
1 
Lidia Goss – SOSW w Toruniu  
 

„Takie Rzeczypospolite...”  

 

Wydarzenia w toruńskim technikum zaskoczyły miliony ludzi. 

Czy nauczyciele też muszą się bać?  

Agresja wśród dzieci nie jest zjawiskiem nowym, a wręcz narastającym w ostatnich latach. 

„Kocenie” młodszych przez starszych przedostało się do szkół pod wpływem subkultury 

więziennej i wojskowej. Polega to na upokorzeniu i prześladowaniu słabszych. Pedagodzy 

podkreślają, że tradycja ta działa na zasadzie koła, w którym następuje zmienność ról – ofiara 

w pewnej chwili sama staje się katem. Powoduje to zanik uczuć wyższych, empatii, szacunku 

dla drugiego człowieka.  
 

Dlaczego jest tak źle?  

Okazuje się, że agresja nie dotyczy wyłącznie dzieci, lecz także nauczycieli, którzy wobec 

uczniów stosują agresję werbalną. Jeżeli chcemy, żeby dzieci przestały uciekać się do 

przemocy, musimy zacząć od zmiany zachowań dorosłych! Badania wykazały, że w szkołach, 

gdzie nauczyciele mają dobry kontakt z uczniami, przemoc występuje sporadycznie. Na 

placówce oświatowej spoczywa m. in. obowiązek zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa. 

Niestety, pracujący w przepełnionych klasach nauczyciel na wiele spraw nie zwraca uwagi. 

Nie wszyscy nauczyciele wiedzą również, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Świat 

ludzi dorastających sprowadza się najczęściej do domu i szkoły. Nauczyciel jest przede 

wszystkim od nauczania, a nie od  naprawiania wychowawczych błędów rodziców. 

Rodzice mają coraz mniej czasu, dziecko ogląda w telewizji programy pełne okrucieństwa, 

czasami doświadcza, że rodzice także stosują przemoc wobec niego, obserwuje ich wzajemną 

agresję... 

Narastająca fala problemów sprawia, że nauczyciele od zawsze podejmowali trud pracy 

wychowawczej. Jednak biurokracja w oświacie powoduje wytwarzanie sterty często 

niepotrzebnych dokumentów dotyczących choćby planów wychowawczych, dydaktycznych 

czy nadzoru pedagogicznego. Nauczyciele zaś zamiast zająć się dydaktyką i wychowaniem 

tworzą plany własnego rozwoju zawodowego. 

87% Polaków uważa, że nauczyciele i rodzice są współodpowiedzialni za przemoc  

w toruńskiej szkole. Ale to wydarzenie skłania do jeszcze większej refleksji. 

Gdzie są granice człowieczeństwa? Kim jest człowiek? 
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Czy zgodnie z teorią materialistyczną dostrzega się w nim zwierzęce instynkty zamknięte w 

doczesności i materii? Czy z idealistyczną, która identyfikuje człowieka z aniołem?, 

zaplątanym nieszczęśliwie w materialne ciało, którym on gardzi i chciałby się z niego 

uwolnić. 

I wreszcie opartą na filozofii realistycznej, która dostrzega w nim jedność cielesno – 

duchową. Ta filozofia jest nam szczególnie bliska z uwagi na jej chrześcijański wymiar. 

Wartości te budują naszą osobowość. Dekalog to kręgosłup moralny ludzi i ich czynów – od 

dzieciństwa reguluje wychowanie młodych pokoleń.  

Skąd więc tyle przestępstw narkomanii, wandalizmu, alkoholizmu, agresywnych zachowań? 

Niepokoi nas utrata orientacji w sferze dobra i zła moralnego, etycznego i antyspołeczne 

traktowanie innych ludzi.  

Gdzie jeszcze tkwią przyczyny współczesnego kryzysu wychowania? W celach?  

W środkach? W etosie wychowawców?, tj. rodzicach, nauczycieli, mediów, a może 

generalnie mówiąc w złych teoriach wychowawczych? Bazując na materialistycznej wizji 

świata doświadczyliśmy tak zwanego bezstresowego wychowania, polegającego na 

odrzuceniu autorytetu, dyscypliny, pracy nad charakterem. Prezentowane przez media i wielu 

antypedagogów oczekiwanie, że dziecko samo rozwiąże kwestie światopoglądowe, moralne, 

religijne jest nierealne i niezgodne z zasadami wychowania.  

Nie jest łatwo uświadomić pedagogom, że wartości te podawane jasno i jednoznacznie, 

wsparte nie tylko słowem, lecz także osobistym przykładem, są w wychowaniu młodego 

człowieka absolutnie nieodzowne. Konieczne jest przekonanie wychowawców i instytucji 

wychowawczych, że postępowanie moralne człowieka stanowi efekt wielu motywów. 

Olbrzymią rolę odgrywa w nim sfera uczuciowa – wyrażająca się we współczuciu dla innych, 

w miłości, w oczekiwaniu na nagrodę i karę, a czasami w lęku przed dezaprobatą czy karą. 

Aby odpowiednio zrealizować zadania wychowawcze, sam wychowawca musi prezentować 

odpowiedni etos. Skuteczni są bowiem ci wychowawcy i ci rodzice, którzy łączą słowa  

z jednoznaczną postawą moralną im odpowiadającą. Tylko tacy pedagodzy cieszą się 

autorytetem wśród wychowanków. 

Żyjemy w czasach kryzysu autorytetów. Często mówimy: „za naszych czasów”, itp. Przed 

laty nauczyciel cieszył się zasłużonym autorytetem od szkolnych po akademickie szczeble. 

Był on w pełni zasłużony z uwagi na etos, jaki w zdecydowanej większości prezentowali. 

Etos ten wyrażał się w wielkiej prawości tych ludzi.  
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Tylko nauczyciele wiedzą jak niezwykle trudno spełniać im ich zadania w szkołach,  

w których harcują agresywne, zdemoralizowane i przekonane o całkowitej swojej bezkarności 

grupy uczniów. Nieświadomi rodzice upatrując opiekę i wychowanie w zapewnieniu dziecku 

ubrania, mieszkania i wyżywienia, nie dbając o jakiekolwiek ich rozwój moralny i osobowy. 

W tej sytuacji zrozumiałe jest olbrzymie zniechęcenie, rozgoryczenie i poczucie całkowitej 

bezradności wielu dobrych nauczycieli i wychowawców, zwłaszcza, gdy dołącza się do tego 

ich niezwykle skromne uposażenie. 
 

Jak można w takiej sytuacji oczekiwać sukcesów wychowawczych? 

Kryzys wychowania współczesnych młodych pokoleń ma więc wiele przyczyn. Dla jego 

przezwyciężenia konieczne jest solidne współdziałanie całego społeczeństwa i instytucji,  

z których się ono składa: parlamentu ustanawiającego prawo, rządu, który je realizuje, szkoły, 

kościoła i mediów. Potrzebna jest ich dobra wola i działanie z myślą o dobru wspólnym. 

Potrzebna jest wielka troska o rodzinę i szkołę, które są najbliżej młodego człowieka. 
 


