rzeczywistej skali
zagro¿enia i jego póŸniejszych skutków. Funkcjonuj¹cy przy placówkach oœwiatowych szkolni psycholodzy powinni byæ informowani przez rodziców,
nauczycieli i urzêdników pañstwowych o niepokoj¹cych sygna³ach, które docieraj¹ ze szkó³. Pamiêtajmy, ¿e sytuacje w których mamy do czynienia z przypadkami demoralizacji i zdarzeniami maj¹cymi charakter czynu karalnego powinny znaleŸæ siê jak najszybciej w zainteresowaniu S¹du Rodzinnego i Nieletnich, który poinformowany przez placówkê oœwiatow¹, jest zobligowany w jak najszybszym czasie interweniowaæ w œrodowisku rodzinnym osoby nieletniej. Czêsto pierwsze sygna³y odnosz¹ce siê do przemocy rówieœniczej czy te¿ niebezpiecznych zachowañ mog¹ zapobiec póŸniejszej tragedii. Podczas
ka¿dego roku szkolnego policyjni profilaktycy z pionu prewencji, pracownicy Kuratorium Oœwiaty oraz
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzaj¹
w szko³ach setki spotkañ z dzieæmi, m³odzie¿¹, kadr¹
nauczycielsk¹ i rodzicami. Przybli¿anie zagadnieñ
zwi¹zanych ze stosowaniem u¿ywek, zachowaniami
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ODPOWIEDZIALNOŒÆ
ZA ZAPEWNIANIE
BEZPIECZEÑSTWA UCZNIÓW
W KONTEKŒCIE
SYTUACJI KRYZYSOWYCH
1. ALARMUJ¥CE STATYSTYKI
– ROZPOWSZECHNIENIE ORAZ ISTOTA
SYTUACJI KRYZYSOWYCH
Pytania o odpowiedzialnoœæ za zapewnianie bezpieczeñstwa w szkole s¹ g³êboko uzasadnione. Jak
wynika z przeprowadzonych badañ, przemoc na
terenie szko³y, niestety, nie jest ju¿ dziœ zjawiskiem
wyj¹tkowym. Profesor J. Surzykiewicz (w 1998 r.)
badaj¹c próbê z³o¿on¹ z 2576 uczniów polskich
szkó³ stwierdzi³, ¿e najbardziej rozpowszechnione
s¹ róŸne formy agresji skierowanej przeciwko nauczycielowi. Co drugi uczeñ przyzna³, ¿e w minionym roku przynajmniej raz oszuka³ nauczyciela, zaœ tyle samo przyzna³o siê do umyœlnego przeszkadzania w prowadzeniu lekcji. 38,2 proc. badanych przyzna³o siê do kilkakrotnego „bazgrania
po œcianach”, natomiast 15,5 proc. do niszczenia
cudzej rzeczy. Co trzeci uczeñ przyzna³, ¿e krzycza³ na kolegê/kole¿ankê lub obrazi³ rówieœnika.
Agresja fizyczna wydaje siê byæ rzadsza (co pi¹ty
uczeñ bra³ udzia³ w bójkach, z czego 20 uczniów
stosowa³o przemoc fizyczn¹ wobec nauczycieli).
Z powy¿zego badania wynika równie¿, i¿ bardzo
rzadko dochodzi w polskich szko³ach do u¿ycia
broni oraz gro¿enia innym przy pomocy jakiegoœ
niebezpiecznego narzêdzia.
Jak podaj¹ statystyki Komendy G³ównej Policji, w roku 2006 na terenie szkó³ podstawowych,
gimnazjów oraz szkó³ œrednich i zawodowych
stwierdzono dokonanie 1604 przypadków uszkodzeñ cia³a (uszczerbek na zdrowiu), 1027 bójek
lub pobiæ, 20 zgwa³ceñ, 5960 kradzie¿y, 1472
kradzie¿y z w³amaniem, 3792 przestêpstw rozbójniczych (rozboje, wymuszenia rozbójnicze) oraz
116 przestêpstw narkotykowych (wyrabianie, rozprowadzanie i posiadanie narkotyków). W porównaniu z rokiem 2005 widoczna jest wyraŸna tendencja wzrostowa w obszarze przestêpstw przeciwko zdrowiu oraz przestêpstw o charakterze rozbójniczym. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e podane
liczby dotycz¹ przestêpstw „stwierdzonych” –

zg³oszonych oficjalnie organom œcigania. Czarna liczba przestêpstw, czyli stosunek rzeczywiœcie pope³nionych do stwierdzonych w drodze
czynnoœci prawnych, mo¿e byæ o wiele wy¿sza.
W roku 2006 odnotowano 395 zamachów samobójczych osób w wieku do lat 19, z czego 216
zakoñczy³o siê œmierci¹ samobójcz¹ (ogó³em odnotowano 5 152 zamachów samobójczych, z których 4 090 zakoñczy³o siê zgonem). Wstrz¹saj¹ce s¹ statystyki dotycz¹ce samobójstw dzieci w
wieku do 14 lat. W roku 2006 na 50 zamachów
samobójczych w tej grupie, a¿ 28 mia³o skutek
œmiertelny. W okresie wrzesieñ-listopad 2006 kuratorzy oœwiaty zg³osili 27 przypadków zamachów
samobójczych uczniów zakoñczonych zgonem
(statystyki Komendy G³ównej Policji).
Nieznana pozostaje liczba uczniów, nauczycieli
oraz pracowników administracji szkó³ oraz placówek oœwiatowych, którzy doœwiadczyli innych
ni¿ opisane zdarzeñ traumatycznych na terenie
szko³y lub poza ni¹. Bior¹c jednak pod uwagê
dostêpne badania polskie nad rozpowszechnieniem zdarzeñ traumatycznych (Lis-Turlejska,
2004) mo¿na s¹dziæ, ¿e liczba ta jest znaczna.
Wszystkie z opisanych przyk³adów przestêpstw, jak te¿ samobójstw, zdarzeñ traumatycznych i wypadków w szko³ach, stanowi¹ swoisty tygiel kryzysów jednostkowych i organizacyjnych. Z ka¿dego takiego zdarzenia w sprzyjaj¹cych warunkach, rozwin¹æ siê mo¿e sytuacja kryzysowa, czyli powa¿ne zaburzenie funkcjonowania organizacji zarówno w wymiarze
psychologicznym, wychowawczym, ekonomicznym, prawnym jak te¿ spo³ecznym.
W obliczu sytuacji kryzysowych, w sposób szczególny, wyeksponowany zostaje w¹tek bezpieczeñstwa uczniów i personelu szko³y. Jego zagro¿enie
powoduje liczne pytania o odpowiedzialnoœæ
prawn¹ i moraln¹. Najczêœciej pytania, kto za to
odpowiada, zadaj¹ rodzice, media, opinia publiczna, ale tak¿e (co naturalnie wynika z zakresu ich
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dzia³alnoœci) prokuratura i policja, a tak¿e instytucje nadzoruj¹ce szko³y i placówki oœwiatowe.
Sytuacja kryzysowa – zbieg zdarzeñ, okolicznoœci i zachowañ, które zak³ócaj¹ normalny tryb
funkcjonowania pañstwa, spo³ecznoœci, organizacji. Typowymi cechami sytuacji kryzysowej jest
nag³e i zwykle nieoczekiwane wyst¹pienie, dolegliwoœæ i powa¿ne konsekwencje psychologiczne,
ekonomiczne, prawne i spo³eczne. Sytuacja kryzysowa mo¿e byæ spowodowana jednym zdarzeniem
traumatycznym, b¹dŸ ujawniæ siê jako konsekwencja d³ugotrwa³ych mini-kryzysów (zaniedbañ, konfliktów) w sferze wychowawczej, edukacyjnej, psychologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej.
Zdarzenia traumatyczne to sytuacje, w których istnieje powa¿ne zagro¿enie dla naszego
¿ycia i zdrowia lub ¿ycia/zdrowia innych, w tym
bliskich nam osób. To sytuacje, w których konfrontujemy siê ze œmierci¹, fizycznym i psychicznym cierpieniem. Zwykle wydaje siê nam, ¿e tragicznych w skutkach zdarzeñ mo¿na by³o unikn¹æ, albo uwa¿amy, ¿e nie powinny nas one spotkaæ. Zdarzenia te pozostawiaj¹ w nas nieprzyjemne i bolesne wspomnienia, lêk i niepewnoœæ.
Tabela 1. Prawdopodobne sytuacje kryzysowe
dotykaj¹ce œrodowisko szkolne
Naturalne
Huragany, wichury
Trzêsienia ziemi
Powodzie
Lawiny œnie¿ne
Wybuchy wulkanów
Po¿ary
Susza
Gradobicia
Osuniêcia ziemi
Awarie
Zatrucia

Wywo³ane
przez cz³owieka
Zamieszki
Ataki terrorystyczne
Napady
Podpalenia
Katastrofy drogowe
Wziêcie zak³adników
Uprowadzenia
Masowe strzelaniny
Samobójstwa w szkole
Zgwa³cenia
Pobicia
Celowe niszczenie
wyposa¿enia szko³y
Aresztowania personelu
szko³y lub uczniów

W kontekœcie funkcjonowania szko³y, sytuacja
kryzysowa oznacza, ¿e mamy zbyt ma³o czasu na
podjêcie kluczowych decyzji, co do zapewnienia
bezpieczeñstwa uczniom i personelowi, a zaistnia³e zdarzenie skupia uwagê mediów i spo³ecznoœci lokalnej, co stanowi utrudnienie lub zagro¿enie dla funkcjonowania instytucji.

2. ODPOWIEDZIALNOŒÆ ZA KWESTIE
BEZPIECZEÑSTWA W SZKOLE W KONTEKŒCIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH
Bezpieczeñstwo uczniów oraz personelu jest
jednym z elementów strategicznych w zarz¹dzaniu szko³¹. Na co dzieñ element ten przybiera
oblicze kontraktu pomiêdzy uczniem – rodzicami – nauczycielami – dyrekcj¹. Kontrakt ten ma
zarówno pod³o¿e prawne (odpowiedzialnoœæ cywilna, karna, dyscyplinarna), jak te¿ psychologiczne i moralne. Rodzice powierzaj¹ dzieci instytucji szko³y ufaj¹c, ¿e podczas zajêæ bêd¹ one
bezpieczne. Nad bezpieczeñstwem uczniów czuwaj¹ przede wszystkim nauczyciele, w dalszej kolejnoœci administracja szkolna i dyrektor. Z kolei
piastowanie stanowiska dyrektora szko³y ³¹czy siê
z ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹, nie tylko w zakresie sprawowanego nadzoru nad uczniami, ale
równie¿ za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie organizacji jako ca³oœci.
Odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo w szkole
– wymiar psychologii spo³ecznej
Wiedza o mechanizmach zachowania cz³owieka, zgromadzona przez psychologów spo³ecznych,
stanowi podstawê konstruowania zarówno aktów
prawnych reguluj¹cych odpowiedzialnoœæ personelu szko³y, jak równie¿ procedur dzia³ania w
poszczególnych kategoriach zdarzeñ traumatycznych oraz sytuacji kryzysowych.
Sytuacja kryzysowa jest bardzo czêsto sytuacj¹
niejasn¹, tak¹, w której nie do koñca wiadomo,
co siê dzieje. Nie jest równie¿ okreœlone, co nale¿y zrobiæ (dlaczego ten mê¿czyzna le¿y na chodniku – mo¿e jest pijany, mo¿e to kawa³, mo¿e ju¿
ktoœ zadzwoni³ po pogotowie; itp.).
Wydawa³oby siê, ¿e im wiêcej jest œwiadków
kryzysowego zdarzenia, tym wiêksze jest prawdopodobieñstwo, ¿e któraœ z tych osób podejmie
jakieœ dzia³anie. Badania eksperymentalne i obserwacje pokazuj¹ jednak, ¿e wraz ze zwiêkszaniem siê iloœci œwiadków, prawdopodobieñstwo
reakcji spada. Skoro sytuacja jest niejasna, to zaczynamy obserwowaæ dzia³ania innych ludzi i traktowaæ je jako rzetelne wskazówki informuj¹ce o
tym, jak nale¿y siê zachowaæ. Dlatego, gdy wielu
obserwatorów przygl¹da siê nieoczekiwanemu i
niejasnemu zdarzeniu, zadaj¹ sobie jedynie pytanie: „co siê tam u licha dzieje¿” Wnioskuj¹c z
zachowania innych, ¿e to "nic takiego" (niewiedza wielu) i zarazem oczekuj¹c jakiegoœ dzia³ania ze strony innych. Pojawia siê czêsto uczucie i
przekonanie o tym, ¿e jest siê osob¹ anonimow¹
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poœród innych ludzi, co sprzyja niemoralnemu postêpowaniu. Przyk³ad: na ruchliwej ulicy mê¿czyzna szarpie siê z kobiet¹. Oboje krzycz¹, wyzywaj¹ siê. Œwiadkowie przyjmuj¹, ¿e jest to k³ótnia ma³¿eñska. Nikt nie zatrzymuje siê i nie sprawdza, czy kobieta potrzebuje pomocy. Tymczasem
mo¿e okazaæ siê, ¿e kobieta zosta³a napadniêta
przez pijanego obcego mê¿czyznê. Psychologia
spo³eczna nazywa takie zjawisko rozproszeniem
odpowiedzialnoœci. Polega ono na tym, ¿e im
wiêcej jest mog¹cych pomóc osób, tym mniejsza
jest osobista odpowiedzialnoœæ ka¿dej z nich za
udzielenie pomocy. Ka¿dy uwa¿a, ¿e pomocy
udzieli ktoœ inny i w rezultacie nie udziela jej
nikt. Obecnoœæ przynajmniej jeszcze jednego
œwiadka, sprzyja rozproszeniu odpowiedzialnoœci i uchylaniu siê od przyjêcia osobistej odpowiedzialnoœci za podjêcie dzia³ania (interwencja,
udzielenie pomocy).
Klasyczne ju¿ badania nad efektem rozproszonej odpowiedzialnoœci prowadzili miêdzy
innymi dwaj amerykañscy psychologowie spo³eczni, John Darley i Bill Latane (1968), którzy uwa¿ali, ¿e jednym z warunków, który decyduje o tym, czy œwiadek zareaguje, jest to,
czy przyjmie osobist¹ odpowiedzialnoœæ za to
dzia³anie. Obecnoœæ drugiego (i kolejnych)
œwiadków znacznie zmniejsza szanse na przyjêcie odpowiedzialnoœci. Zjawisko rozproszenia odpowiedzialnoœci mo¿na t³umaczyæ wieloznacznoœci¹ lub ró¿norodnoœci¹ interpretacji
sytuacji, np. czy ha³as za œcian¹ to bójka i trzeba natychmiast interweniowaæ oraz dzwoniæ na
policjê, czy to tylko przewróci³ siê mebel¿ Czy
krzycz¹cy i szarpi¹cy siê uczniowie, to dobrzy
koledzy k³óc¹cy siê ze sob¹, czy jedna z tych
osób jest agresorem wybieraj¹cym przypadkow¹
lub od dawna nêkan¹ osobê?
• Je¿eli sytuacja jest niejasna, mamy tendencjê
do poszukiwanie wskazówek w tym, co robi¹ inni.
• Zjawisko rozproszenia odpowiedzialnoœci
zanika, gdy sytuacja nabiera jednoznacznoœci
i nie sposób zinterpretowaæ jej inaczej, ni¿ jako
wypadek.
• Niektóre role spo³eczne hamuj¹ to zjawisko,
np. rola lidera, lekarza, policjanta.
• Zaobserwowano tak¿e, ¿e wzrost kompetencji w zakresie pomagania i interweniowania zwiêksza prawdopodobieñstwo udzielania pomocy przez
œwiadków. Wynika st¹d koniecznoœæ tworzenia
na gruncie szkolnym zespo³ów odpowiedzialnych za monitorowanie zagro¿eñ, interweniowanie i redukcjê skutków zdarzeñ traumatycznych oraz sytuacji kryzysowych.

Odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo
– wymiar prawny
W ostatnich latach problem bezpieczeñstwa
w szkole zosta³ podniesiony do rangi priorytetu. Znalaz³o to m.in. odzwierciedlenie w uchwale nr 28/2007 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6
marca 2007 w sprawie przyjêcia rz¹dowego programu poprawy stanu bezpieczeñstwa w szko³ach i placówkach „zero tolerancji dla przemocy w szkole”. W za³¹czniku do wymienionej
uchwa³y wskazuje siê, ¿e (po planowanej nowelizacji ustawy o nieletnich) na dyrektorach
i nauczycielach szkó³ i placówek ci¹¿yæ bêdzie
obowi¹zek prawny, a nie jak dotychczas – spo³eczny, powiadamiania policji lub s¹du o zachowaniach nieletnich œwiadcz¹cych o demoralizacji (pope³nienie czynu zabronionego, spo¿ywanie alkoholu). Dyrektorzy i nauczyciele
bêd¹ mogli wnioskowaæ o ustanowienie przez
s¹d stosowanych œrodków wychowawczych lub
poprawczych.
Jednoczeœnie, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych ustaw
(przyjêty przez Rz¹d w dniu 7 listopada 2006)
zak³ada poprzez nowelizacjê art. 63 ustawy Karta Nauczyciela, przyznanie nauczycielom ochrony prawnej w³aœciwej funkcjonariuszom publicznym. Istotn¹ konsekwencj¹ prawn¹ tej
zmiany bêdzie œciganie czynów karalnych przeciwko nauczycielom z urzêdu, nie zaœ z oskar¿enia prywatnego.
We wszystkich szko³ach i placówkach (od
wrzeœnia 2007 roku) dzia³aj¹ koordynatorzy ds.
bezpieczeñstwa, integruj¹cy dzia³ania w zakresie bezpieczeñstwa wszystkich podmiotów
szkolnych (nauczycieli, uczniów, wychowanków, rodziców) oraz wspó³pracuj¹cych ze œrodowiskiem. Ich nominacja wynika z przyjêtej
dnia 7 listopada 2006 roku przez Radê Ministrów uchwa³y nr 186/2006 w sprawie dzia³añ
administracji rz¹dowej przeciwko przemocy w
szko³ach i placówkach. Koordynator jest nauczycielem, którego dzia³ania maj¹ pomóc w
rozwi¹zywaniu najtrudniejszych problemów
wychowawczych oraz zwiêkszyæ poczucie bezpieczeñstwa w szkole.
Zadaniem koordynatora jest integrowanie
dzia³añ w zakresie bezpieczeñstwa wszystkich
podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i
wychowanków, rodziców) oraz wspó³praca ze
œrodowiskiem, w tym z kuratorium oœwiaty, policj¹, prokuratur¹, s¹dem dla nieletnich i innymi instytucjami mog¹cymi pomóc szkole w roz-
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wi¹zywaniu problemów dotycz¹cych bezpieczeñstwa. Koordynatorem mo¿e byæ nauczyciel,
pedagog szkolny, wicedyrektor zatrudniony w
danej szkole. Kwesti¹ kluczow¹ dla zrozumienia roli szkolnego koordynatora ds. bezpieczeñstwa, jest zrozumienie idei pracy zespo³owej
oraz aktywizacji œrodowiska szkolnego w kierunku diagnozowania, zapobiegania i rozwi¹zywania problemów nios¹cych zagro¿enia dla
zdrowia i ¿ycia ludzi oraz dla prawid³owego
funkcjonowania szko³y jako organizacji. Koordynator musi mieæ zapewnione warunki dzia³ania i mo¿liwoœæ korzystania ze wsparcia dyrekcji i ca³ego personelu szko³y. Koordynator
nie jest jednoosobow¹ komórk¹ bior¹c¹ odpowiedzialnoœæ za wszelkie przejawy patologii
oraz problemy szko³y i uczniów. Jego zadaniem
jest, poprzez w³aœciwy dobór wspó³pracowników, zespo³owe zarz¹dzanie wydarzeniami o
charakterze kryzysowym. Zarz¹dzanie to obejmuje: ocenê zagro¿eñ, tworzenie procedur dzia³ania w sytuacjach zagro¿enia, ocena skutecznoœci podejmowanych dzia³añ oraz doskonalenie organizacji w kwestiach wra¿liwoœci na bezpieczeñstwo i jego utrzymanie.
Szersze informacje na temat odpowiedzialnoœci prawnej pracowników szkó³ i placówek kwestiê odpowiedzialnoœci pracowników szko³y za
zapewnianie bezpieczeñstwa uczniów (w tym
równie¿ w kontekœcie sytuacji kryzysowych), zamieszczone zosta³y w rozdziale zatytu³owanym
„Odpowiedzialnoœæ prawna pracowników szko³y za zapewnianie bezpieczeñstwa uczniów”.
Odpowiedzialnoœæ – wymiar moralny
Odpowiedzialnoœæ moralna – œwiadome i dobrowolne podejmowanie czynów, zgodnych z zasadami i normami moralnymi, przy czym niespe³nienie tych czynów poci¹ga za sob¹ sankcje w
postaci: wyrzutów sumienia, poczucia wstydu,
prze¿ywania wobec siebie g³êbokiego roz¿alenia
i rozgoryczenia.
Moralna odpowiedzialnoœæ nauczyciela lub
dyrektora dotyczyæ bêdzie ca³ego procesu rozwoju sytuacji kryzysowej: od zauwa¿enia, ¿e
uczeñ/uczniowie doœwiadczyli traumy, poprzez
reagowanie na ró¿norodne zachowania odbiegaj¹ce od normy, informowanie o tym odpowiednich instytucji takich jak kuratorium, policja, stra¿
miejska, s¹d rodzinny, kurator, rodzice, poradnie
psychologiczno – pedagogiczne.

Poczucie moralnej odpowiedzialnoœci przek³ada siê bezpoœrednio na aktywnoœæ i zainteresowanie spo³ecznoœci¹ szkoln¹ i jej problemami. To przyjêcie postawy ciekawego badacza i doradcy, a odrzucenie postawy biernego
obserwatora lub zastraszonego aktora zdarzeñ,
mog¹cych wskazywaæ na patologiczne zjawiska lub problemy osobiste drugiego cz³owieka. Nauczyciel aktywny i odpowiedzialny moralnie nie przechodzi obojêtnie obok p³acz¹cego dziecka, nie udaje niewidz¹cego w konfrontacji z agresj¹ uczniów lub innych nauczycieli. Nie uzasadnia swojej biernoœci brakiem
wiedzy eksperckiej na temat psychologii, nieznajomoœci¹ grupy uczniów zachowuj¹cych siê
wulgarnie i agresywnie. Nauczyciel taki stara
siê pomóc, dzia³aj¹c w ramach w³asnych kompetencji i aktywizuj¹c osoby maj¹ce wiêksze
doœwiadczenie, wiedzê merytoryczn¹ i narzêdzia prawno-organizacyjne.
Zak³ada siê, ¿e poczucie odpowiedzialnoœci jest
dowodem na dojrza³oœæ psychiczn¹ cz³owieka.
Cz³owiek odpowiedzialny jest œwiadomy konsekwencji swojego zachowania, gotowy do poniesienia jego skutków. Potrafi samodzielnie podejmowaæ decyzje w sytuacjach z³o¿onych oraz stabilizowaæ uczucia i emocje.
W dalszej czêœci prezentowanego materia³u
omówione zostan¹ wybrane wydarzenia, mog¹ce
przeradzaæ siê w sytuacje kryzysowe (samobójstwa w szkole, przemoc oraz przestêpstwa na terenie szko³y), zwi¹zana z nimi odpowiedzialnoœæ
ci¹¿¹ca na pracownikach szko³y, jak równie¿ sposoby radzenia sobie z nimi.
3. SAMOBÓJSTWA W SZKOLE
W Polsce corocznie oko³o 40 000 osób usi³uje
odebraæ sobie ¿ycie. W wyniku zamachów samobójczych ginie oko³o 5 000 osób. Oko³o 10 proc.
przypadków samobójstw dotyczy dzieci i m³odzie¿y.
Tabela 2. Samobójstwa osób w wieku przedszkolnym i szkolnym (2006)
Wiek
4 lata i mniej
5-9
10-14
15-19

Próby
samobójcze

Samobójstwa
dokonane

0
2
48
345

0
2
26
191

•ród³o: http://www.policja.pl/ – statystyki Komendy G³ównej Policji
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Samobójstwo na terenie szko³y jest klasycznym
wydarzeniem traumatycznym niezale¿nie od tego,
czy mia³o formê manifestacji i usi³owania, czy
te¿ dosz³o do œmierci samobójczej. Zdarzenie takie dotyczy nie tylko samobójcy i najbli¿szych
mu osób. Wywiera ono silny wp³yw na osoby regularnie stykaj¹ce siê z samobójc¹, zwi¹zane z
nim wspólnymi zainteresowaniami, wiêzami kole¿eñstwa, uczestnictwem we wspólnych zajêciach
szkolnych. Wywiera tak¿e silny wp³yw na osoby
identyfikuj¹ce siê ze stylem ¿ycia oraz problemami, których samobójca doœwiadczy³, a które
mog³y mieæ wp³yw na zamach na w³asne ¿ycie.
W przypadku zamachu samobójczego ucznia,
nale¿y pamiêtaæ, ¿e zdarzenie to wywiera silny
wp³yw na:
• najbli¿sz¹ rodzinê,
• przyjació³,
• klasê szkoln¹ lub grupy, w których taka osoba siê uczy³a,
• wychowawcê,
• pozosta³ych nauczycieli prowadz¹cych zajêcia w klasie/grupie samobójcy,
• wszystkie inne osoby ze spo³ecznoœci szkolnej (administracja, nauczyciele, uczniowie), w tym
szczególnie osoby, dla których samobójca jest
postaci¹ wa¿n¹.
Zamach samobójczy nauczyciela wywiera silny wp³yw na:
• najbli¿sz¹ rodzinê,
• przyjació³,
• wspó³pracowników,
• uczniów w klasach, które uczy³,
• wszystkie osoby ze spo³ecznoœci szkolnej, dla
których samobójca jest postaci¹ wa¿n¹,
autorytetem.
Opisane osoby wymagaj¹ pomocy zarówno psychologicznej, jak równie¿ wsparcia ze strony szko³y jako organizacji.
Obserwacje oraz doœwiadczenia praktyczne autora wskazuj¹, ¿e:
• samobójstwo przewa¿nie jest procesem, którego zwieñczeniem jest zamach na w³asne ¿ycie
lub jego zapowiedŸ,
• w zachowaniu potencjalnego samobójcy mo¿na wyró¿niæ elementy tzw. syndromu presuicydalnego (przedsamobójczego): ograniczenie ¿ycia
psychicznego, skierowanie agresji przeciwko sobie oraz fantazje samobójcze,
• jesteœmy w stanie zauwa¿yæ pewne zachowania i z pomoc¹ specjalisty zinterpretowaæ motywacje cz³owieka, który wydaje siê mieæ tendencje do zachowañ autoagresywnych,

• samobójstwo w szkole lub w zwi¹zku z jej
dzia³alnoœci¹ nigdy nie pozostaje problemem
wy³¹cznie samobójcy i jego najbli¿szych. Samobójstwo silnie wp³ywa na ca³¹ spo³ecznoœæ
szkoln¹,
• bagatelizowanie zamachu samobójczego,
t³amszenie potrzeby rozmowy o zdarzeniu (potrzeby uczniów i nauczycieli) jak te¿ nadawanie
ofiarom zamachu samobójczego etykietek
„tchórz”, „niezrównowa¿ony”, „wariat” (ale równie¿ nadmierne zainteresowanie i ekscytacja œmierci¹ samobójcz¹) oznaczaj¹ zmierzanie w kierunku sytuacji kryzysowej (nadmierne zainteresowanie mediów, opinii publicznej, rodziców, destabilizacja pracy szko³y, problemy z zachowaniem
uczniów i nauczycieli).
Odpowiedzialnoœæ w kontekœcie samobójstw:
Nale¿y zró¿nicowaæ odpowiedzialnoœæ, jak¹
mo¿e ponosiæ szko³a w zale¿noœci od etapu, na
jakim potencjalny samobójca siê znajduje. Mam
tutaj na myœli odpowiedzialnoœæ za podjêcie dzia³añ interwencyjnych.
Etap widocznych zaburzeñ zachowania: izolowanie siê od rówieœników, obni¿ony nastrój,
wyra¿anie chêci „odejœcia”, rozmowy o sposobach
pope³nienia samobójstwa, rozdawanie przedmiotów osobistych, wypowiadanie siê o sobie i innych w czasie przesz³ym.
Za przekazanie informacji o podobnych zachowaniach ucznia lub nauczyciela (do koordynatora ds. bezpieczeñstwa lub dyrektora
szko³y) odpowiedzialna jest ka¿da osoba, która je zauwa¿y. Trzeba podkreœliæ, ¿e w sytuacji osób nie odpowiadaj¹cych za bezpieczeñstwo w szkole (uczniowie, personel pomocniczy, wiêkszoœæ rodziców), jest to przede wszystkim moralny wymiar odpowiedzialnoœci. Ka¿dy nauczyciel powinien znaæ podstawow¹ listê symptomów wskazuj¹cych na ryzyko samobójcze. W sytuacji, kiedy do zamachu samobójczego nie dosz³o, a obserwowaæ mo¿na
jedynie ró¿norodne zachowania wskazuj¹ce na
takie ryzyko, nale¿y:
• potwierdziæ uzyskane informacje, identyfikuj¹c ich Ÿród³a,
• zawiadomiæ szkolny zespó³ kryzysowy, dyrekcjê oraz rodziców lub opiekunów (jeœli sprawa dotyczy ucznia), jak równie¿ psychologa
wspó³pracuj¹cego ze szko³¹,
• d¹¿yæ do przeprowadzenia bezpoœredniej rozmowy z osob¹ ujawniaj¹c¹ prze¿ywane problemy (rozmowê tak¹ przeprowadza zwykle psycho-
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log lub pedagog), rozmowa musi odbywaæ siê z
poszanowaniem zasady poufnoœci i dyskrecji,
• wspólnie z psychologiem oraz osob¹, wobec
której siê interweniuje, rodzicami lub opiekunami opracowaæ nale¿y plan dalszego dzia³ania
(wsparcie, poradnictwo terapeutyczne, ewentualnie psychoterapia); dalsze dzia³ania nale¿y konsultowaæ z odpowiedni¹ placówk¹ np. Poradni¹
Zdrowia Psychicznego, Poradni¹ PsychologicznoPedagogiczn¹, Oœrodkiem Interwencji Kryzysowej,
• monitorowaæ zachowanie ucznia, zwracaj¹c
uwagê na ryzyko zagro¿enia samobójstwem.
W sytuacji, kiedy nauczyciel dowiaduje siê o
zamachu samobójczym, ewentualnie wyra¿onej
groŸbie lub manifestacji takiego zamachu powinien:
• potwierdziæ rodzaj zdarzenia,
• nie pozostawiaæ ucznia samego,
• usun¹æ wszystko, co mo¿e u³atwiæ realizacjê
zamiaru,
• bez rozg³osu przeprowadziæ ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce,
• zebraæ wstêpnie informacje o okolicznoœci
zdarzenia,
• wezwaæ pomoc (pogotowie, policje, stra¿) jeœli jest taka potrzeba,
• zadbaæ, aby interwencja s³u¿b przebieg³a dyskretnie,
• towarzyszyæ uczniowi – w celu zapewnienia
podstawowego wsparcia,
• zawiadomiæ dyrekcjê szko³y – dyrekcja zawiadamia Wydzia³ Edukacji UM,
• zawiadomiæ wychowawcê i cz³onków Szkolnego Zespo³u Kryzysowego, poinformowaæ
• wynikach swojej oceny sytuacji,
• powiadomiæ rodziców/opiekunów prawnych,
• chroniæ ucznia oraz inne osoby przed zbêdnymi czynnikami traumatyzuj¹cymi (np. kontaktem z mediami, œwiadkami, itp.).
Odpowiedzialnoœæ za dzia³anie zmierzaj¹ce do
usuniêcia zagro¿enia (w ramach mo¿liwoœci) spoczywa na nauczycielu, nastêpnie na koordynatorze ds. bezpieczeñstwa oraz dyrektorze szko³y
Nale¿y stosowaæ siê do realiów sytuacji pamiêtaj¹c, ¿e najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo w³asne
oraz innych uczniów, nastêpnie bezpieczeñstwo
samobójcy oraz rozwi¹zanie zaistnia³ej sytuacji.
W ka¿dym wypadku manifestacji lub pope³nienia samobójstwa nauczyciel, który jako pierwszy
dowiedzia³ siê o zdarzeniu, zobowi¹zany jest
powiadomiæ policjê i pogotowie ratunkowe, zaœ
w dalszej kolejnoœci realizowaæ zadania wynikaj¹ce z wewn¹trzszkolnych procedur. Szczególnie,

jeœli sytuacja dotyczy manifestowanej próby samobójczej (np. uczeñ grozi zabiciem siê przy
pomocy no¿a trzymanego w d³oni, ewentualnie
dodatkowo barykaduje siê w klasie lub ubikacji),
nale¿y pamiêtaæ, ¿e usuniêcie innych uczniów i
personelu z zagro¿onego miejsca oraz wezwanie
policji i pogotowia ratunkowego to sprawy priorytetowe.
Policja, dzia³aj¹c w ramach w³asnych kompetencji, kieruje na miejsce takiego zdarzenia (jeœli
jest to mo¿liwe) zespó³ funkcjonariuszy przeszkolonych w prowadzeniu rozmów z osobami znajduj¹cymi siê w kryzysie psychicznym i stwarzaj¹cymi zagro¿enie dla siebie oraz innych. S¹ to
negocjatorzy policyjni, których zadaniem jest
ustabilizowanie sytuacji, podjêcie i prowadzenie
komunikacji ze sprawc¹ incydentu oraz doprowadzenie do pokojowego rozwi¹zania sytuacji
(Zarz¹dzenie nr 4 Komendanta G³ównego Policji
z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie form i metod
wykonywania negocjacji policyjnych). Nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny lub inna osoba
z personelu szko³y, mo¿e byæ w³¹czona w dzia³anie policyjnego zespo³u negocjacyjnego, je¿eli
przed przybyciem tego zespo³u uda³o jej siê nawi¹zaæ dobry kontakt z samobójc¹ i posiada informacje na temat jego osoby, w szczególnoœci
zachowania w szkole i jego sytuacji rodzinnej.
Podobnie obowi¹zek poinformowania policji wystêpuje wtedy, gdy mamy do czynienia z telefoniczn¹ lub e-mailow¹ form¹ zapowiedzi pope³nienia samobójstwa.
Po zakoñczeniu interwencji policji, jeœli sprawca odst¹pi³ od dzia³ania w postaci manifestacji
samobójstwa, stosuje siê konsultacje psychiatryczn¹. Lekarz psychiatra ocenia stan psychiczny
pacjenta bior¹c pod uwagê tak¿e okolicznoœci zdarzenia bêd¹cego przyczyn¹ konsultacji. Ustawa o
ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia
1994 roku (Dz. U. z 20.10.1994 r. Nr 111, poz.
535) w art. 21 przewiduje, ¿e „osoba, której zachowanie wskazuje na to, ¿e z powodu zaburzeñ
psychicznych mo¿e zagra¿aæ bezpoœrednio w³asnemu ¿yciu, albo ¿yciu i zdrowiu innych osób, b¹dŸ
nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych
potrzeb ¿yciowych, mo¿e byæ poddana badaniu
psychiatrycznemu równie¿ bez jej zgody”. Zwykle
osoby zachowuj¹ce siê w sposób zagra¿aj¹cy sobie i innym poddawane s¹ przymusowej obserwacji szpitalnej. Obserwacja psychiatryczna dotyczy
tak¿e dzieci i m³odzie¿y, szczególnie, jeœli zosta³y
spe³nione przes³anki zawarte w art. 21 ustawy. Praktyka pokazuje, ¿e w sytuacjach zaburzeñ zdrowia

12
psychicznego przejawianych na terenie szko³y
(lecz nie powoduj¹cych zagro¿enia dla ¿ycia lub
zdrowia chorego i/lub innych osób), konsultacja
psychiatryczna jest uzale¿niona od decyzji rodziców/opiekunów. Natomiast w sytuacjach bezpoœredniego zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia chorego i/lub innych osób (np. próby samobójcze), po
zakoñczeniu interwencji s³u¿b porz¹dkowych lub
policyjnych, ew. pogotowia ratunkowego, standardem jest konsultacja psychiatryczna, podczas której psychiatra podejmuje decyzjê o ewentualnej
hospitalizacji.
4. PRZEMOC ORAZ PRZESTÊPSTWA
NA TERENIE SZKO£Y
Dzisiejsza szko³a jest niestety miejscem, w którym spotkaæ mo¿na ró¿norodne zachowania patologiczne i agresywne. Mówi siê wówczas o
przemocy, demoralizacji, przestêpczoœci, wykroczeniach i odpowiedzialnoœci karnej nieletnich.
Poni¿ej przedstawiam Pañstwu definicje prawne,
których znajomoœæ jest istotna dla prawid³owego
dzia³ania personelu szko³y w wy¿ej wymienionych
sytuacjach (definicje zosta³y przygotowane na podstawie przepisów kodeksu karnego, kodeksu postêpowania karnego, kodeksu wykroczeñ oraz ustawy
o postêpowaniu w sprawach nieletnich).
Przemoc – to ka¿de zachowanie, które poni¿a,
narusza prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wi¹zaæ siê z fizycznymi
obra¿eniami. Przemoc w szkole mo¿e mieæ charakter „³agodny” jak: izolowanie, obra¿anie, wyœmiewanie lub drastyczny: pobicie, molestowanie seksualne, uszkodzenie cia³a przy pomocy
broni palnej lub no¿a.
W szkole mo¿na zaobserwowaæ ró¿ne formy
przemocy dzieci (m³odzie¿y) wobec dzieci (m³odzie¿y):
• przemoc fizyczna – bicie, kopanie, popychanie, niszczenie rzeczy, plucie,
• zamykanie w pomieszczeniach, wymuszanie
pieniêdzy itp.,
• przemoc s³owna - przezywanie, wyœmiewanie, poni¿anie, gro¿enie, obmawianie, szanta¿owanie,
• przemoc bez s³ów i kontaktu fizycznego –
miny, wrogie gesty, izolowanie, manipulowanie
zwi¹zkami.
Zachowania przemocowe mog¹ spe³niaæ definicje przestêpstw opisanych w kodeksie karnym,
np. art. 156 (spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu), art. 157 (spowodowanie naruszenia czynnoœci cia³a lub rozstroju zdrowia), art.

158 (udzia³ w bójce lub pobiciu), art. 190 (gro¿enie innej osobie pope³nieniem przestêpstwa na
jej szkodê lub szkodê osoby najbli¿szej), art. 191
(stosowanie przemocy lub groŸby bezprawnej w
celu zmuszenia innej osoby do okreœlonego dzia³ania), art. 197 (doprowadzenie przemoc¹, groŸb¹
bezprawn¹ lub podstêpem do obcowania p³ciowego), art. 207 (znêcanie siê fizyczne lub psychiczne nad osob¹ najbli¿sz¹, pozostaj¹c¹ w stosunku zale¿noœci lub nad ma³oletnim), art. 212
(pomówienie), art. 216 (zniewa¿enie publiczne),
art. 217 (naruszenie nietykalnoœci cielesnej), art.
280 (kradzie¿ z u¿yciem przemocy, tzw. rozbój),
art. 281 (u¿ycie przemocy w celu utrzymania siê
w posiadaniu zabranej rzeczy), art. 282 (doprowadzenie przemoc¹ lub groŸb¹ zamachu na mienie do rozporz¹dzenia w³asnym lub cudzym mieniem lub zaprzestania dzia³alnoœci gospodarczej),
art. 288 (zniszczenie cudzej rzeczy). Mówimy
wówczas o przestêpstwach z u¿yciem przemocy.
Czyn zabroniony – zachowanie, za które ustawodawca przewiduje sankcjê karn¹ lub administracyjn¹ i mo¿e ono wyczerpywaæ znamiona przestêpstwa, przestêpstwa skarbowego, wykroczenia
albo wykroczenia skarbowego (czyn zabroniony
definiuje art. 115 §1 kk).
Czyn karalny – w rozumieniu Ustawy z dnia 26
paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach
nieletnich to czyn zabroniony przez ustawê jako
przestêpstwo, przestêpstwo skarbowe albo wykroczenie okreœlone w art. 51, 62, 69, 74, 76, 85, 87,
119, 122, 124, 133, 143 kodeksu wykroczeñ.
Czyny karalne mog¹ wyczerpywaæ definicjê
przestêpstwa lub wykroczenia.
Przestêpstwo – jest to zawiniony czyn cz³owieka, spo³ecznie niebezpieczny, zabroniony pod
groŸb¹ kary przez ustawê obowi¹zuj¹c¹ w czasie
jego pope³nienia; obowi¹zuj¹c¹ w Polsce ustawow¹ definicjê przestêpstwa zawiera kodeks karny; wyró¿nia siê tam zbrodnie i wystêpki (ze
wzglêdu na wysokoœæ zagro¿enia kar¹), przestêpstwa umyœlne i nieumyœlne (ze wzglêdu na rodzaj winy sprawcy) oraz œcigane z oskar¿enia publicznego, na wniosek pokrzywdzonego lub z
oskar¿enia prywatnego; odrêbnym podzia³em jest
uszeregowanie przestêpstw ze wzglêdu na przedmiot ochrony (wskazany w czêœci szczególnej
kodeksu karnego), np. przeciwko ¿yciu i zdrowiu, przeciwko wolnoœci, obyczajnoœci, czci i nietykalnoœci cielesnej, wolnoœci sumienia i wyznania, przeciwko mieniu; zgodnie z polskim prawem karnym, przestêpstwem nie jest czyn, którego spo³eczne niebezpieczeñstwo jest znikome.
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Wykroczenie – czyn karalny nie bêd¹cy przestêpstwem, za który sprawca ponosi odpowiedzialnoœæ karn¹ w postêpowaniu przed s¹dem grodzkim. Wyró¿nia siê formy wykroczeñ, np. przeciwko
porz¹dkowi i spokojowi publicznemu oraz instytucjom publicznym (szczegó³owe regulacje w tym
zakresie zawieraj¹: kodeks wykroczeñ oraz kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia).
Demoralizacja – jest to stan lub proces, charakteryzuj¹cy negatywne postawy i zachowania
w stosunku do obowi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie
podstawowych norm i zasad postêpowania. „Przejawem demoralizacji jest pope³nienie czynu zabronionego lub naruszanie powszechnie przyjêtych w odniesieniu do ma³oletnich norm postêpowania, a w szczególnoœci udzia³ w grupie pope³niaj¹cej czyny zabronione, u¿ywanie alkoholu lub innych œrodków w celu wprowadzenia siê
w stan odurzenia, uchylanie siê od obowi¹zku
szkolnego lub kszta³cenia zawodowego, uprawianie prostytucji, rozwi¹z³y tryb ¿ycia, w³óczêgostwo lub agresywne zachowania” (Ustawa z dnia
26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich).
Sprawca – to ten, kto pope³nia przestêpstwo
rozumiane jako czyn spo³ecznie niebezpieczny,
zabroniony pod groŸb¹ kary - niezale¿nie od formy pope³nienia czynu (dokonanie, usi³owanie,
przygotowanie, pod¿eganie, namawianie, nak³anianie, pomocnictwo).
Œwiadek zdarzenia – to pokrzywdzony lub osoba posiadaj¹ca informacjê, co do faktów bezpoœrednich, jak i poœrednich o zaistnia³ym czynie
zabronionym.
Ofiara – to osoba fizyczna lub prawna, której
dobro prawne zosta³o bezpoœrednio naruszone lub
zagro¿one przez przestêpstwo (art.49 §1 kpk). W
przypadku przemocy, dobro prawne to ¿ycie i
zdrowie pokrzywdzonego, jego mienie, czeœæ i
nietykalnoœæ cielesna.
Nieletni – zgodnie z polskim prawem karnym,
jest to osoba, która w chwili pope³nienia czynu
zabronionego nie ukoñczy³a 17 lat (art. 10 §1 kk).

Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich u¿ywa pojêcia „nieletni” w 3 znaczeniach:
a) osoby które nie ukoñczy³y 18 lat w stosunku do których stosuje siê œrodki wychowawcze w
zwi¹zku z wystêpuj¹c¹ demoralizacj¹,
b) osoby miêdzy 13 a 17 rokiem ¿ycia, wobec
których toczy siê postêpowanie o czyny karalne
wype³niaj¹ce znamiona przestêpstw,
c) ale równie¿ osoby do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
wobec których wykonywane s¹ orzeczone œrodki
wychowawcze lub poprawcze okreœlone w ustawie.
Zatrzymanie nieletniego – policja mo¿e zatrzymaæ, a nastêpnie umieœciæ w policyjnej izbie
dziecka nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e pope³ni³ czyn karalny,
a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia siê nieletniego lub zatarcia œladów tego czynu, albo
gdy nie mo¿na ustaliæ to¿samoœci nieletniego.
Odpowiedzialnoœæ prawna nieletnich
1. Odpowiedzialnoœæ na podstawie ustawy o
postêpowaniu w sprawach nieletnich. Przepisy
tej ustawy stosuje siê w zakresie:
• zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w
stosunku do osób, które nie ukoñczy³y lat 18,
• postêpowania w sprawach o czyny karalne – w
stosunku do osób, które dopuœci³y siê takiego czynu
po ukoñczeniu lat 13, ale nie ukoñczy³y lat 17.
W praktyce równie¿ w sytuacji, gdy czyn karalny zostanie pope³niony np. przez dziewiêcioletnie dziecko, sêdzia rodzinny mo¿e wszcz¹æ postêpowanie o demoralizacjê po to, by ustaliæ wszystkie okolicznoœci dotycz¹ce pope³nienia czynu oraz
oceniæ stopieñ demoralizacji tego dziecka.
2. Odpowiedzialnoœæ karna
Po ukoñczeniu 17 roku ¿ycia nieletni odpowiada ju¿ na zasadach odpowiedzialnoœci karnej osób doros³ych. Oznacza to, ¿e gdy siedemnastolatek zostaje oskar¿ony o pope³nienie przestêpstwa przez policjê lub prokuratora, jego
sprawa trafia do Wydzia³u Grodzkiego S¹du Rejonowego lub do Wydzia³u Karnego tego¿ S¹du.
Jeœli chodzi o rodzaj kar, to 17 letni sprawca

Tabela 3. Liczba stwierdzonych przestêpstw pope³nionych na terenie szko³y podstawowej, gimnazjum, liceum oraz szko³y zawodowej w 2006 roku (na podstawie statystyk Komendy G³ównej Policji
http://www.kgp.gov/).
Zabójstwo Uszczerbek Udzia³ zgwa³cenie kradzie¿ kradzie¿ z przestêpstwa przestêpstwa
na zdrowiu w bójce
cudzej w³amaniem rozbójnicze narkotykowe
lub
rzeczy
pobiciu
1

1604

1027

20

5960

1472

3792

116

14

przestêpstwa mo¿e zostaæ skazany przez S¹d
Grodzki lub Karny na kary: grzywny, ograniczenia wolnoœci, pozbawienia wolnoœci, 25 lat
pozbawienia wolnoœci, do¿ywotniego pozbawienie wolnoœci (art. 32 kk).
Za pope³nienie wykroczenia S¹d Grodzki skazuje sprawcê, który ukoñczy³ 17 lat na kary: aresztu, ograniczenia wolnoœci, grzywny, nagany.
W pewnych wypadkach odpowiedzialnoœæ
karn¹ mo¿e ponieœæ nieletni, który ukoñczy³ 15
lat. Jest to mo¿liwe przy spe³nieniu warunków
odnosz¹cych siê do rodzaju pope³nionego czynu
oraz do w³aœciwoœci sprawcy i okolicznoœci sprawy. Katalog przestêpstw, których pope³nienie
uzasadnia skorzystanie z tej mo¿liwoœci, zawiera
art. 10 § 2 kk. Wymienia siê tam:
• zamach na ¿ycie Prezydenta RP (art. 134 kk),
• zabójstwo lub morderstwo (art. 148: § 1 –
„Kto zabija cz³owieka”, § 2 – „Kto zabijacz³owieka: 1) ze szczególnym okrucieñstwem, 2) w
zwi¹zku z wziêciem zak³adnika, zgwa³ceniem albo
rozbojem, 3) w wyniku motywacji zas³uguj¹cej na
szczególne potêpienie, 4) z u¿yciem broni palnej
lub materia³ów wybuchowych”, § 3 - kto jednym
czynem zabija wiêcej ni¿ jedn¹ osobê),
• umyœlne spowodowanie ciê¿kiego
uszczerbku na zdrowiu (art. 156: § 1 i 3 – „Kto
powoduje ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia cz³owieka wzroku, s³uchu, mowy, zdolnoœci p³odzenia, 2) innego ciê¿kiego kalectwa, ciê¿kiej choroby nieuleczalnej lub d³ugotrwa³ej, choroby realnie zagra¿aj¹cej ¿yciu, trwa³ej choroby psychicznej,
ca³kowitej albo znacznej trwa³ej niezdolnoœci
do pracy w zawodzie lub trwa³ego, istotnego
zeszpecenia lub zniekszta³cenia cia³a”),
• umyœlne sprowadzenie niebezpieczeñstwa
powszechnego (art. 163 § 1 lub 3),
• porwanie samolotu lub statku (art. 166 kk),
• umyœlne spowodowanie katastrofy w komunikacji (art. 173 § 1 lub 3 kk),
• zgwa³cenie zbiorowe lub ze szczególnym
okrucieñstwem (art. 197 § 3 kk),
• wziêcie zak³adników (art. 252 § 1 lub 2 kk),
• rozbój (art. 280 kk – „Kto kradnie, u¿ywaj¹c przemocy wobec osoby lub gro¿¹c natychmiastowym jej u¿yciem albo doprowadzaj¹c
cz³owieka do stanu nieprzytomnoœci lub bezbronnoœci”).
Nieletni, który po ukoñczeniu 15 lat pope³ni³
jedno z wymienionych przestêpstw, odpowiadaæ
mo¿e wed³ug przepisów kodeksu karnego, je¿eli przemawiaj¹ za tym okolicznoœci sprawy oraz
w³aœciwoœci i warunki osobiste sprawcy, a
zw³aszcza, je¿eli poprzednio stosowane œrodki
wychowawcze lub poprawcze okaza³y siê bezskuteczne.

Wybrane regulacje prawne wyznaczaj¹ce
sposób postêpowania z nieletnimi sprawcami
Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym
zasady postêpowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach
nieletnich. Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w
wypadkach nie cierpi¹cych zw³oki zbiera i utrwala
dowody czynów karalnych (przestêpstw lub wykroczeñ), w razie potrzeby dokonuje ujêcia nieletniego, a tak¿e wykonuje czynnoœci zlecone
przez sêdziego rodzinnego.
Dokumentem wewnêtrznym uœciœlaj¹cym te
zasady jest Zarz¹dzenie nr 15/97 Komendanta
G³ównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w
sprawie form i metod dzia³añ policji w zakresie
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestêpczoœci nieletnich.
Do podejmowania dzia³añ interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych w szkole zobowi¹zuje
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegó³owych form dzia³alnoœci wychowawczej
i zapobiegawczej wœród dzieci i m³odzie¿y zagro¿onych uzale¿nieniem.
Wymienione akty prawne s¹ podstaw¹ konstruowania procedur postêpowania nauczycieli w sytuacjach zagro¿enia dzieci i m³odzie¿y demoralizacj¹ oraz przestêpczoœci¹.
W kontekœcie odpowiedzialnoœci pracowników
szko³y za bezpieczeñstwo uczniów, wa¿nym pytaniem jest, czy w przypadku ujawnienia przestêpstwa wœród osób nieletnich i poddanych opiece doros³ych, nale¿y powiadamiaæ organy prawne, przede wszystkim organy œcigania i s¹d, czy
te¿ nie¿ Co grozi nauczycielowi lub dyrektorowi
za nie z³o¿enie takiego powiadomienia?
OdpowiedŸ zawieraj¹ nastêpuj¹ce przepisy prawa karnego:
• Art. 304 § 1 kpk: „Ka¿dy dowiedziawszy siê
o pope³nieniu przestêpstwa œciganego z urzêdu,
ma spo³eczny obowi¹zek zawiadomiæ o tym prokuratora lub policjê”. Je¿eli zachodzi uzasadniona obawa u¿ycia wobec osoby zawiadamiaj¹cej lub osoby dla niego najbli¿szej przemocy lub
groŸby bezprawnej, mo¿na zastrzec dane dotycz¹ce miejsca zamieszkania do wy³¹cznej wiadomoœci prokuratora lub s¹du. Pisma procesowe
dorêcza siê wówczas do instytucji, w której ta
osoba jest zatrudniona lub na inny wskazany przez
ni¹ adres.
• Art. 304 § 2 kpk: „Instytucje pañstwowe i
samorz¹dowe, które w zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoœci¹ dowiedzia³y siê o pope³nieniu przestêpstwa œciganego z urzêdu, s¹ obowi¹zane niezw³ocznie powiadomiæ o tym prokuratora lub
policjê oraz przedsiêwzi¹æ niezbêdne czynnoœci
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do czasu przybycia organu powo³anego do œcigania przestêpstw lub do czasu wydania przez ten
organ stosownego zarz¹dzenia, aby nie dopuœciæ
do zatarcia œladów i dowodów przestêpstwa”.
Obowi¹zek, o którym mowa w art. 304 p.2, ma
charakter prawny. Prawny obowi¹zek powiadamiania o przestêpstwie dotyczy osób pe³ni¹cych
funkcjê kierownicz¹. Zatem dyrektorzy szkó³,
którzy nie dope³ni¹ obowi¹zku powiadomienia o
przestêpstwie œciganym z urzêdu, mog¹ podlegaæ
odpowiedzialnoœci karnej.
• Analogicznie istnieje obowi¹zek zawiadamiania o pope³nieniu czynów karalnych œciganych z
urzêdu, pope³nionych przez nieletnich (13-17 lat)
(art. 4 ust. 3 ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich). W tym wypadku zawiadamia siê policjê lub S¹d Rodzinny, jest to równie¿ obowi¹zek o charakterze prawnym.
Nie powiadomienie o fakcie zaistnienia przestêpstwa, grozi odpowiedzialnoœci¹ na podstawie
przepisów wewnêtrznych danej instytucji (art.
304 § 2 kpk). W szczególnej sytuacji grozi poniesieniem odpowiedzialnoœci karnej wywiedzionej ze skutków zaniechania – art. 231 kk – „Funkcjonariusz publiczny, który przekraczaj¹c swoje
uprawnienia lub nie dope³niaj¹c obowi¹zków,
dzia³a na szkodê interesu spo³ecznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnoœci do
lat dwóch”. Funkcjonariuszem publicznym (art.
115, § 13 pkt 4) jest m. in. „osoba bêd¹ca pracownikiem organu pañstwowego lub samorz¹du
terytorialnego, a tak¿e inna osoba w zakresie, w
którym uprawniona jest do wydawania decyzji
administracyjnych”, a wiêc np. dyrektor szko³y.
W przypadku nauczycieli, obowi¹zek powiadamiania dyrektora szko³y o zaistnia³ym przestêpstwie,
zwi¹zany jest z ponoszeniem odpowiedzialnoœci
dyscyplinarnej z tytu³u naruszenia obowi¹zków.
Za podjêcie dzia³añ interwencyjnych (powiadamianie dyrekcji, szkolnego zespo³u kryzysowego oraz policji) odpowiada ka¿da osoba z personelu szko³y, która bezpoœrednio ujawni³a przestêpstwo lub wykroczenie lub dowiedzia³a siê o
nim od innych osób. Je¿eli przestêpstwo ma miejsce na terenie szko³y, nale¿y wezwaæ policjê. W
ka¿dym przypadku pope³nienia czynu karalnego
przez ucznia, który nie ukoñczy³ 17 lat, nale¿y
zawiadomiæ policjê lub s¹d rodzinny, a w przypadku pope³nienia przestêpstwa przez ucznia,
który ukoñczy³ 17 rok ¿ycia, prokuratora lub policjê (art. 4 Upn i art. 304 kpk). Ka¿da, dotycz¹ca
uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna byæ
wczeœniej zasygnalizowana dyrektorowi lub
uzgodniona z innym pracownikiem szko³y. Wyj¹tkiem s¹ sytuacje nie cierpi¹ce zw³oki, kiedy
zagro¿one jest ¿ycie ludzkie lub istnieje groŸba
zniszczenia mienia w znacznych rozmiarach.

Procedury postêpowania
w sytuacjach kryzysowych
Dla skutecznego dzia³ania interwencyjnego
w sytuacji kryzysowej konieczne s¹ dobrze
opracowane procedury. Powinny one byæ stworzone przez Szkolny Zespó³ Kryzysowy w oparciu o aktualn¹ analizê zagro¿eñ, mo¿liwoœci
organizacyjno-logistyczne oraz obowi¹zuj¹ce
akty prawne (co ciekawe, nie ma wyraŸnych
regulacji prawnych dotycz¹cych sposobu tworzenia procedur). Procedura, a raczej jej perfekcyjne opanowanie i przeæwiczenie jest podstawowym elementem systemu reagowania na
wydarzenia zagra¿aj¹ce i mog¹ce powodowaæ
sytuacje kryzysowe. Procedury u³atwiaj¹ podejmowanie decyzji i powoduj¹, ¿e personel
szko³y „oswaja siê” z sytuacjami, które wczeœniej by³y zaskakuj¹ce i mog³y powodowaæ
znaczn¹ dezorganizacjê pracy szko³y. Procedury powinny dotyczyæ sytuacji, które nagminnie pojawiaj¹ siê w danej szkole np. ujawnienie ucznia bêd¹cego po spo¿yciu alkoholu, podejrzenie posiadania przez ucznia narkotyków, groŸby kierowane przez ucznia pod
adresem nauczyciela, pobicie, kradzie¿ itp.
Praktyka pokazuje, ¿e perfekcyjne „oswojenie”
(opanowanie proceduralne) dzia³ania, choæby
w sytuacji kradzie¿y, powoduje wzrost poczucia bezpieczeñstwa nauczycieli i uczniów, a
co za tym idzie inicjatywê w kierunku jego
utrzymania.
Dla przyk³adu przedstawiam poni¿ej ogólne
zasady postêpowania wobec ucznia - sprawcy oraz
ucznia – ofiary czynu karalnego, a tak¿e przyk³ad procedury dzia³ania w sytuacji podejrzenia,
¿e uczeñ posiada przy sobie narkotyk.
Ogólne zasady postêpowania wobec ucznia –
sprawcy czynu karalnego (przestêpstwa lub
wykroczenia):
• niezw³oczne powiadomienie dyrektora szko³y,
• ustalenie okolicznoœci czynu i ewentualnych
œwiadków zdarzenia,
• przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szko³y) dyrektorowi szko³y, lub
pedagogowi szkolnemu pod opiekê,
• powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
• niezw³oczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest powa¿na (rozbój, uszkodzenie cia³a, itp.) lub sprawca nie jest uczniem
szko³y i jego to¿samoœæ nie jest nikomu znana,
• zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestêpstwa lub przedmiotów pochodz¹cych z przestêpstwa
i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szko³y u¿ywa no¿a i uciekaj¹c porzuca go lub
porzuca przedmioty pochodz¹ce z kradzie¿y).
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Postêpowanie nauczyciela wobec ucznia, który sta³ siê ofiar¹ czynu karalnego (przestêpstwa
lub wykroczenia):
• udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), b¹dŸ zapewnienie jej udzielenia poprzez
wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara dozna³a obra¿eñ,
• niezw³oczne powiadomienie dyrektora szko³y,
• powiadomienie rodziców ucznia,
• niezw³oczne wezwanie policji w przypadku,
kiedy istnieje koniecznoœæ profesjonalnego zabezpieczenia œladów przestêpstwa, ustalenia okolicznoœci i ewentualnych œwiadków zdarzenia.
Przyk³adowa procedura postêpowania w przypadku, kiedy nauczyciel podejrzewa, ¿e uczeñ
posiada przy sobie substancjê przypominaj¹c¹
narkotyk.
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w Polsce, karze podlega:
• posiadanie ka¿dej iloœci œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych;
• wprowadzanie do obrotu œrodków odurzaj¹cych;
• udzielanie innej osobie, u³atwianie lub umo¿liwianie ich u¿ycia oraz nak³anianie do u¿ycia;
• wytwarzanie i przetwarzanie œrodków odurzaj¹cych.
Nauczyciel powinien podj¹æ nastêpuj¹ce kroki:
1. Nauczyciel w obecnoœci innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
¿¹daæ, aby uczeñ przekaza³ mu tê substancjê, pokaza³ zawartoœæ torby szkolnej oraz kieszeni (we
w³asnej odzie¿y), ew. innych przedmiotów budz¹cych podejrzenie, co do ich zwi¹zku z poszukiwan¹ substancj¹. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonaæ czynnoœci przeszukania odzie¿y ani teczki ucznia - jest to czynnoœæ zastrze¿ona wy³¹cznie dla policji.
2. O swoich spostrze¿eniach powiadamia dyrektora szko³y oraz rodziców/opiekunów ucznia
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeñ, mimo wezwania,
odmawia przekazania nauczycielowi substancji i
pokazania zawartoœci teczki, dyrektor szko³y wzywa policjê, która przeszukuje odzie¿ i przedmioty nale¿¹ce do ucznia oraz zabezpiecza znalezion¹
substancjê i zabiera j¹ do ekspertyzy.
4. Je¿eli uczeñ wyda substancjê dobrowolnie,
nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowi¹zany jest bezzw³ocznie przekazaæ j¹ do jednostki policji. Wczeœniej próbuje ustaliæ, w jaki
sposób i od kogo uczeñ naby³ substancjê. Ca³e
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporz¹dzaj¹c
mo¿liwie dok³adn¹ notatkê z ustaleñ wraz ze swoimi spostrze¿eniami.

5. ODPOWIEDZIALNOŒÆ
ZA ZAPEWNIENIE WSPARCIA
PSYCHOLOGICZNEGO
PO ZDARZENIACH TRAUMATYCZNYCH
Ca³kowita liczba zdarzeñ traumatycznych, obejmuj¹cych œrodowisko szkolne w okresie roku,
pozostaje nieznana. Warto pamiêtaæ, ¿e nawet pojedyncze wydarzenie traumatyczne mo¿e wywo³aæ w szkole sytuacjê kryzysow¹.
Typowe zdarzenia traumatyczne to:
• doœwiadczenie œmierci, unikniêcie œmierci,
• zdarzenia powoduj¹ce powa¿ne obra¿enia
cia³a (wypadki drogowe, pobicia),
• obserwowanie katastrof,
• bycie œwiadkiem powa¿nych obra¿eñ cia³a
lub œmierci dzieci,
• sytuacje, w których ofiara przestêpstwa jest nam
znana i jesteœmy zwi¹zani z ni¹ emocjonalnie,
• nieudane próby ratowania ludzi,
• sytuacje obejmuj¹ce wziêcie zak³adników.
Wed³ug Amerykañskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego, mo¿emy powiedzieæ, ¿e dana osoba
mia³a do czynienia z traumatycznym zdarzeniem,
jeœli wyst¹pi³y obydwa z poni¿szych kryteriów:
1) dana osoba prze¿y³a, by³a œwiadkiem lub
zosta³a skonfrontowana ze zdarzeniem lub zdarzeniami zwi¹zanymi z rzeczywist¹ œmierci¹ lub
zagro¿eniem ¿ycia b¹dŸ powa¿nym zranieniem,
zagro¿eniem fizycznej integralnoœci w³asnej czy
innych ludzi,
2) reakcja tej osoby obejmowa³a intensywny
strach, poczucie bezradnoœci lub zgrozy (American Psychiatric Assocciation, 1994, s. 427-428).
Po doœwiadczeniu traumy powstaje koniecznoœæ
udzielenia poszkodowanym pomocy nie tylko
medycznej, ale tak¿e psychologicznej. Praca z psychologiem ma na celu przede wszystkim odreagowanie silnych emocji, odzyskanie poczucia wsparcia spo³ecznego i zapobie¿enie uruchomieniu patologicznych schematów interpretacji zdarzenia,
np. przypisywania sobie winy za ca³e wydarzenie,
podejmowanie dzia³añ ucieczkowych (tak¿e nadu¿ywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych) lub agresywnych. Wyró¿nia siê kilka
metod pomocy psychologicznej po zdarzeniach
traumatycznych. Najwa¿niejsze z nich to:
• Odreagowanie – rodzaj wsparcia od kolegów, zwierzchników, ratowników ukierunkowanego na wentylacjê emocji, udzielanie i wymianê informacji na temat zdarzenia, okreœlenie podstawowych potrzeb (medycznych, materialnych,
psychologicznych i innych) i ich zaspokojenie
oraz mobilizacjê innych dostêpnych Ÿróde³ wsparcia (rodzina, przyjaciele).
• Debriefing – jest to spotkanie prowadzone
przez odpowiednio przeszkolon¹ osobê, maj¹ce
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na celu zrozumienie tego, co siê sta³o, wyjaœnienie w¹tpliwoœci dotycz¹cych zdarzenia. Odbywaæ
powinno siê w okresie od 24 do 48 godzin po
zdarzeniu traumatycznym.
• Poradnictwo psychologiczne – rozmowy z psychologiem maj¹ce formê spotkañ bardziej indywidualnych ni¿ poprzednie metody. Zawieraj¹ miedzy innymi elementy odreagowania oraz edukacji
na temat mo¿liwych reakcji cz³owieka na silny stres.
Za organizacjê pomocy psychologiczno-pedagogicznej (równie¿ w kontekœcie wydarzeñ traumatycznych) odpowiada dyrektor szko³y lub placówki oœwiatowej (Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szko³ach i placówkach).
Podmiotami mog¹cymi spowodowaæ uruchomienie procedury pomocowej s¹: uczeñ, jego rodzice, nauczyciele, psychologowie, logopedzi,
doradcy zawodowi, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
W sytuacjach szczególnych, kiedy istnieje bezpoœrednie zagro¿enie dla bezpieczeñstwa uczniów
i pracowników szko³y/placówki, psychologiczna
interwencja kryzysowa bêdzie odbywaæ siê po
interwencji policji lub innych s³u¿b. Przyk³adami takich sytuacji s¹:
• wtargniêcie zaburzonej psychicznie osoby na
teren szko³y i atakowanie uczniów oraz personelu,
• manifestowane próby samobójcze bêd¹ce
jednoczeœnie zagro¿eniem dla osób postronnych,
• przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu oraz
dotycz¹ce seksualnej sfery cz³owieka (np. zabójstwa, rozboje, pobicia, zgwa³cenia).
W ka¿dym przypadku zaistnienia wydarzenia,
które nios³o ze sob¹ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia cz³owieka, szczególnie, jeœli nast¹pi³o na terenie szko³y lub w zwi¹zku z jej dzia³alnoœci¹, dyrektor powinien skonsultowaæ siê z psychologiem
szkolnym (jeœli szko³a go nie posiada to z psychologiem lub psychiatr¹ z najbli¿szego oœrodka interwencji kryzysowej, poradni zdrowia psychicznego lub szpitala psychiatrycznego) lub ewentualnie pedagogiem, w celu uzgodnienia mo¿liwoœci pomocy psychologicznej dla pokrzywdzonych.
W kontekœcie potencjalnych wydarzeñ traumatycznych nale¿y raz jeszcze zwróciæ uwagê na
cytowane wy¿ej rozporz¹dzenie w sprawie zasad
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wynika z niego, ¿e do zadañ pedagoga szkolnego nale¿y miêdzy innymi:
• organizowanie i prowadzenie ró¿nych form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
• podejmowanie dzia³añ profilaktyczno-wychowawczych wynikaj¹cych z programu wychowaw-

czego szko³y w stosunku do uczniów, z udzia³em
rodziców i nauczycieli.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w razie wydarzenia
nadzwyczajnego o wymiarze traumatyzuj¹cym,
maj¹cego miejsce na terenie szko³y lub placówki
oœwiatowej, obydwie formy oddzia³ywañ pedagogicznych znajd¹ z pewnoœci¹ zastosowanie. Dodatkowo, podejmowanie dzia³añ profilaktycznowychowawczych ukierunkowanych na informowanie o skutkach wydarzeñ traumatycznych lub
innych wydarzeñ nadzwyczajnych, odgrywa
ogromn¹ rolê w zapewnieniu ci¹g³oœci procesu
przygotowania do radzenia sobie z kryzysem.
Wœród zadañ psychologa szkolnego, maj¹cych
zwi¹zek z dzia³aniami antykryzysowymi, nale¿y
wymieniæ (§14, pkt 4 rozporz¹dzenia):
• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w
celu wspierania rozwoju ucznia, okreœlenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dzia³añ profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów,
rodziców i nauczycieli,
• organizowanie i prowadzenie ró¿nych form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
• minimalizowanie skutków zaburzeñ rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie ró¿nych form pomocy wychowawczej
w œrodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
• wspieranie wychowawców klas oraz zespo³ów wychowawczych i innych zespo³ów problemowo-zadaniowych w dzia³aniach profilaktyczno-wychowawczych wynikaj¹cych z programu
wychowawczego szko³y.
Szczególn¹ rolê w kontekœcie radzenia sobie z
sytuacj¹ kryzysow¹ maj¹: organizowanie ró¿nych
form pomocy psychologicznej oraz podejmowanie dzia³añ mediacyjnych i interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych.
Istotnym problemem polskiej szko³y jest brak
placówek œwiadcz¹cych us³ugi psychologiczne z
zakresu szeroko pojêtej interwencji kryzysowej
ukierunkowanej na œrodowiska szkolne. Istniej¹ce
oœrodki interwencji kryzysowej, dzia³aj¹ce zwykle
w ramach Oœrodków Pomocy Spo³ecznej, nie spe³niaj¹ oczekiwañ personelu szkó³ i uczniów w zakresie mo¿liwoœci udzielania wsparcia i pomocy
psychologicznej po katastrofach lub samobójstwach
dzieci i m³odzie¿y. Obecnie w niektórych województwach, np. mazowieckim, odbywaj¹ siê szkolenia przygotowuj¹ce psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy z osobami,
które doœwiadczy³y traumy. Dotarcie do takich osób
oraz ogólna diagnoza nara¿enia na zdarzenia traumatyczne bêdzie u³atwiona poprzez stworzenie na
terenie szkó³ tzw. punktów konsultacyjnych (czynnych tak¿e w okresie weekendowym i wakacyj-
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nym). Punkty te powinny stale wspó³pracowaæ ze
szkolnymi zespo³ami kryzysowymi.
Pomimo cennych inicjatyw, jak powy¿ej opisana, stworzenie nowoczesnych, ukierunkowanych
na szko³ê oœrodków interwencji kryzysowej, to
wyzwanie zarówno dla rz¹du, jak równie¿ spo³ecznoœci lokalnych oraz œrodowisk akademickich
i instytucji skupiaj¹cych praktyków psychologii
oraz psychiatrii.
Podsumowanie
Problem zapewnienia bezpieczeñstwa uczniów
powraca w rytmie nag³aœnianych wydarzeñ nadzwyczajnych, maj¹cych miejsce w szko³ach/placówkach oœwiatowych (samobójstwa, przemoc,
konflikty). Polska szko³a stoi dziœ przed trudn¹
drog¹ prowadz¹c¹ do wyodrêbnienia siê œwiadomego zarz¹dzania bezpieczeñstwem, które jest
wspólnym problemem uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz rodziców. Obejmuje ono analizy potencjalnych zagro¿eñ, konstruowanie procedur
wskazuj¹cych dzia³ania w konkretnych sytuacjach zagro¿enia, budowanie zespo³ów sk³adaj¹cych siê ze specjalistów odpowiedzialnych za
podejmowanie kluczowych decyzji w sytuacjach
zagro¿enia oraz permanentn¹ edukacjê prawn¹ i
psychologiczn¹. Bardzo wa¿ne jest równie¿
stworzenie sieci wsparcia merytorycznego w ca³ej spo³ecznoœci lokalnej (przedstawiciele szko³y, w³adz lokalnych, s³u¿b porz¹dkowych, mediów, rodziców, prawników i psychologów). Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem to równie¿ nabywanie i odnoszenie do praktyki szkolnej (w tym równie¿ w kontekœcie sytuacji kryzysowych) wiedzy
z zakresu zarz¹dzania organizacj¹, prawa, psychologii czy pedagogiki.
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Budowanie
strategii
antykryzysowej
na terenie
szko³y/placówki
oœwiatowej
Telewizja TVN 24 w dniu 23 paŸdziernika 2012
roku donosi³a, ¿e w jednym ze szczeciñskich gimnazjów 42 osoby zatru³y siê gazem. Rzeczniczka
pogotowia ratunkowego El¿bieta Sochanowska
potwierdzi³a tê informacjê. Zatruciu uleg³y 42
osoby. Jedna z nich – doros³a, pozosta³e to m³odzie¿ - powiedzia³a Sochanowska. Do szpitali w
Zdrojach przy Unii Lubelskiej i na Pomorzanach
trafi³o ju¿ 21 osób. Reszta poszkodowanych jest
transportowana. Rzeczniczka pogotowia poinformowa³a, ¿e wszystkie osoby skar¿¹ siê na bóle
brzucha i g³owy. Gazownicy poszukuj¹ ewentualnego miejsca przecieku gazu – podaje policja1.
By³y policjant z wydzia³u ds. nieletnich, a
ostatnio wieloletni pedagog szkolny w jednym
z warszawskich gimnazjów i wychowawca w
domu dziecka, stanie wkrótce przed s¹dem
oskar¿ony o pedofiliê – ustalili dziennikarze
Superwizjera TVN2.
Ta potworna tragedia musi zostaæ wyjaœniona! Czternastoletni Adrian Kalewski, gimnazjalista z Nasielska, niewielkiej miejscowoœci ko³o Nowego Dworu Mazowieckiego, powiesi³ siê w drewnianej komórce kilka metrów obok w³asnego domu. Drobny, spokojny
i skryty ch³opiec mia³ problemy w szkole, a
kilka dni przed tragedi¹ koledzy z gimnazjum
grozili mu pobiciem 3.
To tylko wybrane wydarzenia kryzysowe
zwi¹zane ze œrodowiskiem szkolnym.
W ostatnich latach na œwiecie znacznie os³ab³o
poczucie bezpieczeñstwa, tak¿e i u nas w Polsce.
Wp³ynê³y na to tragiczne wydarzenia - zamachy,
ataki terrorystyczne, powodzie, zabójstwa w szko³ach, samobójstwa w nastêpstwie nêkania i upubliczniania wizerunku osób prywatnych w sieci
komputerowej i inne.
19 maja w 2003 roku nikt by siê pewnie nie
dowiedzia³, co m³odzi ludzie z III klasy to-

ruñskiego technikum zrobili ze swoim anglist¹,
gdyby oni sami nie wpadli na pomys³ sfilmowania tych wyczynów. Ca³a Polska "odrobi³a
wtedy lekcjê toruñsk¹4. Po raz pierwszy zaczêto
u¿ywaæ s³owa kryzys w odniesieniu do œrodowiska szkolnego. Ogl¹daj¹c migawki telewizyjne dotycz¹ce tamtej sytuacji, odnosi³o siê
wra¿enie du¿ego nieprzygotowania ca³ej rady
pedagogicznej, jej komunikaty by³y niespójne, a nauczyciele – bezradni.
Gdy parê miesiêcy póŸniej m³odzie¿ z bia³ostockiego liceum jecha³a na pielgrzymkê do
Czêstochowy i zdarzy³ siê tragiczny wypadek,
ju¿ tego samego dnia psycholodzy byli w bia³ostockim liceum. Policjanci przes³uchiwali
m³odzie¿ - ofiary wypadku bêd¹ce w traumie
(sic!). Wszyscy chcieli dobrze, ale jeszcze du¿o
musimy siê nauczyæ.
Obecnie kryzys w szkole sta³ siê zjawiskiem
powszechnie znanym. Dyrektorzy szkó³, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy
zdali sobie sprawê z koniecznoœci przygotowania siê do dzia³añ w sytuacji niespodziewanego,
niekorzystnego wydarzenia o szerokim zasiêgu,
które mo¿e mieæ miejsce w œrodowisku szko³y/
placówki lub w niej samej.
Rejestrujemy te¿ pozytywne zmiany wskazuj¹ce, ¿e w gronie pedagogicznym roœnie
œwiadomoœæ zagro¿enia sytuacj¹ kryzysow¹, a
tym samym – przekonanie o niezbêdnoœci przygotowania siê do niej oraz w razie jej wyst¹pienia - udzielania ró¿nych form wsparcia osobom,
które w niej uczestnicz¹.
Silniejszy staje siê pogl¹d, ¿e nieoczekiwane
wydarzenie czy wypadek postawi byt ca³ej organizacji pod znakiem zapytania. Dyrektorzy szkó³
ju¿ nie zastanawiaj¹ siê, czy kryzys nadejdzie,
ale kiedy mo¿e to nast¹piæ!
Musimy przy tym pamiêtaæ, ¿e szko³a nie jest
samotn¹ wysp¹, odizolowan¹ od spo³ecznoœci i
innych instytucji. W razie wyst¹pienia kryzysu
warto wiêc braæ pod uwagê oddzia³ywanie wp³ywów p³yn¹cych z ró¿nych krêgów spo³ecznych.
Najistotniejsza jest sama spo³ecznoœæ szkolna,
czyli jej œrodowisko wewnêtrzne. Wa¿ne jest
tak¿e dzia³anie czynników zewnêtrznych – interesariuszy szko³y, czyli rodziców, organu prowadz¹cego i nadzoruj¹cego szko³ê. Nie bez znaczenia s¹ opinie kluczowych liderów, czyli mediów, a tak¿e zewnêtrznych sprzymierzeñców i
konkurentów – organizacji pozarz¹dowych,
partnerów w projektach, spo³ecznoœci innych
placówek oœwiatowych.
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Próbuj¹c zdefiniowaæ pojêcie kryzysu, warto
rozpatrywaæ to zjawisko w kilku aspektach.
Tymon Smekta³a zwraca uwagê na zak³ócenia
równowagi w dowolnej sferze dzia³alnoœci organizacji. Jego zdaniem: Sytuacja kryzysowa to nag³e
i nieoczekiwane, niepo¿¹dane wydarzenie zak³ócaj¹ce równowagê w organizacji i stanowi¹ce
zagro¿enie dla dowolnej sfery dzia³alnoœci5.
Anna Murdoch podkreœla fakt niemo¿liwoœci
powstrzymania nag³ego rozwoju wypadków, jego
nag³oœnienia i skutków tego nag³oœnienia: Kryzys to niedaj¹cy siê powstrzymaæ nag³y rozwój
wypadków, którego nag³oœnienia w mediach i
potencjalnych skutków tego nag³oœnienia nie da
siê w ¿aden sposób powstrzymaæ ani kontrolowaæ6.
Barbara Rozwadowska wskazuje, ¿e sytuacja
kryzysowa to ka¿da, w której zagro¿ony jest aktualny wizerunek organizacji7.
Z takim ujêciem nie zgadza siê Piotr Bielawski,
który twierdzi, ¿e w sytuacjê kryzysow¹ nie musi
byæ wpisany element utraty wizerunku, utraty
wiarygodnoœci i pogorszenie siê kontaktów z otoczeniem. Czytamy: Kryzys nie musi naruszaæ aktualnego wizerunku organizacji, je¿eli komunikacja z opini¹ publiczn¹ jest prowadzona zgodnie z
regu³ami sztuki8.
Zatem istnieje uzasadniona potrzeba zarz¹dzania sytuacj¹ kryzysow¹ w szkole w aspekcie na
stylu kierowania, podzia³u zadañ, przyjêtych procedur prawnych i komunikacyjnych.
Mówi¹c o kryzysie w szkole, nale¿y wyró¿niæ
nastêpuj¹ce jego elementy:
• nag³oœæ;
• dolegliwoœæ, np. utrata lub groŸba utraty dobrej reputacji;
• skala zjawiska (szeroki zasiêg).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e sytuacja kryzysowa ró¿ni
siê od sytuacji trudnej i wymaga innego zachowania oraz przyjêcia innych ni¿ zwykle strategii
postêpowania.
Rozró¿nienie to ma fundamentalne znaczenie z
punktu widzenia zarz¹dzania szko³¹ jako organizacj¹ w czasie kryzysu.
Sytuacja trudna to sytuacja zwi¹zana z rozwi¹zywaniem problemu. Jest to np. konflikt miêdzy
nauczycielem a rodzicem jednego z uczniów albo
pogarszaj¹ce siê wyniki egzaminów do szkó³ ponadgimnazjalnych.
W odró¿nieniu od sytuacji kryzysowej w sytuacji trudnej wystêpuj¹ okreœlone stany ryzyka,
czyli symptomy kryzysu. Je¿eli nie zostan¹ rozwi¹zane na poziomie operacyjnym w wyniku aktywnoœci nauczyciela, pracownika administracyj-

nego, wychowawcy lub/i zarz¹dzania, czyli jako
przejaw aktywnoœci dyrektora szko³y, mog¹ doprowadziæ do wybuchu kryzysu.
W kryzysie wyodrêbniamy nastêpuj¹ce etapy:
• wybuch poci¹gaj¹cy za sob¹ niemo¿liwoœæ
ukrycia (opanowania kryzysu);
• chaos;
• utrata wiarygodnoœci
• rozprzestrzenianie siê na wiele sfer;
• destabilizacja.
Zdarzenia kryzysowe w szkole mog¹ mieæ ró¿n¹
naturê i mog¹ przyj¹æ postaæ:
• zdarzenia o charakterze klêski ¿ywio³owej,
ska¿enia œrodowiska w pewnej skali lub nag³ego
wydarzenia niebezpieczne dla zdrowia i ¿ycia
(powódŸ, rozlanie siê niebezpiecznej substancji
w szkole lub w otoczeniu szko³y, po¿ar);
• aktu terroryzmu (pod³o¿enie bomby, napad z
broni¹, przetrzymywanie zak³adników);
• systematycznych aktów przemocy wewn¹trz
spo³ecznoœci szkolnej (nauczycieli wobec
uczniów, uczniów wobec nauczycieli, tzw. fali);
• ekstremalnych traumatycznych wydarzeñ z
udzia³em osób ze szko³y (samobójstw, zabójstw,
nieszczêœliwych wypadków na imprezach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym wypadków œmiertelnych).
Najczêstszym kryterium wyszczególniania rodzajów kryzysu w szkole/placówce
oœwiatowej jest przyczyna jego powstawania:
• kryzys wywo³any wewnêtrznymi problemami, np. agresj¹ w szkole, konfliktami;
• kryzys wywo³any zewnêtrznymi problemami, np. wypadkiem ucznia poza szko³¹;
• nieszczêœliwe zdarzenia, np. wypadek podczas wycieczki szkolnej;
• konflikt z prawem, np. tocz¹ce siê postêpowanie s¹dowe;
• konflikt z otoczeniem, np. konflikt z w³adzami samorz¹dowymi;
• skandal, np. konflikt zwi¹zany z niew³aœciwymi zachowaniami uczniów, nauczycieli;
• inne rodzaje kryzysu - wywo³ane przyczynami niezale¿nymi od szko³y, np. huraganem, zamieci¹, powodzi¹.
Warto wskazaæ te¿ kryterium skutków, wed³ug
którego mo¿na wyró¿niæ:
• kryzys, który ma charakter przejœciowy, nie
wywiera wiêkszego wp³ywu na funkcjonowanie
organizacji;
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• kryzys, który zaburza funkcjonowanie organizacji i mo¿e zagroziæ jej egzystencji.
Kryzys w szkole dotyczy ka¿dego cz³onka spo³ecznoœci szkolnej. Mo¿na go rozpatrywaæ w
wymiarze jednostkowym – mówimy wtedy o traumie, lêku, przera¿eniu, niepokoju, wstydzie pojedynczych osób wymagaj¹cych wsparcia ze strony profesjonalistów – i organizacyjnym – kiedy
wystêpuj¹ zaburzenia/zak³ócenia w funkcjonowaniu ró¿nych sfer dzia³alnoœci szko³y.
W szkole, jako organizacji, kryzys wywo³uje
poczucie zagro¿enia i niepewnoœci, obna¿a s³aboœci, odrywa od spraw zwi¹zanych z rozwojem
organizacji, utrudnia pracê nauczycieli, wychowawców, pracowników administracyjnych, uniemo¿liwia osi¹ganie celów, sprowadza groŸbê orzeczenia winy i wymierzenia kary – wówczas pada
pytanie: kto za to poleci?.
Na zewn¹trz organizacji dostarcza sensacji mediom, lokalnej spo³ecznoœci, œrodowisku z tzw.
bran¿y, jest znakomit¹ okazj¹ do rozmaitych - z
regu³y niekorzystnych – spekulacji, sygna³em s³aboœci dla konkurencji i przeciwników.
W pocz¹tkowej fazie kryzysu pope³niamy najwiêcej b³êdów. Towarzyszy nam ogromny stres
i silna potrzeba jego redukcji. Je¿eli nie jesteœmy przygotowani, pierwsz¹ reakcj¹ jest najczêœciej lekcewa¿enie sytuacji – odrzucenie obowi¹zuj¹cego standardu zachowañ, tendencja do
upraszczania komunikatów, które przekazujemy na zewn¹trz.
Oczywiœcie, osob¹ najbardziej odpowiedzialn¹
za zarz¹dzanie w trakcie trwania sytuacji kryzysowej w szkole/placówce jest dyrektor. Niemniej
jednak, psycholog, wychowawca klasy, nauczyciel, pracownik administracyjny, jako cz³onkowie spo³ecznoœci szkolnej, osobiœcie odpowiadaj¹
za bezpieczeñstwo dzieci powierzonych im przez
rodziców, poniewa¿ uczestnicz¹ w tym procesie.
Przyjrzyjmy siê przyk³adowej sytuacji – próbie
samobójczej podjêtej w czasie lekcji w jednej z
warszawskich szkó³. Œwiadkami zdarzenia byli
inni uczniowie, którzy w tym czasie szli do szko³y. Na widok dziewczyny skacz¹cej z okna doznali szoku psychicznego, który pojawi³ siê natychmiast po zdarzeniu, ale przemin¹³ w ci¹gu 23 dni, u niektórych nawet kilku godzin.
Inni w podobnej sytuacji mog¹ doœwiadczaæ
ca³kowitej lub czêœciowej niepamiêci – dlatego
policja pope³ni³a b³¹d, przes³uchuj¹c licealistów
z Bia³egostoku jad¹cych na pielgrzymkê do Czêstochowy zaraz po tragicznym wypadku, w któ-

rym zginêli ich koledzy. Uczniowie byli oszo³omieni, mieli zawê¿one pole œwiadomoœci, uwagi,
niemo¿noœæ rozumienia sytuacji. W kolejnej fazie wychowawcy obserwowali u nich wy³¹czenie
siê a¿ do stuporu dysocjacyjnego lub pobudzenie i nadmiern¹ aktywnoœæ, czêsto lêk, poczucie
winy, rozpacz, z³oœæ, która wystêpuje bardzo czêsto jako reakcja na czyjejœ samobójstwo. Ta grupa wymaga³a szczególnej pomocy psychologicznej. Istotne by³o udzielenie jej przez psychologów w stosunkowo krótkim czasie od traumatycznego prze¿ycia, poniewa¿ zdrowienie ze skutków,
jakie pozostawia trauma, mo¿e byæ d³ugotrwa³e.
W opisanej sytuacji nauczyciele, pracownicy
administracyjni szko³y te¿ wymagali wsparcia,
wyjaœnienia sytuacji – informacji o zdarzeniu,
przedstawienia faktów, omówienia sytuacji od
strony psychologicznej. Potrzebowali rozmowy o
ich emocjach, stworzenia mo¿liwoœci odreagowania emocjonalnego, pomocy w przezwyciê¿eniu
bezradnoœci, czyli tzw. odbarczenia z nieadekwatnego poczucia winy na rzecz wziêcia odpowiedzialnoœci i gotowoœci do podjêcia dzia³añ naprawczych. W tym przypadku przekazywanie informacji o zachowaniu w sytuacjach traumatycznych sprzyja³o normalizacji i obni¿eniu napiêcia. Ludziom tym zapewniono pomoc w dotarciu
do ich zasobów – nazwano to, czym dysponuj¹
jako jednostki i zespó³, odniesiono prze¿ycie do
ich dawnych doœwiadczeñ radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Poza tym otrzymali wsparcie w
wypracowaniu jednolitego systemu dzia³añ nauczycieli, uczniów i rodziców oraz konkretne
psychologiczne wskazówki: co mówiæ, czego nie
mówiæ, jak mówiæ, co robiæ, czego nie robiæ itd. I
to – co szczególnie wa¿ne – dowiedzieli siê, jak
pracowaæ z grupami szkolnymi, czy osobami, które
nie by³y œwiadkami zdarzenia, ale np. zna³y ofiarê tragicznego wypadku lub tê, która podjê³a próbê samobójcz¹.
Praca z grupami szkolnymi czy pojedynczymi
uczniami w warunkach kryzysu to kolejne trudne
zagadnienie dla nauczycieli, wychowawców. Dzia³ania szko³y podejmowane s¹ w sytuacji, w której traumatyczne zdarzenie odrywa jej spo³ecznoœæ od spraw zwi¹zanych z rozwojem organizacji, blokuje mo¿liwoœæ realizacji materia³u programowego procesu dydaktycznego. Zapanowuje destabilizacja, tworz¹ siê koalicje, wybuchaj¹
konflikty - kryzys wywo³uje poczucie zagro¿enia i niepewnoœci, obna¿a s³aboœci, utrudnia pracê nauczycieli, wychowawców, pracowników administracyjnych, uniemo¿liwia osi¹ganie celu!
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Proces zarz¹dzania sytuacj¹ kryzysow¹ powinien uwzglêdniæ zatem dzia³ania profilaktyczne zwi¹zane z przygotowaniami i treningiem
(zastosowaniem elementów przygotowañ w praktyce) realizacji programów w akcji, ocen¹ post
factum, wyci¹gniêciem wniosków.
We wszystkich wymienionych etapach rola pracowników szko³y jest znacz¹ca. Istniej¹ce w szkole/placówce procedury dzia³ania w sytuacjach
kryzysowych, np. tzw. instrukcja postêpowania
przeciwpo¿arowego czy inne, wynikaj¹ce z prawa, powinny odnosiæ siê do koniecznych zachowañ na wypadek zdarzeñ niespodziewanych i niekorzystnych, uwzglêdniaæ specyfikê szko³y jako
organizacji, zawieraæ podzia³ obowi¹zków miêdzy pracownikami, strukturê komunikowania siê
(kto do kogo i jakimi kana³ami komunikacji) i –
co najwa¿niejsze – byæ znane ogó³owi.
Dlatego te¿ tak wa¿ne jest uczestniczenie w
procesie przewidywania tego, co nieprzewidywalne, w procesie podzia³u ról i odpowiedzialnoœci.
W ramach dzia³añ profilaktycznych, pracownicy szko³y (nauczyciele i administracja), pod kierunkiem dyrektora, na kilku kolejnych posiedzeniach rad pedagogicznych powinni:
• okreœliæ mocne i s³abe strony organizacji, w
której pracuj¹;
• zastanowiæ siê nad jej wizerunkiem;
• wyodrêbniæ potencjalne sytuacje kryzysowe;
• podzieliæ sytuacje pod wzglêdem:
– prawdopodobieñstwa wyst¹pienia,
– podobieñstwa (np. wypadek, po¿ar),
– poziomu zagro¿enia i dolegliwoœci,
– sposobów reagowania,
• okreœliæ czynniki sprzyjaj¹ce wystêpowaniu
i rozwojowi sytuacji kryzysowej (standardy, procedury postêpowania);
• wyznaczyæ osoby, które maj¹ zajmowaæ siê
rozpoznawaniem zagro¿enia sytuacjami kryzysowymi i przeciwdzia³aæ ich wystêpowaniu, bêd¹c
zapleczem zespo³u kryzysowego, a w sytuacji
zagro¿enia dzia³aj¹ jako sztab kryzysowy;
• stworzyæ modelowy plan dzia³ania w warunkach
kryzysowych, wyznaczyæ osoby, które w pierwszej
kolejnoœci bêd¹ zawiadamiane o sytuacji kryzysowej, stanowi¹ce trzon zespo³u kryzysowego.
W modelowym planie dzia³ania powinny znaleŸæ siê wszystkie zagro¿enia, przewidziane przez
radê pedagogiczn¹, które mog¹ dotyczyæ spo³ecznoœci szkolnej. Do ka¿dego zagro¿enia nale¿y
przyporz¹dkowaæ problemy, które pojawi¹ siê w
trakcie trwania sytuacji kryzysowej, a nastêpnie
zastanowiæ siê i opisaæ procedury postêpowania,
uwzglêdniaj¹c: kto, co, kiedy, w jaki sposób, oraz

koniecznie okreœliæ zasoby do uzupe³nienia. Mo¿e
bowiem nagle okazaæ siê, ¿e w szkole brakuje
masek gazowych, sygnalizacji komunikacyjnej,
niezbyt fortunnie okreœlone s¹ dy¿ury nauczycieli, brakuje czynnych linii telefonicznych itp. Uzupe³nienie zasobów to zadanie dyrektora.
Przyk³adowy fragment modelowego planu
dzia³ania
Zagro¿enie – w pobli¿u placówki rozbi³a siê
ciê¿arówka pe³na toksycznych chemikaliów.
Problemy:
• zatrucia, objawy skórne, wymioty;
• k³opoty komunikacyjne;
• koniecznoœæ zapewnienia uczniom schronienia i zabezpieczenia budynku przed
oparami;
• k³opoty z przep³ywem informacji;
• zajête linie telefoniczne;
• przybycie rodziców;
• ludzie staraj¹cy siê dostaæ do szko³y;
• problemy natury psychologicznej
Procedury postêpowania: co, kto, kiedy, w jaki
sposób, jakie zasoby trzeba uzupe³niæ:
• …..
• …..
• ……itd.
Buduj¹c plan, trzeba szukaæ odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania:
• kto bêdzie podejmowa³ krytyczne decyzje;
• jak uzyskaæ zasoby niezbêdne do natychmiastowej reakcji;
• co zrobiæ, gdy miejsce zdarzenia jest jednoczeœnie miejscem przestêpstwa;
• jakie dzia³ania nale¿y podj¹æ natychmiast i
kto je wykona.
Nale¿y wiedzieæ, ¿e kwestie bezpieczeñstwa w
szko³ach reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny w publicznych i niepublicznych w szko³ach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z póŸn. zm.). Ponadto s¹ okreœlone standardy w odniesieniu do
ró¿nych obszarów funkcjonowania szko³y, dotycz¹ce ogólnych warunków bezpieczeñstwa budynku i pomieszczeñ szkolnych.
Teren szko³y musi byæ ogrodzony, w³aœciwie
oœwietlony. Szko³a musi posiadaæ równ¹ nawierzchniê dróg, przejœæ i boisk, a tak¿e instalacjê do odprowadzania œcieków i wody deszczowej. Otwory
kanalizacyjne, studzienki i inne zag³êbienia na
terenie szko³y zakrywa siê odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób. Szlaki komunikacyjne wychodz¹ce poza teren szko³y
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i placówki zabezpiecza siê tak, aby uniemo¿liwiæ
bezpoœrednie wyjœcie na jezdniê. W miarê mo¿liwoœci szlaki komunikacyjne kieruje siê na ulicê o
najmniejszym natê¿eniu ruchu. Schody wyposa¿a
siê w balustrady z porêczami zabezpieczonymi
przed ewentualnym zsuwaniem siê po nich. Stopnie schodów nie mog¹ byæ œliskie. Otwart¹ przestrzeñ pomiêdzy biegami schodów zabezpiecza siê
siatk¹ lub w inny skuteczny sposób. Plan ewakuacji szko³y lub placówki umieszcza siê w widocznym miejscu, zapewniaj¹cym ³atwy dostêp do niego, wyraŸnie oznacza siê drogi ewakuacyjne.
Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w
pomieszczeniach szko³y lub placówki oœwiatowej
przeprowadza siê pod nieobecnoœæ osób, którym
szko³a lub placówka zapewnia opiekê. Zajêcia poza
szko³¹ lub placówk¹ nie mog¹ odbywaæ siê w tych
miejscach, w których prowadzone s¹ remonty.
W pomieszczeniach szko³y i placówki zapewnia siê w³aœciwe oœwietlenie, wentylacjê i ogrzewanie a tak¿e instaluje w³aœciwe wyposa¿enie
posiadaj¹ce konieczne atesty lub certyfikaty.
Sprzêty, z których korzystaj¹ osoby pozostaj¹ce
pod opiek¹ szko³y lub placówki, dostosowuje siê
do wymagañ ergonomii. Pomieszczenia, w których odbywaj¹ siê zajêcia, wietrzy siê w czasie
ka¿dej przerwy, a w razie potrzeby tak¿e w czasie
zajêæ. Je¿eli pomieszczenie lub inne miejsce, w
którym maj¹ byæ prowadzone zajêcia, stan znajduj¹cego siê w nim wyposa¿enia stwarzaj¹ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa, niedopuszczalne jest
rozpoczêcie zajêæ.
Je¿eli stan zagro¿enia powstanie lub ujawni siê
w czasie zajêæ – niezw³ocznie siê je przerywa i
wyprowadza z zagro¿onych miejsc osoby powierzone opiece szko³y lub placówki.
Pomieszczenia szko³y, w szczególnoœci pokój
nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty
szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchniê,
wyposa¿a siê w apteczki zaopatrzone w œrodki
niezbêdne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcjê o zasadach udzielania tej pomocy.
Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których
osoby nieuprawnione nie maj¹ dostêpu, s¹ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym wkraczaniem do nich.
Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajêæ bez nadzoru upowa¿nionej do tego
osoby. Przerwy w zajêciach uczniowie spêdzaj¹
pod nadzorem nauczyciela. Je¿eli pozwalaj¹ na
to warunki atmosferyczne, umo¿liwia siê uczniom
uczestniczenie w czasie przerw w zajêciach na
œwie¿ym powietrzu.

Zachowanie tych standardów jest badane podczas lub po zakoñczeniu sytuacji kryzysowej, a
za ewentualne zaniedbania odpowiada dyrektor
szko³y.
W sk³ad zespo³u kryzysowego mog¹ wejœæ:
• wybrani cz³onkowie rady pedagogicznej (dyrektor, zastêpca dyrektora, pedagog
szkolny, wychowawca danej klasy);
• osoba wyznaczona do kontaktowania siê z
mediami;
• eksperci merytoryczni, w zale¿noœci od rodzaju sytuacji kryzysowej;
• doradcy prawni.
Warto zastanowiæ siê nad tym, kto jeszcze móg³by usprawniæ proces planowania:
• kto posiada szczegó³ow¹ wiedzê na temat zagro¿eñ szko³y;
• kto mo¿e znaæ zagro¿enia okolicy;
• kto mo¿e posiadaæ wiedzê o terenie;
• kto najlepiej zidentyfikuje zagro¿enia w klasach, korytarzach, szatniach, magazynach, salach
gimnastycznych.
Plan dzia³añ cz³onków zespo³u kryzysowego
W pierwszej fazie kryzysu:
• ocena emocjonalnych, poznawczych, behawioralnych aspektów reakcji kryzysowych;
• szybkie ustanowienie kontaktów (z osobami
czy grupami zaanga¿owanymi w kryzys);
• identyfikacja g³ównych problemów lub czynników wyzwalaj¹cych kryzys;
• wybór strategii komunikacji z otoczeniem
zewnêtrznym szko³y/placówki;
• uprawomocnienie planu oddzia³ywañ;
• wdra¿anie oddzia³ywañ.
W drugiej fazie kryzysu, po opadniêciu emocji
i wyciszeniu reakcji œrodowiska
zewnêtrznego:
• tworzenie i badanie alternatyw;
• wyci¹gniêcie wniosków;
• modyfikacja modelowego planu dzia³ania w
sytuacji kryzysowej.
Podczas identyfikacji problemów stanowi¹cych
przyczyny, np. kryzysu wychowawczego, zespó³
kryzysowy powinien zadaæ sobie pytania:
1. Z jakimi trudnymi zachowaniami (uczniów,
rodziców, nauczycieli) mamy do czynienia?
2. Co stanowi istotê trudnoœci tych zachowañ
(dla kogo s¹ trudne do zniesienia,
komu wyrz¹dzaj¹ szkody, jakie ³ami¹ normy,
jakie podwaj¹ wartoœci)?
3. Jakim zachowaniom trzeba natychmiast przeciwdzia³aæ?
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Przyk³ad:
Próba samobójcza ucznia jest zazwyczaj zagro¿eniem dla funkcjonowania klasy jako grupy.
W jej nastêpstwie mog¹ wyst¹piæ trudne zjawiska i zachowania, wynikaj¹ce g³ównie
z poszukiwania winnego. Pojawiaj¹ siê inne trudne sprawy, tzw. tematy zastêpcze, maj¹ce luŸny zwi¹zek ze zdarzeniem. Niektórzy uczniowie przejawiaj¹
zachowania obronne, np. w formie agresji. W grupie
nastêpuje nag³a zmiana pozycji tych uczniów, których klasa wi¹¿e z samobójstwem kolegi lub kole¿anki: „To przez niego…”. Wyzwalaj¹ siê nowe emocje o charakterze destrukcyjnym dla funkcjonowania grupy, np. lêk przed konsekwencjami.
Celem interwencji kryzysowej w klasie jest u³atwienie odzyskania przez grupê równowagi wewnêtrznej i poczucia sprawczoœci, ewentualne
rozwi¹zanie problemu stanowi¹cego pod³o¿e doœwiadczenia kryzysowego.
W przytoczonym przyk³adzie podstawowymi
kierunkami pracy z grupami szkolnymi by³o przeprowadzenie procesu polegaj¹cego na odreagowaniu emocji poprzez:
• omówienie tego co siê sta³o;
• rozwa¿enie potrzeb pojedynczych uczniów i
grupy jako ca³oœci w bie¿¹cej sytuacji;
• skoncentrowanie siê na podejmowaniu konstruktywnych dzia³añ w celu odbudowania poczucia bezpieczeñstwa grupy i rekonstrukcji jej
spójnoœci;
• wprowadzenie takich zmian w normach i zasadach obowi¹zuj¹cych w grupie, które lepiej s³u¿y³yby jej cz³onkom i klasie jako ca³oœci.
Przyk³adowe wa¿ne pytanie, wokó³ którego
wychowawcy i nauczyciele mog¹ prowadziæ spotkanie z uczniami, brzmi:
Co mo¿emy zrobiæ jako poszczególne osoby
lub grupa jako ca³oœæ, aby nasza kole¿anka przebywaj¹ca teraz w szpitalu lepiej siê poczu³a, ¿eby
wiedzia³a, ¿e z ni¹ jesteœmy, ¿e ca³y czas nale¿y
do naszej klasy?
Badaj¹c i tworz¹c alternatywy, cz³onkowie zespo³u kryzysowego zastanawiaj¹ siê:
• co wa¿nego chc¹ osi¹gn¹æ osoby zaanga¿owane w kryzys - jakie ich potrzeby nie s¹ zaspokojone;
• w jaki konstruktywny sposób mo¿na zaspokoiæ te potrzeby;
• jakie kompetencje powinny byæ rozwijane.
Warto wiedzieæ, ¿e sytuacja kryzysowa w szkole jest skrajnym odejœciem od normy, sensacj¹,
któr¹ bardzo zainteresowane s¹ media. Nie mo¿na ich lekcewa¿yæ, poniewa¿ maj¹ ogromny za-

siêg, kszta³tuj¹ opiniê publiczn¹ i ciesz¹ siê du¿¹
wiarygodnoœci¹. Wybór narzêdzi, za pomoc¹ których szko³a bêdzie komunikowaæ siê z uczestnikami sytuacji kryzysowej, a tak¿e z otoczeniem
spo³ecznym, wymaga uwzglêdnienia okolicznoœci i czynników, które dotycz¹ konkretnej sytuacji kryzysowej. Do najbardziej powszechnych
nale¿¹ osobiste spotkania przedstawicieli szko³y,
w tym dyrektora, z uczestnikami kryzysu oraz
innymi zainteresowanymi, organizacja konferencji prasowej, spotkania z mediami, korzystanie z
w³asnej strony internetowej oraz przekazywanie
informacji do portali internetowych i mediów elektronicznych, organizacja infolinii itp.
Prawo prasowe, ustawa o dostêpie do informacji
publicznej i szczegó³owe rozporz¹dzenia zobowi¹zuj¹ dyrektora szko³y do udzielania dziennikarzom
informacji, o ile na podstawie odrêbnych przepisów informacje te nie s¹ objête tajemnic¹ lub nie
naruszaj¹ prawa do prywatnoœci osób uczestnicz¹cych w sytuacji kryzysowej. Do udzielania informacji zobowi¹zani s¹ kierownicy jednostek organizacyjnych, ich zastêpcy, rzecznicy prasowi lub
inne upowa¿nione osoby, w granicach obowi¹zków powierzonych im w tym zakresie.
Prawo prasowe – ustawa z 1984 r., z póŸniejszymi zmianami okreœla prawa i obowi¹zki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców.
Mówi tak¿e o prawach i obowi¹zkach osób udzielaj¹cych mediom informacji:.
„Art. 11. 1. Dziennikarz jest uprawniony do uzyskiwania informacji w zakresie, o którym mowa w art. 4.
2. Informacji w imieniu jednostek organizacyjnych s¹ obowi¹zani udzielaæ kierownicy tych jednostek, ich zastêpcy, rzecznicy prasowi lub inne
upowa¿nione osoby, w granicach obowi¹zków
powierzonych im w tym zakresie.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych s¹
obowi¹zani umo¿liwiaæ dziennikarzom nawi¹zanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wœród nich informacji i opinii”.
Dlatego dyrektor szko³y/placówki oœwiatowej
powinien zadbaæ o opracowanie okreœlonej procedury i zorganizowaæ szkolenie z jej stosowania. W
sytuacji kryzysowej zadanie to nale¿y do zespo³u
kryzysowego. Jeden z pracowników szko³y mo¿e
byæ osob¹ wskazan¹ przez szkolny zespó³ kryzysowy do kontaktowania siê z mediami. Jest to wa¿na funkcja, poniewa¿, treœæ i kontrola informacji
przekazywanych na zewn¹trz istotnie wp³ywa na
czas trwania kryzysu. Je¿eli dyrektor szko³y nie
opracuje takiej procedury i jej nie upowszechni,
nie mo¿e wyci¹gaæ s³u¿bowych konsekwencji

25
wobec nauczycieli czy pracowników administracyjnych szko³y, którzy wypowiedzieli siê w mediach na temat sytuacji kryzysowej.
Z charakterem sytuacji kryzysowej, niezale¿nie
od zastosowanych narzêdzi komunikacyjnych,
zwi¹zany jest wybór strategii komunikacyjnej.
W sytuacji wspomnianej próby samobójczej
dotykamy niezwykle subtelnej materii, bardzo
³atwo wiêc naruszyæ prawo do prywatnoœci. Dyrektora, nauczycieli, wychowawców, psychologów
obowi¹zuje te¿ tajemnica s³u¿bowa.
Najlepsz¹ strategi¹ komunikacyjn¹ w kontaktach z mediami i rodzicami w takim przypadku
jest z regu³y strategia milczenia, która zak³ada
niekomentowanie i nieodpowiadanie na oskar¿enia i ¿¹dania otoczenia oraz unikanie wszelkich
okazji do konfrontacji.
Ale ta sama strategia, wykorzystana przez nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Gdañsku po samobójstwie
Ani w 2006 roku, okaza³a siê bardzo nieskuteczna,
bowiem media zachêcone kryzysem wkomponowanym w polityczne t³o tak d³ugo szuka³y potwierdzenia tezy, ¿e w tej szkole naprawdê Ÿle siê dzieje,
a¿ je znalaz³y. W telewizji mogliœmy zobaczyæ
uczniów siedz¹cych ty³em w oknach, z podniesionym do góry palcem wskazuj¹cym, w powszechnie
znanym, obraŸliwym geœcie wyra¿aj¹cym dezaprobatê. Dopiero zastosowanie strategii negli¿u – czyli
przyznanie siê do winy, pe³ne i bezwarunkowe przyjêcie ¿¹dañ, roszczeñ, warunków, zadoœæuczynienie
poszkodowanym – spowodowa³o obni¿enie napiêcia medialnego w sytuacji kryzysowej. Kryzys szybko siê skoñczy³, tym bardziej ¿e znaleziono i ukarano winnych – odwo³ano z pe³nienia funkcji dyrektora szko³y i gdañskiego kuratora oœwiaty.
W czasie kryzysu godna polecenia jest strategia wspó³pracy, polegaj¹ca na wspó³dzia³aniu ze
wszystkimi uczestnikami sytuacji kryzysowej. Jej
istot¹ jest zminimalizowanie napiêcia, konfliktu
oraz d¹¿enie do wyjaœnienia wszystkiego, co
wymaga wyjaœnienia, jednak w granicach przyjêtych wartoœci, standardów i priorytetów.
O zachowaniu takiego dystansu warto pamiêtaæ
szczególnie w warunkach kryzysu spowodowanego
prób¹ samobójcz¹, samobójstwem, zabójstwem, gwa³tem – czyli takimi sytuacjami, w których wa¿ne staje
siê przestrzeganie prawa do prywatnoœci ofiar, sprawców czy innych uczestników sytuacji kryzysowej.
W sytuacji kryzysowej dziennikarze najczêœciej
pytaj¹:
• dlaczego do niej dosz³o;
• jakie s¹ lub mog¹ byæ jej skutki;
• kto jest odpowiedzialny, kto jest sprawc¹;
• kto mo¿e na tym zyskaæ, a kto straciæ;

• czy mo¿e dojœæ do zaostrzenia sytuacji;
• czy mo¿liwe s¹ reperkusje polityczne;
• czy kryzys jest fragmentem czegoœ wiêkszego;
• o sposób zachowania w stosunku do mediów;
Komunikuj¹c siê z przedstawicielami mediów,
nale¿y pos³ugiwaæ siê okreœlonymi socjotechnikami i w pe³ni kontrolowaæ emocje.
Warto zatem:
• mówiæ jako pierwszy o z³ych wiadomoœciach;
• mieæ absolutn¹ pewnoœæ co do faktów i
stwierdzeñ;
• bezwzglêdnie zachowaæ spójnoœæ przekazu,
logikê i konsekwencjê;
• nie upubliczniaæ informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa, objêtych tajemnic¹;
• analizowaæ dane;
• nie snuæ spekulacji, podejrzeñ i nie stawiaæ
hipotez;
• reagowaæ b³yskawicznie i zdecydowanie na
plotki, dementuj¹c je i wykazuj¹c ich fa³sz lub
g³upotê;
• trzymaæ nerwy na wodzy i nie liczyæ na wyrozumia³oœæ ¿¹daj¹cych wyjaœnieñ lub oczekuj¹cych informacji;
• pokazywaæ, ¿e dyrektor szko³y kontroluje
sytuacjê i ma wizjê wybrniêcia z kryzysu;
• nie ujawniaæ nazwisk ofiar zanim nie dowie
siê o tym rodzina;
• zawsze wyra¿aæ troskê z powodu strat, cierpieñ, ofiar, zniszczeñ, nawet gdyby by³y nieuniknione i najbardziej uzasadnione.
Warto te¿ wiedzieæ, jak wybrn¹æ z k³opotliwych
sytuacji zwi¹zanych z zadawaniem przez dziennikarza tzw. trudnych pytañ, np. skierowaæ rozmowê
na inny temat, wyjaœniæ kontekst, unikaæ rozmowy na ten konkretny temat. W przypadku formu³owania negatywnych twierdzeñ nale¿y zneutralizowaæ ich wydŸwiêk, a jeœli spodziewamy siê zarzutów - zneutralizowaæ si³ê argumentu, np. „zapewne chcia³by pan wiedzieæ, co szko³a robi w
celu zapewnienia bezpieczeñstwa” itp.
Podsumowanie
Pracownicy szko³y codziennie maj¹ do czynienia z sytuacjami trudnymi, które mog¹ byæ zwiastunami sytuacji kryzysowej, w zwi¹zku z czym
wymagaj¹ dzia³añ. Kryzys mo¿e dotkn¹æ ka¿d¹
szko³ê/placówkê oœwiatow¹. Cechami charakterystycznymi kryzysu s¹ nag³oœæ, dolegliwoœæ, szeroki zasiêg zjawiska, wybuch poci¹gaj¹cy za sob¹
niemo¿liwoœæ ukrycia, destabilizacja.
Sytuacja kryzysowa wymaga innego zachowania ni¿ sytuacja trudna oraz narzuca koniecznoœæ
przyjêcia innych ni¿ zwykle strategii postêpowa-
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nia. W sytuacji trudnej mamy czas, aby mediowaæ, negocjowaæ, a po analizie – podejmowaæ
decyzje na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa.
W sytuacji kryzysowej potrzebne jest jasne okreœlenie roli dowódcy, wszystkim powinny byæ znane
sposoby reagowania, decyzje musz¹ zapadaæ szybko, zespo³owa analiza musi s³u¿yæ rozwa¿eniu ró¿nych aspektów kryzysu i ujednoliceniu stanowiska.
Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracyjni, jako cz³onkowie spo³ecznoœci
szkolnej, uczestnicz¹ w procesie zarz¹dzania sytuacj¹ kryzysow¹. – np. jako cz³onkowie rady pedagogicznej opracowuj¹cej modelowy plan dzia³ania na wypadek sytuacji kryzysowej; cz³onkowie
szkolnego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego;
szkolni rzecznicy prasowi; osoby towarzysz¹ce
psychologowi (psychologom) w celu wspierania
uczniów po zakoñczeniu sytuacji kryzysowej.
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Procedury
postêpowania
nauczycieli
w sytuacjach
zagro¿enia dzieci
i m³odzie¿y
demoralizacj¹
i przestêpczoœci¹
Wprowadzenie
Sytuacje zagro¿enia dzieci i m³odzie¿y demoralizacj¹ i przestêpczoœci¹ s¹ obecne w polskich
szko³ach. Nauczyciele nie mog¹ zatem pozostaæ
bezczynni, a ich zadaniem jest reagowaæ na wszelkie niepokoj¹ce sygna³y.
W ka¿dej sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa
mog¹ i powinni zwróciæ siê o pomoc do policji.
Pamiêtajmy, ¿e podstawowym aktem prawnym
reguluj¹cym zasady postêpowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest ustawa
z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w
sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r. nr 35, poz.
228). Policja zgodnie z art. 32e tej ustawy w przypadkach demoralizacji oraz czynów karalnych
zbiera i utrwala dowody, w razie potrzeby dokonuje zatrzymania nieletniego, a tak¿e wykonuje
czynnoœci zlecone przez sêdziego rodzinnego.
Dokumentem wewnêtrznym policji uœciœlaj¹cym te zasady jest zarz¹dzenie nr 18 Komendanta G³ównego Policji z dnia 23 maja 2014 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie metod i form
wykonywania zadañ przez policjantów w zakresie przeciwdzia³ania demoralizacji i przestêpczoœci nieletnich oraz dzia³añ podejmowanych
na rzecz ma³oletnich.
Dyrektorów szkó³ i placówek oœwiatowych
do podejmowania dzia³añ interwencyjnych w
szkole zobowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015
r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w
szko³ach i placówkach systemu oœwiaty dzia³alnoœci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdzia³ania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
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Wychodz¹c naprzeciw potrzebom nauczycieli, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji (MSWiA), jeszcze w 2003 roku, przygotowa³o procedury postêpowania w sytuacjach
zagro¿enia uczniów demoralizacj¹ i przestêpczoœci¹. Pomog¹ one usprawniæ oddzia³ywania szko³y i zwiêkszyæ ich trafnoœæ, a tak¿e
wypracowaæ metody wspó³pracy z policj¹.
Schemat postepowania interwencyjnego w ró¿nych sytuacjach trudnych szko³y mog¹ zaczerpn¹æ z publikacji Program Zapobiegania
Niedostosowaniu Spo³ecznemu i Przestêpczoœci Wœród Dzieci i M³odzie¿y dostêpnej online
na stronie internetowej MSWiA. Nasze opracowanie poœwiêcamy modu³owi Programu dotycz¹cemu procedur postêpowania nauczycieli i metod wspó³pracy szkó³ z policj¹ w sytuacjach zagro¿enia dzieci oraz m³odzie¿y przestêpczoœci¹ i demoralizacj¹, w szczególnoœci
- narkomani¹, alkoholizmem i prostytucj¹. Poszczególne kroki postêpowania nauczycieli
opisane w Programie cytujemy poni¿ej.

Dzia³ania interwencyjne
I. W przypadku uzyskania informacji, ¿e
uczeñ, który nie ukoñczy³ 18 lat, u¿ywa alkoholu lub innych œrodków w celu wprowadzenia siê w san odurzenia, uprawia nierz¹d b¹dŸ
przejawia inne zachowania œwiadcz¹ce o demoralizacji1, nauczyciel powinien podj¹æ nastêpuj¹ce kroki:
1. Przekazaæ uzyskan¹ informacjê wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/
psychologa szkolnego i dyrektora szko³y.
3. Wychowawca wzywa do szko³y rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im
uzyskan¹ informacjê. Przeprowadza rozmowê z
rodzicami oraz uczniem w ich obecnoœci. W
przypadku potwierdzenia informacji zobowi¹zuje ucznia do zaniechania negatywnego postêpowania, rodziców zaœ bezwzglêdnie do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji mo¿e zaproponowaæ rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki
i udzia³ w programie terapeutycznym.
4. Je¿eli rodzice odmawiaj¹ wspó³pracy lub nie
stawiaj¹ siê do szko³y, a nadal z wiarygodnych
Ÿróde³ nap³ywaj¹ informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szko³y pisemnie
powiadamia o zaistnia³ej sytuacji s¹d rodzinny
lub policjê (specjalistê ds. nieletnich).

5. Podobnie w sytuacji, gdy szko³a wykorzysta
wszystkie dostêpne jej œrodki oddzia³ywañ wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrze¿enie
ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem
itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szko³y powiadamia s¹d
rodzinny lub policjê. Dalszy tok postêpowania
le¿y w kompetencjach tych instytucji.
6. Je¿eli zachowania œwiadcz¹ce o demoralizacji przejawia uczeñ, który ukoñczy³ 18 lat, a nie
jest to udzia³ w dzia³alnoœci grup przestêpczych
czy pope³nienie przestêpstwa, to postêpowanie nauczyciela powinno byæ okreœlone przez wewnêtrzny regulamin szko³y.
7. W przypadku uzyskania informacji o pope³nieniu przez ucznia, który ukoñczy³ 17 lat, przestêpstwa œciganego z urzêdu lub jego udzia³u w
dzia³alnoœci grup przestêpczych, zgodnie z art.
304 par. 2 kodeksu postêpowania karnego, dyrektor szko³y jako przedstawiciel instytucji jest
obowi¹zany niezw³ocznie zawiadomiæ o tym prokuratora lub policjê.
II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
¿e na terenie szko³y znajduje siê uczeñ bêd¹cy
pod wp³ywem alkoholu lub narkotyków, powinien podj¹æ nastêpuj¹ce kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcê klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze
wzglêdów bezpieczeñstwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie bêdzie zagro¿one jego ¿ycie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu
trzeŸwoœci lub odurzenia, ewentualnie udzielania
pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szko³y
oraz rodziców/opiekunów, których zobowi¹zuje
do niezw³ocznego odebrania ucznia ze szko³y.
Gdy rodzice/opiekunowie odmówi¹ odebrania
dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki s³u¿by zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szko³y/placówki.
5. Dyrektor szko³y zawiadamia najbli¿sz¹ jednostkê policji, gdy rodzice ucznia bêd¹cego pod
wp³ywem alkoholu odmawiaj¹ przyjœcia do szko³y, a jest on agresywny b¹dŸ swoim zachowaniem
daje powód do zagro¿enia albo zagra¿a ¿yciu lub
zdrowiu innych osób.
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6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeŸwoœci2 policja ma mo¿liwoœæ przewiezienia ucznia
do izby wytrzeŸwieñ albo do policyjnych pomieszczeñ dla osób zatrzymanych - na czas niezbêdny do wytrzeŸwienia (maksymalnie do 24
godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia siê
rodziców/opiekunów oraz s¹d rodzinny, je¿eli
uczeñ nie ukoñczy³ 18 lat.
7. Je¿eli powtarzaj¹ siê przypadki, w których
uczeñ (przed ukoñczeniem 18 lat) znajduje siê
pod wp³ywem alkoholu lub narkotyków na terenie szko³y, to dyrektor szko³y ma obowi¹zek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub s¹du rodzinnego.
8. Spo¿ywanie alkoholu na terenie szko³y przez
ucznia, który ukoñczy³ 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Nale¿y o tym fakcie
powiadomiæ policjê. Dalszy tok postêpowania le¿y
w kompetencji tej instytucji.
III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na
terenie szko³y substancjê przypominaj¹c¹ wygl¹dem narkotyk, powinien podj¹æ nastêpuj¹ce
kroki:
1. Nauczyciel, zachowuj¹c œrodki ostro¿noœci, zabezpiecza substancjê przed dostêpem do
niej osób niepowo³anych oraz ewentualnym jej
zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest mo¿liwe w zakresie dzia³añ
pedagogicznych) ustaliæ, do kogo znaleziona
substancja nale¿y.
2. Powiadamia o zaistnia³ym zdarzeniu dyrektora szko³y, wzywa policjê.
3. Po przyjeŸdzie policji niezw³ocznie przekazuje zabezpieczon¹ substancjê i przekazuje informacje dotycz¹ce szczegó³ów zdarzenia.
IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, ¿e uczeñ posiada przy sobie substancjê przypominaj¹c¹ narkotyk, powinien podj¹æ nastêpuj¹ce kroki:
1. Nauczyciel w obecnoœci innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo
¿¹daæ, aby uczeñ przekaza³ mu tê substancjê,
pokaza³ zawartoœæ torby szkolnej oraz kieszeni (we w³asnej odzie¿y), ewentualnie innych

przedmiotów budz¹cych podejrzenie co do ich
zwi¹zku z poszukiwan¹ substancj¹. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonaæ czynnoœci przeszukania odzie¿y ani plecaka ucznia
- jest to czynnoœæ zastrze¿ona wy³¹cznie dla
policji.
2. O swoich spostrze¿eniach powiadamia dyrektora szko³y oraz rodziców/opiekunów ucznia
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku gdy uczeñ mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartoœci plecaka, dyrektor szko³y wzywa policjê, która przeszukuje odzie¿ i przedmioty nale¿¹ce do ucznia oraz zabezpiecza znalezion¹
substancjê i zabiera j¹ do ekspertyzy.
4. Je¿eli uczeñ wyda substancjê dobrowolnie,
nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowi¹zany jest bezzw³ocznie przekazaæ j¹ do jednostki policji. Wczeœniej próbuje ustaliæ, w jaki
sposób i od kogo uczeñ naby³ substancjê. Ca³e
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporz¹dzaj¹c
mo¿liwie dok³adn¹ notatkê z ustaleñ wraz ze swoimi spostrze¿eniami.
W ka¿dym przypadku pope³nienia czynu karalnego poprzez ucznia, który nie ukoñczy³ 17
lat, nale¿y zawiadomiæ policjê lub s¹d rodzinny, a w przypadku pope³nienia przestêpstwa
przez ucznia, który ukoñczy³ 17 rok ¿ycia, prokuratora lub policjê (art. 4 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii i art. 304 kodeksu postêpowania karnego).
V. Postêpowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestêpstwa:
• niezw³oczne powiadomienie dyrektora
szko³y;
• ustalenie okolicznoœci czynu i ewentualnych
œwiadków zdarzenia;
• przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szko³y) dyrektorowi szko³y lub
pedagogowi szkolnemu pod opiekê;
• powiadomienie rodziców ucznia sprawcy;
• niezw³oczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest powa¿na (rozbój, uszkodzenie cia³a itp.) lub sprawca nie jest uczniem
szko³y i jego to¿samoœæ nie jest nikomu znana;
• zabezpieczenie ewentualnych dowodów
przestêpstwa i przekazanie ich policji (np. spraw-
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ca rozboju na terenie szko³y u¿ywa no¿a i uciekaj¹c porzuca go lub jakiœ przedmiot pochodz¹cy z kradzie¿y).
VI. Postêpowanie nauczyciela wobec ucznia,
który sta³ siê ofiar¹ czynu karalnego:
• udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej b¹dŸ zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara dozna³a obra¿eñ;
• niezw³oczne powiadomienie dyrektora
szko³y;
• powiadomienie rodziców ucznia;
• niezw³oczne wezwanie policji, w przypadku
kiedy istnieje koniecznoœæ profesjonalnego zabezpieczenia œladów przestêpstwa, ustalenia okolicznoœci i ewentualnych œwiadków zdarzenia.
W przypadku znalezienia na terenie szko³y broni, materia³ów wybuchowych, innych
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów
nale¿y zapewniæ bezpieczeñstwo przebywaj¹cym na terenie szko³y osobom, uniemo¿liwiæ
dostêp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwaæ policjê - tel. 997 lub 112.

Metody wspó³pracy z policj¹
W ramach d³ugofalowej pracy szko³a i policja
utrzymuj¹ sta³¹, bie¿¹c¹ wspó³pracê w zakresie
profilaktyki zagro¿eñ.
Koordynatorami wspó³pracy powinni byæ: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich w³aœciwej jednostki policji.
Do wspó³pracy ze szko³¹ zobowi¹zany jest
tak¿e dzielnicowy, w rejonie którego znajduje siê szko³a/placówka. Pracownicy szko³y wyznaczeni do wspó³pracy z policj¹, specjaliœci
ds. nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustaliæ wzajemne zasady kontaktu, by móc
na bie¿¹co wymieniaæ informacje i rozwi¹zywaæ problemy zwi¹zane z bezpieczeñstwem i
dobrem uczniów.
W ramach wspó³pracy policji ze szko³¹ organizuje siê:
• spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkó³ z zaproszonymi specjalistami, podejmuj¹ce tematykê zagro¿eñ przestêpczoœci¹ oraz demoralizacjê dzieci i m³odzie¿y w œrodowisku lokalnym;

• spotkania tematyczne m³odzie¿y szkolnej
z udzia³em policjantów m.in. na temat odpowiedzialnoœci nieletnich za pope³nione czyny
karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeŸwoœci itp. oraz sposobów unikania zagro¿eñ;
• informowanie policji o zdarzeniach na terenie szko³y „wype³niaj¹cych znamiona przestêpstwa”, stanowi¹cych zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i m³odzie¿y;
• udzielenie przez policjê pomocy szkole w rozwi¹zywaniu trudnych, mog¹cych mieæ pod³o¿e
przestêpcze problemów, które zaistnia³y na terenie szko³y;
• wspólny – szko³y i policji – udzia³ w lokalnych programach profilaktyki zwi¹zanych z
zapewnieniem bezpieczeñstwa uczniom oraz
zapobieganiem demoralizacji i przestêpczoœci
nieletnich.
Policja powinna byæ wzywana do szko³y w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach […]” albo gdy wyczerpane zostan¹ œrodki mo¿liwe do zastosowania
przez szko³ê w okreœlonej sytuacji, w których obecnoœæ policji jest konieczna. Ka¿da, dotycz¹ca uczniów, wizyta policjanta
w szkole, powinna byæ wczeœniej zasygnalizowana dyrektorowi szko³y lub uzgodniona z innymi pracownikami szko³y.
XXX
Naruszenie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, pope³nienie czynu zabronionego, systematyczne
uchylanie siê od obowi¹zku szkolnego, w³óczêgostwo, udzia³ w dzia³alnoœci grup przestêpczych
– art. 4 par. 1 ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich.
2.
Stan nietrzeŸwoœci zachodzi, gdy zawartoœæ
alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
stê¿enia we krwi powy¿ej 0,5 promila lub obecnoœci w wydychanym powietrzu powy¿ej 0,25 mg
alkoholu w 1 dm3.
Opracowanie: Dorota Macander
Na podstawie Programu Zapobiegania
Niedostosowaniu Spo³ecznemu
i Przestêpczoœci Wœród Dzieci i M³odzie¿y
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
I Administracji na lata 2003-2013
www.ore.edu.pl
1.
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M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy
dla Dziewcz¹t w Szczecinie

Jak one ratuj¹!
Od 3 lat w M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym dla Dziewcz¹t w Szczecinie realizowany jest Program „Ka¿dy Umie Ratowaæ”. Jego pomys³odawca i lider, wychowawca w internacie,
Leszek Czarnecki mówi, ¿e jest to program skierowany do ka¿dego m³odego cz³owieka: – Uczymy jak udzielaæ pierwszej pomocy w nag³ych sytuacjach. Ta wiedza jest bezcenna!
Do tej pory ekipa m³odych ratowniczek z ulicy
Kamiennej przeszkoli³a przesz³o 800 m³odych
ludzi ze szczeciñskich przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów. Warsztaty koñcz¹ siê certyfikatami dla uczestników.

Krótka charakterystyka
programu
„Ka¿dy Umie Ratowaæ”:

Niesienie pierwszej pomocy podczas wypadków
w domu, podczas gier i zabaw oraz w sytuacjach
wypadków komunikacyjnych jest bardzo wa¿n¹
umiejêtnoœci¹.
Ka¿dy z nas mo¿e byæ œwiadkiem zdarzenia zagra¿aj¹cemu ¿yciu i zdrowiu osób znajduj¹cych
siê w naszym otoczeniu. Posiadanie wiedzy i umiejêtnoœci pozwalaj¹cych pomóc osobie poszkodowanej mo¿e uratowaæ jego ¿ycie lub zapobiec kalectwu. Np. w sytuacji wypadku samochodowego
najczêstsz¹ przyczyn¹ œmierci osób poszkodowanych jest nie udro¿nienie dróg oddechowych a
wystarczy po prostu odchyliæ g³owê do ty³u i utrzymywaæ ja w takiej pozycji a¿ do przejêcia czynno-

œci ratowniczych przez wyspecjalizowane s³u¿by.
Jedn¹ z najbardziej wa¿nych czynnoœci w ka¿dej
sytuacji zagra¿aj¹cej ¿yciu i zdrowiu osoby trzeciej jest prawid³owe wezwanie pomocy.
Najczêœciej ka¿dy z nas napotyka jednak sytuacje które zdarz¹ siê naszym najbli¿szym: oparzenie podczas prasowania lub gotowania, pora¿enie
pr¹dem, uk¹szenie przez owada, z³amanie lub rana
krwawi¹ca spowodowana upadkiem z roweru…

Cele podstawowe:

• ukszta³towanie w³aœciwej postawy spo³ecznej,wskazanie wagi jak¹ niesie umiejêtnoœæ udzilania pierwszej pomocy innej osobie,
• podwy¿szenie œwiadomoœci i bezpieczeñstwa
naszego otoczenia,
• budowa pozytywnych postaw i empatii w stosunku do innych,
• ustawiczne podnoszenie w³asnych umiejêtnoœci.

Za³o¿enia programu:

Program zajêæ pierwszej pomocy jest odwzorowaniem podstawowego kursu stra¿ackiego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Ca³oœæ dzieli siê na dwie czêœci, pierwsza jest
czêœci¹ teoretyczna poruszaj¹ca nastêpuj¹ce zagadnienia:
• bezpieczeñstwo w³asne, zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
• badanie urazowe,
• opatrywanie ran, zadrapañ, krwotoków, cia³a
obce,
• z³amania, z³amania otwarte,
• resuscytacja kr¹¿eniowo-oddechowa BLS,
BLS/AED (u¿ycie defibrylatora),
• wstrz¹s, epilepsja (atak padaczki), udar cieplny,
• postêpowanie podczas zad³awienia, utrata
przytomnoœci, omdlenie,
• oparzenia, odmro¿enia, pora¿enie pr¹dem
elektrycznym,
• zatrucia, cia³o obce w uchu,
nosie, uk¹szenie,
• wypadek komunikacyjny.
Po zakoñczeniu zajêæ teoretycznych
mo¿na przejœæ do zajêæ praktycznych.
Podczas których m³odzie¿ uczy siê jak
prze³o¿yæ nabyta wiedzê i umiejêtnoœci w praktyczne dzia³ania. Zajêcia
praktyczne maj¹ formê scenek rodzajowych (dramowych), podczas których
bardzo czêsto zmienia siê scenariusz
w zale¿noœci jakie podejm¹ dzia³ania
ratownicy. Tak te¿ wygl¹daj¹ zadania
podczas zawodów w udzielaniu pierwszej pomocy.
Przecie¿ po zapoznaniu siê z materia³em najlepiej skonfrontowaæ
swoje umiejêtnoœci. Jest to mo¿li-
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we, pod koniec maja! W tym czasie organizowany jest wojewódzki konkurs udzielania pierwszej
pomocy dla uczniów gimnazjów.
Podczas przygotowania wychowanek do udzia³u
w konkursie wdra¿any jest ogólno przyjêty podzia³
pracy w zespole ratowniczym, oparty na standardach
dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. System ten
opiera siê na pracy w rotach, rota to para ratowników
w której jeden z nich jest osob¹ podejmuj¹ca decyzje. Standard grupy sk³ada siê z piêciu osób, dowódcy grupy i dwóch rot. Dowódca jest koordynatorem
dzia³añ, osob¹ odpowiedzialn¹ za podejmowanie
decyzji pocz¹wszy od rozpoznania terenu dzia³añ,
zebrania wywiadu, sprawdzenia bezpieczeñstwa, podzia³u i rozdzielenia zadañ, koordynacji wykonywanych czynnoœci, postêpach, œrodkach i materia³ach
potrzebnych do kontynuowania pracy, stanie zdrowia poszkodowanych oraz sposobie ich ewakuacji.
Przygotowujemy siê równie¿ do testów które
s¹ warunkiem zakwalifikowania do praktycznej
czêœci zawodów.
W drugi semestrze zostaliœmy zaproszeni do
przeprowadzenia zajêæ w jednym z przedszkoli w
Szczecinie. Za³o¿eniem warsztatów by³o prowadzenie zajêæ przez dziewczêta, dzieleniem siê
swoj¹ wiedza i umiejêtnoœciami nabytymi w
pierwszym pó³roczu. Wychodz¹c poza mury naszej placówki postanowiliœmy wymyœliæ nazwê
dla Naszej inicjatywy. Bardzo szybko zdecydowaliœmy siê na nazw „Ka¿dy Umie Ratowaæ”!
Skoro wychowanki MOW i przedszkolaki
umiej¹ ratowaæ to, powinien umieæ „Ka¿dy”!
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Jakie s¹ korzyœci
wynikaj¹ce z programu?

Dla wychowanek:
• nabycie nowych umiejêtnoœci i poszerzenie
posiadanej wiedzy,
• zbudowanie i wzmocnienie œwiadomoœci o
potrzebie umiejêtnoœci ratowniczych w celu poprawy bezpieczeñstwa swego otoczenia,
• uœwiadomienie jak wa¿ne s¹ empatia i chêæ
pomocy.

• nawi¹zanie wspó³pracy z nowymi instytucjami i placówkami.
Zainteresowani mog¹ kontaktowaæ siê z organizatorem warsztatów pod adresem e mailowym: smow@onet.pl. Dziewczêta wraz z opiekunem na pewno przyjad¹ i zademonstruj¹ sposoby
udzielania pierwszej pomocy!

Dla oœrodka:
• podniesienie poziomu œwiadomoœci i bezpieczeñstwa placówki,
• podnoszenie merytorycznej oferty placówki
w obszarze profilaktyki i wychowania, rozszerzenie oferty oœrodka o atrakcyjne dla dziewcz¹t formy oddzia³ywañ,

KONKURS ROZSTRZYGNIÊTY!
Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O Z£OT¥ METAFORÊ” Szczecin 2019, w sk³adzie: dr Wojciech Kral (przewodnicz¹cy) – poeta, t³umacz,
publicysta; Leszek Dembek – poeta, animator
kultury, prezes ZLP O. Szczecin; Rafa³ Podraza
– pisarz, dziennikarz oraz Danuta Sepuco (sekretarz) – poetka, dziennikarka, pedago¿ka –
po zapoznaniu siê z 88 wierszami nades³anymi
przez 30 uczestników z 20 miast w Polsce, na
posiedzeniu 17 maja 2019 r. postanowi³o przyznaæ:
NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA:
1. Magdalenie Cybulskiej „Storczyk” z £odzi
za zestaw wierszy
2. Ma³gorzacie Hrycaj „Euterpe” ze Szczecina za zestaw wierszy
3. Annie Piliszewskiej „Fantasmagorie” z Wieliczki za zestaw wierszy
4. Edycie Rauhut „S(³)owa” ze Szczecina za
zestaw wierszy
5. Edyci Rozenfeld „Demeter” ze Œwinoujœcia za zestaw wierszy
6. Teodozji Œwiderskiej „Naukrate” z Opola
za zestaw wierszy
JURY ZAUWA¯Y£O WIERSZE AUTORÓW:
1. Tadeusza Charmuszki „Skarabeusz” Suwa³ki, wiersz – Laska
2. Grzegorza Chwieduka „Balkon” Kêpice,
wiersz – Bardzo nie bardzo
3. Tadeusza Dejneckiego „SAL” P³ock, wiersz
– Poeta

4. Anny Jakubczak „Maria Ivanova” Szczecin, wiersz – Œwiat³owód
5. Krzysztofa Kokota „Granit” Nowy Targ,
wiersz – Tu siê urodzi³em
6. Barbary Moraczewskiej-Jankowskiej „Hihot” Szczecin, wiersz – Lot
7. Danuty Olczak „Amari” Konin, wiersz Pejza¿ mi³oœci
8. Haliny Surmacz „Gala” Szczecin, wiersz
– Droga
9. Paw³a Œlusarczyka „Popiór” Zakopane,
wiersz – Jesieñ
10. Iwony Œwierkuli „Orient Express” Warszawa, wiersz – Cz³owiek i poci¹g
11. Adama Boles³awa Wierzbickiego „Sto
Salamander” D³u¿ek k. Lubska, wiersz – Po najwiêkszej z burz
Dziêkujemy za udzia³ w KONKURSIE i gratulujemy Laureatom oraz Wyró¿nionym Autorom!
UWAGA!
Nazwiska Laureatów, Wyró¿nionych oraz
Autorów Zauwa¿onych podano w kolejnoœci
alfabetycznej, bez wskazania nagród i wyró¿nieñ.
Wiersze wymienionych Autorów zostan¹
opublikowane w Almanachu poetyckim IV
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.
Józefa Bursewicza "O Z³ot¹ Metaforê” i wrêczone 23. czerwca 2019 roku o godz. 12.00
podczas galowego Koncertu w Ogrodzie "Ró¿anka" w Szczecinie. Nieobecnym nagrody i
egzemplarze Almanachu zostan¹ wys³ane
poczt¹.
Organizator
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Akcent

Ma³gorzata Hrycaj

Aponia w ogrodzie

bezbolesnoœæ w ogrodach akcentów …
Jest jakieœ piêkno tego œwiata,
jednak aby je w pe³ni odczuæ,
trzeba zwróciæ siê ku wewnêtrznej wra¿liwoœci,
ku „prawdzie serca”.
Bohdan Misiuna
Wysia³y mi siê obficie akcenty znaczeñ w ogrodzie… A gdzie¿by siê wysiaæ mia³y, jak nie wœród
wierszy? A poœród nich wzesz³a i aponia… Có¿
to takiego? Nowy akcent.
Dosz³am do niej. Aponia to z greckiego bezbolesnoœæ, lenistwo. W filozofii termin u¿ywany by³
zamiennie lub ³¹cznie z ataraksj¹, oznacza³ spokój duszy i umys³u, pogodê ducha, uznawane
przez wielu filozofów staro¿ytnych za cel ¿ycia
szczêœliwego.
A dziœ? Czy ktoœ hoduje w swoim ogrodzie intymnym bezbolesnoœæ i spokój ducha? Czy wspó³czeœnie mo¿emy je prze¿ywaæ, bêd¹c nieustannie
w pogoni za…?
Ka¿dy z nas ma swój tajemniczy ogród. W nim
odkrywa i pielêgnuje na swój sposób piêkno tego
œwiata, hoduje egzotyczne roœliny swoich wra¿eñ,
marzeñ, wspomnieñ. Tworzy z wyobraŸni¹ architektoniczne cuda albo pozwala robiæ to naturze. Naturalnie, wstêp do naszego ogrodu maj¹ nie wszyscy.
To teren prywatny, niedostêpny do zwiedzania.

A jednak dosta³am nie tak dawno zaproszenie do takiego ogrodu… Ogrodniczka by³a mi
ju¿ znana, wiêc z ciekawoœci¹ wybra³am siê z
wizyt¹… Ju¿ na progu zachwyci³ mnie widok
baœniowy…
Oto patrzê na wiotk¹ pajêczynê rozci¹gniêt¹
w zielonym mroku, miêkko zaczepion¹ o framugê okna i drzewa, mo¿e krzewu… Nie wiadomo, bo zielonoœæ rozmywa siê pod dotkniêciem wzroku… Bia³a mg³a lekko ko³ysze siê
pod wp³ywem oddechu, faktura pajêczych nitek srebrzy siê ksiê¿ycem, który œwieci, ale
go nie ma… po pochy³oœci bieli zsuwa siê
z³ota kula, mo¿e jab³ko, mo¿e inny wymarzony, upragniony owoc… z³ote jab³ko Hesperyd?... Obserwujê dziewczynkê œmia³o
wdrapuj¹c¹ siê po delikatnych nitkach, by
ufnie dosiêgn¹æ… marzenia, z³otej kuli, owocu… tocz¹cego siê przecie¿ do niej… Czy
pochwyci swoje szczêœcie…?
To czarowne powitanie u bramy ogrodu (czyli
na ok³adce ksi¹¿ki) zawdziêczam Autorce Aponii w ogrodzie Ma³gorzacie Hrycaj oraz Autorce zdjêcia, Marii Kuczarze.
Wchodzê w g³¹b. Rozgl¹dam siê poœród realistycznych i jednoczeœnie oryginalnych zdjêæ
kwiatów? motywów przewodnich, górskich i morskich pejza¿y, miejsc otulonych sentymentalnym
uczuciem rodzinnej przynale¿noœci. Dope³niam
je w¹tkami rozsianych tematów, akcentujê ich
znaczenia.
Tom poezji Aponia w ogrodzie Ma³gorzaty Hrycaj dostarcza ich wiele… Bohaterka, wiêcej ni¿
jedna… Tak, tak ...przecie¿ ten korowód têczowych kobiet-motyli w grupie tañca etnicznego
na fotografii wiruje tak¿e poœród wersów, a taniec to jedno ze s³ów-kluczy u Poetki. Pojawiaj¹
siê te¿ bohaterki-adresatki dedykowanych wierszy. Jednak na plan pierwszy wysuwa siê ta g³ówna
postaæ liryczna, nawet w którymœ momencie wyznaje swoje imiê:
pozwoli³am siê znaleŸæ/ rozsypa³am siê piaskiem/
posiad³eœ wiedzê tajemn¹/ odebra³eœ mnie wiatrom/ nazwa³eœ Ma³gorzat¹
Tym razem jednak bardziej ni¿ osoba intryguje mnie ogród.Jest ogromny. Jego przestrzeñ
od… morza do gór… zdumiewa… We wszystkich tych wersach (poœwiêconych naturze, krajobrazom, widokom, ogrodzonym kamienicami
(…) obrazom fauny-miastom) wyra¿a moja Przewodniczka swoje zachwycenie, zafascynowanie,
mi³oœæ do tych miejsc i przestrzeni… bo tylko
w nich mo¿e odnajdywaæ swoje poetyckie na-
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tchnienia. To one… skalne stoki, górskie szczyty, piaszczyste pla¿e s¹ sceneri¹ dla jej artystycznych kreacji, tak fotograficznych jak i wyra¿onych s³owami. Ona zaœ nie ukrywa siê przy
tym za mask¹, ods³ania swoje, aktywne w biegu ¿ycia, liryczne ja.
Przyroda, a w³aœciwie natura, w wierszach
Ma³gorzaty Hrycaj zajmuje pierwsze miejsce.
Jest wszechobecna we wszystkich swoich przejawach. Jest organiczna, fizjologiczna, opisywana przez Autorkê ze skrupulatnoœci¹ naukowca w laboratorium i przenoszona w sytuacje odleg³e od badañ empirycznych, w przestrzenie emocji i doznañ zmys³owo-psychicznych, czyli nierozerwalnie spojona zostaje z
ludŸmi.
Ma³gorzata Hrycaj posiad³a szczególny dar
analizy i syntezy poetyckiej, wyodrêbniania i
scalania elementów œwiatów pozornie odleg³ych,
obcych sobie. A przecie¿ œwiat abstrakcyjnych
uczuæ i zmys³owego doœwiadczania rzeczywistoœci to ten sam œwiat. Doznanie fizyczne musi
wynikaæ/wnikaæ w psychiczne, wtedy jest pe³nia. Dla cz³owieka wra¿liwego mi³oœæ erotyczna
mo¿e byæ przecie¿ Ÿród³em odczucia wiecznoœci prze¿ywanej chwili. A u Poetki mo¿e odbywaæ siê to jeszcze na poziomie”komórkowym”
na przyk³ad tak jak w wierszu: wed³ug Bursy
– jestem pod twoim pantofelkiem
– nie, jesteœ m o i m pantofelkiem
wolê ciê od reszty œwiata
wzruszaj¹ mnie twoje wodniczki
rzêski pl¹saj¹ frywolnie j¹dra
wabi¹ tajemnic¹ z pellikuli krzycz¹
nawet kiedy rzucasz mi w twarz
trichocysty wielbiê twój kod
genetyczny
lecz gdy powiesz: nie lubiê
o pó³nocy ciê zgubiê
Zdumiewaj¹ce! Uœwiadamiam sobie, ¿e nie
potrafiê wybieraæ pojedynczych wersów z wierszy Ma³gorzaty Hrycaj, by pos³u¿yæ siê cytatem dla uzupe³nienia myœli. Muszê wiersze pozostawiaæ w ca³oœci. Teksty s¹ tak zwarte, ¿e
po rozerwaniu staj¹ siê osierocone, trac¹ swoje
znaczenia, ubo¿ej¹… Mo¿na to sprawdziæ na
przyk³adzie powy¿ej. Nie mog³am tych strof
podzieliæ, wyodrêbniæ, gdy¿ natychmiast trac¹
swój blask, wymowê, ideê. Po prostu swoje bycie. Znika ich przemilczenie, ich podtekst, np.

zgubiony o pó³nocy pantofelek? To mocna,
wed³ug mnie, strona stylu i pisania Poetki.
O erotykach Ma³gorzaty Hrycaj móg³by powstaæ osobny rozdzia³, nie tylko w tym eseju.
Pisa³a o nich Magdalena Wêgrzynowicz -Plichta
w swoim wstêpie do pierwszego tomu wierszy
Autorki, Pod baldachimem krwawnika.
A ja mam szukaæ w ogrodzie szczeciñskiej
Poetki , która bez gór ¿yæ nie potrafi, akcentów
aponii. Tu zastanawiam siê: Jaki to w koñcu
by³ zamys³ Autorki, sk¹din¹d osoby wcale nie
spokojnej a obdarzonej temperamentem, ¿e o
pracowitoœci nie wspomnê? Czy zaprasza do
ogrodu poleniuchowaæ, oddawaæ siê pasywnemu wypoczynkowi, który doprowadza do zaniechania dzia³añ, czy te¿ jej zamiarem jes zachêta do poszukiwañ epikurejskiej pogody ducha, uspokojenia duszy i myœli, stanu uwa¿anego za szczêœcie, cel ¿ycia?
I tu pytania mno¿¹ pytania: Jak czytaæ ten
ogród? Gdzie szukaæ akcentów porz¹dku i harmonii? Jak oddalaæ burze i niepokoje? W jakim zak¹tku Arkadii/Edenu/sielskiej Narnii,
mo¿e w Krainie £agodnoœci albo Kraju lat
dziecinnych… Koœcielisku ? nale¿y poszukiwaæ aponii i ataraksjji, które s¹ towarzyszkami eudajmonii? Personifikacja pojêæ…? Czy
mo¿e znajdê je jako roœliny ozdobne, a nawet
lecznicze, w ogrodzie Poetki poœród piêkna
tego œwiata? W pytaniu ostatnim odnajdujê
odpowiedŸ.
Autorka tomu wierszy Aponia w ogrodzie tak
komponuje nowy i obfity wybór wierszy, by czytelnik móg³ znaleŸæ w nich odpowiedzi na nurtuj¹ce go pytania. Dzieli teksty na rozdzia³y, a
te opatruje motywem kwiatowym wynikaj¹cym
ideowo z wiersza-prologu groszki, maki, tojady.
Tytu³y wcale nie s¹ przypadkowe, odpowiednie
kwiaty na zdjêciach nios¹ w sobie przemilczane
podteksty. Pierwszy rozdzia³ mieœci m.in. wspomnienia dzieciñstwa, dedykacje przyjacio³om i
bliskim, pogodne refleksje o miejscach w ukochanych Tatrach, z których przecie¿ wywodz¹
siê korzenie samej Poetki. To groszki. W makach zamykaj¹ siê symbolicznie zmys³y, a w nich
erotyki i wyznania ja lirycznego w konfiguracjach duetu kochanków. Maki to tak¿e kwiaty
Persefony, kwiaty snu/œmierci. Odniesienia metaforyczne i symboliczne do stanów pozazmys³owych /delirycznych uniesieñ?/ mo¿e. I w koñcu tojady. Wybór wierszy, które nosz¹ œlady nie
tylko jadu, trucizny, ale te¿ rozgoryczeñ, rozczarowañ, ale nade wszystko, piêknego jak same
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kwiaty tojadu, przyzwolenia na los. Mo¿na przecie¿ wadziæ siê z ¿yciem, z bogami, z przemijaniem, wyra¿aæ swoje emocje spo³eczne czy mówi¹ce o narodowej to¿samoœci, wyra¿aæ sprzeciwy i aprobatê. Z tego naszego prawa do wyboru
oraz do buntu korzysta bohaterka liryczna poetyckich wyznañ.
W towarzystwie Aponii, Ataraksji i Eudajmonii, towarzyszek mojego ulubionego filozofa Epikura , odnajdujê w piêknych i coraz mi bli¿szych
ogrodach Ma³gorzaty Hrycaj te akcenty, których
poszukiwa³am. Aponia i ataraksja sprzyjaj¹ stoickiemu ogl¹dowi œwiata i naszej wspó³czesnej
rzeczywistoœci, a wiersze Poetki buduj¹ mi now¹
architekturê z dotychczasowych pogl¹dów.
Mówi¹ o wyborze tego, w co wierzê:
wierzê…/ w niebo harmonii/ i piek³o chaosu/
w mojej g³owie mi³oœci znak?/
tabletek garœæ?/ serotoniny transport/ prawid³owy// …wierzê//
Gruntuj¹ epikurejskie pogodzenie siê/przyzwolenie na przeznaczenie (w wierszu: naturalna)
gram w wielk¹ grê ze œwiatem/ w wielu dziedzinach nie znam/ odpowiedzi utknê³am miêdzy/
wschodem a zachodem ziarno/ czekaj¹ce na zasiew coraz mocniej/
siê marszczê w œwiecie niepewnych/ znaczeñ
by w tekœcie 3…2…1 wyraziæ dobitnie apel/
przes³anie, tak¿e ju¿ moje: choæ nie znamy ostatecznej stacji/ dopóki œwit nadziej¹ ból oczyszcza/ oddychaj//
Aponia (dopiero teraz dostrzegam koj¹co
miêkki oddech tego s³owa - bezbolesnoœæ) goœci w ogrodzie poœród gór, poœród chmur i nad
morzem… Poœród groszków dziewczêcych, maków zmys³owych dojrza³oœci, tojadów truj¹cych, ale przecie¿ i one s¹ potrzebne do pe³ni… i stanowi¹ integraln¹ czêœæ ogrodu. Aponia uœwiadamia mi tê pe³niê jednoœci z ogrodem, który proponuje ze wszystkimi swoimi
akcentami na wiersze i tematy Ma³gorzata Hrycaj, z nich bowiem czerpie entuzjastyczn¹ radoœæ i niczym nieograniczone (a przy tym zaraŸliwe) umi³owanie urody œwiata: wyznaczam
sobie czas do koñca/ œwiata/ tylko mi³oœæ wymaga// zdecydowanego dzia³ania//
Ten entuzjazm Poetki zawiera siê w niezwykle
emocjonalnej poincie wiersza zza szyby, która staje siê te¿ moj¹ „prawd¹ serca” po wizycie w ogrodzie Ma³gorzaty Hrycaj:
przetrwamy/ jeœli uda nam siê piêknieæ/ m i m o//

Krystyna Rodzewicz

EUROPO... EUROPA!

Aborda¿e i przepowiastki… a mo¿e
silva rerum we wspó³czesnej Europie?
O „wielkoœci” literatury nie mog¹ decydowaæ
jedynie kryteria literackie, chocia¿ trzeba
pamiêtaæ, ¿e jedynie wed³ug kryteriów
literackich
mo¿na okreœliæ, czy dane dzie³o jest
literatur¹.
Thomas Stearns Eliot
Tak dla siebie, dla przypomnienia i dla postawienia drogowskazu poœród dywagacji na temat
dzie³a literackiego, które w³aœnie czytam, przytaczam sobie to niezmiernie wa¿ne zdanie (dla Twórcy jak i Odbiorcy) Thomasa Stearns'a Eliota. Zawsze bowiem nachodz¹ mnie w¹tpliwoœci natury
genologicznej i typologicznej, gdy przychodzi
mi zakwalifikowaæ, chocia¿by na w³asny u¿ytek,
odczytywany w³aœnie tekst. A tu jeszcze dodatkowe utrudnienia, bo Autorka jak kameleon
zmienna, co rusz w innej roli, w innej masce.
W odniesieniu do obecnej lektury, czyli do
czwartej ksi¹¿ki Krystyny Rodzewicz, znowu mam
w¹tpliwoœci. Na szczêœcie nie muszê okreœlaæ gatunków. Sama Autorka podpowiada, ¿e s¹ to przypowiastki, czasem szkice, obrazki. Czyli jakieœ
przes³ania, teksty ocieraj¹ce siê o reporta¿, ale i
nasycone fikcj¹ sfabularyzowane zdarzenia. Ale
nêci interpretacyjnie ta prowokacja na pierwszym
miejscu w podtytule ? Aborda¿e i…
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Zdajê sobie sprawê, ¿e… Ona (Poetka) znowu
bawi siê s³owami, znaczeniami, stylami, gatunkami… i tworzy nowe, swoje w³asne (jak zwykle
chêtnie groteskowe) oryginalne
humoreski, fizjologiczne obrazki, czêsto kliniczne retrospekcje…
S³owem autorskie klimaty. Zagl¹da w przesz³oœæ,
nawet odleg³¹, pras³owiañsk¹, by zaraz potem
odwiedzaæ futurystyczne parki technologiczne pod
Szczecinem albo wa³êsaæ siê we snach poœród
kosmicznych galaktyk… i to w hotelowym ³ó¿ku
w Budapeszcie! Smakuje ze swoj¹ bohaterk¹ liczi
na rajskiej wyspie Reunion i ka¿e innej …usychaæ z pragnienia za ³ykiem herbaty w piwiarniach
Pragi… Nielegalnie przekracza z m³odymi kobietami granice w Perpignan, by za chwilê prze¿ywaæ ró¿ne stany emocjonalne w Londynie z przebudzeniem w³¹cznie, kolejnej wykreowanej dziewczyny.
Zamyka te swoje rozsypanki z tematów wymienionych powy¿ej w krótkiej formie literackich…
podtytu³owych przypowiastek, sama nazwa³abym
je przepowiastkami, bo s¹ to, zminimalizowane
czasem do strony, teksty sygnalizuj¹ce raczej opowiastkê/historyjkê… czasem epizody jakieœ okiem
reporterki pochwycone lub przechwycone z wiruj¹cego wokó³ nas czasu… zgie³k dnia, zgrzyt hamulców, zderzenie… zgrabna pointa… i nastêpny zakrêt ju¿ w innym miejscu… Europy, w innym czasie nieteraŸniejszym, najczêœciej zamkniêtym… b³yskiem flesza utrwalaj¹cego zdjêcie zdarzenia w pamiêci…
Materia³ do reporta¿u z …aborda¿u zdarzeñ,
zetkniêæ, skojarzeñ, a nawet rozmarzeñ…
Tak oto, najogólniej, zapisujê refleksje po zapoznaniu siê z najnowsz¹ proz¹ Krystyny Rodzewicz, pod znamiennym, wiele mówi¹cym tytu³em
– EUROPO… EUROPA! I jeszcze na dodatek ten
wykrzyknik w rozb³ysku super nowej…! – na
ok³adce, oczywiœcie.
Wracam do gatunkowej przypowiastki – która
jest œladem i reporta¿u, i groteski po czêœci, ale
te¿ od czasu do czasu parabol¹ ze swoim alegoryczno-symbolicznym przekazem. S¹ to dla mnie
teksty wieloznaczne, skryte pod prost¹ i pozornie
niewiele kryj¹c¹ szatk¹ s³ów. Namalowane obrazki zdarzeñ (czasem tylko zajœæ), rozpryski emocji,
a jednak powstrzymuj¹ce mnie w pó³ kroku, przyci¹gaj¹ce spojrzenie do… samochodowego wypadku, kieruj¹ce wzrok do mijanego ogródka, do obejrzenia siê za… lub przyjrzenia siê komuœ (pasa¿e-

rowi w kilcie?) albo czemuœ (obrazowi/rzeŸbie
Salvadora Dali w Figures) z bliska.
A potem, gdy ju¿ wychodzê z zaczarowanego
krêgu owych przypowiastek opatrzonych wykrzyknikiem EUROPA!… próbujê dopowiedzieæ
sobie, byæ mo¿e za Autork¹ - popatrz! to taka
by³aœ i jesteœ nasza EUROPO. I w tym momencie
porywaj¹ mnie fal¹ refleksje: …a jakie s¹ moje
korzenie w odleg³ej przesz³oœci… sk¹d przysz³am? co tu robiê? dok¹d zmierzam? – i podobnie jak bohaterka (Miêdzy)Narodowoœci codziennej zadajê sobie pytanie: A co z reszt¹ nacji s³owiañskich czy innych, na przyk³ad o europejskiej
proweniencji, odnajdywanych w ¿yciorysach ka¿dego z nas? …albo po podró¿y wirtualnej do
Skandynawii w tekstach: Ucho po skandynawsku czy Nudyœci miêdzy fiordami zastanawiam siê,
jak bardzo ró¿nimy siê mentalnie i jaki, w zwi¹zku z tym, pozostawiamy obraz naszej nacji w
pamiêci tamtejszych mieszkañców? …gdzie indziej rozwa¿am, z podpowiedzi Autorki, problemy Jej bohaterów: moralne ? mê¿a i ¿ony z
Gwiazdkowych rozterek; spo³eczno-obyczajowe
– kobiety obserwuj¹cej swoich s¹siadów w przydomowych ogródkach, w Warszawskich spotkaniach trzeciego stopnia; emocjonalne – maturzystki wyruszaj¹cej z ciep³ego rodzinnego gniazda
do obcego Londynu, do pracy i… po przygodê
w œwiecie dot¹d nieznanym, w Przebudzeniu
Œpi¹cej Królewny; w koñcu analizujê psychologiczne problemy niedojrza³ej matki zwierzaj¹cej
paryskiemu psychiatrze swoje zaniedbania wychowawcze wobec syna alkoholika… w Spowiedzi.
Jest wiele tych zderzeñ wydobytych akcentem
aborda¿y na œwiat³o dzienne przez Autorkê Pytañ z g³êbi, która nie poprzestaje jedynie na pytaniach.
Jej kolejna ksi¹¿ka ods³ania nie tylko zainteresowanie aspektem socjologiczno psychologicznym (miêdzy)narodowoœciowej codziennoœci w
czasie i w przestrzeni wykreowanych bohaterek i
bohaterów Europy… w Europie! Akcenty te intonuj¹ te¿ treœci przez Krystynê Rodzewicz szczególnie eksponowane…
Literacka strona jej poetyckich jak i (w tej
ksi¹¿ce) prozatorskich wypowiedzi sprowadza siê
do tu i teraz ogl¹danych czêsto… z kosmicznego dystansu odleg³ych galaktyk… To przecie¿
ulubiony motyw w twórczoœci Krystyny Rodzewicz. Dystans epicki z du¿¹ dawk¹ ironii to ce-
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cha stylu Autorki Indeksu Szczêœcia, która lubi
oddawaæ g³os swoim bohaterom, czêœciej bohaterkom. Przys³uchuje siê i… spisuje ich emocjonalne relacje, zwierzenia, wspomnienia, takie celowo nierozpoczête i œwiadomie niedokoñczone,
pe³ne nic nieznacz¹cych szczegó³ów… Ale to
tylko pozornie. Celem jest przecie¿ kartkowanie
myœli, pozbieranych latami wspomnieñ, w³asnych,
cudzych… a kartki te, nie zawsze zachowane w
ca³oœci, po¿ó³k³e, postrzêpione… z rozmytym atramentem… do odszyfrowania czêsto… Wiêc proces twórczy mozolny, odtwarza stare i stwarza
nowe œwiaty… Szk³o powiêkszaj¹ce Obserwuj¹cej Artystki, owszem, nieco zniekszta³ca rzeczywistoœæ (mo¿e celowo tak ustawia szk³a?), ale te¿
wydobywa to, co chcia³oby siê skryæ w cieniu…
niuanse podtekstów, dramatyzm rozterek, tragiczne doznania, traumê po minionej przesz³oœci…
na przyk³ad wspomnienie berliñskieg muru, które wci¹¿ budzi grozê: (Jaja na dachu)
– Ja trzy dni temu przez Berlin jecha³am. Gdy
poci¹g zatrzyma³ siê na granicy Berlina wschodniego i zachodniego, a¿ gêsto od ¿o³nierzy siê zrobi³o. Jeden przy drugim stali. Tak
maksymalnie jeden od drugiego o metr. (…)
– Ach, une carabine? Naprawdê tak gêsto stali? Po co? Defilada jakaœ by³a?
– ¯artuj sobie, ¿artuj. Ale tam, u nas, jest nieco
inaczej…
S³ysza³aœ chyba, ilu ludzi zginê³o tylko dlatego, ¿e chcieli przedostaæ
siê na drug¹ stronê muru berliñskiego?
Ironia Autorki zamazuj¹ca ostre kontury emocji. Rozmywaj¹ca znaczenia, odsy³aj¹ca pod tekst
i do kontekstu, wyzwalaj¹ca wyobraŸniê historyczn¹ i literack¹ wspomagan¹ plastycznie przez
opracowane metod¹ cyfrow¹ zdjêcia, rodem z
kosmicznych fantasmagorii (a przecie¿ z Europy!). Autorstwa samej Krystyny Rodzewicz oczywiœcie, aby nie by³o w¹tpliwoœci. A po tej wycieczce w uporz¹dkowany ju¿ œwiat powrót do
obrazu na zewn¹trz, ogl¹danego tylko z perspektywy narratora wszystkowiedz¹cego. To te¿ ulubiony zabieg artystyczny Krystyny Rodzewicz.
Inny, stylistyczny, to chêtnie kreowana postaæ
narratorki-bohaterki, jej relacje pierwszoosobowe,
z humorystycznymi dialogami. Bo te¿ chêtnie
tworzy Pisarka duety przyjació³ek albo rozmowy
kilkorga osób. Dynamizuje wartkimi zdarzeniami, obrazki zamienia w scenki rodzajowe z nieoczekiwan¹ point¹, np. rodem z thrillera (Ksiê¿y-

cowa Pani). Pierwsza z przypowiastek otwieraj¹ca ten niezwykle oryginalny wybór Aborda¿y…
z EUROP¥ (pozostajê przy sugestii identyfikacji
gatunkowej Autorki), ju¿ przywo³ywana przeze
mnie (Miêdzy) Narodowoœæ codzienna, podejmuje temat to¿samoœci nie tylko narodowej. W dobie exodusu narodów, ruchów imigracyjnych,
mieszania ras i nacji, nie przypadkiem bohaterkê,
i mnie, nawiedzaj¹ refleksje i chêæ poszukiwania
korzeni, a nawet genotypu (no mo¿e niekoniecznie w Japonii), w odleg³ej przesz³oœci. Te rozwa¿ania odbijaj¹ siê echem w innych ods³onach, gdy
bohaterowie konfrontuj¹ swoje/nasze/moje polskie wartoœci czy obyczaje z mieszkañcami ró¿nych krajów Europy.
Aborda¿ z XXI wiekiem, dobitnie wyakcentowany, zamyka prezentowan¹ EUROPÊ tekstem W
centrum logistycznym. Narrator (intryguj¹cy
pierwsz¹ osob¹ liczby mnogiej!) zaprasza do parku technologicznego. A obrazek wygl¹da tak:
Centra logistyczne zaskakuj¹ wielkoœci¹, czystoœci¹ i… pustk¹. To takie bardzo futurystycznie
miejsca z olbrzymimi halami, budynkami o jasnych,
czystych barwach i nowoczesnej architekturze.
Dodaæ nale¿y, ¿e w takich centrach nie widaæ
ludzi. A sposobem porozumiewania siê pracowników tych jasnych olbrzymich hal ? jest wielojêzycznoœæ. Powstaje wiêc w nich nowy osobny
jêzyk (czy œrodowiskowy?), na u¿ytek codzienny
– coœ jak metajêzyk… Potwierdza to pointa koñcz¹ca spotkanie w tym odmiennym od naszej
swojskiej codziennoœci miejscu:
Bior¹c pod uwagê to wszystko, mi³o jest, stoj¹c
przy ekspresie do kawy, choæ przez chwilê (pracuj¹c w Szczecinie) porozmawiaæ po polsku.
Podtekst odnajdujê w wyobraŸni i w kontekstach opowiadañ, bajek robotów czy powieœci
science fiction, np. Stanis³awaLema.
W moim przekonaniu, najnowsza ksi¹¿ka Krystyny Rodzewicz, pod jak¿e wymownym tytu³em
EUROPO… EUROPA!, dostarczy czytelnikowi
niepowtarzalnych wra¿eñ, podrzuci dziesi¹tki tematów do rozmyœlañ oraz… ofiaruje zaproszenie
do niezwykle interesuj¹cej podró¿y po Europie
XX i XXI wieku. Oczywiœcie, nie omin¹ czytaj¹cego wyeksponowane w podtytule, aborda¿e ? byæ
mo¿e tylko takie jak w zabawie bumper cars dla
wspó³czesnej rodziny albo nieco bardziej dramatyczne, ale tak¿e ekscytuj¹ce, które ma do zaproponowania ¿ycie w nieustannie (Miêdzy) Narodowoœciowej codziennoœci.
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Szczêœcie nie przychodzi znik¹d. Szczêœcie
to sposób na ¿ycie! Oto ksi¹¿ka w której znalaz³o siê dziesiêæ ptasich historii, o dziesiêciu
uniwersalnych wartoœciach.
Ksi¹¿ka opowiada o kluczach do szczêœcia,
które zosta³y zdefiniowane przez badaczy London School of Economics zajmuj¹cych siê jego
fenomenem. S¹ to: umiejêtnoœæ okreœlania w³asnych celów, wchodzenie w relacje, bycie
otwartym i nadawanie sensu zjawiskom wokó³,
uwa¿noœæ i docenianie otaczaj¹cego œwiata, bycie sob¹, dzielenie siê z innymi, okazywanie emocji, dba³oœæ o zdrowie, chêæ do nauki oraz niepoddawanie siê.
Ka¿da opowiastka to historia innego ptaszka-szczêœciarza. Opowieœæ uzupe³niaj¹: pytania zwi¹zane z rozumieniem tekstu oraz z poszczególnymi wartoœciami, sposób na szczêœcie – z opisem wartoœci bêd¹cej tematem rozdzia³u oraz interpretacj¹ historyjki, a tak¿e charakterystyka ptaszka i propozycje zadañ dla
dziecka. Czytaj¹cy, zarówno doros³y, jak i
dziecko, zostaj¹ zaproszeni do rozmowy o
szczêœciu i d¹¿eniu do niego.
SZCZÊŒCIE. Opowiastki dla dzieci
tekst: Leo Bormans
ilustracje: Sebastiaan Van Doninck
przek³ad: Iwona M¹czka
Wydawnictwo: Papilon, 2019

„Pola Negri” to kolejna ju¿
ksi¹¿ka interaktywna serii
IDOL, pe³na ciekawych informacji, naklejek i zadañ do wykonania.
„IDOL. Pola Negri” wprowadzi czytelników w œwiat pocz¹tku XX wieku. ¯ycie i osi¹gniêcia artystki przedstawione
s¹ na tle epoki i wzbogacone o ciekawostki dotycz¹ce kultury i sztuki ówczesnych lat. Ksi¹¿ka
ukazuje magiê czasów, w których po ulicach
Warszawy, Berlina czy Nowego Jorku jeŸdzi³y
doro¿ki, a samochody by³y rzadkoœci¹. Na parkietach królowa³ wówczas szalony taniec apasz,
a w kinie do filmu przygrywa³ pianista.

Gdy by³a dziewczynk¹, mia³a jedno marzenie
– chcia³a tañczyæ i wystêpowaæ przed publicznoœci¹. Zrobi³a wszystko, ¿eby je spe³niæ. Zosta³a
wiêcej ni¿ tancerk¹, czy s³awn¹ aktork¹. Sta³a siê
legend¹, wizytówk¹ nie tylko polskiego, ale równie¿ œwiatowego niemego kina.
Jak naprawdê nazywa³a siê Pola Negri? Czy
przesadzona mimika by³a w niemym kinie konieczna? Czym ró¿ni siê dramat
od komedii?
Dziêki kodom QR czytelnik
bêdzie móg³ obejrzeæ fragment
filmu niemego „Bestia” z udzia³em aktorki i sprawdziæ, czy i dziœ
(jego zdaniem) mia³aby szansê
na sukces.
Opowieœæ o legendzie kina jest
doskona³ym pretekstem do poznania historii kinematografii, a tak¿e o tym, jak
na przestrzeni lat zmienia³y siê technika, sprzêt i
wymagania wobec aktorów i ekipy filmowej, a
tak¿e o ró¿nych gatunkach filmów. Trudno uwierzyæ, ¿e kiedyœ aktorka sama siê malowa³a i sama
szy³a stroje, w których póŸniej gra³a. Dzieci dowiedz¹ siê równie¿, kto wymyœli³ kinematograf,
jak wygl¹da plan filmowy i na czym polega praca ró¿nych osób zaanga¿owanych w produkcjê
filmu (lub przedstawienia), na przyk³ad kaskadera, operatora czy rekwizytora, a tak¿e bêd¹ mog³y wymyœliæ w³asne sceny z filmu. Polecam uwadze poprzednie tytu³y z tej serii. Ich bohaterami
byli – Maria Sk³odowska-Curie, Frida Kahlo i
Miko³aj Kopernik
Fascynuj¹ca historia kosmosu, czarnych dziur, planet, ciemnej materii i czerwonych kar³ów, opowiedziana w prosty i zabawny sposób, zrozumia³y dla ka¿dego
(od 9 do 113 lat).
Sk¹d siê wzi¹³ wszechœwiat i
jak to mo¿liwe, ¿e z niczego?
Co siê tak naprawdê wydarzy³o 14 miliardów lat
temu? Dlaczego kosmos wygl¹da tak jak wygl¹da?
Co to jest kosmiczna materia, z czego siê sk³ada i
czemu praktycznie jej nie ma? Do czego mog¹ przydaæ siê gluony, a do czego kwarki? Jak siê robi galaktyki? Czy wszechœwiat kiedyœ siê skoñczy i co
wtedy z nami bêdzie?
Mózg, polityka i ekonomia – to tematy poprzednich ksi¹¿ek tego autora. Warto!
Kosmos. To, o czym doroœli Ci nie mówi¹
Boguœ Janiszewski
Wydawnictwo Publicat, 2019
Ksi¹¿ki poleca –
Monika Wilczyñska
( portal SzczecinCzyta.pl)
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10-lecie Akademii Edukacji Przedszkolaka
Pa³ac M³odzie¿y – PCE w Szczecinie

Czego Ucz¹ Dzieci

(8)

Uczciwoœæ
Uczciwoœæ to mówienie prawdy wobec siebie
i innych. Jak nauczyæ
nasze dzieci prawdomównoœci w œwiecie, w
którym k³amstwa i manipulacje same wyp³ywaj¹ nam z ust niemal
automatycznie? Jak ukazaæ wartoœci moralne ma³emu dziecku, dla którego
mówienie prawdy stanowi du¿y problem. Zdaniem
psychologów dziecko do szóstego roku ¿ycia nie
k³amie, poniewa¿ k³amstwo, jako coœ niew³aœciwego moralnie jest dla niego abstrakcyjne. Ile¿ by
nam ta wiedza zaoszczêdzi³a nerwów, stresów,
zmartwieñ i wyrzutów sumienia z powodu nieadekwatnej reakcji na „k³amstwo” malucha.
Mam w domu trzylatka….oraz mnóstwo przedmiotów codziennego u¿ytku, które o¿ywaj¹: kubek „siam
spad³”, woda „siama” siê rozla³a, doniczka „siama”
siê przewróci³a, pisak „siam” pomalowa³ stó³, zabawki dosta³y nóg i „siame” posz³y na spacer w ka¿dy
k¹t domu itp… jednym s³owem animizacja, jak w
bajce. Jeœli my rodzice bêdziemy bardziej œwiadomi
uwarunkowañ rozwojowych dziecka, to oszczêdzimy sobie rozstroju nerwowego, siwych w³osów a co
najwa¿niejsze zaczniemy realnie wp³ywaæ na dzieci i
cieszyæ realizacj¹ zamierzonego celu. Jak siê do tego
zabraæ? Zachowujmy siê naturalnie i spokojnie w
sytuacji, w której nasze dziecko „mija siê z prawd¹”.
Gdy malec zbije np. wazon i bêdzie trzyma³ siê wersji, ¿e „siam” spad³, to nie wpadajmy w gniew i nie
obrzucajmy je s³owami: Ty gapo, nic
nie s³uchasz! Ile razy Ci mówi³am\em,
¿e tego masz nie dotykaæ! Jesteœ niegrzeczny! Marsz do siebie, nie odzywam siê do Ciebie! Zapomnij o bajkach i komputerze!… Nasze dzieci
k³ami¹ bo obawiaj¹ siê naszej reakcji. Nie stosujmy kary natychmiastowego pójœcia do swojego pokoju, bo
to nic nie da a tylko zamknie sytuacje, która powinna mieæ ci¹g dalszy.
Mówmy: wiemy, ¿e ten wazon nie
spad³ sam, ¿e jest nam bardzo przykro, ¿e go zbi³eœ ale to mo¿e przydarzyæ siê ka¿demu z nas. Spokojnie wyjaœnijmy: jeœli coœ Ci nie wyjdzie to

przyjdŸ i powiedz a ja Ci pomogê – pozmiatam szk³o
a Ty wytrzesz œcierk¹ rozlan¹ wodê. Tak¹ postaw¹
nauczymy nasze dzieci, ¿e mówienie prawdy nie
kojarzy siê z krzykiem i kar¹ tylko z akceptacj¹ i
pomoc¹.
Czas leci a dzieci rosn¹ i gdy wkraczaj¹ w szkolny
œwiat to k³ami¹ ju¿ œwiadomie. K³ami¹, bo boj¹ siê
konsekwencji, bo brak im pewnoœci siebie i musz¹
„dodaæ” sobie i poudawaæ przed rówieœnikami kogoœ,
kim nie s¹. K³ami¹ bo wzrastaj¹ w klimacie k³amstw
i k³amstewek w naszym wykonaniu. Widz¹ i s³ysz¹
jak k³amiemy ze strachu, wstydu, wygody, uprzejmoœci. Przyjrzyjmy siê sobie i swojemu stosunkowi
do prawdy. Oceñmy siê i przypomnijmy sobie jak
czêsto mijamy siê z prawd¹ i jak gwa³townie reagujemy na k³amstwa innych. Najprawdopodobniej nie
bêdzie nam mi³o. A mo¿e byæ lepiej, jeœli tylko zdobêdziemy siê na wysi³ek uczciwoœci wobec samego
siebie. Sami doskonale wiemy, jak pod koniec dnia
czujemy siê sami ze sob¹. Tak bardzo pragniemy „wypuœciæ” dzieci w œwiat z poczuciem dobrze wykonanej roboty. Marzymy, by nasze dzieci sta³y o w³asnych nogach z prostym krêgos³upem moralnym.
Bo uczciwoœæ to nie tylko mówienie prawdy wobec
samego siebie i innych, to tak¿e: sumiennoœæ, sprawiedliwoœæ, s³ownoœæ, wiernoœæ, odpowiedzialnoœæ i
szlachetnoœæ. Uczciwoœæ to fundament zaufania. Te
wszystkie wartoœci to taka ³ódeczka w ma³ym strumyczku, jakim jest kilkuletnie ¿ycie naszego dziecka. Pokazujmy, nazywajmy oraz uczmy ich swoje
dzieci. Niech one z nas wyp³ywaj¹ do ludzi. Jeœli
dziecko to zauwa¿y i zaufa nam to bêdzie nas naœladowa³o. Z up³ywaj¹cym czasem i ciê¿szym plecakiem doœwiadczeñ ¿yciowych nasze dziecko bêdzie
korzystaæ z tej ³ódeczki, któr¹ mu ofiarowaliœmy, gdy
by³ ma³y. Byæ mo¿e zamieni j¹ w przepiêkny okrêt,
którym bezpiecznie wyp³ynie na szerokie, g³êbokie i
czasem niespokojne wody doros³oœci.
Iga Kamela
– nauczyciel Akademii Edukacji Przedszkolaka
w Pa³acu M³odzie¿y oraz animator zajêæ
muzycznych w szczeciñskich placówkach
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”

Bandera na Maszt
– Maciejewicza!
Inauguracja Sezonu ¯eglarskiego 2019
ZOZ¯-¯STW
Pamiêtamy jeszcze
rocznicowy dobry sezon ¿eglarski 2018
roku, wpisany w obchody 100-lecia odzyskania Niepodleg³oœci RP, z niedawno zakoñczonym
wielkim krajowym
wokó³ziemskim Rejsem Niepodleg³oœci
„Daru M³odzie¿y”, i
z wa¿kim szczeciñskim ¿eglarskim akcentem jakim by³
m³odzie¿owy wokó³ba³tycki „Rejs Odkrywców – do miast partnerskich Szczecina”.
Nasz Sezon 2018 ZOZ¯ by³ te¿ wyj¹tkowy pod
wzglêdem wielkich œwiatowych wyczynów, gdy¿
w 2018 roku a¿ trzy zachodniopomorskie jachty powróci³y z dalekich wokó³ziemskich rejsów, w tym by³a rodzinna epopeja kapitana
Mateusza Stodulskiego z Kamienia Pomorskiego, nastêpnie rekordowy samotny non-stop wokó³ziemski rejs Szymona Kuczyñskiego, i wreszcie za³ogowa szczeciñska wokó³ziemska podró¿
jachtu „Wassyl”. Bohaterów i laureatów tych
wspania³ych sukcesów nagrodziliœmy ju¿ w
"Jachtowej", jako Rejsy Roku ZOZ¯ 2018, dwa
z nich odebra³y te¿ Miêdzynarodowe Nagrody
¯eglarskie Szczecina, a wszystkie równie¿ inne
nagrody krajowe i miêdzynarodowe…
Nasza „oceaniczna” polska ¿eglarka – Joanna Pajkowska, zwi¹zana m.in. ze Szczecinem,
wspania³ym wyczynem zapisa³a siê trwale na listê najbardziej znanych œwiatowych ¿eglarzy, i
jako pierwsza Polka zakoñczy³a w angielskim
porcie Plymouth samotny rejs non-stop dooko³a
œwiata, trudn¹ tras¹ wokó³ trzech przyl¹dków (o
czym ju¿ pisaliœmy). Byæ mo¿e powitamy j¹ te¿
11 maja w Trzebie¿y, podczas Ogólnopolskiej
Inauguracji Sezonu 2019 PZ¯!?, wpisanej w
obchodzone w³aœnie 95-lecie PZ¯. Wczeœniej, 5

maja, na nasz¹ Okrêgow¹ Inauguracjê Sezonu
¯eglarskiego 2019, która po raz pierwszy odby³
siê przy Maszcie Maciejewicza, nad Odr¹, na
Bulwarze Gdyñskim. Ta nasza wspólna Inauguracja, w³¹czona jest w wyj¹tkowy dwudniowy
festyn rodzinny i weekend ¿eglarski w miejskiej
North-East Marinie na Wyspie Grodzkiej, w ramach którego odbêdzie siê dodatkowo szereg
atrakcyjnych wydarzeñ, w tym rozpoczêcie sezonu ¿eglarskiego Mariny, inauguracja projektu Sail Szczecin – ¯eglarski Szczecin 2019, oraz
regaty Polish Match Tour – Sailing World Cup
(o czym te¿ piszemy osobno).
Tymczasem czêœæ ¿eglarzy ju¿ spêdza majówkê 2019 na wodzie, czêœæ dopiero woduje jachty (jak na zdjêciu). Ten weekend by³ zreszt¹
„¿eglarski” nie tylko w Szczecinie, ale i w wielu innych ponad 45 klubach i przystaniach w
naszym Okrêgu ZOZZ, zarówno na œródl¹dziu
jak i w marinach nad Zalewem Szczeciñskim i
na naszym wybrze¿u Ba³tyku. Tak np. tak¿e w
sobotê 4 maja o g. 17.00 w Starej RzeŸni w
Szczecinie odby³o siê otwarcie wystawy morskich akwarel Jerzego J. Tyszki, a w Barlinku
bêdzie Inauguracja Sezonu MK¯ „Sztorm”.
Tak wiêc pomyœlnych wiatrów, dla wszystkich
¿eglarzy i klubów – szczeciñskich, zachodniopomorskich, krajowych, w Sezonie ¯eglarskim
2019 roku…
Tekst i zdjêcia:
Wies³aw Seidler

Historyczna Inauguracja
Sezonu 2019 PZ¯!!!
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Trzebieska „Brama na œwiat”
ponownie zaprasza!!!

Deszczowy pi¹tek nie zapowiada³ lepszej soboty, ale powracaj¹cy na ¿eglarsk¹ mapê Polski
„nowy” Port Jachtowy Trzebie¿ powita³ piêkn¹
s³oneczn¹ pogodê liczn¹ krajow¹ i zachodniopomorsk¹ reprezentacjê œwiata ¿eglarskiego, i goœci, uczestników uroczystej Ogólnopolskiej Inauguracja Sezonu 2019, wpisanej w 95-lecie PZ¯!!!
By³o wœród nich wielu „absolwentów” kultowej
trzebieskiej „Akademii Kapitanów”, czyli by³ego CO¯ PZ¯, którzy d³ugo czekali na dzisiejsze
œwiêto. Bia³o-Czerwona ponownie za³opota³a na
maszcie, wstêga otwieraj¹ca zmodernizowan¹
Marinê Trzebie¿ zosta³a przeciêta, Prezes PZ¯
Tomasz Chamera z satysfakcj¹ obwieœci³ „Sezon ¿eglarski 2019 Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego uwa¿am za otwarty!!!”. Du¿e brawa…
Przypomnê, ¿e ¿eglarskie walory tego miejsca
docenili ju¿ poprzedni w³odarze, lokuj¹c tu dzia³aj¹c¹ do 1945 roku niemieck¹ morsk¹ bazê szkoleniow¹, z istniej¹cym do dziœ budynkiem obecnej Mariny, a pierwsze obozy ¿eglarskie PZ¯ odby³y siê w polskiej ju¿ Trzebie¿y w latach 1947
- 1949. PóŸniej PZ¯ podj¹³ starania o pozyskanie
na sta³e przystani w Trzebie¿y, zwieñczone powo³aniem – w 1959 roku – Centralnego Oœrodka
¯eglarstwa PZ¯, który od 1978 roku nosi imiê
Andrzeja Benesza. Tak z czasem CO¯ PZ¯ sta³
siê w minionym 60-leciu jednym z najwa¿niejszych miejsc na ¿eglarskiej mapie Polski, jako
wiod¹ca baza szkoleniowa polskiego ¿eglarstwa
morskiego, zwana „Akademi¹ kapitanów”, która
wyszkoli³a tysi¹ce polskich ¿eglarzy, w tym najbardziej znanych kapitanów jachtowych, a szkoli³a te¿ s³uchaczy szkó³ morskich ze Szczecina i z
…Libii. Z czasem oœrodek i basen jachtowy zosta³y mocno rozbudowane, a w³asna flotylla szkoleniowa wzbogaci³a siê o kultowe morskie jachty

– „Jurand”, „Œmia³y”, „Dziwna”, „Boliñski”, i
inne, i o dwa ¿aglowce – „Zew Morza” i „Henryk
Rutkowski”/”Kapitan G³owacki”. Nadzór nad
Oœrodkiem sprawowa³ Szczeciñski Okrêgowy
Zwi¹zek ¯eglarski, chocia¿ Oœrodek czasowo dzia³a³ pod zarz¹dem Centralnego Oœrodka Sportu w
Warszawie, a póŸniej jako Oddzia³ Zarz¹du Dzia³alnoœci Gospodarczej „Ster”. Pomimo ró¿nych reorganizacji CO¯ pozosta³ maj¹tkiem PZ¯ i by³
jednym z najwiêkszych tego typu oœrodków szkoleniowych w Polsce i w Europie…
Dobre lata skoñczy³y siê po przemianach gospodarczych 1989 roku,
póŸniej by³y jeszcze nieudane próby utrzymania Oœrodka – od 1992
roku – jako spó³ki prawa handlowego, a nawet jako Oœrodka Przygotowañ Olimpijskich, ale ostatecznie trzy lata temu dzia³alnoœæ Oœrodka zosta³a praktycznie zawieszona.
Dopiero za³o¿ona w 2016 roku przez
PZ¯ i ZOZ¯ Fundacja Port Jachtowy Trzebie¿ rozpoczê³a starania
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o modernizacjê Oœrodka, przy wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego, a efekty tego zobaczyli uczestnicy dzisiejszej historycznej i symbolicznej uroczystoœci…
Jej g³ównym prowadz¹cym by³ Prezes PZ¯ Tomasz Chamera, wspierany
przez gospodarzy i niezmordowan¹
morsk¹ dziennikarkê Radia Szczecin
Katarzynê Wolnik-Sayna. Poczet banderowy i oprawê ¿eglarsk¹ zapewnili
¿eglarze z YKP Szczecin, a z przemówieniami wyst¹pili te¿ Marsza³ek Zachodniopomorski Olgierd Geblewicz,
Prezes ZOZ¯ Zbigniew Zalewski, i
Burmistrz Polic W³adys³aw Diakun. Zarówno Prezes T. Chamera jak i pozostali mówcy ze wzruszeniem i dum¹ z
dokonanej „dobrej roboty” podkreœlili
donios³oœæ chwili, wspominaj¹c dobre
czasy by³ego CO¯ P¯¯. Wszyscy deklarowali tez dalsze wspólnie dzia³ania na rzecz nie tylko uruchomienia
Portu Jachtowego i Mariny Trzebie¿,
ale i oœrodka szkoleniowo-regatowego,
z renom¹ nawi¹zuj¹c¹ do wspania³ych
60-letnich tradycji CO¯, ¯yczyli braci
¿eglarskiej dobrego sezonu 2019 - i kolejnych, zapraszali do Trzebie¿y i na
Zachodniopomorski Szlak ¯eglarski…
By³y te¿ podziêkowania i Medale 95lecia PZ¯ dla osób najbardziej zas³u¿onych w „ratowaniu” oœrodka, by³y odznaczenia YKP dla komandorów YKP
Szczecin Stanis³awa ¯y³y i Marcina
Raubo, by³y upominki, wspólne zdjêcia, poczêstunek, d³ugie rozmowy i
wspomnienia. Przed gospodarzami portu i mariny jeszcze du¿o pracy, pod znakiem zapytania jest nadzieja na uratowanie „Kapitana G³owackiego”, ale trzebieska ¿eglarska „brama na œwiat” ponownie zaprasza… Ahoj, tak trzymaæ!!!
Tekst i zdjêcia:
Wies³aw Seidler
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Ukryty potencja³

Wyda³oby siê, ¿e przez ponad piêædziesi¹t lat,
podczas szczeciñskiego œwiêta teatru - jakim jest
Przegl¹d Teatrów Ma³ych Form „Kontrapunkt” - organizatorzy sprawdzili ju¿ ca³y potencja³ miasta dla
teatru. Nic bardziej mylnego. Otó¿ s¹ w naszym mieœcie miejsca, które mog¹, dziêki pewnym zabiegom,
staæ siê niezwyk³ymi przestrzeniami, w których teatr moœci siê i zagnie¿d¿a jak u siebie. W maju tego
roku (2019) w wielofunkcyjnej sali, g³ównie jednak gimnastycznej i baletowej Pa³acu M³odzie¿y
Pomorskiego Centrum Edukacji, urz¹dzono salê
teatraln¹ z prawdziwego zdarzenia.
W neogotyckim kompleksie budynków przy alei
Piastów, zaprojektowanym przez Wilhelma MeyeraSchwartaua, twórcê obiektów na Wa³ach Chrobrego
i za³o¿enia Cmentarza Centralnego na prze³omie XIX
i XX wieku znajduje siê kilka przestronnych i wysokich wnêtrz, wyposa¿one w scenê i miejsce dla chóru aule, protestanckie kaplice, sale gimnastyczne i
miejsca spotkañ. Przestronne korytarze, szerokie wejœcia, wygodne schody, place i dziedziñce to atuty
obiektów z powodzeniem s³u¿¹cym placówkom
oœwiatowych Szczecina. Kompleks obiektów oœwiatowych w kwartale ulic: Jagielloñskiej, Œciegiennego, Boles³awa Œmia³ego oraz alei Piastów stanowi
ogromny potencja³ kulturotwórczy dla Szczecina. Nie
tylko z powodu niezwyk³ej architektury, która swym
rozmachem przewy¿sza wiele innych miejskich obiektów, ale z powodu ludzi, którzy tam pracuj¹ i je wci¹¿
na nowo tworz¹.
Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna I Stopnia,
Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Boles³awa Chrobrego, Pa³ac M³odzie¿y Pomorskie Centrum Edukacji, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie to uznane przez szczecinian placówki.
Z piêkn¹ histori¹ i osi¹gniêciami. Dlatego podej-

muj¹c wyzwanie organizacji jednego z najwiêkszych i najstarszych w Polsce festiwali teatralnych
kierujemy swoje zainteresowanie w ich stronê.
Kilkanaœcie lat temu na proœbê El¿biety Pendereckiej, ¿ony kompozytora, twórczyni Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena poszukiwano w Szczecinie godnego miejsca na koncert Shanghai Quartet. Zwrócono siê
wówczas do Jana Trzeciaka, dyrektora Liceum
Ogólnokszta³c¹cego nr 1. Aula „u Szczerskiej”
wydawa³a siê bowiem doskona³ym wnêtrzem na
takie wydarzenie. Okaza³o siê, ¿e ma unikalne
w³aœciwoœci akustyczne, zaprojektowane dla
chóru, wzmacniaj¹c ka¿dy dŸwiêk. Trzeba by³o
nie lada zabiegów, ¿eby te w³aœciwoœci wykorzystaæ dla kwartetu smyczkowego. Organizatorowi – Operze na Zamku pomóg³ niemiecki
profesor fizyki Ekhard Marron. Ten i inne koncerty odby³y siê w LO Nr 1 z powodzeniem.
Nowe wyzwanie pojawi³o siê w 2018 roku. Organizatorzy 54 Przegl¹du Teatrów Ma³ych Form „Kontrapunkt” ponownie zwrócili uwagê na kompleks
oœwiatowy przy Al. Piastów. Tym razem na Pa³ac
M³odzie¿y. Nie tylko z powodu potencja³u infrastrukturalnego, ale przede wszystkim z oczywistej
potrzeby poszerzania programu festiwalu o aspekt
edukacyjny. Prezentacje festiwalowych spektakli,
dziewiêæ w nurcie g³ównym i dwanaœcie w nurcie
off, inne spektakle jako wydarzenia towarzysz¹ce,
to g³ówna forma festiwalowej ekspresji. Przegl¹d ma
swoj¹ wiern¹, sta³¹ publicznoœæ. Organizatorzy przygotowuj¹ ³¹cznie ok. 5500 miejsc na widowniach.
Ponad piêædziesi¹t lat tradycji oraz wielkoœæ festiwalu zobowi¹zuj¹ jednak do poszerzania tego grona, zapraszania i w³¹czania nowych uczestników.
Edukacja teatralna i edukacja artystyczna odgrywa
tu kluczow¹ rolê. Teatralny tydzieñ wnosi do miasta atmosferê œwiêta. Wzmacniaj¹ j¹ dzia³ania performatywne w przestrzeni publicznej. Akcje i happeningi „Kontrabandy” - m³odzie¿owej grupy wolontariatu artystycznego – wywo³uj¹ zdziwienie,
uœmiech i zainteresowanie Szczecinian ju¿ na kilka
tygodni przed festiwalem.
Organizatorzy „Kontrapunktu” zaprosili m³odzie¿ i nauczycieli Pa³acu M³odzie¿y do przygotowania i organizacji
korowodu teatralnego, który przeszed³ ulicami Szczecina w sobotê
11 maja 2019 r.
Przygotowania trwa³y wiele tygodni. Do dzia³añ w³¹czy³y siê kluczowe zespo³y i pracownie Pa³acu: Pracownia teatralna pod kierunkiem
Marcela Mroczka, pracownia muzyki etnicznej Ryszarda Dziubaka, pracownia tañca etnicznego Justyny
Koz³owskiej, pracownie plastyczne
Marioli Grochowskiej i Bogumi³y
KuŸnickiej, a tak¿e Pracownia Foto-
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Po festiwalu wnioski nasuwaj¹ siê same:
1. Nale¿y wyzwoliæ ukryty potencja³ wspó³dzia³ania oœwiaty i kultury.
2. Teatr z prawdziwego zdarzenia powinien na
sta³e zagnieŸdziæ siê w Pa³acu M³odzie¿y. Wymaga to pewnych, niekoniecznie du¿ych, nak³adów
inwestycyjnych, zakupu widowni, sprzêtu oœwietleniowego, okotarowania. Dziêki temu zwiêkszy³yby siê mo¿liwoœci rozwoju teatrów dzieciêcych
i m³odzie¿owych, a miastu przyby³aby dodatkowa
wielofunkcyjna przestrzeñ teatralna.
3. Kompleks obiektów oœwiatowych w kwartale
ulic: Jagielloñskiej, Œciegiennego, Boles³awa Œmia³ego oraz alei Piastów ma walor kulturotwórczy dla
miasta. Warto podj¹æ na ten temat dyskusje i rozwa¿ania w partnerstwie wszystkich zainteresowanych instytucji kulturalnych i oœwiatowych.
Marek Sztark

Menad¿er i animator kultury. Od 2017 r. dyrektor Przegl¹du Teatrów Ma³ych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. Pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we
Wroc³awiu, koordynuje program Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia. W latach 2009-2017 by³ zaanga¿owany w starania Szczecina, a potem obchody we Wroc³awiu, Europejskiej Stolicy Kultury. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjêcie: Piotr Nykowski

grafii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej Jaros³awa
Wochowskiego. Dziêki zaanga¿owaniu nauczycieli
i ich wychowanków powsta³y oryginalne pojazdy,
kostiumy i rekwizyty, barwne postaci zachwyca³y
publicznoœæ. Korowód „Miasto to teatr” przeszed³
ulica Jagielloñsk¹ do pl. Lotników, a tam na scenie wyst¹pi³y dzieciêce grupy cyrkowe: Cyrk Zodiak i Kids New New Circus z Wroc³awia. Kolorowy przemarsz artystycznie wzmocni³a Orkiestra
Dêta £obeskiego Domu Kultury pod dyrekcj¹ Dariusza Lendziona. Wszystkim zaanga¿owanym
uczestnikom nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania.
Korowód teatralny by³ piêknym artystycznym
wydarzeniem w przestrzeni miasta.
Publicznoœæ „Kontrapunktu” zachwyci³a siê nowym miejscem na teatralnej mapie miasta. W Pa³acu M³odzie¿y powsta³a sala teatralna z prawdziwego zdarzenia. Wyposa¿ona w amfiteatraln¹ widowniê na 180 miejsc, rampê z oœwietleniem teatralnym i czarnym okotarowaniem. Na scenie w
Pa³acu zaprezentowano szeœæ spektakli, w tym trzy
w ramach nurtu g³ównego przegl¹du: „SmallWaR”,
SKaGeN, Richard Jordan Productions & Theatre
Royal Plymouth (Belgia i Wielka Brytania), „Koniec mi³oœci”, Teatr Polski (Bydgoszcz), „Ballada
o apatycznym synu i jego narcystycznej matce”,
21Common (Wielka Brytania / Szkocja) oraz trzy
w nurcie off: „Krym”, Stowarzyszenie Sztuka Nowa
(Warszawa), wyk. Vera Popova, Gosia Trajkowska,
„Kaj Dzias”, Living Space Theatre (Katowice),
„W³adca Much”, SCENA ROBOCZA (Poznañ), re¿.
Mateusz Atman, Aneta Groszyñska, Agnieszka Jakimiak. Przez pa³acowe korytarze przewinê³o siê
ok. 1700 osób festiwalowej publicznoœci.
Elwira Rewcio, dyrektorka Pa³acu M³odzie¿y podjê³a wraz ze swoimi wspó³pracownikami trudne wyzwanie. Partnerstwo Pa³acu M³odzie¿y i „Kontrapunktu” okaza³o siê nader skuteczne. Edukacja przez
uczestnictwo, wspó³tworzenie przez przenikanie,
wzajemne inspiracje to dobry kierunek na przysz³oœæ,
dla niezwyk³ego kompleksu obiektów oœwiatowych
Meyera-Schwartaua, dla wspó³czesnych placówek
edukacyjnych tam pracuj¹cych i dla najstarszego
miejskiego festiwalu. Dla Szczecina.
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