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Czy znasz ta kie sy tu acje? 
Zmo wa mil cze nia

W szko le, w cza sie prze rwy, ja kiś chło piec lub dziew czyn ka nie po raz pierw -
szy drę czy słab sze dziec ko. Wy zy wa, po py cha al bo wy śmie wa się z nie go. Za -
uwa ża to na uczy ciel ka. 

q Pod czas lek cji chce z dzieć mi po roz ma wiać na ten te mat. 

Drę czy ciel mó wi: Ja tyl ko żar tu ję. 
Kla sa mó wi: My się tyl ko tak ba wi my. 

Dziec ko drę czo ne mó wi: Nic się nie sta ło. 

q Na uczy ciel ka prze sta je roz ma wiać z dzieć mi. 
q Je że li uwie rzy ła w to, co mó wią dzie ci, to da ła się na brać. 
q Je że li wie, że dzie ci ją oszu ku ją, to wo bec kla so wej zmo wy mil cze nia czu -

je się bez sil na. Przyj mu je, że nikt ni ko go nie drę czył. Igno ru je ca łą sy tu ację.
Wszy scy uda ją, że nic się nie sta ło. 

q Dzie ci wy cią ga ją wnio sek, że do ro śli są bez rad ni wo bec drę czy cie la i że
nie moż na na nich li czyć. 

q Drę czy ciel wy da je się naj sil niej szy, więc dzie ci jesz cze bar dziej mu się pod -
po rząd ko wu ją. Każ de się boi zo stać na stęp ną je go ofia rą. 

q Ofia ra drę czy cie la jest zda na sa ma na sie bie. Nie mo że li czyć na ni czy ją
po moc. 

Czy to do brze, że w kla sie za pa no wa ła zmo wa mil cze nia? 
Dla cze go nikt nie po wie praw dy? 

Na na stęp nych stro nach tej książ ki po sta ra my się zro zu mieć, co z ta kie go mil -
cze nia wy ni ka. 
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Ja kie ko rzy ści wy nik ną z prze rwa nia zmo wy mil cze nia? 

Za pew ne drę czy ciel oka że się nie ta ki zły, na ja kie go wy glą da. Być mo że się po -
gu bił i po stę po wał bez myśl nie. Kie dy zro zu mie, co ro bił, bę dzie mógł pod jąć
de cy zję, że by prze stać. Prze rwa nie drę cze nia przy nie sie wiel ką ulgę wszyst kim: 

q Dzie ciom, któ re bę dą chęt niej cho dzić do szko ły i le piej się uczyć, bo po -
czu ją się bez piecz ne. 

q Ro dzi com, któ rzy chcą, aby ich dzie ci by ły bez piecz ne, szczę śli we, do brze
się roz wi ja ły i uczy ły. 

q Na uczy cie lom, któ rzy ode tchną od złej at mos fe ry i bę dą cie ka wiej pro wa -
dzić lek cje, uśmiech nię ci i w do brych hu mo rach. 

q Ofie rze drę czy cie la. Ta kie dziec ko ży je w prze ra że niu, jest za mknię te w so -
bie, czę sto cho ru je, że by unik nąć pój ścia do szko ły. Praw do po dob nie te raz
się otwo rzy i zmie ni. Ca ła kla sa od kry je, ja ka to mi ła, do bra ko le żan ka lub
mi ły, do bry ko le ga, cze go wcze śniej zu peł nie nie moż na by ło za uwa żyć. 

q Co naj dziw niej sze, przy nie sie ulgę rów nież drę czy cie lo wi. Po zwo li mu sku -
pić się na na uce, zna leźć praw dzi wych, szcze rych przy ja ciół. To ko rzy ści,
któ re za stą pią pry mi tyw ną przy jem ność czer pa ną z gnę bie nia słab szych.
Otwo rzą się też przed by łym drę czy cie lem drzwi do lep szej przy szło ści.
Za cznie sza no wać sie bie, in nych i nor my spo łecz ne. Otrzy ma szan sę, aby
wieść uczci we i szczę śli we ży cie. 
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