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Program naprawczy
mający na celu

zwiększenie bezpieczeństwa

w Publicznym Gimnazjum

im .Iana Pawła II w Dobrodzieniu

Podczas prkprowadzonych zajęć na temat pźemocy. uddiśnl} p)tanie

uczniom Publicznego GimnajDm imJana l'awła ll § Dobrodzieniu

.. Jlkie są przyczyny ż,chow|ń agrc§ywnych?

t]żyskal jśn]y następujące odpówiedżi:

_ achowt.i, lgreslvI. w domu rodzin.ym

- uzależIi.oi. (alkoholizn)



W raftach prcgrrmu naprawczeao kontynuu.iemy zaplanowanć

prżćdsięi{zięcią prz.ciwdżjaiające przemocy..sEategia Przeciwdżiałmia

Pźenocy" (2iąc?nik l) oFz Pqdejmujeńy nastęPujące dzia}ania ( czas

przewidzianej rcalizac,ji lok szkoiny 2007 oraz 2007/2008)|

- szkolenie dlalodzicówna !eńa! przyczyn Przenocy i§posobów

Edzenia $bie z wlasna agresją oraz na t€mat nadużrywania alkoholu co

posoduje żchowania przemocow€ w doDu rodzinnym

- pogadankidla lodziców na temat Prżćmocy i alkoholizmu kóry ma baldzo

duą wPłw na zachowmia aarcs)ryne, Pogadarn<i będą regulamie

prowadzone Podczas sPotkań z rodziclmi (w}cho$,awcy. peda_o_)

" zajęcia na lemat użależnień (alkoholizn, narkońania, palenie Papierosów)

ski€rowane do ucznió§,( zaproszony psycholog, sychowawcy, pedagog

na Podstawie Pźy8obwanych s.enariusł.)

- profi lakt} ka drugoźędowa skierowana do ucaiós trykazującvch

żachowania przemocowe (pedagog, pSycholog P,P.P,P, oPiekun świetlicy)

_ tlpro!ład-ni€ dlu8ofaloir]th rematÓ\ godzin §f.hoq,a§cąth Poza

tematami na lemal przemGy 0ako obowiązkoq€ do pźeprc$?dz ia W.z

prrykładowc scenariusz:,o wartościsłó$ kilka; -wańości ns biś:

Przyjażń

np:_ Medi! w na§zyń ZyciL]l -żnaczenia

medió*,w nasąYm z]ciu; _ Fikcja a lŻeczylvislość

. PostaŃl lvobec cierTienia



nP,. ,czy potrafimy pogodzić się z cieĘieni€m

swoim, jmych i eieżąt: _Fikcja a !żeczvujśtość

. Jak rozwiĄżywać konflikty

nP.! S},tuacje konfliktowe w tvieku dora$anią - Jak rożwiązywać

konfl ikry: - skuteczne rozwiązyvańie konflik!ów

. Prż\!ż iobowiązki

np I Plawa l obowlążkil _ Prawa d7lelk"

. Autor}tei

np,: \\ )bor autoryebs: - Rols aulo1,eLU $ nas7)młciu

. odpowiedzialność

np,: odpowi.dżialność w na§ąń 4,ciu|

. .lak radzić sobie ze $rcsm

np,:- walka ze §tresem]

Przykładowe scenariusze żajęć (załączn'k nr 2)

)ą:\,tĄH Jl , AlL€Ę?:>-" gąrĄĄ
RroY ?in,tco6lcż,Ńol { _Dń,.j o2.olł źcc+ l.
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wsTf,PI
w łf,Diku obscNicji i pźeprowidzoDych inkiet n3 temai Pźemocy w

Podej lnujehy następujące dżiala nii profili kty§zne w zrkreśie ż.pobiĘ. ni,

pżenocy i lgresji9 śzkolc.

GŁówNf, cILE PROGRAMU:
, f,limilow.nie achowań agBywDycn i Pmmocy wśnód uetriów
_ Wzro§t poczuci! b.zPiecżćń§tw! ocznióB * szkol€

- f,dukacja nauczycieIi w Zkresie:
+ elininocji zothopoń agl.sji wśró ucaiów
* .ozwiąłwalia konllikró|| l ru.lzenia sohie ?Przejawani

* zaćhowdń haucz),ci.li nogąclch ,r9olać ngrcśję '
u uczniów

* zachovań a{esywnllh .lorosllch

(naucłcieli, łodi.óv, mediu)
a spałob! m.lzenid fubie z blasna osresją

- Edqk cir rodziców ż źrłr.so:
. elihinacji żachopdń asl.slvnllh .lzieci

. p|ącq]q prłnoć!

. śpośob! radzenia sobie z wlaśnd dglcśją

_ EdUkacjt ucżniów w źkr€sie:

- elininacji zachowań ąg.eśrlłHlch

- sPosobr radzenia sobie zatresja inhrch i vlasna

- ptłcł,n agresji

- \posobliw ,?a^.ii na pą.jdł! Przeńócr i dgłcsji

- Tyouetrie w.ru.ków do ńźnej .ltyłnqś§i



Ln.

l.

agr€sji

x
2006

lr.2007

Ankieta pneprowadzona

2oo5/2oo6

Anldetn §kierowana do

(kontynuacja ) k1.1

W ll póI.o.zu inkiet!

Pedagog

2, f,dukacja lI
1oo1

. szkolcnic ski€rowaDe

do nrDczycieli z z.kr€su

- eliminacji zachowań

agre§ji wśród uczniów

-rozwiązywania

konfliktów i radz€nia

sobi€ z przejawami

agrc§ji; - zachowłń

nauczycieli mogących

wFvolać agreśję u

uczniórY; - zachowań

agr€sywnych

doro§lych

(nauczycieli,

rodzicó\y, m€dia)

-spo§oby radzcnia

sobie z rvła§na agrc§ii

zaalezi.,n

Dyrekcj,



Z,jęcia

profiliktykf

Ix xI
żnn6

30.xl

xrxll

xll

6, E. xI
ż006

7, r4. xIl
,006

l Dółrocz€

.Z,ięcia iDt gń.yjne dla

panujących w k]isie)

scon.riuszy ajęć n,

. PźeProwndzenie z,jęć

na podśtiwie sceDariu§zy

plastycznych ., ten.t

. aję.ii dls uczniów kl t

pracowników P.P.P.Pw

oleśni€ ,Jak radzić sobie

. z.jęci, Prowadzone

Il Dólrocze

pedagog

I

plaśtyki

psychologe l.KapDŚniak

,,Stop przemocy" k1.2 i 3

se..riuszyaiŃ na

. PrzeprowadDnie njęć
a podśt wie scelariuszy

llłlv



s.enariuszy ztjęĆ na

. przcprowadzcnie z,jęć

na podŃawie sccn.riuszy

pla§łcżnych na tcmat

1. l5.1II

żnn7

. war§ztał §kicrowaDe

do mdzićóy zzrkreśD:

-Przeiawy lgr€sii wśród

-climinacja zrchowań

agr€§ywnych dzieci

-sposoby radzenia

sobie z wlłsna agresją

-pź.noc doros}ych w

psyc!. mgr I. Kapuśniak)

malerialów n, temrt

PneDocy na śpotkNnirch

. lmożliwi€nić kontlktu

Dyr€kcj,

Ped!gog



ż policją

Dy.ekcia

ó.

ueniów i rodziców

(indywidunlnc i

Pedagog

Dyrckcj!

1.

pedagog szkolny!

dyrekcj!

psycholog)

UczDiowie widz' do kogo

Pojedynczych lktach

Reagol,aniŁ t,

Doiedvncżrch aktoń

puclltli
-Przerwani€ aktu

prjzemocy

-Zajęcie się ofiarą

-powiadomienie

roduiców §prawcy i

ofiłry

-zawiadomienie

policii

Pedagog

Dyrekc.ia



-Rozmowa ze

świadkami zdarz€nia

-Rozmowa z §prawcą

(kon§€kwencie czynu)

-Prz€prowadzcnic

rozmów z rodzicami i
uczestnikami zajŚcia

-Monitorowani€

zachorvania agresora

-wparci€ ofiary

przemocy (okazanie

zaint€re§owania,

doda\łani€ odwagi,

uczenie umiejętności

reagowania w §ytuacji

przemocy)

8. KoDkuN IIVry
2no7 I plaśłki

podagog



IIr/IV Po}Ł ślajdów pod@s

lo lll/lv
podczls apelu z okazji j. pol§kiego

ll. lV - zajęci§ lekcyjne
poŚwięcone p.zemocy
_ uro.zvśtv ,pel ,,Stop

nrgrcdftDie z*ycięskich



kółka

kółk9

łyjszdy

miągającą
n9.ilep§z€ po§tępy

I

I



Ankieta d]a uczniów

Pł€ć _...........................

wick.-__.-..__--.__-...___-..___

w celI rozPoznania sytuacji s szkole praeniemy PrzePrcwadzić
ankietę,w której pytaDia miązane sąz agresją i pźenocąw szkole. Ankieta

jestrnonimowa, dlatcgo tcż prośiny o netehe odpowiedzi.

Tylko Twoj, sżczóm pośtlw. pozwolin.m wyciągDłć pEwidłowć wniośki.

r. czyw szkole czujsz się bezpiecznie?

2. cą w §zkole sPotk!łaś/cś sięz Pźenocą?

3. w iaki.i forńie prżeiavił śia aPresia i pnenoc w szkole?

a) bicie, popychlnie

b) wymuszanie Pieniędzy

d) zastEszanic, grożenic

e) ośmieszanie, pźezywaDie



KlL
l. CzJ" 9 sżkolc czujcśzśię beżpiecżnie? (26)

Chlopcy

l0
4

Chłopcy

6

9

r6 (6r,$%)

E (30,76%)

2 (7,69./oJl

6

3

8

9 {31,ó|,yo)

l7 (ó5,]E%,)

2.Cży w §zkole spotkałaś/eś się z przemocą?

b) nie

3.w j,kiej fornie piżejawia się agresja i przemoc

Chlopcv Dziewcuyny ru.n

a) bicićj popychlnie

b) wymuśzanie pieniędzy

d) zn§tĄ§znnie, grożenie

e) ośmieszanie, prZłvaDie
o inne

l

3 3

3 (r1,53%)

6(2,3,o7vr)



KlIb
l. Cz.," Ę sżkolc cżljesż §if bezqie.znie2 (26J

chłopcy

ll
l
3

z.Czy w §zkole spotkałaś/eś

t)rak
b) ni.

.) Bicic, poPychanie

b) wymu§żanie pieniędzy

d) z.i§trasza nie, gmżcnic

e) ośmiesz,nie, prz.zywanie

chlopcy

l5
1 (3,E.l%)

25 (96,15ol,)

6

l
4

l
l0

t7(65,38%)

2 (7,69%)

7 |26,9żJ

3.W jakiej forńie prz€jgwia się .eresj. i Pne oc

ChloDcy Dziewczynt n/t l

2 2 (7,69yo)

, rr,onn,

wNIosEKI Polnnno iż tylkojedDa dziewczynkł spotkała sięz PźeDocą to

aż 4 osoby wsk,zaty ., Pnćj,łT ,grcsji ł,śzkole



I<l I.

l, Cz! 9 §zkole czuj€sz

chlopcy

|2

1

chloPcy

3

l0

(28) 29

15

2

l3

2,Cży w

,) tak

b) nie

ż7 (96A2D/"')
,l (3,57y"\

szkol. śpolkrl!ś/eś śię z puemocą:

5 o?,85%)
8 G2,,l4vn|

].W jakiej formi. pźej.wia śię agrcsja i prDmoc w szkol.?

chlopcy Dziewczyny

a) Bicie, popychani€

b) *Tnusz.nie pieniędzy

d) zastrrśżrnie, g.oż€nić

e) ośmi€śzini€! przezyw.łie

f) innc ,,kolega

l
l

(3,57o/o,)

(3,57voJ

(1o,71t/n,

l

123
podniósI mnie wy§oko ipuścil na

WNIostrK:9 §prlwi€ wynug,Dia PieDiędzy po rozmowrch okazrło §ię że

o"§oba z §.aNzej kle§y chciałe pożyczyć 20 gr, zrcbił, to j.dnak t k że u@ń

ł]aśy pienszei pu§traśzyl się. sytuacia nie powtórżyła §ię wifcei



Kl rd

l . czy w §zkole czuje§ż §ię bezpiecznie? (28)

b) nie

chlopcy

l0
2

l

l0
4

1

|4

1

20 (7|,42o/.,

6 (zl ,42,o/r)

l (3.57%)

l Q,57r/ł\

2.czy t vkole spotkalaś/eś

Chlopcy

l1

ż

25 $g,żayłJ
] (10,7l%)

3.w jakiej formie pĘejawia się agr.sja i przenoc N śzkolc?

Chłopct Dżic§czyhy

n) bicie, popychanie

b) wynu§złnie pi€niędzy

d) z9sarasźni€, grożelie

e) ośnie§z9Die, P.ftąYanie
f) inne

ż

l (3,57yt)

1(l4,2Eo/o)

l



Pods,,no9.ni. całościowc ( l08 ucznió$ kl I)

czui€sz §it beżPiecznio?

ao 04,o7y")

15 0 3,8ll%)

lo (9,23yo)

l (092)

b) Die

z,czt * żkole §pólkllaveś się z pr.emo(ą:

4o (37łO3yo'

6a 62,96yo)

.r. W jlkiei formi. pźćit*i. się lg.eśia i premocw szkole?

a, bicic. PoPych8nic 7 (6AE%,)

r (o,92)

l5 (l3§E%)

2 0,E5%)

b) wymusżnie pi.niędży

f) itrtre



^r,.lia 
aili.t sldcrełeych do kziós.B ók! 200ó

xrl. c0)

l, cł w śżkol€ cajesz się b€zpi*aie?

bJ Nic 4

d} d.Tj nic
2. czy w !r,*ole spolkalŃ/€ś się z pĘmocq?

b) nie 14
], w jrticj tomie p@jawia się a86ja i prm@ w vkolc?
a) biśiś. poprlh ic 2
b) *lmuŚaic pimięd4,
c) aęcanic śię
d) zaritE56iś. gremie
€) ośmiśaniś. ptrzywni€ 4
l) iM.

4.czy uwiż6śż. 
'ć 

kmery w szkole śpowodowiłyby. że żmni€jszy się pmnoc i Ędżic

a) Tlk 10
b) nfu t0
c) BEj uk
d) Baj nic

xl lb (20)

l.czy w Łkole c2!je9 §ę be4i6ai.?
I)lał ll
b] nic '1

2.c/ł w s7kolc spolłalaś/eś się z lP.nocą?
a) $ł 9
b)iic l l
!,w j.ki.j lbmic pftjaŃa się ssrcsj. i prżcm@ w ,żłole?
a) biciś. popFhoi. 4
b) *!muŚei. picniędzy
c)aĘc i. śię
d) Arlrunią gre:żenie
ś) ośni.gńi.. pEzyMie 4
l) iMc (bEł blelmji ) l

4.cży uwiżśz. ż€ lmcry w szkole spowodowałyby. żś żmj€jszy 5ię prćmóc i Ędzie

a) I.k 16
b) nic 2
c) @kj l* 2
d) Bcćj nic



K r. (2t)

Lczy ł s,}ole czuje9 się bc7piećZnie?

2,cąv w sztole §potkalaś/eś się z pźcmocą?

],W jakiej lnmiepźejasiasj9 agrcśja i p,enoc * szkole]
a) biciu. popyctranie
b) §)n6anie pieniędzy
c)hęc,ń,€slę
d) 7^lfuzanie, 8rcżcnic
e)ośmiesznie.pźcąryani€ 2
l) iin. (,!c ie źJczani) I

4.cz], ulvżNŁ że kmcry w sż]role spowodolałyby. że znniejszy się pź€moc i będ2ie

Kl rd (2.r)

l,cży s sztolc czujcsz się bczpicc2nic?
al iak 16
b) nic
.) mczcj iak 4
d) nc2ej nie a
2.cz_\, w szkole spoikalaś/eś się ż prżenocą?

b) nie l7
j,w jakici lnmie pź€jawia się aeresja i pżcmoc { sz|olcl)
a)bicie. popycb ie j
b) \V}nusznic picniędł
c)zręceiesię
d ) Zśraszan ic, erożcnic 2
e)ośmieszanie.przez}avanie 2
l) ime

4,czy uv€ższ żc kmery w sżtole spoBodorwłby. że żmnicjsży się pź.nóc i będzie

a) tak 19
b) ni.
c) ńcrej tak
d) Bcz!:jnic 5



Kl l. (2l)
l ,czy v szłol€ czujcśz śię he,liMie?

2,czy w szkol€ spolkElaś/eś się z pźemoćą?

3.w jałiej i'mi. p%jrwia 3ię agĘj. i !,źch@ w sżolc?
d) bi.ić. pop}thanić a
b) v}ml§ai€ pi.niędzy

d) żlslfuaie. sfuż.nic
ć) ośniesanie. pżcźrvanie l
I) inne (źUceis r4czmi) 1

4.cł uBażasż. żc tmcry w giole spoMdołułyby. ż. nniejś,, lit pranoc i Ę&ie

!) l* 9

c) tr2cj bk 2
d) lac2lj .i€ I I

K żr (29)

l ,cży w sz*ole czujesz się bezpiMie']

2,c'ł 9 9,1@l. spollabi/§ się z piZiMą?

3.W jaki€j fomic pźaj.wi8 się agr€sja i pźcn@ q 52łóle?
a) bicic, popycnei€ 2
b) Nynsmi€ pisicdzy

d) a§lMi.. glortnic l
c) orńi€fuią pejNeic 4
D im (_vmrrnic") l

4czy uw!ż@ żc te.Ęv w vtole społodow!łyby. ż. miejsry §ię F/rnoc i Wżic

a) idk ]ó
b] nie 2
c) ru&i lak 2
d) m4ini€ 9



KI2h (26)

l,czy w szłole czuje9 się bczpiccznic?

2.cł w 9łole slDtkalav.ś się z pźcńeĄ?

b).ic 20
].w jałi.j fomic pBjasi! 3ię iBftjó i F^md w sztoL1
!) bici.. Ppycheie 2
b) qyńllsaiś picniędzy

d) arra6ie. rrcżenic
€)ośtni.sunie. pź€zywic 3
!) iine (łyłudztric jaticjś mzr) l

4,czy uważsz" że kmetv w gkolc spowodowolyby. żc zmni€jszy się pftmoć i będżie

!) uk I0
b) ńić 3
o eaj lak 7
d) ńc&j nie 6

xl 2. l25)

t ,cży w szłoL mjŃ się 6.zpiMic?
a) llt l0
b) nic 2
dńc*j b} l0
d) i6c2cj iie ]
2,c? q szkolć Ęólka]aś/€ś się z prćńoćq?
a) loł 6
b)nh 19
3,W jaltiej tbmie pżejawia się agftśj! i pźcńoc w gkot.?
a)bicie. pop}ch ie
b) BFusejc pieniędzy
c) a$Die 3ię
d) ólt.s@ią gożolie
C) oimi@ią p@zyłfrić 5
0 i.rc {rĘi. ło.mbż) |

4.cży uv!że że t@e.y Y szl@le spowodoł.lyby. 2! mniq9y się p@ud i będżi.

a) tat 6
b) nic l
c) Eż9j Ek 8
d) Dcżcj iic ]0



Kl?ł] (22)

l,c7j, s szkole czujcsz się bezpiccaic?

2,cży s yko]e spotkalaveś się z pźcńo cąl'

3.W jałiei tbnic pźcia§ia się arrosia i pruenroc ]v s^ole?
!) bicie. popychanic l
b) ifmuszan ie pien iędzy

d) 74lraszan ie. srozcn ic
c)ośnieganie,plzżywanic l

4,cży Uwdżs7. źf, kamery w szkole spowod.yałybl, że drniejsąv się prżemoc i będzie

a) lak 6
b) nie
c) Bc,ej llk l0
d) €c7ej nie 6

xl2ć (21)

l,c4 ł's7|ole czujesz się bezpi<znic']

2,c2y !v s^óle sPotkałaveś się z przcmoca?

3 w.i5kiej tbmje pyejalvia się asresia ipźcmoc w szkolcl'
a) bicie. popychańic ]
b)s}..mus7bi.pienięd7y

d ) zashsanic. grożen ic I

e] ośmicszanie. pr^ż!{ ie 2

4,cz_\, uvar?sż. żc kdńery w sżkole srowodowaŁvby. że zmnicjs4 się przmoc i Ędżic



Klaa (24)

l ,czy § s,łole cżu i.sz się bcżpiec znic?

2,czy w szlole spolka]Ń/eś się ż pramocq?

i,wjakiej lbmie p,śjaw]a się agresja iPź€ńo. Wszkolel
. ) bicie. popychmie 2
b) 9)muszani. pieniędzy

d) z6lla9mic, lrożśńie
e) ośnieszmie, p?śżywanie 4

4,cąv u*,aasz. że kmcry v szkole spowodówałyby, ż nrniei9y si§ p.żfi§ i będzie

a) tak 14
bj nie 1

c) Eczej tal 2
d] 6czej nie 6

Kl ]b (21)

l,c7y u, szkolc czujcsz się bczpiccznic?

2.c4 w szkole spoikałaś/eś śię ż pźeDocą?

3,w jakiej lbmie przcjayia się asrcsja i pmnoc w sżkolc ]
d) bicie. popychanic 2
b) symusżanic picniędz,

d) 2aślfuanic. 3lożcnj.
e) óśmieszanie. pźez]'N ic 4
t) ińnu (u)ludaic źcczy] l

4,c/-! uw3ż§ż. ze kamery w szkolc śpówodowabby. że nnicjszy się p?eńo. i Ędzie



xl3c (l8)

t,cz! w śżkóle cżuics,się bezpiecznie?
a) lak 17

c] mczej ,ar
d) ncżej nic l

2,czy w szkolc spo&alaś/eś się z pźemocą?
a) iał l
b) nie 11
],w jakicj fomic pź.jawi. się agrcsja i pu cnoc w gko]c?
a) bićie, pop),clranie
b) wymuszanic p ie n ięd7-y
.)dę.ani€się
d) zsńs7Mią grożenic
e)ośńies,lni€,prże4Mnie l

,1,cży Ułaż67. że kmery w ykoIc spowódolałyby. że znniejszy się pźemoc i będzi€

a) tak ]0
b] nic 2
c) ncZj lak 1
d) BcTj nic 1

Kt 3d (22)
l ,cży v s/-l,ole czujesz się b€zpi.cznic?
a) idl 15
b)nic l
o raczcj ial 4
d) nczcj nie 2
2,c2, w szrole §polkalaveś się z prżenocą?
a)tak ó
b)nie 1ó
] W.iaricj tbmie pŁejawia sĘ arresia ipircmoc wszkole?
a) bićie. Popychanie 2
b) s]'ńus/bie pieniędż],
c) hęc iesi9
d) żaslraz2die. grożenie
c) ośnicszanie. prżezyBanic 4

4,cą u$az9. żc kme.y w sżkole spo*odowałyby. że zmiejsz], sie p%ńoc j będżie
bezpiecaicj ?

a) lar 7
b) nic 2
o Eżcj eł 3

d) Ęcżeinjc 5



Kl ]c (25)

l.czy§ szkolc czujesz się bezpiecznie?

z.cąv W gtotc spotklaś/eś się z pźcnocą?

3,W jakicj lUrńic prżcja§ ia sir a:Nsj6 i przcmo. ]Y szkol.?
a) bicie. popych ie 2
b) v}muszanic picniędży

d] zdlrdanie. !rcżeniu l
€] ośnr iesznic. pue4lvan ic 6

4,czy uła6ą że kamery q szkole sPołodołałyby. że żnniejsży się pż€moc i będzie

l. 82,56 % uczniów kl l czuje się beżpiecznie w szkole

8].33 % uczniów kl2 czuic się beżpiecżnie w sżkole

8],6] % uczniów kl ] czuje się bezpiecznie w szkole

:. :0,60 0o uc/ńlow kl l spollalo slę / PrleJdsami lrvelnot )

2].0l 00 Lcln,oq L 2 ,po kdlo, ,ę / pże]asmi pflelno..

)8.18,'. J. /iio$ [l t ,Ptlalo się / p./ejds am i prlemnc)

3, najczęstsze fomy przcmocy w sżkolćto:

ośmieszanie,pźezyw ie.popychanie. bicie wartowspomnięć

również o rym że lczniów wymićhiło Wyludznie źeczy

4. 65,2 l % uczniów uważź ż wańo Założyć ńonitoring szkolny



] U sp.awni€ n ie i łięk*e n e trafn ości oraz s kuleąno ści oddziaływź ń vkóly w śyluaćjach

zaglożenia dzieci i mlódzieży pżesiępczośc ą demora żacją

wpraćówan e metod wśpółplaćv sżkóły ż polcia

Pocedury p6tępowańla n.Uć2yclellr3yfu .clach ż.grcŻ.nil dzieci i

młodżieży d em oralizacią

Podslawowym aklem prawnyń le§ulującyfr żaśady poslępóWan a polic]i

nieeln]mi spr9wcam eynóW kalalnych jest Uslawa z dna 26 pazdz.ń|ka 19a2l
poslępowan u w sp€wach nie eln clr

CEL PROGRAMU

Po cja żgodńeż ad 37 Ustawy. W wypadkach nie c]erpiących zwłokizbLeń ]utfuala

dowody aynów ka€Lnych w €zić pótżeby dokónuje U]ęcia n eletn ego, a lakze Wykonuje

eynno Ści zlecon e pż* sędżieq o lodź n neo o

ookument€m wewńętżnym Uścś ająćym te zaśady ]est zażądzene 15a7

Komendanta GłÓWnego Polic]iz dńia 16 cżefuca ]997 r W śprawie lorm i melod działań

poiciiwzakesiezapobieoania żwadaniademó6 zacji ppeslępeościneletnich.l

Do podejmowania dz ał.ń inleMencyjnych W sytuać]ach kryzyśowych w szko]e

żóhówiąlj. Różpożądzanie Miniśtra Edukacji Narodawji spóIll ż dńia 31 ślyźnia 2aa3

w splaw e sżcżegółowych form dz ał. nośc Wychowawąej zapobieq.Wże] wśród dz €c i

mlodzeży zagózónych uza eżn ćn em w myś] iąo dokumenlu szkóly i plaćówki pade]nują

dżabnia inloNancyjna polagaiąre na powiadomieniu lodzińw i pólicii w śyluackch

kryzysowych, w szczególńości, gdy dżidi i nlóLĘiaż uży|ają posiadąą lub lózprcwadżak

W rozpoPądzeniu §10 zóbóWiązuje sżką i placóWki do opracowani., sllótąii
dz ałań wychowawczych izapob egawczych o@ nleMncyjnych wob€c dzec imłodz eży

z.! loŻo nej uza l€zn ien em

l, w pżyp.dk! uy.k.ni. anfomacji, że uaz.ń ktÓr!, ńie ukóń.zył 13 lal, uźywa

alkoholu lub innyćh śrcdków w celu wprcwadzeńia śię w .bń oduź.nia, upEwia



nleżąd, bądź prjawl. inn. achowani: świadczące o deńorallac||,? nauąyclel
powinien podiąć nasĘpujące krołi:

2

pzekazać uzyskańąinforńać]ę wyćhowawcy k asy

Wychowawca infomuje o ibkce pedago§a/psyćhólóga ś2kó neoo dy€kiora sżkoły,

Wyćhowawca MyWa do szkoły rodz cćW (prawnyclr opiekunóW) lcżnia i pżekażUje im

uzyśkaną nfomację Plzeplowadz. Bzmowę ź Użniem w ich

ob€cnośc, W pżypadku potjłi€rdzen a informac]. zobow ążu]e UdznLa do żaniechźnia

nćgalywnćoo posiępow.nia, rodziców zaś beMg]ędnie do veeqó neqó nźdżor! nad

dzeckień wtoku nte enć]ipfuflaklycżne] m oże 2a pro ponować Bdzcoń śkierowań e

dziecka do sp€cja slycznejpLacówk iudż]ałdżecka w ploolamie i€r.peutycznym

Jezei rodz ce odmawają wspólprecy Ub ńie slawają się do *koly a nadal z
Wiarygodnych node] naptylva]ą informacje o pże]awach demolalżac]i ich dziecka

dyrcktor śzkoły ps€mni€ powiadam a o zaistniaĘ śyluać]i sąd lŃz]nny lub polcję

(s p e cj a lj slę ń. n i e l e hic h)

Podobne W sytuać]iody, szkoła Wykorzysla Wszystkie doślępneje] środk oddz ałrMń
wychawaw.zy.ń, (ldnóń ż ńdżićami, óslŻezenie ucznja, spalkahja z pedaqogien,

p slcholagien ilp ) , a śń zaslósowa n e n e pży n os oczekiwa nych rezultetów, dyrc któl

szkoły pow adamia sąd Ddzinńy lub pól cję Da ży lok pGlępwań a eży w końpeiencji

Jeze] zachow?nia ŚWiadóżąćć ó demomlżac]i pże]aw a ueeń klÓry ukoń@ył ]3 al a

ne jesl ió udżał w dzalalności grup pżeśtepczycli cży popeln enie pżeslępslła, to
postępowanie n.ućżyćela pow nno być określone plżćz wenęlżny €gu amin szką,
w pżypadku użyskani, inlomacji o popelńenu pże uózna klóry ukońQył 17 lal

pżestępstwa ściqanegó z użędu ub j€qo udzalu w dż ała nośc grup pżestępczych

zgodne z ań 304 § 2 kodeksu postępowańa kameqó, dylekior szkoły ]ako

pu edślawic el ]n si},ru c] j*t obowązany n ezw{ożn e zaw adóm d o lym prokumtora lub

ll. w Prżypadku,gdy naueyciel podejżewa, ż€ na t6l.nle szkoly znajduje

się uczeń będący pod wpływóń alkoholu lub narkotyków powlnl€n

podiąć nasi9pulące kroki:

, oow,co3nl ó !wó ^h p7yp



odżó owu]e Ućżn. od €śżly klasy aeże Wżq]ędóW bezp ePeńslwa ne pozoslawia 90

samego st\raza warunki W klórych ni€ będz e zź§ló2óńej€9ó żyćie ani2dlóWie

Wży}Va ekaPa w €lU stwerdzen a stanu lueźwości ]ub oduPenia, ewenlualne

udzie enia pomocy medy*ne]

żawadam a o tym fakc]e dyreklo.a Vkoły oraz rodżicówopi€kunów klórych zobow ązu]e

do niezwlo€iego odeblań]a U-nia źe sżkoly. Gdy rodżce/ópeklnowe odmówą

odeblana dziecka. o pozo§lanu uena W *koe cży pĘewezeniu do pl9cówkisluzby

zdrow a a bo pzekazan u 90 do dyśpozy cji lu n kc] ona r uszom po ic]i dećydu]e ekalz. pó

uslaeni! aktualneqó ślanu źdrowa uóżn a i w po.ozumien u z dyl€klorem

Dyreklór sżkóły żawadam a najb iżvą ]ednGlkę polic]i, gdy rodz ce uęn a będącego

pod wprwem a koho u - odmawają ppyjścia do szkoły areśt on aqleśywny, bądź swóim

żachowani€m da]e powód do zgoMen a albo zagraza życ u ub zdlowu nnych o9ób

W pzypadku s§Verdzenia sIanu nelueźwośc.: po ic]a ma fióżlwóśó pżewiezenia

Ućżnia do iżby WytrżeźW eń abo do po icy]nych pom eszczeń dla ośób zaEyńanych
na daś n]eżbędny do Wyiu eźWien a (m9ksyma n e do 24 godz n) o fakcie Umie9żenia

żawiadamia §]ę lodziówopiekunów oraz sąd rodz nny]eś iueeń iie ukońey] 13lat

Jeze pov"łażają slę pżypadki W któlych ucżeń (pżed lkońdenem ]31.1)znajdu]e s ę
pod Wptpvem akoholu lub na*otykóW na ie.enie sżko' to dy€ktor *koły ma

obow ąek powiadomieńia o lyń policji (sp@/a/iśl/ ds ,'6/ót 
'ch) 

lub sądu rcdż nnego

spożrryanie alkohou na teGnie szkoły pĘez uczna, klóry Ukóńczyl ]7 al slanowi

wykoczenie z ań 43lust, ] Ust wy z dńa 26 późdżernika 1932 l o Wychow.n U

W lżeźwóści przecwdzialanu.koho]żmow Naey o lyń lakce póWiadomió polic]ę

oa szy tok postępowan a leży W kómpeiencj lej nsiytuc]

2

]

W pżyp.dku, gdy n.uczyci6l żnajdujć na telenle 32łoły śUbgl.ncJę

pźyponan4ącąsrglądem n.lłotyk powini.n podjąć następującć kroki:

NauczyceLzachowując środk] ostrożnośc źabezpeaa substancię pzed doslępeń do

nie] óśób nepowołanych oraz ewenlua nym j€] zńiszdżeńiem do żasu pźy]azdu po cj.

plóbu]e (ó i]e 1ó jesl moż We W zakesLe działań pedaqogicżnych) Uslalió do kogo

żnalezbna śubslancja nalezy
powiadańia ó ża śin ałym żdażen u dyreklora szką Mywa polić]ę

pó pży]eźdż e po ic]i n ezwłoczne ppekazlj€ zabezpieżoną subslancję przekazu]e

ńlomacje dolydące sżczegółówzdauenia,



W pżypadku, gdy nauczyci€l podejEśwai że ueeń posiada pzy sobie
ś U bslanćje pżVpóm i n.j aca narkovk, powinien podiać n.stępuiac. kroki:

Nauczycie W obećność nne] osoby (WychóWawca, pedagog, dyreklor, iip) ma p.awo

żądaó aby uózeń pżekżał mu lę śubślanćję, pokazał żawańośó iońy ykoh€] omz

kjeszeni(w€ Wlasnejodzi€zy) ew innych puedmiotów budzących podejżenie co do ich

związku z po*ukŃaną sub§tancją Naueycier ńe ńa plawa śamódżjelnie Wykónaó

.zynnośc p2evukania odzieży an lePki uczna - iesi to czynność zaslżeżona

o swóich spostżeżeniach pow adam a dy€ktora vkoly oraz rodzcóWopekunów u@ńia

iwzy}va ich do naiychmiastowego ślawienn chła

w pżypadku qdy 0deń. mimo weżwania, odmawia pż€kazana naużycieow

pokazania zawaności teczki, dyrcktol *koły wzywa po icję klóla pżesżuku]e odż€ż
prz€dmioiy należą€ do uena olaz zabezpieEa znalezioną śubślanć]ę izabi6ra]ądo

4 Jeż6liuPeń wyda subslancję dobrowoln e nauEycie], pó ódpóWedn m ż.b€żpi.een u

żobow ążany ]eśi bezMódn e pżekzać ją do iednoslki po c]i. wżeśniej plóbuje

ustaić. Wjaki sposób iod koqo, udeń nabył śubslanc]ę całe zdażenie nauĘycel
dokumentue spoządzaiąc nolaikę ż ustaleń

żgodn eż pżepisam ustawy o puecwdzalańiu narkomani wpos€kara]ne j€sl

posi.danie każdej lości środkóW odurza]ących ub śUbślanc] psychotropowych;

wplowadżanie d o o brolu ŚrŃ ków od u rzających

udżelane nnej osobie, ułallvanie lub umoż]wanie ich użyća oEz nakłani.nie do

włlważan]e i ożetważanie ŚrodkĆW oduu a]ącyoh

każde ż wymienonych zachowań ]esl ćźynem karalnym w rozumeniu pżepisów

ustaw ó poslępowaniu W sprawach nie etnrch jeŚl śprawćąjeslUczeń, kićryUkończyl ]3lat

ż pu€śęps§vem mańy dó dynenia j€żel któryś z wymienonych czynów popelńi

udeń, po ukończeniu 17 lat w lakej sytuacj ma]ą ża§lośówane ppśpisy uslawy z dnia

6 cz€N* 1997 r Kodeks postępowan a kamego



Ja€ i puestępshło ma mie]s€ na iereńie *kĄ, należy WeżWaó po ić]ę

W kedym pzypadku popełńieńia ćźyno karalnego pżeż Uczni., który ni. ukońdył17
lat nal6źy zawiadomiĆ policję lub sąd lodzinny, 6 w pżyp.dku popelnieni.

pż6tęp5twa pżez !.żnia, który Ukóńcżyt 17 lok Źy.ia plokuElora lub policję (ań, 4

V Postępowanie wob€c ucznia - spr.wcy czynu k r.lńćqó llb pżBĘpśfua:

- n ezw.źne powiadomienie dyreklora szkoły

uslaeni€ ókó ićżnóściaynu iewóntualnych śW adków zdażenia.

pżekażanie sprawcy (o e]eśl żnany pżebywa na tereni€ szką)dyrcktolN
szką. lub pedagooowi 9kolnemu pód opi€kę

powadomien e.odzioów udzń a śplawćy

- niezwloczne powiadomieni€ polcj] w pżypadku gdy spEwa iesl powazna

(ozbÓ] Uvkodzene cał. itp.) lub sp€w@ nie jest ucżniem szkoly i]ąo
loŁamość n e ]esi n komu znana

- żabżpeeenió ewenluanych dowodów pżeśtępśhła lub pż€dmiotćW

póćliódżąrydh ż pżesiępslwa pźekazanie ch po ic] (ńp splawca lożbóju na

le€nie ,ką UŻyva noŻa i uciekając pozuca 90 !b pozuća ]akiŚ pżedmiói

oochod2aą ż kladżieżV)

vl, Postępow.nie nauczyci.la wobec ucznia, który 31ał3Ię ofi.rą *ynu karalnego

- u dz e en a p eNszej pomo oy (pżed medycżn e) bądź za pewnien ia je] udzie eńie

popżeżweeane lekaua w pżypadku kiedy ofara dozna]. obrazeń

- niezwłoczne powiźdom enie dylekiola sżkoly,

powadomien e rodzicóW ucznia,

nieżwłódzne we&anie po ic]i w puypadku kiedy śln e]e koni€Qnośó

plóidsjónalne9o zabeżpieeen a Śadów przesiępśhva usla en a okoiQności

iewentualnyćh Świadków zdau en a,

W pĘypadku znależiena na le.en e szkoły broni ń.teiałów ryblcl]owych innych

nebeżpiePnych substancj] iub pżedmólóW nalezy zapewn ć bezpieżeńśt{o
pżebywa]ąćym n. t€renie szkoły osobom. uńiemóźlwć doślęp osćb poslronnych do tych

iWdWać policię - lel997lub 112



etody cp.rĘfuy .2xoly , pollcią

w EnĘh dłaofałJrej p6cy piolibkly.źno - wycheMj 9łoł. i polida

Utzymulą slałą beącą 6Ńh,acę w żek6,. plofibĘri agoćń,
KoordFaloBmi §BrpBcy pownni być: p€dagog/psycholog 9kolńy o@ specjalśla

ds, niel€ti ch i palologii *łaśc rei jednoslki policji

Do MpdpEcy z€ śzkolą zobowiąz.ny j.gl Iakż€ dżielńicowy. w €jonie klórco.
żnajduj. się szkola]placówka

łacownią rkoly Wyżnaczeni do @pólpf.ą 2 pólicją, specjalści ds neletnich

patoloq i okż dzie nicN] powinniwspólne u3talć wzajeńn e zasady kontaKu, by móc na

bieżąco wymienaó nfomacje i rożwązyvEć problómy zwązan€ z bezpiedeństwem i

W 6m.ch WśpóĘ6cy po ic]i ż6 8zkolą o.9ań zu]e .lę]

spon€nia p€d€gogów sżkolnych n.ueycieli dyrckloóW *kol ż żaprogonymi

speć]alślam dś nialelnich i p.!oogi. podejmujące lemalykę żalbź€ń
pPe$ępĘoŚc ą ora2 deńońl żac,ą d2 i.c i ńlodz eży w Śrcdowisku lok6 ńyń,

spod€ńia !e@ly@ńe mbóżl.ży *kolĘ ż udżiai9m pólcjańtirw m in M l€mal

odpwied2ialmŚ.i ńielellió z. Dopehiane eynt ka6lńe, pl nyń .sp€kiÓ{
Mfiomanii, wychoMńi. w lż.ŹŃŚci itp, olł z mkdgyni uąniami, @ ifrżt
zNd bezpi&eltślwa. b.n@.ń lyżykMych ole spo$bów uńiłania

ill'omMnie policji o zd.ż€ni.ch n. lelenb *ką wyp.lniającrń znamioa
pżeśtępśMa, ślańowiąąch ..€loż€n e dl. życia i żdbwia Udniów 06ż
pżeiawa.h d.moEl ż.cji d.ieci i fłodzi€ży

- udzelan e pźez po i.ię pomooy Łkol. W luwiązyłan u lrudnyoh, mogąąoh

mieć podłoź€ p2.ślępe. prcbl.mów, kló.ó ż.iślniały na lercn e szkov

Wpólny - żkoly ipoic]i - udział W lokrlnych pbg€mach proflaklyenych

związanyoh z zapewni.ńi.ń b.zpl.eeńśtwa uenom oraż żapobiegań€m

demo r.lizacj i pżeslępcżości n el.tn ch,

Policja powinn. być Mrv.na do śżkoly w snuacjach. o których ń@a w

"P@edu€ó ( )'a]bó qdy wyd.pane z@bną śrcdki możliwe do z.slo$Mnia pzĘ
vkolę w ol@slMel syluaq,, * ŃÓlyó ob4noŚĆ pol,q, 16l konid..,

Każda, dołyeąB uaióe wiżyra poĘ.nla w 9kole, pejnna być l@śnaj
ż$,oelżMńa dyckidwi llb uoodni@ ż inńym pE@nikiem vkoł



podstawy p€wne stosowańyćh próćedur:

]) Lr§laważdna26paźdzenka]932r o postępowaniu w sprawach ń€etnich ]tż U ż

]932 r Nl 35 poz 223 z p żm, - leksl jednol ly oz, z 2002l Nl 1 1 póż.1I)9 ż aóżń zń l
ó€ź pżepisy wykonawcze w żw ążku ż usiawą /

2) Ustawa z dnLa 26 październka ]932 l ó wychóWaniu W lżeźMśc i pzecwdziałaniu

Nl35. póz 230 ż p 2m /

3) ustawa zdnE 24 kwelńa 1997l o pżecwdżiałaniu narkomanii/Dz U,z2003r Nr24,

4) Uslawa z dnia 6 kwietn a 1990 l o Pó ić]i /Dź U Nl 30 poz 179 z późn. zm,/

5) żażądźen e Nr 15]97 Komendanla Głównego Poio]iż dńa l5 defuća ]097 r W

śp€welóm metod dż a}ań po ici w zakresie z.pobeoań]e zwa żania demóE iżacj

ipżeslępeoŚ.in eeln dh

6) Ustawa z dnia 7 wżeśnia 199]l o śysleme oŚWaly /Dz U z 1996 r Nl67. poż 329 ż

7) Rozpouądzene [/]ń§l€ Edukacj Narcdowej spolo z dnia 3l stycżńia 2003 r w

sprawi€ szcządowych foń dz ah ności $rychowawżej i zapobiegawczej wśrćd dzjecii

nłodzieży żaglożonyćh Uz. eżnienemloz.u Nl26, póz 22a]

Działania zmieuające do Giągnięcia ż.łożonych celów 062 podń ioly odpowi€dżi.lne

Wdrozene ifea zacia,Procedul postępow.nia nauczycie i metod Wspólpńcy sżkół

z po ic]ą w śytuać]aćh żaglożen a dzieci oraz ńłodzeży pżeśtępuoscią demoraLizacją.

WsżdćgÓlnóŚó: nalkomanią alkoho zmem prosl!łUd]ą:

1, zapożnań,e *kol ] pedagogóW ż , Prc@duramL ( )'

kańpan a inlomacyjna

2 Kóntynuowanie Wspćłplacy pom edzy pólóją . pacóWkami oświalowymi W żakresie

rcaliżac]iżadań okeś onych W ,Procedulaoh ( )'
liu ymywan]e ślarch. rcboczych konlaktóW

órcanżówani€ wspólnych szko eń z ukqLędń]eniem problemalyk ujętą

w . Ploceduacl] ( )'
Majemna wymana inlormac]io zagrozenaćh żdarżen ach wysIępu]ących na

leĘneęko,v 
i



WYKŁADNlA Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGICZNO-

PEDACOClCZNEJ
do

Proc€dur PostępoFania Nauczycieli

w sytuacjach Zagroż.lia Dzi.Ci i Młodziezy D€morulizacją

i l'ż.sltp.zością
N ezbędnym \Yarunkiem. ńy §7koła mogłJ !ię zająć §v}m podśa}óN}mj Zjd.iilmi -

nau.Zaiicń oral w}.ho§łnjcn, ily żynmic s nicj * nicj ]adu i porządku Niestely

§zrosiaclesj ipżemocy powoduje. i, staF sĘ drł mjeis€]n.orjż ńiicj bczpiccżńlm, co

żlT , 4 ,, ,b] § ,,*l. / p, o^xld ł b.i,,, ('o! ,pllrJ pl4J i ,o,so].^

szukają. prz),czyn,ai5tnialej sytuać]i \|e.ialiś.i §skrzują ńa zmicnjające sję

§ śż}bkijn tcńpic plzcphy. ich slabą znajomość oruz ]uki p[§nc wśzynkj.le cżynniki

spoi,odo§ab *lkorzyływmje pn§] } ceL bezazgLędngEo brcni.nia nielclrich spEwcó§

cz}ńó}v krraln)ch, a i]c ńh ofia,, ZapewnieD e cz]onkom spolec,noicj s^ó],]e.l pó.zucia

bczpi.czcńsw! $ilo się iednlm , poJnJRo*,_vd1 żadłń śDjących pżed Nspółcze$lą

pla.ówką ośsjalosą, Nie]cdnokrotni. chaoty.znoić dzialali. .iakie PoJejńuje sżkoła q

syluacjlclr kryzlso*]-ch. bądź i.h Złnjcoh.nic, doprolvadzają do pqlębienia się

demoBl]7acii nielehi.h. Podśrsotyfu cclcm NproNadzenja proledur ponęFNanh §
slu.cja.h k}zr-so*ych j.§l u§pla§nicnie i zwiększBn]e fuinoścj oraz skulc.zności

oddzial!w!,i vkolr rY sytUacilch zag].zeiia mk]Jżież} pźcnępczości. idemoralizacją Nie

ŃJ-śarcz! j.dnak prcsle załąc7enie pmcedfi do §aMu vkolr, Każda szko]a musj jc

Przynosoryać do $Voich Wanln(ów j b}i żolj.sią7an, do kDdomżo§ego ś!so§aij., Jak

7atnr korż! lĆ z ..procedUl'. ab} ce żónałosi€nj§ly?

Podstawa prawna,,procedur"

W z\iązku ż n$ihjĄcln s]ę prcb]eńoń narkonanij olaz c7ynów [aBLn}ch

lo}vl.ż]sląc!.h tcmu z]a§isku ]V uśa\rie l dnia :,] klyictnia 1997 rcku ,.o

p,?e.n!dziJ]dniu njlkomłńji", min $rolvie z,lrowia o[z oś*i&t) 7ośa i zobljgol,hi do

okreśLenio. rv drodze rożpórządzcńi.. szcTgólos_a.h fom dzirłłlności tl.ho$a§czlj i

zaplbjeeaNczcj \rnód dzieci ilnlodzieży żaeiożoncj Uzłlcżnicnicn, lgodnic z iym tr

rczpol7łl7śnn, doiy.zącym pó§}żśZej d.lclacji 7 dih 3l {yc7nja 200] §kU. w



parag!fie dzje§iqiy]n, szkoly i placó§ki zostały żobo*iŁ.nc do podjt^cia dzialań

inlerwencljnych. poLcgająć}.]r nd pD!viadomicniu rcdzi.órV ipo]i.ji \ §]'Ugcjach

.,,/ !.i.t ,.\ y,r.\ { ,,./ejo'roni / ,o/p,oqadrrer o!7 p/\-no\JlF,
sub$ancji psychoakty§n}ch sNoźeDie \,]asny.h. §e\ną!7s7koLnych ..p.ocedUl',

Ulvż8lędnirjąc)ich współp,źcęż po]icią orz słL,żbE żdrcwia..ic ni3by*,aLc trudne, MtrsZą

onBspcłniać kryleia Popmwności pRwrcj. dbać ó b9zpie.Zeńś(\o lizycznc i.mocjonalne

olial}. śviadka om7 spascy, a 1ak7e uwzg]ędniać \,eMęl7le zażądrenia ob.BiŁująca

uczeshi.zących * i]te.wenc]ipuedsia§icielióżń}.hresodó§, w zsiążku z pos}ższ}-n

opmcowanie ,.prccedul" *lączono do prognnlu ,.Zapobiegani, Niddo óso§anj!

spole.znemu i Pueslępcżości §łód dzie.i i ńłoJżieży", klóiy zosll] powołany do zlcia.

Zażądzcnicm Prezesa Rady Minisnó§,7 dnia 25 młr.r 2002 roku, lch skon9ruowanje

poBierzono 7e§p!łowj \kładaiąccńu si§ 2 pżed§awicieli resonów: MsWiA.

sprawiedlnvości, Zdro§ia. P€c] iPo]iiyki sPołecznej óre o.ZyWiś.ie Ldukacji,

Podna}voł}m cc]eń wpóWadzcnja ,.prcccdua' je$ uspra*Tienie iz§iększenie tńlności

oraz skut9cznoścjodd7i!ływEń §z[o! }v sytux.j8h ż.śróżcnja nlodzieży pźes'ępcruś.ią

i demoralizacją..leeo osi€nĘciU splzyia realizacja.eló\ Ztiąż.n}ch 2 \$iowadzenie]n

slósowanje sję do proc.dur da]c gulrancię wypełniania obol,jążkós s}ulboNy.h

naPuconych łatutowo zaodnie z obo*jąż[jłc)ń pń{em, UspB§nia tak7r dżialfijł

żwiąZ.ńc ż prżcpiolvadzenie,n i, er§encji. \łkjżujc. bowi.ń. poNolan]c d. życil

doku,nenlu z dokladńą innfuk.ją posl9powatrja rV sytuacjEd] kr}zlso\tch, sżkolńc

Ploccdur] po*inny Lrvzględniać rtaLir pltóŃki, jcj zaplccze socjlh]e j per\!ng]]t. a bkźl

§\Ń}Pra.r żc sp!,.jalistani w środowkku lokllnym (nźuiska spc.jalinów omz numcr}

lc|.1bnóN inteŃi"ncyjnj..h) PDceduł- są iniegra]ił cz,iścją §zkohl*o t.o3mmu

s!ćhó§a§czcgo ollz prcliaktyki Nie moznl ich wPo*źdlić do szko]t bcz rłcześr]ej

,,Procedury" w aspekcie Szkoln€go

szkolnego programu profi laktyki

prcgramu w}cho\vania oraz

Każ,lą pE.ę §ych.§a\cżą n.lczy rozpocząć od okrcśl.Dldr §yrnlBl,i P.oblem } t!m.

ż. ódzĄcc sĘ dziśko nic posirdJ syneńu .noścj. zaś *,p!jane ,nU /J*dy prżcz

śódowisko rodzi[nc cz9si. .dbielaią od l}ch. którc są uznas,iDe 7a |onnę sPółMżną A



zalem DiLc7.v zacząć od okr.ś]enia norn i7$ad.iakje bęJąoboaiązy§aly N danej placówce,

lte8uLl,nin op.aco{any p,e7 naUc7-vci€li, U.Znió§. roJzicó§ onz pracowników

adfojnistac)idrch. ża}an! N sbfucjc szkoły oraz pźy]ęiy przeż §9ynk]e śrony. nic

po§inien b]-ć mań§,ym dokumen'em. ornasjany. dyskutoi,rnJ, i uzuPcłnian} c. r.ku ma

nano\ić /.V{y dekal% każde,] szkoły, Za},afu § niń norńt nio mo3ą być ]amane, Lepej

t| \ l- |\| 1ir ,] ].nuc pźcp!,
d.pusż./jć dD L.k..sażcnia zasa(ceo s n]ch pm\ę LkZy io. how]en. mlod7ież

D]cuczc łości ] zachęca ,lo lamanil kontBktu.

Dl. znaczncj cz§ściu.żnióW zasady t będąpPlbierg]y formę nonn żewnorżnych. Ab}

|adać jm lomr9 \Ye§nętżną kżda szkoła btrdLlje pro_lrifi }:l.hosasczy. Dzi§k] njcmu

zapisanc przepńr- śaja się pF*em moB]nym §llhowankóR, Pojarviai:lsi§jcdnakproblen),,

klóre tyńagłią kofop]cksowych rozwiązań, Sluży iemu szkolDy Program P,lJil tyli

dośosotan!, do potrzeb ro7uojou}ch ucżDiów i potzeb ca]cgo śmdó§ a. szkohD

Prolnm Prcfi]al§,ki ]en rgrljzosrny poplzcz óżńoiodn. dziahDia. ł lyrn edukacyi,le.

adEsowme do użniói,. l{som]u s^ół! i mdzi.ów.

Jezeli jednak. pomjmo podj$lch w sżkole dzialań Profilrk1!.żńych, §}daźy si9
in.ydenl. który nUsi 

^dń]ona 
czynu kaj!]neeo. Drus7ą 7ośać Ndjęte kftJki okrcślónc

pżcpńa]nj lr:V/l] a ,ołłon,rĄńl l vran,alh ńi.1.|1i.h, pl,:lpndri Kollcklu

P.jęr,xn u (q,iln.!ó ór.z Kalltkjl ponąfuvlrju k4|,cgl)

Procc,lur! są Prawną §rklrdnią §}t}.żliącą o8ć]ną dioaę postępołania 57koly

w tudnych sytu..j!.h. .len om leodna ż Rozpórż4dzcdi§ń Minhła l],dukacji Narodo§ei

ispolt, ż Jni! 3l nycżD]a 200] r § sPrałie sz.z€gółoud] 
'ó,m 

dzia]alności

V).loVJ\, /c] i/ pobF|r!, / , ,\, , l l/L n rcd/ cĄ /JJo,one|

Zld.nien sżkolyjcs natomiast zbudołanie sj-śenru .ddżial}wań !łó§nie p.dagogcz|ydl.

u l}m inlcrRlńcljńlch. ale uwzględn]ająccco lv§pólp,Tcę ze specirlistami zeNńątrż w

P.żcprówrdzcnjc ini.sencjjnje należt do }at§ych Zadań, W!ńa8x Znaj omoś. i prau a.

a i.kzc posiadania niebag&eLnlch umid]§hD!.i psycnaspo]ecżnych osoba podej,nującJ §ię

tcqó ż.dani. husi dzjalać pelvni. i zdecydołanie or- }yykłżać si§ dużą Nrażliwością

jdelikJtnościźL  spekt.ń nadrzędnym dLa §s4{[id1 procodur j.ś plzcplrw ln]bmacji

sobrębieEdy pedagoei,nej. któź §inn.b!ć pośźcean!joko ,niejsce dialogu. oP ne!ó ńa

*ymiani. 2cbr.nych danych.



. wspólpraca szkoły z orcanam i ścigan ia

Prcccdury okBślają §arunki omz m.loJy wspólpRcy p]acóski oś\,iilo}ej z pol]cją.

wazne jest. !b} przcdśa§icie]c po]icji nie kojarzyli się ucznionr jedynie z osobarni

syńi.rżając}ńi karę. dle ró§nież. ł może PlżBde wszyśkim, Z ódpó\iedzia]nymi

doroslymi. służącfmj p.ńocą i usprfoi.fo u tudnych sylu ac] ad1 spó łccżn. -pń lvnrc h, w
tlm cclu wańo buda§ać odpowi.dnic rclac]c szkol} z policją okleś]ć tżaiemne

ocżcknYani!. Policja rokroc^]e po§i,]na uc/eśnicżyć s żajęoiacjr . chaflklclże

prewenc},inrń. o krżdci.ioi }vizycjc § szkolg posjiien być poinlbanosany dyrcklor

Po{.,c.|, t / 4ońo,. .o i,śkuc1!, pńir.. l, (lot,p!{.l,r,.i p.,e4 4 *ó]

cz!n. sl*a,Z ńqnicż dogodną aimosleĘ do podjęcia łspó]prac} l,celu }v},iaśńienjd

zajś.ia, sytuacjataka daje po.zucie be?piecżeń rva emocjonalnego Zińwnó ofic.żc.jak i

świidkoNi zdaźcnia, Rola leAo druaj*o. częśo pomija|a i niedo€nhna. jen badrc

lrudna ze Względu Da d§oiaki charaktr i]n€resóv reprezenlo*lnlch Pżez ś\,jad[a. ż
jćdnej śóny obsenYu]eńy óchrónę ałasnogo b.zpi§cz.ńśsa (niechęć do skierc§a|ia

agjt5jiIa 5iebie),, druriej,!ś poc7uciB .bóRiąZku społccznclo ilvspólczucie d]a ofiary,

Rćwnież lodzice W.ześniej zapoznani z obljgaloryj,j},n §posobem pośępoi,aniJ *, tudiei

s}turcij. łatwieip7}i,nuiłdlial,ni. szko]y oraz pod.jnujqz n]ąrłspółpracę.

Rolę koordynaiola \szelkich działań Ny.hoBas.z},.h dla Uc,Dóu *ymagaiąćyd1

sz.że8ólnei Ulvali pełńi § szkolc pcdagoa (Rożporząd^nie Mjnista Edukeii Na.odowej

i sponu z dnia 7 ś}.znia 200] reku w spn§ie zasld Udzielrnia jorlaniz.cji pomocy

psychologicżno,pedagogicznei § PUb]icżny.h przcdsżko]ach. s7ko]ach i plmówkrch),

w nyśL po§lzszego rc7po,ądzenb pbceJuly ón.wi.ją poślpowaiic wobcc nieleiniego,

któr}fu jcn 0c2cń do ukończenia 18 l cżyny lakiej óńbJ" N rozumicnju uśi§y
o po*ępowaniu ł spn*ach njelehjch fró8ąb!Ć rczpat}avane N n7ech a\peklth]

deńomlila.]i, ]cś to osoba, klóla nie ukońc/,v]J 13la(:

cĄ,nu [amlnegó icn b osba, któla dopusz.zając się hkiBgo cż_vnu miJa

uk.ńczoDy l] mkżyciaanie ó,icżył. ]7]at|

,o,,oV l\ loV,rtĄ llh Uó,!r1 l "/.x_,,.!,./lJd(l o,ob] l.d]'/cl



]eddak njż do Ukóńcż!nja21 lłi.
]']e§Va pFceduj? o,nJwi! posępo§lnie §ob.. Ucznja. klóry- pjzejo*i! zacho\aii!
§skĘujące n! demolalztrję \ł ,nyś] usti§y o posiępowmju * stE§mh ni.|elnich.

inn!ińy o ńiej rvlcJ!. gdv ..7o§tajq natLszone z!§ady ł5pólżycia lpolec7nego. dochod7i

do pop.łni.nia cztńu 
^bródjoncgó. 

ucl.]i \r,ścmdtr,.Znic fthy]a się od oborYiąlku

szkolnego lub kszlakenia zawodosDgo. użyqa a]koholu lub innych nodkóW s cclu

wpmsadzenia się w san odużenia. upraNia nieżąd. s}ócz*oslrvo lub bieźe udział w

dZiałalnoścj _!rup p.ż3ś§P.zy.h', Na \z.zególną uwa!ę żxsluluje aPn . .,naruszaiiu

zalad rvspólżycia społeczne8o", l]czeń puejlwiający takie zacho§ln]a dopuszca 5ję

c4niw cha]akleł-Zującllh !]ę [o8un! ł *UlgJ.nością o.Ł p,eńócą emo.jonl]ną,

UtudD]eją one lub \tęcz unieDożlisiają prouadzenie ,ajęi lekcyjn!.h. choć nie śą u,

rozumiBniU Pra},nym czynami krmlnymi. nYiaJczą o deńUnl]żł.ji,

W ,nyś łspomnianego uyżei D4x]rżĄdrcnia Minjsta EJUka.]i Naródówci i spońU -

pomoc udziehna pżez pśdagoga szko ne8o musj btĆ pop,edzona rżpożnanie,n p[yczyn

nj.pol,odzeń szkolnlch. Pcda_log, do któfugo nap|v§di4 njcpDkoiłce sygnały. ń.oboqiązck

u§iaryeodnić ]nt'onnacje i zbad!ć do. na któł-m systęnują |ieprarrjdlo§ości, Podsbwą do

P.§yżwdgo lvinńa b!ć §nikliva analiza dokuńenlóq (dziennik lekcyj[r-. zeszyty

prcdn] oto§!. pracc k a§.!v.. klńa 7drorvia itp.). a takze rozmowy Prż€plol,adzone ż

DauczycielaDi przedm otolVynj]. pieęenia*ą Vkolnł peńónelcln adfuiniśtmcin}fr.

§ycholvarvcąświellic! ślodosiskosei. ]eśli u.zcń dó nicj uc2ls2c2.

w dahzej kolcjnoś.] pcdlgog po§inicn pżlj]zeć się syt,acji rodżi]nrej ucZńia.

spolkanie na ierenie domu pozwa]a na zapoznanie s]ę syiuacią ekońóńicżną i jpolcczlą

podopie.zneeo, Pedagó! ód*icdzłj4cy ucznj. ńusi Uzlskać uśią 7!odę n! ueścje do

jnieszkan]a, Ni. musi ]cdnlk wcześnią żlpo*,iadać wjZyq, Jeżc]i rcdzjcc odma§jają

*,Puszcżenia go do dońtr. ńożc lo śWiadczyć o Iieprauidlo\oŚliach rr fuikcjono§.niu

rodżjny i zaqszc porłinno być takto*ane jako syrnal onrzela§cży,

Prac.duń żakł.da powiadojni.ni. rd,jcó* o nieprawidlo§ośc]ach w żachowaniu

dziecka lo bardż. tudDe ada|ie i p,epro}yadzóńe nicumi§jqinjc jnoż. spoNodo*ać

ni.od\Ecalne §zkody. tcmal pówidna b!ć wcześniej sruntosnic

przem!śLana. cdlpówihicn akładać poinlonnoqanic o zlis!]ia]ym proble]nie o.az §Ęólne

NyDlacosanic o7sią7lnia

ważne ]e§ s)branie dogodncso iejsca dó prżckżxnia fudn)ch dLa odbiorcy

inlbrmrcii, Nic pUwinicn b}ć lo ruchlnry kolyl!ż s7[oh]r- Paiując. llir LV,runki ni.



\prłiają po.ZUciU bcżPiccżcńś§ł, .lo ż kol.i powodujc p,ięcie po$\y ohronnej. P./y

rozmowic po§jnny znajdować si§ !yLko osobj. zai eleso§a|e, Najleniei. iBżelj Ńdrlogo}j
lo§"lżys7y syc]rolawc. ]LLb Iauczyciel. do którego obń nron! mx]ą zaUlxnie, osoba taka

śedzjp,f,bjegfu7nnNyiprleinnLi.]ńńjłlytęwnc§ral8iczn)chmomentach.lenrósn].ż

świadkiem, który poimfi p,,vloc/!ć ńajWażńicjsże .Lementy dialogu,

Dla przebi.gu lozńowy ważnyjcsi od,xj emocji. jikijej toM.zysz), Dlategoju na

sstępie sano M§ią7 p.ż!ly§n! kontakt. Dobue jesl podzi§kować rodzicolvi za

prż}blcie, Prowrdżą. rożńow|, nalcż} pajnięi!Ć. aby nie oceniać. ]nó§ić o nicpókojąclch

zacholvaniach. * żadnym iypadku njc óbnżaó rozmóWcy,

Wazn}m eLementem jest F7e[!, to4§e.baLn}, klół śaio$j ponad 30% komunikafu.

'lon g]osu. ulozenic ci]}a. Ęraz t§d.ży ńożc d§.ydująco uplyrąć n! obraz ie_go. co,nlńy

d! p.żBkdzxiia. cz§lo spż)jająca Ńnosle[. pocżuci! bc2pic.zeń$*a. po§oduje

uiarvnicnje dod.lkosych inlormacjido{.zących pr.bl.mu. N] tak Pzygolo§łn}m 8run.jc

|aLcż! spkać kontakt. któr! okreśLi Warunki do spełr enja 7a]i}no prż.Z U.żnia, doń

KonhLt p.win]cn być ópań) nr wspó]prgc) ż i,nlJ-,ni pracown]kxmj szkoł!

i u§7-r]ędniać predyspozycje. Umi.jętnoś.i orrz wicdzq członkó§, Edy pedagogicZn.i,

Powinien róinje/ ókleślać konkrclre. pożądan€ zmian} § ża.howaniu dziecka. klóle nalely

os]ąenąć w n?[cie oddżial}§ań pcd.logi.znych, Ko|iccżDe jcs §yznaczeiie tcrńińóa

§pc.jalŃycznrch konsultacji. okrcś]enie częnói]iNóści ] rodzaju kontck'óry u.żńia

2 pedagogien szkohl}m o Z szkoły z lodzi.ami/oPiekln.ńi dzic.ka, UmozLiwia

lo monibrolllnie pośępóu Ndopicc2nlro J.żcli pom]n]o Podj§'ych k,okó}v. §ynikaią.y.h

2 kontmkfu. trie naslęPuje popl.§a bądź rudzice ódńaw]ają {spólpEcy. esentLahlic śóny
nie ł)\iĄzują \ję ż podięlych zoborviązań. pedryog ieś żobligosany pos,j!d.nlić

o nicpn[idło§oścjach 5ąd ród7j]lly lUb poli.ję,

Wybór ińnrfucii, do ]{ióaj sżkola żwraca 5ię ż p.ośbą o inles,encję, nie moze być

przlpadko§y, Wynika.n z rozwojLL sytueli JcżDliZdażeni. popPed,aj4.. p.Jjl.cic dc.rzji

mljĄcharikterP.żc{]ckl]-, \,]aścjse będ7i9 z§ftrcenic śi§2 póśbąo Wgląd §,odzinę bądź

N spraBę n elgtniego dó sądl fu(zinn.co, w §llu,cj]ch *,_vnralajłcych nal)-.hmja$o§ej

jnicrw.ncji. kied} zagroż.ń. jcś żdroNie bądż życie ucżnia lub innych osób, ]nś]-lucją

uPrarvnioną Jó dżmł.ń j.st po]icja



Dużym probl.mcm szkól śFdnich l illslopni. sąp€lnolebi maioBi.. klóąv pode.imują

achowania ryzykowńe, lch posiawy izaśhoNania ńógą*ywieńć nc8ltr,My wptyw ń!

ucżnióN młodszych Możemy ł}m]enió fu dĄ2enie do oficja]ne8o p.lonia papierosów.

picia alkohoLu, o lakźc sięggni€ po innc substancjc psychoaktlvńc cży kmonie nom

§połMrch i obrcajo}ych. Zdażją 3ię lakźc pąvpadki poslrloo§lni! się NaNct

jenli wsponnianś źrcho§dia ń,ją niejscc poza m!ńńi 9kolr. oddział}§Uj. ló na

m.lolehich uczniów, W otr.si. adolesc.Nji wplyw 8flpy ówi.śnicż.j ńa lłoźą.y się
dópiefu srnen wonolci inom je§ bardżo silńy,

Jeżeli zatem pźcjały demorali,acii wyka,uie uczeń. hóry ukoń.zyl 13la! sposób

ponępow.óia w bkim pnypżdku powiniśń oktślać saiut 9koly, Moż. pu.s,idywać

,kEśl.nie ż lisly ucńiów, Ponią"ż jcdnat nrc-lnym Zd i€m 9łoty poz§llj.
U*ońcmie ń,Ułi pf.śż jlk MjrYi*lą licżĘ nlodzieł. pźd *yd.l.niśń u@ia .,lcży
podiąć VBes k@ló* zńićzających do użdlowi.ńis sytuacji, Wśód ńi.h pó*inna znaleźć

się rozmo§ą mojąco na cc]u okrcślenie ńorm i asad oŃwiązują.ych w szkole o@
żolemłMie p.ńoc' ucżniołi w różwiązaniu ,i.go pmbLenów, Jcj pEebieg łinień btć

!.pu.drcny *niLli{q analią §ylucji.

Rożpoaanń .!l€źy dokon.ć w opaRi! o p.6i.d.ną dokumnbcję W y}wild

i,odo*iskoły. Ró2ńos3 (PueFowldzona w óddżielnym. }}zń!cżonyń dó ląo c.lu
pomieszczeniu). Połinm zmi.źać ł ki.ru.ku ujawnienia polrżeb ońż sposobów pommy

lczniówi, Pod$lnowłniejn działań powińńo być spisgnie kontak.u. w którymjednoznaczni.

zoslaną zdefiniowane wlrunki. po których spelnicniu uczeń możc pożostaĆ w śż!olc.

Dopieó, jcż.li umow. pozosaje nićsyac|nion!, 0 dcmoraiizują.! chamk.r zchowania

lcaii pźekbd. sili nc8dywnie na \achoMM^ funkcj. sztoly, 6d! p€d.BoBicaa ro
pBwo podjąć ośal.czną dsyzię dól}czącą !r!ni§ci! go z placólli.

zachowani! badĄc. *ykroczcniami lub Czyńani karalnymi. Pqi!łiłją.c się u osób

ni.ldnich, ą 9yrn!l.m łyjąikowej d.mońliacji, wymagają natychńistołych. weeśni9j

puń}ślanych. żIożon}th i unfukumlircw.n}th dzialń. Do bkich a.howoń alica się

śpołwani. i pódaw.ńic llkoholu bądź pĘ.byMnie m leni. 9ko|y Pod jego *Tł}Mm lub

9pływ.m innej Ńknc.ji psychoahy},ncj, zgodnie ż usb§ą o wt.hoMiiu § lueźM&i
omz pż.ciwdzidbniu Alkoholizmowi z dnió 26 peżdzien]ik 1982 l. z późniejszymi

żnianami. (A . 4]) żachołonie bkie u osób p.lnolet,tich śbnówi wykóczenie i podlega



.,PbĘdM' a*i@ opis postępo§fuia §obec Uchią który ]mie Fo*rżgy pźęis,
obok poillomoweia o aiśniĄm falrcic vlchowwcy i dFektorą łymcz osĘ. kóm

beznłocaie posiadamia o syn&ji rcdzicó§, bądź opiekunów iielefiiego o@ policję

ohligLlie ich ńMicż do MqclmiŁ(owego odebmia ucaia E gkob w okBilon}m cai€,
Jednw€śnie pfućedura akladE odiźolołanie nićlelnjego w ićIu apewifiid fru

bc7rje/!ńslłi n,-ychcs., RĘkjd na ald.is dlkoholołc nożc prz.biesaó ż róźnym

i6ilcńi6 o@ objaw@i ffzycblti. Nawct nicwiclka da§,ka subśmcji morr §posodoMć

powżine konskwćncje zdńłofu, Nie ńóżn tćż tklmżlć róMocasnąo zdcia imyn
śrcdkifi pslchoaktywnym, co może doprowldzić do skuĘuloslnia toksyn w

oi8anizmic i w iezullacie spo§odo*Ń a8rc-nie z&oqia bądź życia ugaia, Nieame

.ie§ ńMież pócho&enie, a przez 10.iałość spoż}tcj substancji, Z ląo lowodu uczeń

nie ńoż€ pozlsbvać bez opiełi nedycacj, Do pźybycia lckM powijDa się nin 2jć
pielęgnidka lub osob. pfugkolona w udżieldiu p'eMżj pońog. rtkmFśt jóąną ósĘ
pomhną kióB moż-c fachowo określić śm PJaośd ucnjd o@ Ndjąć d*yżję o

ełeniualnej koni<aości hospila]iZcji odiżoloweie nie§,ć:ryeep dziecka spźyj! óMież
źćnółeiu dyskFcji i miejsmiu nccatFmceo łńW na imych ucaióR.

szkoła fra obowiąZk §,czwania policji. kóm moZ miścić nieldniego { iźbie

ByEZ€źńeń lub polic$nej izbc ZtłnrŃ. nic dlużdj jelnd( niż ia 2a godziny jcżcli

rodzie nie żs}6ają się po dzi€cko obowid4ół ołtśloń)m łcześóiej c6ią obowiąZ*óW

jest ono agE§Me lub s$}nr Zchownien Zklóca po'ądek Dó óbowi+ków policji

naleŻ}'- poRiadónifiie o i}m fatcie rcdziców lub opi.kunó§ dźiecką a także ź !żęd! sądu

d9, Rodzimycb i Niel.licn, lodobnic, jcżcli incydent połlam sĘ. choć je8o pmbi€g nie

pPłbierd fom eks§ma]nyćh lub ńrŁice deklmją BFolpmę. tecz nie pżrnosi om

ocrekirmydr F^ltdół, szko]a Da obo*iążk póviadónić ąd o poAlębiającej się

dmom]iaji dziaka, &!ł reałcji 9.1oly fia negałaq §pł}w 7łóWo na Ucmi& jak i

.i.go otocZnie. np, nożę pź_vspicsłó pres uzleaienia od §$dkóv psycn@try§nlcn,

sub€taDcje lBycho.kłwne

Pojałiąie się subsl!rcii psychG*§YEi u śżkolg ńźłłar}a m p]envtę o;§iatoDą

óboŃą?k Zbe4icczcni. rcj slbslacji op prekunia jgj Polićji, có ićś 4ódae z uślasą

o p'aiwdżia}aniu ndkoMii z dn, 24 kwielnia ]99? sku. dovelizoWej 26 paźnżiomika

2000 r, An ,{3 pektcm t, wedłn8 klóEgo: ,l(o. wbd pźephón !sbw}, posiada śiodkj



ódurzaiace lubsubśancie psychotopoi,e. podl3gdkxżcpozbawcn]aloLnoś.ido ]at]", Aby

żidentyfikować skJad chenriczny orżz ]ednoznacznie occnić, ,y jłkaś subnań.i jest

śldkiem psFhoJk(y},n!ń. cz! iic, kon]ccz|e]es! p.ofesjoialnB badanic labomtorrne, N]e

nra żndnej ńelodr- orBano]ep!-cznej. któ.a po^vlLałaby n. idcnD-fika.ję narkotyku Dlate8o,

i§-Li istnieje naj,nniejge podej7Bnic có do pochodzenia żnalezionej substancji. nalcżj-

abezpie.zyć ją p,f,d donęFń § nicpowo}anc ręce. M$ępnie przekazać do badania

wezł.nej policji. Zabezpielzenie poLela na umievcżenil ]ej w dodxlkólv}m opżkow.n]U

oraz komk)jn}m opjeczęlol,aniU, w sk]ad końńjj powinnj ]vejść: peda8o8. w_atho*ź§.a

oriz d}.dklól szkol!, Pż} cz]-||ościach lj-d] powinien być óbecń! lównicż ucz.ń, do

którego |ależJ bstancja (, jlejccó iożsamośójen znana). ws^ kie subśan.je rozsypane

bądź roz]ane na podłodżc nlleży odlrodzić j zabeżPjecż}ć pżcd loznicsicniem n! sioFch.

a do ich ide|ty]jkacji nat}chmiaś weżwać pol]cjl. ]eze]i istniej€ podej,rnie. że rcżeń

posiada przy sobje narkolyk. naloż' go odizo]osać od inny.h p.zez Unicsz.zedie

wódd2iclnyn pomicsżczeniu, Nanęplje 7r7ądlć ok,ania zawlrtości kieszcn] ] plccaka oraz

Nydania §ubśancjj wskażane jeś. lby okazrnig odby§alo się pżed komisił ł skład klórE

Rchodzi wychowawca. pcdĘog or!7 d}rektT ykoły, Dl. Wprowadzen]a Lepszej al,noslery.

lon'r.,1. J, q.r,llń!,, rt10/Jó,on../\ohego,t,/lLJp,d^,./ id,

Podjęc]e \sponnianych dzia]rń służ) 8]ósnie zad]osgniU Poczucfu bcżpic.zcńśwa

zaró}Vno niclclricso.jak j osob}, p!7ed kóąfoa być dokonane okazanie. W ly,n cclu naLeż!

bezzłloc ie sęz§ać policię. kióm ńa pEl,o dokonJć puesz kanir JBżgLj ucżcń

dobbNolnic sj,da subśanci,;. nalezy zńezpie.zyćj4 s sposób podany s!żei. Je7eLi oćżeń

od]nawjt wspólpncr. na]eży podjąć próbę za.hęcenił ro do niej. infonnując. ż je* onl

aqśz! poczyt}wańa ńa jcgo koż}ść. w pźccnvnym łypadku jeś lo ńNnoznaczne

2 uzasadnionran domniemlniem o .ieeo wińic Z przebjegu inleruencii n.lcż! spoźądzić

noEtę o/oB?-|', bl ] De//{lo./,lc pov|sooal, ,J7.,,i,./,,.,

Wano w tyn miej§.u pv}pońńicć. że organjżuiąc na le,€nje sżko]y oficjalne paLińjc

dla pdnolclńicj n]odzieży. nalu§za się pm§o, Takie ponspo*aniejeś |ie,gódne ż U§aWą

o ochronie zdrowia p.7rd nanępnlańi użyłaii! ryroniu i §yroMs lytoniou,ch z dni!

9 ]hiopada l995 roku, v An, ] ńakazujc ona ochluę zdFwi! przed nanępJlańiOżyNania

t]iloniu prżćż pfupa!óNanic śr]u życia s,oLnego od nałó!( p.lcnia p.piercsó\.



. Z.cho$inli Prm@w€
zehNanii o chlDkl.r4 prćno@ryn. 5ą lći9ł fomą .2ynós, kiElĄvch, lch

pPcdniotgm mogą byĆ inne osoby- zllieżęla. hlb ź*z}, obok pn.mo.y fiz}czncj cz§sto pojlwjl

śli D*no. emocjonllfu Doku.Znie, ob.eżanic.zy izolowonic icn odczuwme jaLo bańżo

dolklnlc. noniewd nmusZ po.zucie lodnoś.i i u.Zlcia oiiary, wżn. j*l. dby rcakcje śzroly wob..

lakich pżypadkós byla Mq.hmi6lowa i pElen'oMl! \TŃln. śb.ołi9to ńdy p.d.go!h2ncj,

N!*łcid obęNując} ,!kac ?ehot ie N obo§Qak !fuMni. gq uł§!ją. po:\wji slol*j
lub fiz)cmcj PoBińi.n !łć lylko ,yh sily. }fu j6, niezĘm m pzyklad do m,nzićt.nia biją.rch

sĘ ośób, N6!ępńj. nd].ży poiiadomjĆ d 7łŚc]u łycho},!*cę kllsy .Ne ualnje p.d€ola
śzkólnego, Ten prćpóW.db *yjaŚn]ającą króm moż pźtbd fomę

wrPólnego 
^bnow].Di 

się nad adośćU.łni.triśm lub napn§i.tri.m śźlód .Jcż]i czyn,ii
chlEklc. knlny nat r), 4so${rĆ njż.j MÓ§ioĄ pftcduę

srz.góln)T prypodkim czynu k.nlN8o Ę aho*.nia o chóńkc@

PE.mocówym, Pźcdmioi.n a3resji a strońy uc7nia mogą być ińnc osby. zwieżęld, lub

pż.dhioty. hlotnyn,]cst. aby postooNanic Ptzgdslawicieli vkoly wobŃ p[ej.wół agre9ji

brlo zivsze nalychmianow. i zi lażyń Eż.m ńialó lrli ś.ń lrźćbić8, W.i]mbid to u

*żrś*ićh UcAtników ajści!. zńMo rpńrcy jll i ofi,ry , t łż. ś§iadlo. pa,Ęic
niśuchmnmąi kongkwrc.ii, wŃW b Pożylywnie M .im6ftĘ dzięki. kóEj
wykryw.lność !*ich z.chowań jŃ łyż9. ! prżebi* iń!.etmji ż nią aiązanrch

ligodńiejsł ł pż.bi.gu Nluczyciel będąc' świadkiem pPemo.} ńa obowiąrek jcj

pĘgeańia wolno mu uryć peŃwazji downcj lub ńinimlńej sily koni.cżnej na pźykl.d do

ozdzi.l.nia błących §ię óób, o aj]+iu powinjfl zóśuć óalychńia9l powisdomiony

§_rcho*ałg ewntolnic Fdleog żkolnn kóry preprewlda zc spmwł rcnowę
wyjaśniajĄcą Po*i..a oN pźybBć chdkbr vśŃln.3p asbmwi.ni. się Md pfzyczyn.ni

ajśch. Fj sku&.mi oru spósobmi inn.go rcż,iąźania sylu.cji lónfliktowej, Bildzo

łMnym ózmowyjesl okEŚlcnic sposobów zsdoŚĆuczyni.nia lub n.prałicnia gkód

ogólne p@cdury BHP nic okreśhj4 achowani. * pzypadku znilezidh na ercni.

,koly hmni, marerialów *fhrło*ych bądż innych nieb€zpiccaycn subsreji lub

pź.dmio|órL Dldt go ,.prccedury' alecają up9wni.nie bizpi..ZcńśM p%b}§ającym no

i.renic 9koły osobom. popr^ż ewaku&ję lub odizolowdie uczn]ów i phco*ników żkoiy
od pftdmiolu agrcżcnia, Rółnocaśnic akola jest zoboviązoa do powiadomienia policji



Dopi.re tak pojmo§-ane,,ptoc.durr" d.ją g*.mncję źei.|ności q ich

prz€plowadzaniu- Unożliwiają wypia.oBani. b.żpiccżnej _dlo3i śwakuacyjncj"

w syluejeh qyfragljących Mtrhnialovcj óakcji czy dzialŃ opanych na pĘ.pheh
pńwnych. ap.wniających bezpi€P€ństrc fiżyc^e i mocjonalne sPoł4ności szlolnej.

DdĄ g§fucję zfafiaia ska]&ii zjawisk o chaffhM p8ś|ępcż}fi w głole,

. czytry łirih.- krrdrią,tri!.gr€d€ mienią pobici€

PoĘpoł.d€ wob.c ap.9r§y i oficry

.PrcedĘ" onałi.jąę p6lępowie z u@im sp@tą cłlu t@li.go. obli&F
do Blalćób okolic ości Zj&ia. w€zMia rcdzió9 (spB,cy i ofiary) oE policji, Nal€ł
odirclować wińego od ówieśników. U€4ń Fybawio.y aud},lorim łaNiej My8nuje ż mli

'gwia2dy , j.rĄ od8ĘM w 8rupie, Pomdlo uj!łniu. pftz ni€so fakty no8ą ponóc w

$ykryciu innych Ęmwców. . ob.mość świldków żccydMie bloĄc cĘ sŃbE9.
Dl. aFMicDia p@ż@ia bćzpie*Ntu WĘjonałFgo,rł skJadmiu q,yjłśnjcń powi@

być oh.dE Ńbą rlóĘ lBiNie dtą źuf&ifr. np, lycbomwą szkolny @dik Pńw
Ńait osbo l!, będą§ śs,i.dłi.m rcZm*], Podpi jc sĘ pod mta&ą ś!or44żĘ po Fj
p@FaaiŁ.ńi!, łoiotół *ini€n ei.r.ć &ę 8odżinę lru hi€j§ ajścia. FMMli.
§pńwcy. ,o§z}odołareao o@ świldłów zdĘnją a w dalgj łol€jrcś.i dokkdie
ulllony pmbieg rydotrń- v.że jąn, Ą nie t@nońoMć świadł. z winlłm Z
łzalędu E lo.fuie beżpi@futwa lćgo pieMego. NiewlŁściwc j.$ óMież
Mgł.śniei. ajści! w fomie plolki. zli9lnilb pmblm poMim bć olłfiy ofu
mówioiy podś6 Wzśnjej pżygolowych 4js. Ę, sodziDy *yślDwvcżi @ e@$da
fu podję.i. dFkNji i pmd5ą iDl.ĘEt!.ję zdmia Ponadto ńidkonlrolowec

rczposahnimie infm,cji mż! łdyvać na {i€fomję r-biąu zdMń i żĄŃie
f.loó{, A b z koki mż mić *ńv,Ę !tź.bĘ &l9ąo dcłoeflń

w óWi. 6dwy 9Bih rat adnqć o Eab będąa€go ońaą cł łnln.go
(zap€wnienie poczuci! b€zpi€cz.ńśtB.. zirówno fizyczrcgo. i.r i eńocioń6tńcro).

w PićNMj kolejnoii n l€ł odielować 80 od spdwy dieśaując w oddzi.lnyn

!ońi.śż.eńi!. np, góinsie lćk6kiń, Pońocy prEdnedy6ćj powiiia udżiślić

pićkgniek lub Mba p,-6*oloią kóń źdc.rduj. o e*nnalrrm \lrczMj! pogolwid.

Na].ż, pMiel!ć óMież o pomocy p§rholoicaej, 3dyż dzieko p@slającĘ Dod BPbMm
prabrtj t Wy może ź€aoBs w s!o$b ni.pź.nyślen inFnłgny, !óĘ@E§ e

n l.ł powi.<lońić o ajś.it @dżół Ędź opi.k!Ńw Uńia będąre8o óń.!ą p.mięlajs

o fu@jelr j.tie łzhrlżi w .ich bł. wi!ómść. Ronea Mi Ęć p@F!wtćżd!



w 9pośób końDćrcnhy, Najl€pi.j. jełli pEMdzi ją Wćśniej ĘaeoM osb.. któn

losiad. odpowićdni. pćdyśPółcje i kóńpćtńcj., tnfomacja pfuken. pżą i.1.1óń

pówiónó awicrać wpieBszej kol€jnoścj zwi{żl, opiś zd!źenia o@ lkiullny ś'an fizyczi} i
pślchiczn, oliarr, w dalszej części nalcży podrć krcki, jakie zost!ły podjęte ł celu

łyjaśnhni! ząiśi! ore apewiienil b,j2piccżcńśtwa poszkodowanemu, w kużdyjn razje

rcdzic osb, pogltodowanej powinien zglosić się po dziecko do 9kóly, Jeżeli syluicjajeś
powlżj. q oc.ńi. p.d.8o!. i s]im.r. .{ychmh{oqej intnwrcjip.licji. ab.,pić,.ńia
śladów bądź w*żęcia dehodhi.. n!l.ży po*iadońić ó żjściu ó€fur, &ag.nil, W

pżyp.d*! @yśkfui! iofom&ji o popclnicniu Fxz UaniŁ l!ą Utończyl |7 l.t_

pź.n§pnM śćigln.go z uźędu lubj.go udzi.lu v dżiablnoóci 3Ąp pEstęFzy.h. żgodńi.

2 Mykul.m 3M § kodeksu póslępów.nia tań.!ą dyEkbr gkoly jako pżed§awici.l

inśylucjijciobowiąźany niezwlocznic żiwi.donić o lyń pfukUatom lub policję,

oPrffonNl! Jlgnn N icDoti')l.,I.kt (;K



W5[Ulek nie§laściwej inlcrPfotacij żacho\uń z!k]adnikó* może dojść do cskalacji agresji
Pónłdio spn\.y zNykle usilują §lano*ić kontolq nad miejscem 7ddlznia
i pruwdopodobicńnso zaśosorvania do tgo celu ckśEmalńei sil} fizJcznej jest bard,o
Nysokie. PjeNsŁl5 mi]rui to okreś sjlńcg. pobudżenia, śEchU. deżoricnlacii, Po jero
Up}ywic żroztńd si, l}Za nabilizaci], !pt_vsaiąc} , lóńiżuic silnc emocje, sprasc!
zacżynJją działać bardzićj r,cjon.lnie. możliwc jcś Dawiąz9nie konlakfu Z nesocj.iorejn
i s}pńcolvanie porczumien]a * kweslii pokoio§cg. lozsivania incydcntu (Pionorvic,.
colębiołski. 2005. 200ó).

W p,5ceśje konlunikacij pońiędzy neg..jalorami . snaqcam] rnore okrać §]li.2D
po]n§iąsię ze śrony lych drug]ch,Ądani, ńbćcżde, poi.wisĘ termin, ł któĘvm po§i,n]y
zosać §P€hrn]ne żądłńi. sp.a\.ów, Pom]mo. że \ takcie badań s}tu.cii 2 akładtrikamj
wykazano,zenie7 iernie 7idko dóchodżi do aklórv all.sij*skutek prżckroczcn a tenninólv
ostalecznych uslgnorvi.nych p.żeż spra§ców. to nal.ży parni9taĆ. żc Ś§iadomość zbliżanja
sjg t.kieEo tDmjnu Ny§,oluie bątdzo si]fu reakcjc cnoc]oniLne zaró§no u spfllvcć§.
żak}adnikó\, iak leż nc!..]d!oró{. zak]adnjcy. eśLi są śłi.doni uplyuająceeo ..t-rminu
7en" mogą dop sż.zrć sję rć*ni.ż zacholuń njep,t§idy§alnych. lllałołn}ch. np

podejmolvać Ńaoly.zDą ucieczkę
Mońeil lwólnicnia żakładnikóN jc{ .akże si,fua.j{ nicb.zpieczną, wskulek

nicporozujnjeń podcas rc?nn]*,, lL,b a8lesywnego zldjo§ania spra§có§ ńożc dojśi do
g}łhoNncjcśka]acjiagesjisnraucórviż.ani.niazakł.dnjka,Podobniemomcnlpoddbiasię
spra§cy^pr.WcóN iawd. ]cŚ]i ien dopram*,ywłn! w fukcje dłueolvalych rczmów. jeś
bardzo niebezPiBczny, spfuŃ.a mozc usiłolać popeln]ć śanobójsi§o, zarówno s9,nodzielniB
jak Ez popreżto]icję.a p.zyt}m ńoż9dojść doziln]enia ub śmierci ż.kł.dnikólV,

PoNśaje pyhie. kim są sPrawc, szjęcia zlk]adnika nł tgreńic szkoły? Do!ępne
onra.o§ania pźypadkÓlv lub i,nbrnBcie / scnjnariów poświęconrd] ncgocjacjom
prcqlJ4l),,t,/e, |ól!tr\../łą,/e,!'.,e', ri,U, _J./jncnr"
- osobnjkamj. któźy kiero*,ani d(cią pop.ł[ienia maso§ego zrbójslM (zslkje
Polącżóncgo z słmobójs§lem) §knczłią na r§rci szkob j do[onuią mas&kł-'. bdrlkadujia

ę q J / J.I ld J l tr/n an, { o:q,. |,7śJ Jrdl.,cr oo,,cJ,:
- spra§(ajni 7rmachó§ iBnoryny.znych, którc §ą sk.upuLainic zaplano\ane.7jś 7akladnic!
(zarćwno ucztrouic jak pemonel sżkoły) nanołią łodek J. ósi€njęcia.elu. nP

w!ńuszenja peunego 7acho§lnja na Pądżj.. poljcji np.
osobnikańicholymi ps!.hiczDie. któPy Jokońu]ącz),nu Fskuiek dośvild.z.n}ch urcjeń.

np, odd7iał}lvłńia. owl.dnięcia:
- osobajni znajdując!,ni się § śanic si]nego klyzysu Psyc]licznego

Analjzy incydeńtós z zakładnjkami lvskażują, ż. najs,ażnieFć dLa po§ód7.nja
ncg.cjacjach krlzyso},y.h są ko]cjno:

. Kontrcla s]a§D] emocjj(_!dyż ńi. można konlrolo§rć.Zyjceoś zachosani!.jetli
nje konlrlujc §ię łbśtgo):

. Aklysnc sluchanic zakłądaĄce n so$anc tchnik lakich .lak pańlilzosanie,
odzsjeiciedlenie, iip. § cc]u odkr!\$nia pobzeb spra§.r/ów ] wywolani! 7miao!
zachówań N kicrunku pokojo*tgo rozwiłani. ]ncydcnlu,

Wcdlu! danych KomeDdy cló§ńq Policji rY 2005 loku odnoio}ano 5625 amachó\
Mmobójczych. ż któr}ch .162l zakóń.Zylo sję 7eone]n, W róku 2005 odioiolVano 40j pób
sanróbój.zych osób w wieku j l9ld.jcdńócz.śni. srYierJżónó 240 sańobójstw dokoDanrch
]V powtższoiglupic wieko*,ą, B{kdxny.h szczegółolych na lofr! motlsaljiMmoŃjs§|
Nśr.n dzieci imlodzieży kicqjc naszĄuw0sę na moiy§acje w populacjiogólnej, Z danrch



opublikD{xnych na sro|]e jnterneto§ej Konrend} cló§ncj Pol]cji §tnika. że najc4ś.icj
plzyczyną gNobÓ]§Nl (aóuio nnehu ]ak tż do]onrnego) byu .horóba psychicżna
lv d,kżlj kol§jtrośc: Iicpolozu]nienia rcdżjńńc. przcs]ekła choroba. lYaru|kickononricżnc.
ża§ód mjlosny. nag}a utlla żódel 0lź}naiia, śjnie]T bliskiej asb!, póblcmy szkolne.
tw.lc k.lccNo, zachoroLvanje ns AlDs orŁ niePożądam.iąża,

W zwią7ku / iak dnśyczńyn żdaźen]em. ja[im ,ied samobóistlo. spole.zność
szkohD dośsjadcza żwyklc silnych |egoty*,nlch enocjjnnch0. wsrydu. z]ości, Niezale7nie
od wcześniejsłch r.Lacji osdby ddkonuiącci samobójsrq,a z rcszlą §po]e,d.ś.i szkojncj
śmje.ć lubjej rea]ńa blhkość zawsze śanox]ą prze7lcjl tsumatycżnd Z klóryń U.znio{ic
i peń.ńe] ś^ół] jn0§zą si§ uporać, Nie nł]eżą do rzdkoici ob,r$. że inni Ędą obarczać
klasc samobójcy j |auczycieli 7a io. co si§ nalo, W komentarż.dr koLegó§ tego. który
.dvedl *vcżU§alny ieś śfuch i |icdosieranje. ! bkże B]czucic \śydu za jego .zyn
Niekló,,V ,loświldczają Pocżucia win}, ż§ tri. zau§,ażyli sygnalów rnog4crch ś§iadczyć
. żaniaże samobóilzym cżęśe sq p}tania: .,co ńogl]śmy zrobićl". ..DlacZego trk
pośąpjl?", sódowisko, s klóly]n żyl i Uczył się samobójco azqycaj c,uje się

odpolriedzia ne,ajego śńi.ć, Wiąże sję to lakż. / u.zucia,nizłości nx ca]ąsyxja.ię iżau.
żc nie można bylo,]ej zaPobiec

lnni§jc łie]e m]tÓ§ d.lycząlych s.nobójsNV m]o,jocjanych (Gfene. 1994). Na
pż}khd usaża si|. żc dzjeci poniz€j Vóśego rDku żlcia ni. pope]iiająsmobójst§ okazuie
się, że ,da,rją się samóbójst$a dzicci \ tr]eku 5 14 lal. lnn!ń ńncń jc§ pżekonanie. 

^samobójslwo pPed osiągnięciem doirzdloś.i jc§ niezwykLe ,łdkic, W ośahim
dżj€sil.iólc.iu $żrosła Li.lba §mobó.,n\ włód dżj..i Ni§klórzy ułaajĄ 7e deprcsja nic
doiyka dzie.i..icdn.k n.jnoqsze s)niki badań ż zakresu ps}ch.logij ioz§ojo*!i obala]ą ien

mii. Moze slda§ać sięrówni!9.że nalle iradlkaLnc z]njaDy u.hósań Lub naślojóV dzjeci.
Mkie jak apatia. Btcofyłanie się. izola.ja. dEzl]sość i lęk. lub z]nian} n.wrkó\,
lółarżrskich. zmilny b ą7e|e 7. sncń.jcdżenjem lub s7k.]ą ni. sąłskaźnikańiZ.cho$ań
o durlkleue sdńobójc7.}m. a świadczą o t]ń. ź. dzieci le przechodzq po pron pro.es
żmiaD §zi§jo*:vch i wyrosfu! z lc8o, okazLue się. że .cchr' le mogą b}ć lwiązane
Z Z.chowlniami samobójc,ymi dzieci i młodocjrn}ch,

Podóbńi. na8łc i mdykalne zniaDy §yg]ądu. ubrłńja i hi3]cn} u dzis nieklórż] są

skłonnj i,nc.pleto*ać ]ako charuktr!{yczne dh §ch dziccj. które ch.ą się odnjżniać od

dorónych i swojch rólVieślik&v, N.!la zniana uczesania (np, obci je pj§ln)ch. dlugich
lłosóN). z.njcdbanie higjeny ósobisicj i bmk śarannoścj rv ub]o.że mo!ą oznaczać, 7i
dżiecko osiągnqło nadium beznldżieinojci. nń go j!ż nie obdjodzi i D e za,nicżajuz dłuzej
z}ć, Wanó podaó pż]klad} specylirnJ-ch sy_qnAlćw jnoeĄcych świtdcz}ć ó Zanjam.h
simobój.zych, sygnały te ńożńa odnaleźć w uypowildzjach unnych ]ub pise]nnldr. np.

nxglaniach. pańięnlikach. li§t]ch. hb 7acho{aniu (celles l9r5):
l. Pżyloro§atr]a do odejścia. szczBgóLni. nicoczekiwu|e i nieJJckwalnc do akluahlli

s}tuac i ż]-.iowei. Przyklade,n możB być njcrrytłumac7aLne ożd.t,ai]c
pr^dnliólórv osobiś}.h. zwieźąt. zschowania askazujące na poże8nxnjc się

2, W}rażanic chęci odeiścig, e,nóćjonalnc oddzi.Lctrjc sj9.d codzienn}ch spiaw. na
p,ykł ]nó}viedje o sobjc ibliskich § ćżasic pż.szlr-m:.,'lo ]vsłs&ojenjuż bez

2na.Zeni.. By]eŚ dla mnie naPnwdę sażny. Wybac7.ieśliodejdc ,,'',
] okaz}w.ńic braku nad7iei Wypo}jedzi np: ..To niczego nie z]nieni''...Nic Widzl

iu sŃu,,," Bńk nadżjei moze być okaz}Ńan, popr7e7 7źprzcsani! dziakń.
klóe ś4 końi§./nc d. podl,},manir życia. np ls7enia szpilłlnego. lclxpij
psycholog]c,nej. końtakiu z rcdziną i prłjacjółńi,

4, okaz}sanie du/.eo napie.ia cmocjon!]nego i bć]u. 1r t]m fiżycznetso,
Wypówicdżi:,Nie mogę lelo żnicść".,.To 7byirVic]c d]a mnie",



1.

6.
9.

l0,

zaintcEso\ani. spmwami śńigrci. umiedniĄ sposobańi odbigianid sobie życio,

Mocą poj!łić się bezpośr.dnie pób, zdobycia bmni paln.j. smliicji.
pftdmiolóN potncjalnie ni.b.żpisznyśh.
Dzialania ńlilcc na cclu ap.bież.niu odnbwaniu, Mocą !o być: 7inykuni.
dwi. pĘfb}wanic * ńiejscach ódludny.h. klamanie na tefial lkutln go mi.j*l
pobytu. !mnżo§!.ic §ytucji. u &ló.rch ńóżli§c będzi. pozosbnie s sańouości.
Dówody na to. ż. óśoba ma ś§i.dómośó wysokiej ..skuteczności" ókE(Ionćgo
śodk.. ńp, lckóv, n,rtotyku. ilp,
L]p€.dni. próbt gmóbójc2..
Up,.dn]. 8ńż.nic Ńńobóisi§eń. podcjnDw.ńic BcŚló§ śafuŃjc7ł.h, np,
zebaM bonią plln{ z igdtraz.sym gb$ym lom.ńtoqani.h ńóżli$t!.i

slreśując. wldgrz.nia lub zmc?ace smly * \)Di!uJ o§obistyn lub z.*odoNyn.
np, ódody .odżicó*. .@sani.. adłułcnia. śmiuć bliskkh. udzi§l , wypadkach
lub inny.h zdlu€niach taumat czntch. np, żosonie ońalą4wllcenia.
Powdń. dcpŃsj! lub inńc źbuz.nia !§ychicae w pżyFtdku depćsji Ml.ż)
pamiębć. ż. ńie cha4ktelyzujś się on! *ylqcaie wyśępowlniem dlugotrwał.go
pry3nębi.nia .zy tnku zai.'cresMnia do!y.hcr.$9}ni codzi.ńnymi
cąńrcąiańi, Dodaltow o aki depEsji io pżcłq,ni. inlMs}qóe8o póczucia
łiny. ulnb śncĘii. §p,dek dl.lrlu lub 7niczące wahania sagi, chorcba k ńa
t€nd.ńcję dó ńa*fucania, oreto ci.lpi4.a ni d.p§ję nE. pop.lnić smhjjsMó
* okre9ie. s któryń wydojc §ię. żc qyzdrovilla. nabDla .nc!aii, Nr8le
i niew}numaczoln. ożnaki pol.pszgnia 9mopoczuci6 ńó3ąozn,cAć, że ó.cyljs
o od.bEni! $bi. źrda ebła już podjna,

lGrd! kio będźi. ńi.l kón|akt, dżiectien lub mlod@ilnyD p.lejźewym o sklóńmści
$ń(łjjc- po§inicn b|'amięt!ć kilka łsłeów.k. kórc !od4{ Fujinu.a. Weis i coch!.n,
lr85 (a: Jmcs. cj]]ildnd. 2005):

l , huf.j skń! podejrz.niu. 4 młody czbvnk m]żc pmjNiżć l.ndd.je

2, PoŃiśdz ńu, żc obowiav się o nicso i skEj sil so Ń}sl!chać,
], &d!*.j prl.iia bezpofudńi., Ni. óblwilj §ię p}tać wprcsl, czy myśii o

\amobójslwi.. i jcŚli lak lo czy j. zaPlanóp!ł.
4, sl!ńj się ni. ok zy§.ć. ż. lo co slyszyśz j.n dla ciebi€ szokljq§€. Uniklj dr§ku§ji

o lym. czy $mohrjstwo jesl dóbre. czy złe cni nic pfuwadź póndniclwa jeżeli nie
ńusź do tego kwalińkacji, Nie p.żtfu&aj. ż. żachoMśz Zmiary dziekł
w bj.nni.y, pońi€*żż noż. lo oł@ć si( ni.*ylonalft,

5, Nie Pożoślwilj d2ieck! §ąmeso. jeżcli uważasz. żc z,8roźćnic $ńoMjstwśm ma
chż6k.r b.żpoś4dni, żapcwnij dżi{ko. źc coś się ż tyn Dbi. że jcgo simob,ójcr
pEgi.nia nie są lelc.waźorc i żc 2 cź@n ą86żcnie ńajpfuwdopodobnicj mińie,

6. zapewnij $bic pomoc sDeśjaliśly od poBdnictłó. lcrrp.liy lub inn.j
odpowiŃzi,ln..i osoby &óskj. wy(lumocz dziaku. 

'. 
poŃ jeśl * asięsu Ęki

i że ńidbęd.c jeśl .vracanie śię o t§ pomoc w śpośób b.zpongdni, kiedy tylko
pmeni.ni. s.mobójstw. §l,jc §ię siln.,

7, Up.*nij śię. 
'. 

d,i€cło j.ś b.zpiśznc i
zósbly p.wiadońione iaj§|y się nijn,

z. osbJ doóne odposiedzialne a n,c

8, Kicdy $ydajl ci si§, żś dżi{*o ulDmlo się j!ż z ośĘ f,{ krył9u. śl.dź ulażnie
jcBo d!Iż. poslępr, Wicle osób popclniló samóbójsŃo po t}m. kicdyjuż wydawdli
śię odnołi.ni i wzmocnieni,



&bli.e inf@.cyjn ), Tź.b. w*!ać Etżl pffie9c^nic do udzie! i! pićŃ*j pomNy
oEż pomi.Yci;ie, gdżic bę,lzic odbtwało §ię poradniclwó psychologicżńć onz inne

dzill.ni! psycholoeicżrc. j.kodeagoBlni...s, debriśfinB,
Baldzo §arTym clcmenlcń są nodki łączności, bez których kiżde mźą&ani.

kryżygń st@ne jeśt ń, tbńżlę, ooby aans]arow!* w dżillańia mosą zmó nuńery
alumow. po]i.ji i innych łużb adgujących § sytu.cjach źa8mrcnia. ! lakżc Noich {ludzi
zaó§no p.uońclu szkłt) Elclonóq kontckiołych aówrc śfjonłnych jgk l.ż
końórkoslch, Pońadb r.ż.ba Uślalić sposoby kóńunikowaniż się na w' pad.k bńk! asięgu
np, wte]cfonach lomórló§ych i odcięci9linii acjonirnych, Dlo tcgo celu Lońiec^e będzie
un lłic zespoh lączników,

żngjóĘość int'FsLruktuł- śzkóly orż lzgodnionrch pllnów .waku.cii jeś równie
9,dżnyn .lementn W sylĘji Z3ożlni.. kicdy §J śępujł silŃ .m@jc. bn.de trudrc Jć9
po§zukiwdć ko8oś. hopowi..kóĘdy mńny §ię ew.kuo$6ć. Złlkle k!żd, ucicka nń wlósną
r§kę. poBodujĄc Zmi.szkanie i łdagljąc poczu.ie Z!rcżtńil. Ró§nież infonn,cj. na
tńai niejsci prżccho*}wsnia klucz, do duvi ścieżck ełakucyjdych nie ńo3ą brć
uJcmnicą trtaych. p.Mnć lu sprądą..go cży być s po§ildan iu ty lko jed Nj oso by,

lsohe j.ś ółnież up.wnimic lię, 
'. 

wszyśki. mby 2e śmdowiska ykolm8o
pos]ld§jq niezbędn. inlornacje. ńl pźykład żndją pldn cwdkulcji. procedury isąśviadomi
tońPł*łcji krrąsu dlż orsańiacji j.k t pojedyfu4ch ońb, Dżięka rnu ^-iękżją §ilś4nse. żc osob! zlopaluonc ł odpołi§dnie inlbnnucje poczują się ssŃłodpowiedzialn. 2
z,pe*ni.nie t Zpiecz.ńst$ * gkole.r

\RaEow,.n !. tózł3
I. zbiońnig inlorDacji, L

W sytucji kryżr$łcj @zywisl. jeś. że pojlwiają się plólki i zńiekszułccDi. ińlomacyjne,
zespól kryzy$$} p.winicń adbać o id.nlyfika.ję źódeł ź.lelny.h infomaćji. N.l.ł
odpowjedzieó sobic na pyt,ni.: co sil w óeóle §!lo. sdzie żnljduje śię źŃdlo ińcyd.nfu,
j.lk o§oby ą źańg!żo*!oe * zdaEnie? Infomcj. nalcr} spmrrd7źć kilk kmlni..
szczególnio. j.śIi pochodżą ońc od zdeńćlwoNdńych fudziców, ucznió§ lub $ób
posb.ńrch, Nalcźy pólś8!ć n. fakbch. nie M domyshch. obi.k§B.ymi żódbmi
iniómacjisą np * l.zypddku śamobójśrwd czy zńójstEd jnibmAcje pźekozane od policji.
lctaż ńedyc)try qdo§ej. J€śli z e.ny s§tęp.ej łynika. żc ishieje ugrożrni. zdrcwia
i życia, dyĘkcj5 §zkoly musi posiodónić pol'cję. c§.nlualnie inne ś'!żby (np, nhż
poź!ną), Jednak inlefrcncja nużb żwykl. ogranicz się do usuiięci! bezpołedńicgo
zĘrcżcnia, Późńi.i szko]a musi upońć się 2 końFl*€ńcilmi zd.ż.ni,,

2. oc.nA r@ńi.ruzdlE ni9.
Po Epozn.niu rcdz.ju zd.*iń ko.icż* j.ś zo€aii&w.ni. spolkani. tspołu
rcolowinia krrz)sosego, Na sp.tkańiu powinn} źo§lać omówione kwenic konsckłencji
zbźeni! dlt aunkcjonohi, !anió§. psonclu ó@ gkoty jlko c!łości. Nal.ż!
ódpówicdzigć sobi. ńo pyldnie. jaki jgst zakrcs zainteresowania mediów zi kh ialą sytuacją
omz jald wplyN moż. mieć b.zpokedni! oliarrón!ry lr}zJsu m lunkcjonów!tric
śPolecznóści śżkolńqi, wańo do&onać mzpożianin, czy §ydlżyly 9ię jUż podobrc sruacje
i wjaki sposób zosbł! óżwiŁnne, Dódstków}ń celem ukiego spo*anisjcst os4cowhie,
w jlkiń śópniu nalśł zmbili7ołać do działlnia p€encl ykóly i cł Ę&ic tdiezńż
pomoc specjalislÓw z zownątź. np, psycholo8órv,

], ldcr§ńłr.jt cób potBbUją.ych pomo§:
N! lym etapi. iależł okrcśl ić. jsk ie osoby polr buj q nfiychm ia $owej pomocy, Połinna być
on, ńziel'.a ż!ódni. z hi@ćłią potfun 

'o 
d.ey Mjpic-, Zape§niamy bczpi*zeńsNo.

izolując od żódeł potencj.lnego Esu, KolcjiĄ spnqąj§' óp.wnicnie oPi.ki nedyczn.j.
*rFxzrŃu ijed&niż luh pici!, Dopieó po Zspokoj.niu potueb pod§awo*tch ńożn3



myśkć o prcaesjonaln.j incŃen.ji psycńologicaej, lńt.B.ncja wsiępna możc być
prwadzona przez osoby. klórc nie mają lormalncgo pźygoiowania psycho]ogi.zń.ro lub
pedaBógicznego,hiolnejeś,gbyby]ytoosohyposhdająceumicj§hośćsluchoniliokozujące
wspólczucic i szacunek olj.6n. w pier§ś4j laie kryzlsu. liiedy ńinie najwięk9e
a€Fżcnic. ludzic moją sil.ą potźcĘ rozmot1 o s\oich p.,śżyciach, }'llllrc śku&i
tr}wiń śl§ićdtnie *óbe ofilr ż€ nie jeq.śńy odpo*iednia o9Ę do *_asłEhiwtnia ich
pucźyć, Umi.jinoić s|u.h!ni. b.ż nlny bżnółcy jŃ pżśi' tćchniką tlóą mż.
siosowAć kMd). n iealcżn iś od pos iadanych dt l lońó§ i lytu ló} zawodołyc h.

|'o.wgntualnej i|krueńcji nuzb poEqdkoNych lub pogolow]a niunkoqego §źkolny
zg§pół inl.N,.niujący powińicD spóźądzić lhll o§ób. klóre nd9.hują nofoocy żdńłno
medyczn.j jak i psychólogicżrcj, Jesl 10 hadzo §ażne. ponicł!ż ł późniejszym okrcsie
lalso aponnieć. ldo i w jlkim śoFiu bEl 0dżi.ł § zd*Z.ńiu, Pży okrcśhńiu. klo
lo|rcbujc ponmy Mlery iŃtrc .o n.jmńi.j dMsbpnio\Ę hicBrchię- Pi.Ń§4 Ędą
osoby łln.gnjąe nllychniaślogtj oPi.ki ńady.znej i pśychologicm.j (ofiar} ann..
będąc. w §żoku. d2i(i. kobiety § ciąży, o§oby staeel Dru!ą tulę st!oo*,ią osoby nie
posbdające widocznych obrożcń. zachowując§ się głośno. roszczcn]owo, szczególną lwlgę
w dzilllnjóch iależy ż*rócić na dzicci. ż badań w}nika, ze więk!żość dzisi
doświadc&jących tlumy no.ażonajcś n! \ł}śrpicnie abuź.ni! po nresjc imumaiycznlm.

Kw.lifiklcj! ofie do kont.klu z ps}chol@i€m nie nal.ż, syłlcai. do zćsFru
kryżysst8o, wlre są óBnież s!bi.lr}§n. od.zlcia ofiai yvcBólńie. jcśli przcż dllay
czs po zd.r^niu doświadczaj ą śi lnego śiń.hu o rvłasńe zdówi. iżycie lub 2rcic bliskich.
ńiją ptobl.my 4 sen. pzeżywają nlwracsjące *spomni.ni! zdoźcni!, Nolcży
obśefuówać łs?r,nkich ucżniów. aby sprusdzió. czy nie poja\Yiają sję włód nich
zac howln ia wskĘuj ące n a n icadckwahe prz.zysan ie sr,.uacj i k rylrcżnc],

PoMdto hćba pańi§lać. źe ż.tarzcnic l.lumatycde tĘdłce pź]czyną srMcji
kr_wys*ej. nic dorycł- *ylą.znic ofiai t'óć do4aly bezpoiEd.ich obE-ń fEy.a}ch lub
psychicżny.h, zdau.ni. &ltie do§,k! Mtż! odziny ofiar i Nb} złi€arc ź nimi
enocionulnie. slużby EtownicżP. o$b} zp.troń.lu i MminiśB.ji śżkóly a iakżc inn. osoby.
kóre silni. ideniytikują się zc żdaPeijeń, Po zEnachach temrystyćZnych i innych tdumach
ńaśowych. a Ękże pó sa obójsnvJch obselwo*9no reakcjo *śkMljące na z6bulzciia po
JE\i.trrLna§./1\r U o!ób,któR o/$T ab 5i§ / ofi3mm ,

Należy p9nięt!ó o ó.lzicach i na*zrci.leh q ńNntm śopni!, co
o olianch - Ucmieh, Rodzić. po*ińńi óhyńać zwięzł€ ińfómej. o fu|Ajo zdar4ńia ('u
rvictlzicć, p.d jlkie nUBry l.lefonóv nógq żldzwonić. aby dowicdzieć się o śtan zdowia
najbliz§ży.h. Posinni l!kż. olźymgć informrcj. na l.nat możl]wych objałós silncgo
stBsu.,ilkie wyśąpi]y lub mogą ł,Yśąpić u dzicci (isl !. ł dużcj nieźe zldmic dli

4, Pońoc psycnóbgicż.9
7,d.nien psychologóŃ eng.ż!§.nych * rcdulc.ię słulló* sytuacji k.yzr$wcj jś
Mviłz.ni. końlakfo z o$b6mi do(nięlymi krrz}sem. ni.ża|!żni€ od bi.k|y*n*o
pdżu.i! dyrekcji 9koly n. l€mal slopnia le8o Uc4nńiclwl, Ps}.holór dokonuje
ózpoznlni. obszaru pbb]cmu i dośarczo !sp!rci., w łiększości syfuacji wsp,rcic jcsi
z.pewnj[n. popra ńobiLiżdcję natunLnych 

'j{dcł 
pono.y - osób bliskich. rodżińy.

n czyci.li i dytkśji, Pód*!Ńo*,e pomóś plyc|,o]oghżna oĘjńlje t*że aPcwńi.ńie, że
uoeń zośllnie N!śIUcbaóy z uwlgą i yncuńkiem i kdżic ńóBl rczłżdo*ać ń.Ńt jące
n.8.§an. cmo.j€, spolk ni. z psychololrmi po§,inny odby§Oć saę (o ile io mżli*c)
w glach śztoln}.h prźy Udzill. mmłcicli pGzkolony.h § twciieh tluFdry.zn.eo
nrcsu i l..8ow.nia kryzysowDgo,



D.briefins jelt to uslrul@B]j4wme spo&ańic. którc8o celem jcs( symian. dośłiadczeń
żwiążdnych zc zdaźeniem. ńóm.lhei§ rc cji n. znaĘenic taumalyczng. ńobiliz..j!
indlwidu,lnych a$bów i umioięlńości udzcni! śobic zc skulkańi żaźenia. ud7iclc.ie
inlomicji na i.mal dośępnych żódcł wslllcio,
w pl@cduż. d€briefineu polvinny wżiąć udzi.l:
. **ynkac o$by uz§hicącc § ż!źelio (ev, bczpośGdnie ofia.} humy).
. osby. na łłóć żdźcni.. mimo że ś niń ńiś ucżcślnic2yly. §§lrlo śiln, *?ly$.
. żj9dąj6l. żc s d.bri€fincu ni. bioĘ udżial! Mbt. łióE nie l,) b bezF*rcdnio

żlanP3Żo\Ęne v zdarżmic.
. ńaucą.iel lub dyEkior szkoly połcdnio zaaiglu o$Tn} \i zdaęenie moż€ Miąć Ń2ial

sdcbri.fin,gujedrni. za zEodą qsz]-ślrich ucZ.łników spotkania, Jcśligrupa nie wyżi
z!od, najcso uczennictwo. możńi zapoponos{a mu *!jl ind}§idualną

5, Procc§ inrefu€ncji kryzysowoj:
InlcM.ncja kry,ysowaniejen in]. morg hyć cpizody.znym spo(kanjcfi zpsycholó8icń,

J.§ttoproc.s.n!któryskładasi9occn!zd§iżgnio,udzielsni9wsparcia,lóważyszeni€o$bi.
w prżcżyła|iu krlzysu i jnonitorowmie iu u p§rchicżncro w okĘsie nżw.l do roku po

Zd!żcńiu i późni€j, szczl(ólnie Ń nicrwszvh .klcśić oo zdhinicniu incvdentu nie niLeżv
sDi.s7vć sic ź óowotem do lvóDwślo fuzkladtr z{i.ć sztolnvch. Jcdńa z blrdziei
dc{ruktv*nvch (ń(c!]i Do$eDosania ićś foe)wonie.rżckozu. ze nic sle nic śalo, d]6!c!o
mlcż\ *mcać dó ńoarahl,ch żliłi rr .!ja lv\*.luic k.nt dżia}.ńia z. n01
0c,niów i eMn lu gkotł, osoby. kóE ni. noją poczucia. ż. zonał} ł}słrchńc i ni.
czują się b.zpiazni.. będą podqmować dzill.nia nające na celu rcdukcję napiccii
.@jon.lncso i §yp@UjĄ alEmtyvn. opiąana.. jak _Emńadzcnie się po kryjóń!.
bacmy o'li w Ue€9nic-niu v aję.irch szlolnrch. mi{ i m -Yólnamia l.klFkie
a nawel ronnontacje w p.ślei opugania zajęć, T,kie mhowania fuowią s}§Mly
posdłi*?n'a polMy i §spsrcia.

§aa8ólni€ w pźyp.dteh głalb|vn.j (ńicEi drEk ja 9łoły i nauczriele powa..i
*i.dzicć. ż slEl. do.yła wielu Ucaiów. ńi. lylkó ofiol_a i j.j ro(tżin}, Nie po§i.no §ię

$lm.gać zby łjel€ od uczniów pozostających pod *pł}*eń silnego str€su pó zdaźeniu
lla!ńary.żnrm. wszy$y Ucznio§i. połinni bBĆ ud7ilł *, pogźcbie lub spolkańi!.h
dotycząc}ch zmarłego. zaś nau.Zyci.l. i qychowow.y powinńi rozmałi!ć o śówi.h
cmo.jich z Uczniini, Wano lak4 zoig!ńizołdĆ 2jęcia po kkcjaclr. .by uczni.wi. nicl
możl]wośó plzepracowanii żalu i rozkdowlnia siliych cnocji, s7,koła powińń, zapewnić
ucżńionr pomoc psychologicznł

Ni€kicdy koniecznć będzie poinfornołrri.ó tnlorci runia, rodzicA lUb nouQycich
Śmierć lwahoqna iesl silnlm pź.ąci.m lrluńalrcźnrń glósnie ze względu na swojc ni.
pżNjdy*anc ł}sląrienie, Śnielć osób dlugo chorujących lub slarych jes naluralńrm

DG.sm. do któ€8o bliscy p.ł-Botówują s ię tsy ch iczn ic. spodzie*ają s ię tcco inimó calcj
tnscdii Eagują * sFób mni.j gwlnownt, otrm.ni. wildomoś.i. żc osob! blisł! slall
siq ofi*ą kabśoB_ wypadk! gmshodow€go. abojslwa ay s,mobrjs.M j.!t .ćio*m-
psychologicznym dla bli§lich. Rodziń! i prźyja.icl. mogą *(q Ulo-miać §i§

ż ciclpi.nicm. jlkiege óś*iadczyla ofBń. N.jb€rdżi.j d6t},anym Prż!życi.ń j.st śmi.Ń
dżići. klór. notum]ni€ ni€ powinny odchodzić pŻtd o$bnńi doD§t Ti, wszyśilic rclk jc
lrpo*e dla źaloĘ 5ą. * pżrpadk! ,!dżicóv. tló?ł śracili dziŃlo, \Yrą&ó\b jilN i dlu8o
lMjąc., /§ldc7a cniR /go?Mi.lół , s.n@bs iniani., poc/uc,c ł ,nJ

Pówśbjc p)lFie. nakiń spocrłw. obowiv.k infomowani3 o śmierci ? Nic ńa tukj
j.dnej prcstej odpołiedżi, Biorą. pod u§a!ę dośwjadcenia nużb mundurcNych (wo]sko,

Fli"j") nożcmy stwierdżiĆ. /r s ty.h inślrlucj!śh ó Śmi.rci żolnieua lub policjank



poviłlifii. pfzclożont. np. dow5dca. MczślńiL komcndonl, Jsl lo trażn€ z nonku
qidzcnia ni. l,}lko rłizmnku oĘaniacji. al. órvnież suno*i żpć*niśnie. ż. pfz.keyw.o
*iodońoś jś wia§godni i spń*dzona, w pźypadku olganiacji bizne$*ych
po*ildamiać powiniaosobą z zaPądu, pońie*!ż j.( pEcd§bvici.l.n ol8aniżrji,
W syroacji. kiedy umi.ń p{ćj.nl szpitala. mtur.ln..igsi. ż. o śmi.rci rodzina dowioduje się
od l.kalzy ioDi biorą nu sicbiezadanie Fzckaania lej fugicznej NhdoDb&i, W Ńiekseś.i
prź)ipadków gw.nownqj śnierci (łypidki drc8owe. nbójslwa. §.mobójst§a) na micjscu
,ł]alzcni! Pojawia się policja i l!8olo*ic fatuńkowe. W nieklórych ńilstach na ńicjscu
lElmatrchlth §}drżcń ornDz noż} mi.jrłich lojawi, §Ę lsrcholog (l!b z.sŃl
p9r.hologó9,). kótgo /rdaniem je§l ap.wni.ńi. *\paći, i fthmna godnoś.i 6ib
poykodotvany.h jak ó$ni.ź lś,ipn! €.ni st.n! psychiczn go (o§zaco\,.n ic cry łoi iecz na
j.n komulhcja psychologicżno_psychialry.zń.), w &ki.h sytufjeh obowią7.k
inibrnowUia ó śńicrc] p.d.jmuje psychólo8. kóry udaje sig do rcdżiń, pósztodóWańych.
c/.{slo w lsyście poLicii wydaje się naturulnl, żc o śmie.ci Ńznia ]ub nauczyciela. klórl
miak miejse na lercnc szkoly lub w zwi{Z[u z zajęciani śzko]nymi. wlcicczkllni.
lolóńiańi itp, powinicn poinfomoN.ć rodzińę dtrcktor szkob lub osoba upoważ.iotru
(cdnak musi ona b€zpośćdnio koj@yć §ił z adńiniśttrją szlolną), Dot czy b ocztsiści.
s}l!a.ji_ ki€dy jśt na |o .żis, Pozosbl. pżypadki poasją * g.gii policji. lekaz}.
pśy.hólóEó\Y np, Ni. k!żdy cz+ się n! siłlch do konfrcn&cji u .ieki..dy ekśFmalnymi
.mócjańi pźcżywańymi prżcz rudziń,i. klóE dójłiad.zyła śmiel.i np, dżiąka, wółcż.ś
r^bi poprcs ić pśyc holola lubpgdagoga.dbt pnejąl nasiebigloadDi.,

Każdy pżyp.dck śmiclci gwa]ioqncj .i9ś niepołlaElhly i rcdzi indywidualnc
Pvożrćjż, htnicjąjcdnok unis.6alne wskeóski. klórymi można §i§ k i.rcwać (Gołęb io§s k i

l, Powird.niani€ o śmierci 2s* p.winno się odb}a& lwlną § t§@. Nalczy
unikać pówi.dlmi.ni, a póńsą G|.ionu lub ps4, Jcż.lij.sl lo tylko morliqt.
Powinńó się odbyrdć lvmiękańiu. ni8dyn. kl.t.., pD8udżwi,

2, Prdłidłowe powi§dimi.nie o śmierci musi §pc]nić następujqcc walunkij dosblgzy!
niezbędne inlbmlcjci _ udziejić picfrszglo sparcie dl! oljgri - ochronić godność
i okeać glcunck wobgc ónar! jlk i powid,ni,nej rcdziny,

]. Po*iadmimi€ po*inńó odbyć się w casic możli§i. jał nłjlórsz}m caic od
Usi,1cnia lożs.mąi ofiar} i lsknia lożgmoś.i o9j6 mu nljbliż§zych,

Pźed po*iadomieniem nlleży żcbidć infońacje o rcL.cjóch ofiary ż osohą
powiadamianą. o śan]e zdrcwh osoby powiodlmiańej (lwldszcza cho.óby s.rc!.
k.Łeńic, .ukrżyc{ np,) - ]ntblm!cj., klórc są ist he do pt4widy*ania spóśobu
.eakcjjosoby powigdsńi,n.j osby Połiadamiane mogą lclgosać ł sposób b!.dh
emocjonalny, mosą polTzebować piceyśj pomócr, wsńo ,źyśolow!ć sobi.
§5p6rie pololó*ia nxdyczneao. Łb, nn Umżli§ii §, @ic Fte.b}
natvchniasló}ą inlcN.ncję lekańką,

Posiadomi.nfu o śmi.rcipo§inno odbywdć się prżez có ndńnioj dNieósoby, J.dna
Ud,jela jnibmacji. drusa zaś obscNuje re .jc o§oby p.łi amiań.j.
Powiadomieni. powinno odb}ó się |0 lgNnic p,yjażnyn &óbi. po*,iadamianlj

ó, żałiadomic.i. powińno b!ć nożliwh j!ł nrjpós9€. b.Z ..owij..ia s b!łełn§"
i dńbiania óżnyci hiśońi, ND, ,.M!m dla plnalpm b!dżo,/ zlą vi.dońdjć.



Plni/pińa hliskinieżyj.", Połinno się wy.!zić łspólcżu.ie, pŁykróść izroamieńic
l'ak jlk w Fzypadku ślndaldoĘch kondolon.ji. Na]d! /achosqć §i9 cmpat czn]c.
t,tżi. Potzeby udżjclić w5pareia lizlcżnego np, óhj,łć ofiarr. p.dda chu eczkę do

7. Tucb! być pźyeoio§Onym na udz]cl.nie wsz}slli.h infonlcji jakie Ęd2].
s]-ma8ołł ósoba powiadarniana, osoby i€ c?§(o cl[ią potźebę dowicdzen a si§
,.Zc8ólów doqczących śmicrci bLiski.go, okoLichoići ilp, (jak. w jgki śpóńb,
liedy. §dzie) Udżjcl,n. iDfomacjc posinnt być n\lnicż proste i 2qi92le, N.leżJ
Unikać dńś§ca}.h wczeóló§ i inlomacji nieo.'źebn]th odtrosząctch sili do
drueorzęd nr. h e lc m.n lóŃ spra9,,

N.lcży §klpić sięnaud7ic cniu pomo.y iłsparcia
pomol w asiadlmilniu innych bliskkh. zaprbć

rodzinig Zmarlclo - zżnróponow!ć
się cly ieś coś co hozemy zfubić

9, Nie nłlcży. po zawildomicnju o śm]crci. zoslawiać mdzinr i blhkićh zńarh8ó
samygh. bcz opi§ki, Powińien zonać pBśó*njk socjihy lub Psycholog.lak długo.6ż
niniś picMśżs ftakcjd - sżok lub pojlwiąsię osoby bliskie np. czld*owie odzinr,
najońi. przyjei.lc, Nllcży p.d!ć ssojc dane lonbktoq. (i.lefoń, €*$.ualnic
adĘr. aby udzi.lić inaomcji luM §sp6ria. * ai. pódeĘ. Aby bdzin, ofi.r,
ni€ .zula się p.astasióna 9ńa śobić, Pódać ń.midry innr/fuśji udzielljących
l§parcid (np. p§ychólogowi.),

l0,Jeż.liFdzina zmanegonic znajduje,Ę w micj$u amicykzni., nllcży po*iadóńić
są§iadów o poM.bie lonbkfo z ,ldzinł (po{o&m j.n tyd,żńi. nadż",y.aji.,
inHvcncjg z Udzi,I.m mdytów ilr,,), n.lomiast ni. n.lcży Udzi€l.ć gcżąólo\1ch
infomr.ji sąsiadom. ni. można vspomiieć o śm].r.i. dby lo n]. oni zawiadonili

l l, W rc§lioch szkolnych mdżina nie pdwińoa dowiadrw!ć §il o śmie(i ucźiia7,nediów
lub ód ońb tPtcićh. lnaomo*tri€ IeżJ Ń snonie p.en.|u 9koly. dyćkcji,

I2.Absolulniś unikać nalcży powi€ani. zidinia infomow.nii o śmicrcidzicciom lub

w§półpr..r ż Dediami
Ni€ §ano poleg.ć M pftśwńd.tniu. że pżłśb\yićiclc nEdió§,nie dDwicdz4 się o śylacji
t.yzysw.j. 

'aomi.{ 
l.koniczny.h st*i.rdz.ń w stylu..bcż lófunhż"...pó§zę ni. t@].

ilp. należy pźtgotować śil. ż. m.dil będą obecne na lcrńi. szłoĘ fub w jej pohliżu
w takcie lub luż po uslqpienlu sytuacjikryzysowcj, Dyrekbr szkob ijej pffiond powinni
być pźygotowńi na óżnorodn. walianly udziclania inlomacji o zd.ź.niu, Nal.ży
pmiębć. ż. pfułu mdi.l.y kfunuj. wyóbńrcnic o (nZjU i ożmil* k}zy5!
w dal.ko *ięłsżyń stopniu niż byśmy chci.li. L.pi.j vięc tonfuloMć Fżćpływ infomeji.
niż i.óźać wiz.runek 9koly na hisl.r}czńe plólri i s.n$.j., Poa tyn n diĄ pożż lunkśją
cżyslo komunik!.yjną ] opinjódawdzą cżęslo pEłńią ólli iifom.cyjią wobeó ródżin
w sytuaćja.h tlum ,nasowych j.k kalaśtoly it|r,

P7łd,be xk.zówki dl, dyrchoB źtoly lub @by wyzmzonej do k@.dyneji dzillM



LlTEM,],URA

i.wią, *sŃlpBĘ z p6dsla*iciebńi mcdńv anim n.ną)i kryzys. dzięti tmu
prdwdopodobieńnwo. 

'. 
zrozuńi.ciś ś§oje poE.b, podcżaś żda?eńil

ktyzy$łego, będzic w ię k sze.
wyżnacz o$bę spośód p€reóóel! śzkoly lub ze§polu klyzysowćgo. odpowicdzialną
a konbkt z dzi.n.ik0ami.
zldbaj o to. .by łtlącaie Mb! wy *zom niał! ńożliwść pott&)qmi.

§yzna.ż miejse. z tiófu8ó Ędą udżicl!ń. infomacje podcas kryzy§u.
2w lóć uwa gę, aby dzicńn ikaźe otźyn ywll i ]ńfo mmj e od s}żnacżo nego pcŃnćl u
i ni. ,,wgóowaLi" rużmówców spośńd u.żnióN

N' apylani! że iló.y rudió( n.l.ż} odposiadŃ nalychniaśt. pzck zuj.ł. jcdyni€
F*Te i spmŃdżom inlomej._ Unikając domysló*- M tcńal pBwdopodohnyci p.z}czyn
syuicji łryzysowej lub ofial. w!ńo z§ol,ć konlcFncję p6o\,ą. kicdy oiaż. się. ,c nóżń,
podać jakieś p.łne infóńacj., Na konfeNn.ji połinno się jllt najb,dziej §yc7śĘUją.o
odporvildć ns pytania, o ilc io możliwc. drrcktór szkoly powjnien pĘcwodniczyó
konleBncji prasowej, Falolng wrażcnie wyNoluje nieobu.ndc ńa konreEncji kolokohviek
z kadry ftądżjącej s2koły. Należy 2!wśż. dokładni. pżgmyślcć s],bór mó§cy
\}nępująe8ó podMs końfeErcji. Ń.icN!ż jeeo kompq€ncjc rurytolycne
i komunikdcyjft si|ni. sptyną na o!ólN wńż.ni. U odbiorców (Blek. 200l ),

Pż.d§Ewione ł antkul. .lem.nly realowonia ł sytuacji kryzysowej śańowią żbiór
*sk'żówck, jednak k!żda §ytLlocja kryĄ,sow0 mó swój ni.powóDalńy .h.rakt.r, { t że
ł]vołuje óżnoódne kon$k§cicje, Wiżnc j.ś diaenozowatrie 7lgóżcń z pgtśpckly*]
u.aió§, i P.Mnćlu. Tźóa dnać o E8dl.ńc odś§iżnie wicdry na l€,.d zjgrcżcń w
9kol€ i j.j pohliź!. służyć t ńU no!ą cykliczje spotłeia z udział.m F^o.clu sz*oty.
rodzicó* ofu Ucmiół,jak l.ż pz.{śa§,icicli pla,y lotolEj, dolycźące al|ulny.h z.8óżń,
spot*ania |lki. opócz cl.me u cdukrcrjno_ińfomrcyjie8o ź\]ękvają @n8ażol,unie
W sprawy b.żpieczeń§wł i wzmacniajq siz.runek dytkcii szkob jako Śłildońej
ńiebezpiccz.ńs|*,iodpówicdżjolnej, hrną ndodąZbierania iIfofln.cji sąbadani§ dnkićtowe
pbwadżon. wśród peBonclu i uczniós, Można t*żs wykoPłn{ć ddc po§ild!ńc pźez
PoIicję. choć plmiętsć n!l.żł. ż. ni€kórc Zd,ż.nin N lyn pż.ręp9M nogą ńi. być

Podśumówując n.llży Jl*i.rdżić. * ni. i9l^i.j. idćalńa rcccpta n! d?i,llnia } lytueji
kryzysow.j, Możem), ńówić o ledukćji neBitywnych skUlków zdaź.nia, któĘ w}wolalo
kryzyś. ale nikl nie jcsl w Mnie odwóció §ytu.cji, Ponimo tcgó żnaj.mość sefłrnsut
sytuacji lralhat}.2nych. wićdza m tema! kryzysó*,orż Ntrjns 73chowań s śyhlacji
ug.óżcni. poż|źIają ńic lylko §yjść .,mlo- z syumji k.yz}sowcj. ale 6kr. qzmocnić
poy§,M, wazmŃt vroU j.ko oĘani4ji. w no{szsnym (FMkryNńrń) nod.lu
@goB.nio n. zdlźmi€ trnyune 9kol. ódzMcza się akt}wnyń dzillaniem
q ścEch: pEwd.ji. inlcNśn§ji. wśpicio i lik§idlcji slulkó* zdaPeni! klytyczne€o,
Koźyś!ąią. z §rdaueń foungqcznych u.zy się n! słoich bltd.ch oEz sukccs.ch
nie w.hajqc się zaan3azow6ć osby spoza §truktur szkoly do rożwiązywani! ploblemós
powstłych wskutck incrdcnlół krytlczńych,



cżefuińś! 
^,.cndoń. 

K. (200l) s.ryjnińórdeć, Wyda}nicNo Muz! s,A,. \!mała
FUji,nW. l-, E., wei!. D M,. co.hfu, J, R. (1935), suicide| Dymmic§ an jmpli.a(ions for
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K6hc B. (2005) AgBja cdliski. WJda,nic'wo Plr.hóloBicD.. cd!ńśt:

L*lor D,. sh.h S,, s.hmidlkc A. s.hal]er s., MULler L (2005) Mos homicjde 8nd suicide.
Dead]nc* dnd outońd. cnnl Vol żó(1): l34.]37 *, l34 l37. Ho&cf. & HUb.r Pub ish.B|
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zaP4dłnic 4 xom.nd,nla clósn.ao lrolicji z dnia 26 trffi 2002 r s §prasi. f@ i mclod
*lkonyłDir rgcjeji Ńlicrn}ch-

zuądżs c ni 13/2000 Komłdhia Glółnegd Pólicjizdnia23ligopóda 2000 r, § spń!i. metod
i lorm łylontwadazad!ń Polhji§ prłpadku Zlgóżlnia życi! i7nrcwjtr]UdziLub ich,nlc b a]bo
b€7ri.ceń{§a por4dLu oubli.żn.go



' APres},rłne achowrnir dzi€ci i ńlodzieł
W ciqlu ostdni.h tlz..h lal żachow,nil .grcsywne Nkód dzieci i młodżi.ży, od

NulPam.|o ślowniciwa poczynaiąc. poprzcz obńsłianie. rvyszydźłnic. ż.śmsżatrie. aż do
zachoBań pfustęFży.h. j.k !wab. czy znęclnfu się fizycznc. sL y się priorylclorym
Póblemm sżtoł}, Trudmś.i \t)choĘwl qrysĘpują tv dużyń n6ikniu ś4z.gólńi. w
Eińndj.ch i 9rołach Bimnuj.lńJch. w łórych siclu Miów rftrcmuj€ ni.T..willov€
łzorc. z.chowań powstll. wc scz.s.yn dżiccińnrvie i ulpalońe ia wd.Śniejszych

zachoalnl! .grelyłno !{ ualrunkoB,nl łielona cz}nnlk.nl Kut!ori. M}ńnikjd
ryzyla pra&lcsia DJ, rbnncrya:

Rt.ko orobDrodM. (.p. niedollcńicnic Ę*!łaft pźcdlużljqcym się po.ldcm lub
zwią?jnc ż ab!@niami oddych ia U no§oodka itp,) ord c*Ń leń8Em.nk|nc. co
óbja§i. się impulsywnóa.ił n.daktywnoś.iĄ slaĘsamokonlrclą rożpmszcńiśń lwagi.
malą plistycznością i łatwrm popad,ni8m wc lnśMcję,

o rnl.żon. int lil.n.i.. vczególnie wcrbalna wiłź4 si9 ż nią niskie ośiianięcia
gkol.c. slabą Zlolmść pó,ń,§ania ćhcji miŃż}ludzkich omz blędne ó+ożMB i. i
m.ni.ni{ snucji +blc.żnycll małn zdolŃść ewiązy§.ni. pńbl.mów i dcfic)ty
innych umicjnności śpol.cznych, Efeki.m j.n ńisk! po?y.j! w srupie óBicśnic-j i

Bł.dv svchował@ rcd,icóy popełńi.ńś *e łczesn!ń okEsie rozwojowym dziccka:
pźyż*ol.nie d ibk. ! Mrel prevo*oslnic lgGji (mal, .etg jesi uhałny)i bdk
*}ly.zonych a€nic dl! achow.ń dziŃla lub. w Fżypadlu *yEżinia d€apób r_ ból
od*obsanio sję dó *.no&i i Ńm śpo|ćżnrch (komuniklly §Tu| ,.Ja3iU. ni. bi
chlopcrł[a. bo się spockz" zlmiast ..Nie Nolno niko8o bić. ponicważ lyrządza się
komuśkżywdę"), Wczcsnc utlwalenie zacho§Bń agrcsy w nlc h i bdtyspol..z|yoh,

!9!!ź!!_dt!&4§ir_re!d!Lu,l.żni.ni. u jedneBo lub oh.jg! @dziców, !ż.w]eklc
chobby (zwleca psychiczm)- dzi.laii! krymimlń. rcdziców i pcbyqa.i. N
lvięzi.ni!, wi€c się z (rm aniedbytYlnic i odacenic dza.cka. cżęśe i śum*.. choa
nickon§.lsenine i n]..ftk(rqne kaBni., pR.moc Dzi.cko łj. ł klinaci. obojętnoś.i
albo łrugościtolćż ńa &ńdencję dó jntśĘBlowania zachowlń innych ludżijlko wroBie i
p!żJrJi9twflnia im zlych ińlgncii,

Ddśłl.ddni. Drumo§ ł blis&in śmdosi§ku:4 śnony ó*i.śników lub P.§frelu
9łoly. sąsi&low: ob§.Nej. aklów przmy x 9kol€ c7ł .. 6iedlu, Etheń jśn §b!
Mosl poczĘiazgrcr.nio,

Dufu el§Doł.il lorlril i Dr^no.v ł m.diach: €fektcm je§ peek.nlnje. źg
zachowania aarcsywnc i 6kly Pućńocy §q nomą a l6kż. prz.konanie ó po§§żlchnej
akept!ćji Puemcy, czy mwt §sŃlzawodnictwic w zfhoNańiach §8rcsywnj-ch:
od§ażliwi.nie M p?!ma i jcj łfr*rlErcjq ń*ój ..srndrom! podt8o śsbla-
(9ad.k aufania do l!<lri. stńch rĘ.d ablicm. pobba cnmnienia sicbią f.8o\mie
agŃsjąz wypuedzen icń ., ns }9.1ki *ypad.k"),



Jc7cLi na dżjccllo oddzia]ysujo wic]c czynnikóN ż lóżnych katc8olii.
lraqdóPodobicńś§o pojaNi.nia sję źchoq!ń a!reslavnych jeś bfidzo §ysokic,

Klimat szkoły

oprócz cech i komPctśic]i saneAo uczni. m kśżehow,ńic Luh $,gNanie z.cho§!ń
agFsrłńych łFĘwają.żyńniki obrne w śamej szkole, Nl pżyklad zle zaźądżanjc
p]acówką konnik., mi§,]zy nauczycillańi. LtóE są pucnó9zotr. n, uc iów, mo8ą
B.n.m§nć §Tógic @k. fflodzidy. W, sikoEłi U*aża. ł iljbldzi.j dśruk yilu
dlsh!funiające prżcbi.g pey dyd,hyczn.j i \lchowl$rej. są *onił'}, !!ółvch
pRycuyny są niejlwn.. utrrwan.. co utrudńia hb *r!.z lni.nożlisia ich mz!ią7ini.,
Rodzi 6 zarółno u ńiucrycjeli jak i u Mżń]ów śany ńap]ec!l. poczucie żasroż.i a.
njćlc/ćiwość. wmgość i u8r.§jr i p.oładżi do d.plesji i żabuźeń ngMicowych,
Jlkl. .lgmenty 9kl,dajłc. 3ię n! te, kultule u*nia §i9 i klimlr szkoty korcluj{ rc
ujl*i|ticn agBji i lEnośy w gkol.? lł&gląd bad,ń n! lśn tćmdl awiera obśz.lnl
ńońo8Bfi! .'. suzlricwica. Bsd!.ć id.nlyfikują naslępljąc. c,łnńiki:

]!.l§4i!Eś j49!r!i
t Niekouysha lóklliżacj8 szkoły.i Bludne. zani.dbino bud}nki ioloc4nic,. znjgc&ny. niespraqny spźęt.. Bezpańskic pom il* żcn ia.

r Pź.hdowrc klay.
]ł:l!t!!i!Eślp9!śś4J!i

Negatywna. bicrna óh dyEktoro.

Bezosoboł. rcllcj. nau czyc iel uczeń.
Bńl pźcjźysrlth octkiMń 91oły ij!§nrćh żs,d d!śyplińy.
BBł Uj.dnoliconcgo i jls€o db wyysrki.h sy*ou @eni.ńi! osi€nigi.
Nldmi.my rygor i Nrykcje_
N 

'.lMględnian 
i. in l.icsów i ocekiwln lczn ió\.

U(7n,oq,. pó7h.\,.n,lp,y\t r.,qoż.n,. \7kob , rl rcgL,,
śkb, koTUnilacj.poT ed4 rJL!7)cjllrńi, L,71,dni 6dz,c!ń,,
odsuwlnie rodzi.ów od decydowańi! o spBwachVkoly,
BEk pozyywn?j lladycji szkor.
Bńł oaedy aj€ po,lk*cyjnyćh-
Niski€ kmp.bxjc i moEl. M$zyci.li.
Niśkie kmD.rEi. i noEl. Ęniół,

lden|yfikacja .zynnikós, kióE lwó,q Póztiysnr klimfi lub iónlją dbgę
|iópmwidlowym zochoł§niom uczniów pożwcla określić. czy sżkoła jesl phcówką
obci+on{ wy$kim ryzyki.m wysą]i€nia pBmo.y. czy leż .yryko j9s1 nieielkie.

Ab, zmnćj9yć lub wy.liminow& !!Gję i Fz.ńóc *śód Mióa sżola połinn.
żi.gndoMi i zmi i.ć t .lcmmry ,wjego klimalu. kóE wywi.mjł Ętźnic
d.śrukcyjny łp|rR n! wychov.ntó$, J.dMt in h6iŁi.j dy§iuntcyjna jd gtob lym



silnie] ńoże bronić się przed źct.lną ds8nozą Njc bqdze fu' Zlinlcrcsosana
rożwiązy*aniefi §voich najtażniqjszych prcble]nóŃ. co §iq7Ełoby si§ z koniecznoścją
lvprowadzinjs zbyl §icLL, 2gmżojących zrnian, są one jednJk wan,d(j.m skuleczności
podejmo§!i}.h dzi.lań uychorYa\,.Zy.h i pmliLakrcznylh.

Pdcownia l'rcfi lak§ki cMPP-P



AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W
szKoLE

UsT^w^ o sYsTEMlE ośwl^TY z dtli. 7 wrżeś.i, r99l r. (t.kt jćdnolity:
Dz U. z l99ó i Nr ó7, poz 329, z Ńźn. zń.r.
Ań. l. syg.m oświa'y z.F\nia § 9cz*ólnośći:
2) wspomlgi.ie pPcz *ko|ę s}chowanc..j rcli fudziny,

l0) unzym}5vonie b.Zpi.cżnych i higienicznych wdrunkós niuki. wyćhołNńia i opieki

j2)opickę dzieciom i Nodżieży ośierócoDym, pozbołióń}ń .ilkowicie lub częściowó
opieki ródzicicl§ki.j, a llkże ucJiom póżblwio|y! calkowicic lub cżęścioło opieki,
rcdzicielskiej. ! t!k}l ucnion pozosującym * kudnej sylue.ji matiali.j i życioBej-

ROZPORZĄDZEN|E MINISTRA EDUKACJI NARODOWEI
r §PoRTUz dnir 2ó lntr§ 2004 r. (D2. U. zdnia l9 }łieini! 2004 r.)

§2.
1,st ut szkoły okrcśla wszczerólności:

l) cele i adlni! szkoly synikające z pźcpkóB pmwa oBz uwzgl§dńiające prce.am
w}chowasc?ł szlol}, o lóryń mo§a ł od.ębny.h pżcphach.

2) spGrb §rkonyslnia adoń szrory. z uw4Ęniicnicm oltrolnych N!runtó* ll)aoju
lcznia. Z$d b.zpi{z.ńnsa oro Zgd pltrlMji i ehón} zdówia.
7] oigania.ję ajqć dódllkow}th dla u.zniów. z uw4lędnieni.m s stzególnoici i.h

3) fólńy opick] i poDlocy U.znioń. klórym Z pżyczyń ózłojoNyoh. rodzinnych Luh

loso*lch pot,ebń! jcsl pomoc i w§palciA. w lyń ló*,nież póńoc ndicd.ln{.
9) órgrńizcję współdżiił,nia z Póddni.mi psy.holotsicbo-p.dlgogicznyfii od innyni
innykjańi świldc,nayńi pońdńici§ó i śpccja|in cżną pomoc dzaeciom i i.dzicom.

l0) o€aniz,cję i lmy xńłdzi,ł,ńia szkoł, z ntżićami {pńsnyni opiekuMfii)
w ZkE§ie mĘżani!, Bychołani! i pmfilaldyki,

2,PrcBran rrycbo*gwc/ł gkoly. o klólyń ńowa w 0§. l pkl l. uchwala mdd
pedagogiczna pózaśi i]ęcju opinii rady ródzicó§ i saffóźądu uczniowśkić8o,

UsTAwA z dni, 2ó styenia 1962 r. Kińs Nlucżfciel! (Dz. U. z 200ó r.
Nr 97, poz 674, Nr l70, P@ r2l8 i Nl220, poz ró00)
Ad. d Nżuc/](tl obo\ią/an) Fs' źekln,.rc.l,Zosac/idan,a /R,q?on. / pok,cźon!mmu
slanol,iśki.ń ór& p.dnd$,o*fmi funkcjami sżkólr: dydaklrc7ńą wy.hos.Wą i
opiekuńczą]§spillaćkażdeaoUcżniaNjegorcźwojuomzdążyćdop.lnishsne3oożsoju
ósobowego. Nau.życiclobosią7anyjeśk§zlilcić iłlchowywt ńlodził w Umilowanju
ojczyzny. rV posanołaniu Kon§tyfucii Rżeczyposp.jnei Pókkiej. *,almó§ft ne *,olnóści
sufrieniai Ya.unku dla lrżdcgo czlowi.k0| dbŃ o ksalno*lnić u u.zn]ów posilv



nonlny i obywatelskjch z8odnie z ideądcnokEcji, p.l6j| ipźyjaźnimiędzy ludżmi
óż|ych narodów, Es i światopóglądów

Ustlwr o po§tęPowuiu s sPrlwtch nlcletnich (Dz U. z dni! 12 liśtoPrd.
l9E2 r.)

§l, l, Prapisy us*f slosj. się w zkrsit:
| ) zipobiegfih i Mlcźni, dmElareji.
2) postępo§ani. o.zyny k.mlru * ś'ośuiku do ośjłr. *lóE niB ukończyly 1.1 17.

3) wykMy*ania śódków wycho*!§tzych llb popmweych rv gósunru do osób.
łzslęd€m klljtrych imdki tt 4ślaly ożćżo*. ni! dluż.j jedna* niż do Dlończlnia
prż92 l. osoby lat 2l

§l, Kożdy. klo stwierdzi iśhienie okoliczności ślviadcżących o demoąliżacji niclcmi.go,
w g.zc!ólnościnaruszenie zasld sśŃłżyci6 śpo]eśżne8d. popelnienie czynu zabfonionclo.
śyśt.lnalyc7ncUchylmiesięodobołiĄżkusżko]ncgolubks^ałceniszawódówc8ó.używ.ni.
llkoho]u lub innlch łodków W ce]u wDowłdżcDia się w sbn oduzeńia. uprawi.ni.
nicźqdu, wlóczęgo{wo. Udzial W Brupóoh prżOś§pczych! ma sP.leczn) óbdwiqzck
odpowicdnicso przecivdziałania teńU. a pncd. q§,rstk]m Zwiadomienia o tym rcdziców
lu b opicłu nół nielehieEo, szkol y. sądu Edzinnsgo, Pol icj i lub in n.go słaś. iwego or8 u,

§2.Klrdy.do*icdzia*s,łśięópópclni.niuclynuklmlnegopźeznjelebiego.ńaśpole.Zny
obowiąxk awiadomić o tym sąd ódu ińńy lub Poli.ję,
§3.1nst kje p,ń$vos€ i o.laniżcjc lpolcśźnc. k(óE w zwivfu Z swą dżialalóo&ii
dowi.dźialy się o pópelnicniu puz nitlchićgo c4nu kaBlŃgó §ciaarcgo z u.,§du.
są obowi€ln. nizwloc-i€ awir.bnić o tym sąd Edzinny lUb Policję ó@ padsi§viqć
c?,Vnmści ni. ciePiąc€ 

^loki. 
ab! ńic óop!ścić do alaBia śl,dó§ i do*ódó* pop.lni.ni.

Ań6 wob.c ni.ldnich sąd ónzinny moźc:

2 )zóbówiąać do określoneeo poslęPówań i.. . ł lśn. a do:
. naprdwienia łyźądzonej śzkody
. wyko|lnia określonych pĘc lub {w]odc7eń ns Prćż pokrąvdzon.go lub

spolec?ności loklLnej
. pĘ.prcg.nil Po k u ywdzońc8o
_ podjęcia n.Uki lub pracy
- ucz.stnictwd v odpowiedni.h zoję.ilch o ch,rakieź. rychoMwczym.

tcrapeulycznym lub szkólcńiówrn
- po§stźynania się od puebr§lni! w okrcślóńych śódosiskach lub niljscach .lbó

dó źni€chmi. użyMnia alloholu lub inncBó śfudk, q ..lu Npowdźnia śię w §lrń

J) usbrcwić n.d7nrodpowićdzillny bdzi.ó\, lub opi.luno.
4) u§bmwić n.dór oĘ,nieji mloijzic2o*.j llb innlj oĘ.nieji słFł@ej.
aklgdu pBc} albó o$by sodrcj aufania - udziślajł.r.h ptręczdi! za ni€lói.go,
5) zrślo$ł.ć nadzór kuńlM.
li) ski.ółać do ośŃdka kuBlorelri.go. a t k c dó oB.nizcji spokznej lub in{rlucji
u !j ńOjąc y.h s ię pnc ą ż nieletnini ó ch.nkt v. wychołls.zym, leBpeulyc4} ń
,.,bvlol.n'onrn, po Jpźedain rorczlni.r,u ri§żLto,gJn /J. 4

7) orZ.c za każ pówadEn ią poju dów.



8) orżŃ Fz€pad.t %czy Uą5kanych w łirzh 2 pop.lnicniem cłTU łrńhcao.
9) oź< umicgczcni. w mdzinie aĘFlcj, w ńlodźiłó}}n aśmdtu
wycho{lwśzyd. w ńlodzieźowym ośrodku sejotcripii llbo v ąśódłU

l0) o!z.c umigszcz.nieł zakładzi€ póp{wczym.

§ l. W wypadku gdy lodziće llb opjekun niclcini.8o uchylająsię od wykonanil
obowiązków n.lożonycn na nich pżeż sąd lodlinnr, §ąd ten móże wynieźyĆ
im l.!rę picniężiąv§,y§okoścjód 50 dó lr00 żlotlch.

l )żóbowiłać rcd7icó* lub oPi.kuM do noP6Ę $arunków §ychowwcżych. bylo*ych lub
7nówofiych nićktniąo. l błże do ś.is|.j w§ŃlFs} z. sztolą .lo hóEj niclchi
uczę9cz. pomdnią psychologic cp.dagogiczną lub inną pońdnią sFcj.liśtyć ą
Zklad.ń i.ey llb akladfr lezicz}m.

Kodek Pogtępownnin c}9iln.go (Dz. U. z dni. l grudlit l9ó4 r.)

§r.Kużdy. komu znane jeśl zdPenjc uzó5ódniqiĄc. Nszczęcie poslępołOnia z utut,du,
obowięany ]csl załiadomić o nin s{d opickqńczy,
§2. obowiąak łymicniony rV § l ciąż} pr.edc wśżyslkin na uźędach st nu cywilnego,
Edach. prcluElo.lch. nota.iu@h, ironoóiklch. org,nach $moźądu i ldminisleji
ądowcj. oĘmlch Polic.ii_ pleó§tacł oświllósrch. ópiekuneh spol.cżnych o@
e8.ńi*jeh i u*ła.t ch 2jńljsych się opickq n d dzi.ćni lub o$blmi psychicżnie

Rozporrłdzenle Mini§tE Edukrcji Nlrodow€i i sPońu z dni.? §lycżni!
2003 roku. w sprłwi. zi§.d udzielr.i, i orgrniacjl ponocy
p§ychologiczno-pedryogiczDej w p,rbll.znycb prżedsżkolrch, szkohch i
Placówkrch (DŁ U, z 2003 r. Nr ll, poż. ll4,)
§2, I'ońoc pś! Ńó lógicżno-pcdagog ic zn d io lcgi w szczcgó lnośc i ń,:
l)di§8ńouo*rniu śfudowiska ucznial
2)lożpożiałMiu potencjalnych moźliwości o@ indyłiduaLńrch polE.b ucżni,
i umożliwi$iu icn z§pokojenił
3)Nzlorjaq.ńiu pź}a}T fudmści N ńtucc i ni.po§odeń 9koln}ch:
4Nśpicnni! !c,ii z *ybihymi uzdolnienitńi:
5loĘ izowlniu nMnFh fGn póńtr) p,ychólo8i(żFpeda3oeic/rci:
ó)podcjmoMni! dżi,lań §}chow!*ąych i pr§fillktycTlch f,},nikających , p,o8Emu
*lchowawśź.so ,złoly i pfurńnu pófilahyki. o t|órych mł? v odĘbnych p,rpig.h.
oE wgpi.mniu nluczyci€li vrym żkl*i.|
7 )p@w.dzen iu cdukacj i prozdrowohej i pómocj i żdowi. wśód u czn iół. na u.z}c icl i

8)wśpicńńiu !cżńiół. ńebdami lktyłnymi, ł dokonyłaniu §lboru ki.runku dlLszgso
ksztllccnir. żlwodu iplanowan]u kari.ry zlwodowcj orcz udzićlaniu inlo nfji w ryń

9)w§pi.ńniu ńluczycieli w orseizowaniu $cwńąlż9ko]ńego śysicmu doradaw. ollz ząjęó
zwiąanych ź {}boEm kićrunku ksfulc i. i zlwodu:



lo}w§picEniu n.u.zycieli i rcdzióŃ w dzi.l.nirch $!óMujących gne cduleyjn.

l l)udzieląńiu nauczfcielóm pomocy w dośosolani[ łr-magań edukfu}jńych wynikljący.h
z t.ólizołłnych pźez nich p@grdnós n.uc4ńj' do indyłidualnych polż.b
psychofizycznych i edukaoyjnych ucznia. u któr.go świcrdrcno abużcnii i odchylenił
ózwojowc lub śp{yli.zne lrudności w ucżcni! się. unieńożliwiające sFoś!ńic t}m

l2)wspicEńiu rcdziców i ńaucz}cieli w Dzwiv!łaiiu prcb]emós *ychołlMzychi
l])unolliwhiiu m7§łfi h umiejętnóści w}cho§s§ćrych,odzicół, i nOuczycielii
I4)podcjmo§liiu dziahń mediacyjnych i im.Nśncrjńych w syfuacj'ch kryzy§ołych,
Zldańia. o których moN, N un, l . ą rcalibqlnc qc vspćłp@y zj

2)nau.ży.i.lami i innymi F.co9Tił i pżdvkdł ykory lub pleó*li:
])pońdni.ńi pśychológicm_p€daBogicayni. § tyń poBdnimi sF{aliśycznymi:
4)i..ymi pftdsztollmi. głdmi i pl.có*k.ni:
5)rodmiohmi dżiilaiącymi n! ,lcż rcd.iny, dż .śi i ńłódżieł,

§ł, Pońoś psychologicdo-pedagosiczno w pźcdszkolu, vkole, lub placó§c. możc być

3)pó[dńi ps}.hologiczrp€daBoBiuń,

Uśt lti ż dni! 9 li9top.dr 1995 r. o ochroni€ zdrowi. pn.d n.śtęP.lwtmi
ułwlni. tytoniu iłTrobów tytontorvych (Dz.U. z l99ór. N. t0, poz.55,
zl997 r. Nf 88, poz.554, Nr l2l, poz.770,ż 1999 r. Nr 96, poż.rl0?, z 2003 r.
Nr 229, poz, 2274')

o.hóm żdbwi, pź9d nłśęp$wami użtw§ńil lrtóniu rellizorłana jen pr2cz
lginow.ni. pólilyki zdrcsobej. .kóńofiiczmj i społePncj, do k6Ęj nahlr:
2) pmmeja zdowi! prp pópąso§mi. $ylu życi! wolneBo od m|oaU pąlmi!
papicrców i cżyw.nia \}mŃv §lońió§}ch.
2a) du i.lalmść *ycho*aMa i iofomrcyjn!.
l, Zabhni. śi§ p.l.nia §yrobów lyloniowy.h poa lomieffibmi wyodĘh.ionymi
i odpowi.dnio pźynmwnFi:
|) w aklad!.h opi.ki zdółohej. zzśtżcżeiiśń uśl,2.
2) ł vkollgh i placó*k.dh oświatowo-wychow!§cz}ch,
3 ) w pom icśzczen i9c h zrkladów pra.y omz inny ch o b iektów uźytecznośc i pub licznej.
a * f.l)cl,,.Ńdno,/oo§}.l, loh,J!h A!n@lUmiczn}!h - no/3 {)mrlic
wyodl9bnion!mi hicjscami.



Usl.wl z dni. 26 pąźnńemik l9E2 r. o ł}.how.Iiu w lrzeźłoścl i
PE.ciwdzi.hniu tlkoholżnoyi (leksl jcdnolity| Dz U.2002 ]. Nr l47 P@.
123r)
Ar1.14 zabrania się spżedaży, podałani. i spożywanianapójów żlkoho]ówrch:
l)N§ tercni. śżhół o@ ińńych akłidół i Pl9cółek ośłilloio_slchowlwcżrśh.
opi.kuńczych i domół studenckich

Art.a3 u§lęp L , Klo spoźywa napoje alkoholo*. wbEw akeom otreślonym ł !ń 14 usl, l
i2!,ó albo noby*r lub spóż}wa ńapójc llloholowc Pźyni.sione pźez si.bi.lub innąóśobl
w mi.j$&h lrżnacanycń do ich spu.dożł lob podNańia. Pdlega kaa §żywny

Usl.wt o pBiwdziahniu ..rkom.nli z dnir 24 kwietn|. l9y7r. (Dz.u. z
2005 r. Nr l79, p@ 1485)

.l, MinhGr łl6ści§r dó spńW oświaly i wychowania * pocumieniu z minBkm
wliściwrm do spB* zdlołia ok..śli. w drodz. rozpoźądz.nia. szcz.gó]ow. fóm,
działdliości wycho*,awczej i zapobie8ałO7gj włód dzjcci i młodzieżt zaglożońych

l. zgbraiią się rekism} ipromocji sub§t ncj i p,y.lbtbpowyc h lub łodków oduĘ!.jqcych,

l. N! wnio$k pźcdstsł,iciel§ us6wovl8o, kŃ§ńych w linii pń§ej, ródżślln*a Lub
lałtycznc8o opiełuna albo z uzędu Ęd rcdzinny mż. ski.mŃać ni.p.lmldnią osobę
@l!żnionq n! puymME l(7,nie i Ehabilieję,
2. ca§u przyńu$D.eo l€ i. i Ehlbiliteji nil ołrcśla się z 8óry. ni. moź. on być jcdn,ł

3. Jeżeli @b! ual.ż,ioE ukończy 18 hL pż.d zllończnim purmu$se8o l{7.ni. lub
renabilito.ji. Ęd rcdzinny możtj. pź€dlużyć na cźaś ni.zĘdny do6ią!nięci.elu lcśania
lub thabilkŃji. łącznie nie dłuższy j.dńal niż ókEć]ońy w un, 2.

l. Kto, wbruw pźcpisom usla§y. udżieh inń§j osobic środka oduźająrego |ub śubśMcji
p§ychomroł.J, ułBlwi! clbo umożl]wiu ich użycig 0lbo nakł.nia do użłci! t!ki.8ó łodk!
lub subśan.ji, podlega kaźc pozb&wi.ńia wo iości do l,t 3,
2. J.ż.li śpńwca czynu. o klórym now! * un, l. udzicll śodke oduźajqcego lub śubsl.ncji
pśychotólow.j malole.nieou lub n!łllnia go do użrci. ukieBo śódk! lub subsEncji llbo
udu iel. ich $ 2mz.ych ilośi.ch inncj osobi..Podle8l kau. póżri*icnia §olności do bl 5.

l. Klo. §.clu Gi€nięcia kouyś.i roj{kowj hb @big.j_ udzi.l! i.n.j o$bi. śbdk,
odur.ająccgo lub subsbŃji Fychohpow.j. ul.Nia użyci. albo Mklani. do użycia laki.8ó
śrcdk.lub subśhncji.pódlegż kaź. pożbałi.niałolnośćiod fuku dó lal I0,

2, J.żgLispmwc. czynu. o któryn mowa w un, l. udźiela łódk oduźiją..8o lubsubśi.ńćji
psychonopowcj ńało]stnicnu, ulalwi. użyqic.lbo nlkłsnia go do ż}ci. bkiśgo śrcdkA lub
subśł|cjj. podlcgA k.źc pozbaw]enii woLności nd cas Die kótvy od lal 3,



Kto. będąc właścicielen LUb dżiaIaiąctn *,.iclo ińioniOżarżądcąalbokicllwnikicm zakhdu
gaśrono]nicżnego. lokalu rozryłkoscgo lub Prc\adżą. jnną dział.lność us]u8ową mając
wiarycodną łiadomość o popclnjcniu prżeśępśwa określonego q an. 

'ó. 
58 ub 59 na

telcnic lc_!o zakladu lub lokalu. n]e po*iodlmio o t}nr njezjvło.hje orcanó§ ścigan]..
pódlega !rż}*nie, ka.żc ólnni.ż.nia wolności albo pozbawienia wohjości do ]al 2.

L, Kto. Nbrcs pmpibm Uśas}. posiada śrcdkioduźającc hrb
pódlegn kaźe pozb.Wienń rvolnóśćj dD hl ],
2 J-fl p,/-d,riolen !^1J o k,o,t,, no|, \ JJ L

odurzaiąl!,ch ]ub subśancii ps}chotopowycll. spm§cl

sUbslancje psycholropowe.

jcn znacżna ilość łodków
p.d!e_ga _grzy§nie i karże

pożbasicnia §olnoścido lat 5

]. W łypatlk! rn|iejs,ei wagi. §PraNa podl€ga grĄtfic. kflc ólrłńicżcnia \yolńóśi albo
pozbawieni! solności do rcku

K!o, wbret pr7episom an 20 uś. 1. proładzi Rkjrmę Lub prońLlj. subnanoj§
psychołopo\ą ub łodlk oduający. ł cc]ach i,nlych niz mcd!.znB, podlega grzy§nig,
kaa oelani.zcnia wó]ności.lbo pozbasienD qolności do roku,

Rozpoźądz.ni. Ministra Edukacji Narodowej i §po.tu ż dni, 3l slycznit
2003 r, w spr9wi€ szczególo*,ych forń dżiłlrlności wychosawczej i
z.pobiegawcżej Pśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależni€nicm (Dż.
U. z2003 r. Nr 2ó, poz.226)
§g,szkoły i pLacółkj Podcjńu]ą dzjalanń iŃenvencyjne polgga.]ąc€ na po§iado]nicniLl
rodzicó§ i Po]ic]i w sytuacjich kry7ysołyclr. }v szcżególńóś.i rdy dzjcc] lub mlodz ez
Użrwają posiadająnlb lozprcWadzaiąłodki lub §ubnm. c p§ldroakty§ne

§lo,s7koły i P]acółki opracó}vujł ż_lodnic 2. śaiu!.m. śEtegil dzi ań wycho*,a§czlch
] zapobjega*.zych ora, inter§enc}jnych Wob.c dzi..i j mlodzicży 7a8rozonych
uZaLeżi jenigm. któm u§zglldni! ]Y szc7ególnoŚ.i j

,1łoc.duly posleposani! rł sttulcj3ch szczególn}ch żiglożcń zw]ązany.h z ze łodkami
oduającymj i Psychotopó},y]ni i ulvzllqd|ieniem zldań osób podejńUiąc}ch jn'cŃcn.ję
5,wspólFlcę 7 r.dziclmi § 2-krcsic dżiałań \$chowa§lzj-.lr izapobieglt,.żydr.
prózd.osóinych oraz ińlerwenc' I y c h

i Po]icjąw sytuacjach wymag.ją.ych interwencji

ztźądzćnie Prgesa Rady Miniśtrów z dbia 25 marca 2002 roku nr37
w spnwie powolsni! Z€§połu do spra9 oprtcowania ProgEnu
Zapobiegrni, Niedostośosaniu §połsznemu i Prue§tępcżóści wśród Dzićci i
Mlodzieży, Nt podst&pie ań.12 Ust.l pkt 3 trsta*T z dnia 8 sierpni. l996 r.
ó Radzic Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929,
ż 2000 r. Nr l20, poz. l26a orrz z 2ool r. ńr r02, poz. 1116 i Nr l54, poz.
1799 i 1800)



§l,].Połołuje5iężespóldosprawopraco\ani!PF8ramuZapobie8 i!Niedo$osow iu
Spole.żnońu iP.ż.śęPczoścj},śrćd DziocijMlodzieży. Z*żny drlej 'zcsPol.ń',

§?, W sk|ud Zespolu §chodzą:
l) pżewodnhzac} Ndsck.ćuv shdu * Miniskrn§ie spraw Wełnętunych

2) cZłoDko*ie lrzedśasjcieLe]
9)Mi]ristra spEs Wewnęlźnych i 

^dminnn.cji.b)Komenda a Ljlórłnego ]'olicji.
o Minńtr. spmNied] §ośc],

B) Mj]ri(ra Pracy i Polilykj spolecznej.
|)Minisła tidukacj] Narcdo§ej i spońu

§3, Dó żadań Zcśpó}u nalcży:
opracoqanie lłogramu Zapobiega.ją.ego Niedostoso}vannL spolecznemu i P,gsiępc/ości
Włód Dzicci i Młodzicży. W l}m:
2) opncowrnie Pro.edur poślpowanił niucż}cieli ińetod §spólpfuc) śżkó] ż Poljoją
*,syturcbch zgmżenir dzieci im]odzieży Pześęp.żo śc ią j J dńora iżrcją W śżcżególnośgi:

Kodeks K9rny (Dz, U, Nr 88, Poz, 553 z dnia 2 sierPDia 1997 r.j
sPro§towani€: z 1997 L Dż. U. Nr l28, poz.8:l0j zm.: z 1999 r, Nr 64, poz
729 i Nr 83, poz.93r,z2000 r. Nr 48, poz,548 i Nr93, poz. t02?)

§ l. Kto ęca §ję fi7.vcznie lub PsychiczDic nad osob4 najbliż9ą lLLb nad ińną osobą
pózo§aiącąllśałym uh przemijając}m Ńosunku zu]eznośl od sprd\rcy albo ńad ńlłolelńiń
lub osob{ niEporadn4 7c szelqdu na jcj śd] ps!.hiczn! Lub fizyc7n]. podlega kEPe
p.żblsienir solnoścjod ] miesięc} do Ixl5,
Art ż08. Klo .ozpija mrlo]einiego. dosbrcająo mu ndpoju dlkoholo{,.go. u]a.wiajqc jcgo
spożycie 1ub nak]ania]ąc _qo do spożrcja lakiego IapojU.

P.d]ega3r7ytT e, kar7e ógran ic7enia wólnościalbó pozbawi.nia wolnośido at 2.

§l, Klo sblcw obołiązko*] tos7c7enja sĘ o malolcbrie!. póńiżcj lrl ]5 albo ó osóbę
nicporadnązc $zBlędu najej śan psychjc7nj. ]ub fizyczn} ó§óĘ lę porztrca.
pod]ega krue P.zbrwjenia 'o]nóści 

do 1.13,

Kodeks pośtępoNania karn.go (Dz, U. Nr 89, poz,555 ż dniż 4 sierpni!
1997 r.i zm. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r, Nr 50, poz. 580. Nr 62, poz.
7l7, Nr73, poz.852 iNr93, poz 1027)

§t, Każdy doNicdzia§sz! się o po.p.łnieniu pźcslęp§lwa ści8aneBo z UPędU ma społec7ny
obosią7t'k żBjadómić ó tyń prokuraiom lub Pol]cji.
§2.1nśytu.je Pańs\o$t i samoźądo§e. klófu !V 2wjąztu zc ssądzjalalnością dowicdzialy
się o pope]nienjU plześępn§a ś.ildnelo z 0ź§du. sąoboNiązanc ni.Zw]oc7Die 73!Viado,nić
o iym prokumtom lub l'o]iclę orv p,edsięs7iąć niozbadn. czlnności do czasu pźybycia
orglnu powołańeeó do Ścigxnia pźcsępnw lub do czls! Ńydanil pż!7 ien olgan
śosowncloziźądzeD]a,abyniedopuŚciĆdożabrciaŚLadÓ§ido*odóapźestępsl\i



Rozporządz€nie Ministra Edukacji Narodowej i spórlu z dnit ]l grodnii
2002 r. ł sprawie bczpie.zeństlvt i higi€ny B publicznych
ini€publicznyćh szkolach jPlacówkach (Dz. U. z2003 i Nr6, poz.69)
§ .l0. PracorD k szkoly ]ub p].có§ki. kóly poNziąl Ń]adomość o rvypndk[ n]el§lo.^ie
7apervnia poszkodow.ncńu .Pickę. rv s7c7_e3ó ności spro*adzając lachową pomóc
,,edJr/T,9, n ialc ro/lIo\-, Lo, rlćl, pJ,/.UJ, \dtn, fit n, Jil | , .tJ
§ łl, o k,żd}m i,ypad[u 4lviadamia się niez\łocznie:
l )md,jcórv (opiekunó\) poszkodosanc_qoi
4)oĄan plow.dzący 9kolq ]trb plrfuwkę:

zlrządz€nie nr 590 komend.nta Głównego Policji z dnia 2:l p!źdŻi.rnika
2003 r. ł spr.łie m€tod iform ł,ykon}avrni! żidiń prżeż póIicjżntów s
zakr€śie prz€ciFdzinlania demoralizacji
i prz€stępczości nieletnich. Nc podstawie arl. 7 UŃ, l pkt 2 Ust.wy
z dnia 6 klvi.tnia 1990 r. o Policji Dż. U. z 2002 r, Nr 7, póz. 58! N/ 19! póz.
185, Nr 74, poz. 676, Nr El, poz. 731, Nr l 13! poz. 9E4, Nr l 15, poz. 996, Nr
153, Poz, 127l, Nr 176 poz. 1457! Nr 200, poz, 1688 oraz z 2003 r. Nr 90,
poż. 844, Nr l13, póz. 1070, Ni l30! poż. l l88 i ll90, Nr 137, poz. 1302 i Nr
l6ó, poż 1609)

§6wżakr.siepEecnvdżialmjad.moj?]izac.,]ipżcn,]pczościDieletnichPolicjazohorYiązanl

]] rvykr}wania popehln]n}dr p,e7 nieLetnich czynów karaLnych orłl wykon}rvania
czynnośc] $ pon{poqan]u WlJaśl]iiącyn:

2) ści3an]a spmwcólv pźeśępśs i §)-krcczeń popeln]onych na szkodę trjel.hich lub

]) ujaqn jania żódcł dcmoraliacji j prż.ś|pcbści nic]ctn]ch:

4) Ujarvnianii i rożPoz|awan]a PzyPid[ó§ braku oPiBki nad nic]cini]nj ba]lź ż.ńi!a]bań
opiekuńczorvycho§aNczych j podcjmo\ania §luścnVych dzi!]ańi

5) prz.kazyslnia do sądu rodzinnego iIformacji i mutl]alów s, spra*rch njeletni.lr.
{skazujących na potźcb§ \§zcz§cia po$9po*ania przes,id7ignego \r u$av,ie
ó pośępowańju !v spnwa.h nic]ctnj.h lub kodcksjc iodżinn),m i opjekuńczym:

6) jni.jóN.nia i pro§adzenla Nspó]nic 2 ol8anami pańnwos,Jmi. sanoźądoł}jni
iorlaniz.cj.ńi sp.łcczn!ńi działań plolil.ki}czn)ch 2mierżających do min]nrizacjj
zagrożeń *łód nieletn jch:

7) proładżenia d7iałł]i pr€§encyj]rych ukicruńkotyanlch na żapobiĘanic dcmonlizacjj
i pPenępcżości n jeletnich,

§? w}krywanie pópe]nioi]-.h pźoż niclcbich czynó§ ke.lnych oraz u]a*nianic nic]ctlich
zagrcżonych demoru]izacią rea]izowane jeś pop,e,:



l) prc§adzenie rozpoznani6 łodo§isk nieLehich i.odZin d}sti,nkc!inych, co do kiórych
istnjeje poderzenie R}śępotania mjędż! innynj iakich zja§,isL patoloei.7n}ch. jak:

Pżestępcz!ŚĆ. na.ko,nania. alkohohń, prón)uc]a, pżmoc domotri. zebmcnvo.

P7rndlcżnóść dó nLbklllUr lub grup ps!.homłnipulacyjn}ch:
2) prc{.dzenie posżukjwań nieletnich n! podste{ie obo* jązuj{.}ch pżepńósi
]) pobicranic. prżctwaź.nie i §}koźyśyMnie infomacji. s, t),n danych osobot,.v.h.
o |ie]enrich dopus7c7ających się czy|ó*, zabrcnionych pvez trnrl,§ jako przcslęp§t2
ści8aDe Zoskrrżenia P bljcacgo - zgoddie Z asadanjokicślonymiu odręb|ych pźepisa.h.
§8 D/iałnńia proilakryc7ne nol]cjantów w zaklesie oemnicanń demora]izalji
i p.ze$ępczośc * środolvŃach nielehi.h rerlizóWane sąpźez
l) intbrmo§ r]c sanożądów ispo]eczności loksnych o §y(ępuj4c}ch na d.nym t.renie
zagrożeńiach P.żośęp.żościąniclchich lub p*jal,ach demo]!]i,ac]i nie]etnich:
2) i,xpiroimie loksLn}ch spolccznoś.id! dż]alań. chańklśźe plofi]aktycz|yrn oF7 ud7ia]
pźcdśawicicli konólek do sprau D]eletnjch i patologiił bUdo§rniu lokaLnych syslcmół
helpjccż€,iś§ł i pólramóa prolilakyczDy.hI
]) ud,jnł poljciant]w ś spolkaniach z młodzjezą rod7icami. Pcdagogimj oruZ
pżedstaw]cielamiróżny.hórganizacjizaimują.y.hsięproblema,}[Ąniel3tnichI
,l)u.Zesni.lwos pź.dsięwzięciach rc9l]zołanych na rzecż bczpicczcńśwa nielehich:
5)promowrnie łłód niel91njch b§zp]cczny.h ispołec7Dje po7ąl]ańy.h zachowańi
6) lvlpóbedago*mie z ]nn)fu.iańi iólganamj zajmująclmi 5ę prcbLcmat}ką ńiclctnich
malerialórY inlonac)jno ed kacyjńrch,
§9 DZixłłńi.prcwcn.y]ne pol]cjan!ó{ łobec Iic]einich i osób§pl}§dią.}ch d.fioraLizujqco

]) paaolowi|r]c oraz obchód:
i) lgiódó§ sżkół i placóBek opjekuńc7. *,}db§aNcz!.h.
b) m]eisc llupowańia siq m]odz]cży,
c) mieisc, ł których odb!Nai{sif imprczy ma5o§e 7 Udżialem nic1.1ńi.hi
2) Lcgiiymowanic nieletnj.h pozośających bez opieki, prżeb!*ających w poźe nocmi
ł miejscach ] okolicżnościach. rv klórlch mogą $.ć s]ę ofian,ni (spfu§cłńi) p.ześępśwa

]) ujaFnjanje pżypad[ó§ sprżcdrży i podaqan]a alkoholu Lt,b sprżdd.ży §yrobolv

,1) foago{anjc na kizdą sytuacię p,?edępćżcgo z.chołania ub n!,usżdącqdobodzielkai
|,,nn ,7]11,- PUdeIro1"lc.lo,o\' Ie do _\ JeN;J\!\ a"fu/śń
§lż PoLic.,lDci łUżb} plcwmc)jncj, Nykonujący ?aJani. pato]owo-inleilVcnc],jne. chu

drcgo*elo o.az dzieLni.o}i uia§i j.ją nic]etn]ch asrożonych dcńonliacją
iprże$lpczością s cż$ie *ykony},ania Zadań s]użboFych. a 7§łaszcż W pź)padkach

a) pop.łnianego c7ł|u ka]aht!ó,

c) PrZcb!*ania na Nagara.h.
d,p ctsJ*, J \e opel ,UL/,.ov lJb ooiel,roV | ,ó,^ ,o!nc po/a l'iclceF

e) zakłó.lnia spokoju i po.ządku pUblicżnego.
0 pólhLgirani. się nicpźyzwoilyn łosnicll,em.
B) uży*ania aL[.hohL lub inńych środkóB w ceLu uprorvadżedj. sję w san odużenia.

k) in nyc h zac hołań ndluszaj ącrch oborł iązuj ąc e I ormy śPólccznc,



l) sytu!.j i rcdzinnej dzi(ła sNi.rdzonej N żśh incNeńcji dońów.i,
§l3 Do Zdań kónó&i do §pr,§,niclctnich iplloloBii komend} nicjskiej, powi,to$tj
iEjmN€j Policji mleży:

!) spm*ćó§ cż}ńów kłńlńych.
b) óĘrńiżb6* i pzy§ódcó* gruP pruslępczych o chmhd€ kryninalnyn.
c) §f łazuiących Dżei.*ry d.moEli4ii:
2) zbiennie i uńllani€ dowodó}, czynów t.ńlnych pop.lnion}cfi pruz niel.hich
w *ypżd*&h nić{ićĘiąc}ćh zwlóki:
3) wrkónrwfuie cżynnóści zlecónyćh pr292 śędzi.go lodżinn.go wedłUB 7ad okr.ślonych
w Uslawie. p.§Ępo§siu w spm§,ch njcl.tnkh:
4) rożpożniwanie i prcfilakiyka lv łodo§isklch śPr.wców.żynót kamlnych z{rożony.h

5) wspóldzialanie z€ s|uzbą krymindlńą w cclU ńżpoznania osób, śrcdowisk j zda.żeń
wŃwających demoBlżująco na nielglniŃi
6) bieą.a współpńca z sądami rodzinnymi. phćówkfuni i innlucjami usbwowo Lub

slatulowo po§oł9nymi do zjmoMnii się pfublc .lrką nieletnich o@ §amouądani

7) udział \ł budoNaniu lołalnych syftmćw D[ccisdżi!łan]a denomljzacji. pźcstepczości
i patoloEii spoleznej włód nielehichi
8) p.owdzeDie kad nieletnich, ó których ńow. § § ]9 uś,l, wżór kdy nićlebiegó ókreśl,
alącznik nr l do aźĄdania:
9) prc§ldai. §}k@ c,ynnołi pofilakt}śznych podjnych * 9PnNach ni.Ifuich. s,ćd|ua
*żoru slinowiącego z,łącznik nr 2 do Zźądrni!:
l0) pBlaąqani€ info@ji o ujas.icniu niśl.tńi.go a8rcżon co d.mmliucjq lub
Ęąp.ao sp€*cą czynu lroĘlnego d.i.lni.o*{mu odpos,icdzilln u a Ejon. w klórym

l l ) phlnB powiad.miani. rcdzicóu lub opickuńów nielelnicao pz€by*.jąc.go * po@
ncn.j poa miejscen ańie9k!ńia o hkciś i okoliczno&iach jeBo bg4m*aniż pżlz
Pol,cję, tl/o.Zsiadomiełia olR(la,alątznil nl ] do żalląd/enia:

Ust.w! z dDh 7 wn€śnia l99l r. o sy3lemle oświ&ty (Dz U. ż 1996 i Nr 67,

l, Nauka.ieś óbówią^ówa do ukońcżśni! ]8 b|tr ż!ći!,
2, obówiŁek 9kolnr dziecka ózpoczy|. śię z po.ząikjem rokll szkolnego w lym ruku
ka]cndaźotr}m. w którym dziccko końcż} 7 lut, ofuż lvs do ukończenia gińnazjun, nie
dłużej jednakniż do ukończeni. ]8 ruku ż!.i!.

5. obo*iq,zek szkolny śpelńh śi9 pżcz uczęszcż{nig do szkoł} podśawowej i 8imnejum.
publi.znych albo niepubLicznych,
5s. Po ukońc7enju gińńżjufi obósiążek nauk] śpcłni! śil:
| ) pź.z uc7ł9.Żfiie dó public2ncj lub nicpublićźnćj śżkol} ponadginMzjalncj.
2) pę.z 84%^aie na aj.cia rcali&wafu ł, forńlch poKkólnrch w placós,keh
publiĘnych i niepubli.aych

Rodzice dziec*n pdlqając.Bo otoaiąrkowi szloln.mu są obovi€lni do:
| ) dopełnienia cłnności z§,ivan}.h 2c zBlosz.ni.n dźiecłź dD gtoł.
2) zaF*nićńia F8olań.go Wę*z.ńiadzieka n. z+ci!9koln..
3) za!.wni€nia &iecku waluńków uoożli*i.jących pżylotówan'e się do ajęć gkolnych.



4] zlD.qnien|J dżEcku ,eJ]rujqccmu óbósiqzck ykoh) pola ,zlolł *s[n.ov nfu^i
ókĘŚlony(h*zez*olcniu,ol|oDmmo\.ł.n l661,8,
§) po§Ed.mi i. oĘinós Eńin) o lom,c apślniln,a obo*iąulu 5żolŃ3o lU6 obo§i{Lu
raukipż./ Tlod/i.ż * sielJ 'ó_l8,ol i/ri!n!ch | \n 4kEś,.,

Nicspclńianie obowiqzku. o hórrm mow! §
obo§iązko .auti podleśa dr4kucji w Ę,bic

alt 14 uś, ], ob.łiłzku szkoln.go Lub

Fzepi$w o PorępoMńfu eBzkcyjn}m

opr,.owils Jlgns Nio!Ukólczycku_c.c

Ustlw9 z dni. 29 |ipc! 2005 r.o pżeciwdzi!łrniu pźćnocy s rodzlni€
(D.U. z2005 ]. Nr lEo, poz.1493)

|'W).lołJtro żdrudn,o1J ł plJcosś. op?{,i./o.s]!h.saq(źe' ot{OżorJ
o DoDelren. ltP((§óJw, / uŻJ.:cr pżńo(), V pllrjn.-J V ,Dd.lić, /ot,3,e ż m..)
prN! avie9ony a p.Inieniu obowiążków śłużbowr.h n! cżas tfrani! ponępodn !,
2} D ćl|or pl&ówl i opi€tunla.s },chowtrc/.| ó/l,łUjc aosuńek pńc} / l9chovlsc{
llorJ zoshl pD§o|Mń,e \kŁan) /. pPślśpśl}o pop.lnioń. / r)fiem pżemucJ,
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Pfumo§ lo kdldc achowanie, którc nas poniża. olmni.A nas7-1 rvolność, nmśb niyc pr.wł i p.wodujc
pśr.hiczn. luh fizlczic cicĘienić. Niżej pżdstc{icn kńtkie onówienii najcz9ścic,] qysl§pujących loml

fżme liżyuM b tjżdg aeEs}Vle 4cho}!ńic śki.rc*ane pżei*ko cialu ofirr. lĘące Pfulad2ić do
bólu lub 

'izycay.h 
obEżcń. bkichjak poplchdi.. 9azypanie. ści§kani., pótź!gńi.. szrpóńis. gyzicnie.

polic.:le ie. ud.fui. pĘściĄ lopdnie lub du§lnać,lteńN ftrycZĘfuwi óMi.ź uc ic
pudńioEńi lub !łći. brMi. co srywiśą t !o fudżjn dh* i. częśo prqv.dzl do po*!żIyfh
obnź.ń ci,rr wdo j.dn.r pui.la ż pr-@ nóż przyjnB* b.idzacj lub mni.j dń${,e f(my,
nie&iedy nic pó*!dz§. do *id@a!lh 8!ł,vF oticm obB-ń ciala, Góby. k!órc ! &ićińrsi. b!a-
ofiamni p%nŃy. ldy d.rcsną se ćzęlo p@ja9idą 4cho*anii aBts}}nq etygp.b.ńą ni§Tą.. l
ścunku dó ólfuz.tril i fu}th sióbic,

Pftńol n*y.hl.,n (śł,wna) to ig/csy§ne z!.howtrtri{ wy§ołująćc enmiołilny ból h,h cieĘienie, mai{ce
na ogól .hoĘllł potr iżlj qcy lub hudz4cł pGzuc ic a3rcżen ił l a aoń! pź.trlocy nljczęśc iej prżłjnu] c
fomę nhków nownyóh, 3od7ących B Ńc,ucic *łośn.] lidości llb Njelokólnic poM.,rjących się
oskżń ó nicudolność (ly ełąbiq ry de6jlu,-.). spnwcy c4sto eloą i źs,6Bją otjĘ q etu D@jęci!
konlóli Md j.j 

'}.i.m. 
groż{ §k.ĄTdćni.m innlch ogrb

ofm prrlMy psycftica.j m. ,*gr§*ny ód *h{cj @b!: cafu ki ni ol. żtcic zdolmić
*@hmb innFh ludri a ului. iń

i widzkz u.r!'ii].r lfurk shqch u.żtriów Dróbuj.ZbEć nłodi&ńu Dldlrdż.,

L Tmj. robeili.Ę,dują§ ni.pPrj.niy i obErliły 3'Gób niób.Mą
dżi.§ła, Tó ib jd lw}l pł}ri,rb.l dffiljg .ię kć idl llmĘ-.

c N3 lsich Beh k bdł.hoł,ją @Ę u.ainwi, klónm ffizy$y dokucujł
U*ń hexklllMb 9Ńa l€czki, pod.e gdy lnnl * lmigją

d, Tmj. rdeki iil chcą mzlwilć z j.!,q dd.W4{. ż *l{i! UM}|. & s( ł!n}*z i Fży każd.j okźzji
łnmiMj. n9 ż.i.j, T, unż* ż dżiqw2!.. j* ńje i '. xl,a!j. B 

'łj9 
E*6[nić,



w elu rczpo óiia ś}ru5.j]ł sżlole pńgnicny pżpfuł.,llć akidę. * lłlórcj pyhiia z§]inne i z.!rcsląl
P,fno.ĄłV|oleAnk9ujB,o|l],no*!.dlolesotźploi,nyożd.ln{udpołr.dż,Tylk,TłojaV.am
poshł, ld§óli iń §ljłić pirłidls. Mio5łi,

l,czy caj.y tt s s*ok h.lpiśtirr

],cł * 9ztob { §,ciigu onńich lBh Bis(fy) 1,oś §!łn cicbi. rMMl pfu'lE?

], cł w ,r.olc ą 'Mio*ic. 
lrll r}€h 9i§ lDisź

a) 1.1 ( ilu) ..,,,..,,,,...,

jcżcli ch..§llo podaj n&łiśkó,,,.

4 z j,rimi pfuj,*mi osfuji mj.H/Ń do cłTiqi. jato orm Ś*iłtą i AE@r raaze
krażki.m i Bpig ni.jg źdlrai. lnp, klas bofuro 

'*dE 
ubik.cją ko.y!ż. illobli

śsigdi.ą t rcn poż 9t.ląiinne).

6, co óbiśz s s)ru,c.ji. ki.dyjsl.ś św'.dkjm achólania a!rclynńcgo?

b) inlbmuję (lo!o? ),,...,,,..,,,,.,..,,,.,,...,,,...,,,...,,,
c) wlłcm §ię do Miki
d) FJil.jmuję FrĘ aliloddi. lonir,u
e) iM...,,,,..,,,,,.,,,.,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,..,,,,,.

7 Jałiś ibany pomocy bybb} skuiea( s ccI! unilnięcii pr-mocy oE 
^cho*!ń
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Nzw Age

Nż9 AE oŃca doslołni. ,,ńo!v! viet", J.st io ruh, |.lóry nie jest Eli8ią ale j€j
nańhśł+ Nie jest filożofią a pżeież zMela okeśloM wizję cdowieka i śviala czyli
okreś ]o ny świaIopo gląd. Niejest ńauk$ a wciązodwoluje 5ię to Pmw naŃoł}ch, choćby tych,
którc kierują gwilzdami, tva!.4g. jest ngłałicł kióG awiela ezoterya i oku]lyżm, coś z
ńyśli mist_ylaej i maBicaej ia tćńii l,jemnić żlcią o!żz szczi?tę cb*ścjjańnM, a Io
wszlslto żoi€ać 2 idmi wyttldącyni się ż srońąvkil- c4t wię. jcsl ł.9 ,ł8g,

Poję.i9 /v., ,4t ( Nory wi.k, Nowa Era. Ela wodni*a, itp )] w klhużć 2achodniej
ujałniło się po raz pieNśz)r okolo 1968 l,, cEgó ob]awami byly podjęte {ółcż6 plób!,
zeFvfuia z tndycj$ pojńoweje sićbi. _ w sensi. nowegó paadygDliu _ jaro ewolucrny o}
§ój zjfź|ącv do or€nlffE sbu cJloi.,óś.J śslJdomo!,i $molfu{.rdcn jl croBru
jJlo odejyi. od mcjoMlrltfuo ńechJlcae9o obllzu świala'

Pod haslenNówe8o wieku Umi.szcża się cala. ńdę rcmaily.h Poglądólv ipldklrk:§ied2y
ezol.'}czńej, Eolii antoPozoni, okullyznu. bial.i icżMej nacii, asfto]ogii, nlchcmii, re.bnik
daNi.nv swadonoici, nors ,t ń.bd osycnokrapli. nedJc\n) ahendJr ,e, uw, elo]og,1

skladnikmi tcgo nowćgo spo$bu óMienia życia są ui€lkie nuńy lBdycji cligii §5chód_
nich. r.ligii żydowsko_chźąścijŃsricj i li.dycji 8nonvcmo _ ąol.rycznej z óżną inlen,
sywńo!.iąte elemenly pźe.]alviają sĘ dż6ńj w syścmowej wizji Fopoiówanej Pżez Iylko n!
pozót różniące się l.ndcncie:

- Ęcho@i.dl.@t}Ąhe

. no*T poĘąd.k świaia

. rclicłność n okosmicaa, pEktykignoslFao-%1ćrycb.
_ mistyka nafury (Finóom)
, chy zori.ntowee teozoficznie

_ i €ligencj. po@i.mkić

systenowa biologia (,hipolea c.ja
infomatyka Gi€ć clobalna)

svcholoqia ilłnspe6onalna (Esalen]

li,mnĘ fblaslrśaa i sioc._']ction

' Pol s. Dó*łftki a.. P,Ń.Lśd. ób!ć, 
'lod,ita 

co ló jsl Nd 1g.?, zn,k (l99l), ! 7r, o'lek c .

clryl$ rł vad"jk' cóńńaió 1<lqĄ5\.,%
'Po, B DobB.zyilki ne/3. KJ]Lół l0q7 l żl
'Pol,H \Vadłftk a.łnto, EłPł, v ęiwa l9g1 s ]3 ł32,
'Po. , V...fu '- r3. U/,os F. Boożł4, rewlql lc93,, '



Bezponednich ź.ódeł ?y,łae sżukŃ ńależy|
. woddzial}vani! kelowskicj frlozoni pożnania tEń$.ndcntalnego pźeż doś§iadczenie
_ w optynhlycaej kulluze hippiesów kllilomljskich i ł zwivmymi z nią pueżyciami

pos7_eźenia §viadonoŚci Z pomoćą M.k.lyków
. w psycholoeii od 

'6ca 
do MaloM, rcdukują@j rclbię do fenonenów MMątż

. w tliżji lŃlogi.aej P Teilhard! dć chardin
- w bźpośĘdnim Ęoiłmiu z. świarcm dąświadcż.ń Gligii schodnich
. w próbach 

'nlćgowania 
czrmych bie8uno§ości { nikoko5m6 _ makokomosi ]rin,

_ \v wysiłkach ni€Ejących do strYo,ZcDia ślviddoności pl ćtm.j (_zieńia j.*o śatł

T@sfomację jaŹli i Śviala pnjmuje sĘ Prży lym zaómo jaio drogę, jał i cel zbawi.nia
Duchowe enereie zdob},le rv żbawiennynr prccesi. oświ.c.nia powodują skok e\łolucyjny do
ś§i.dom.co kosmosu, v obliczu lęków przcd k.unrorami pl?ślońó§ą epokę elębokich znrian
§liRdońości i rła.lości we wsżyśkićh d2iedżindch życia pojmuje się jako 1lzivanie dl.
odpowicdzia]ności i nożliwości posżczecólnelo cżlowicki, kióremu z tej mcji nie,nóBą spros!.ć
organiacje centrahrc, lecz klóre noże żośrŃ pod,]ęle Fźez duchoĘqsieć gluplokaln)ch (..sieĆ")
j poprzez pozfyru€ myślenie. s{i.ckr {iara w Postęp żośaje z6ą)iona mnycayń pono,
$nym odkrlcicn zagubionej viedzy da§nych kultur, przy cz)m dostźegane są jcdnak
ćklcklycae skóly tych tadycji i zepćhdęcic p}Iania o prawdę na daIszy Plm ze rvzględu na

!r/cl/ D'omi!]l, oc/eĄu|e §e po\lól! l{jc8oś,,ńtrlż. żbaqlcleh' , ,chn"fu.a ), Ltó,ego
nlclFdyU*aża n(a$.iel.niesc/e§nlej9ychnJUc4Lieli ludzłoni

Posdhnie ,r4/pśujc się, ż. ruch tco pośi.d. dwa ni.al€że źfidIa, 
'edny6 

2 nich j€st

micjsco§ość Findhom § sżłócji w lalach !ż.śdzi.§i{ycn kiltoio beaobobych §póbornlo
zaloźyć tm ogód warĄTTy, co że wzrkdów łlim.ly.znych było ska2ńe ńczej ni
niepówodrcnie, Z ich śViadectw qnik!, żo w śłoich pźdsięĘię.iach calko§ici.
podpoźądtowali się kieŃwnićtwu W.więlźlych obj.wień. .'edna z niewiót, Eilcen caddy.
odkryla w sobie żdolność odbieimia orędzia, w modylacyjnym posrążrniu, ze żódła, klóle
Późnicj nazwali jako .,Bóc wc ]vnętzu Na ie] drodze dowiadywala śię o rclacjach pońiędzy
nyśl.mi i uczuciami ludzi a ich otoczeni.m, Poslusując się zdob}lą umiejęinością odbie.ania
duohovych ośłieceń doĘiedzilla się. żc na §a| ro3lin znacny Ęłtw ńa jakośó ludż}icj
śqiadomoś.i. th. €hergia ducha i $rcą klón z nhh emanuje, Prży pomocy tat żdob},lej wiedzy
w ciąlu sicdnriu lai Ępielęglowali Nsplnialy ogród. do kórego aczęli ściągać ludzie ż
bliżsżyćb i daIszych oko]ic, T6iil l!ń leż David Spogler, kó.y rozwinął specyficaą
duchovość Findhon i Ż,een siał się czoło§}m lcoŃlykieb ł,y,ła9: 

'est 
on autor.m dzieła

(Rłfelalion - Th? Birth oI a Nerl ,łr?r, tóre zgodnie ze swoin tyułeń b]rya ta}to{,oe jakó

Pobr1 , Fin<inom dla wi€lu bywał bt eklrrujący, ż. nicklóźy z odwicdając}.h zosta§ali
M nal.. . imi. Wając do sŃićh śmdoMsk źycia i pEcy_ Mosili w nie .oś z doświadEń bm
żdobĄ{h. wielu z nich odca§ź]o poĘ.Ę dzi€lćńia się $ł6óyni pmłciMi i dlal€o
z}hd.li księe@ią grupy l @m. z.spoly nuycae, Wpólnolv mi6z}aićó§ i łĘBi
n.dnacii, inspifu*ae p%z id.€ Findhoń,

]Pd H wald.ife s,1.łJył,, żip',



Dru8in, róMok8łyn łódł.n ł9! ]4g. są tzw. alleńa§Me wspólnoly wi€jski., powslak w
lalach sześćdzie§iąlych w UsA, chalakkiyzowóly sĘ one maczną Fośoią życia, dążcnien do
mo*)!E zJności i us,}dahi.ni.ń oll nEdl1ócjl NkkoE . njch posiadd\ ducho.qcl-
pfuMdnitóq o@ ifu|}tuly l@p l bodó!

w hiicn si.d.mdżi6ią9ch oba źódla wjakimś śopniu się $}ńić9aly, wi.lu lćż ludzi nie
mojących b€zpoścdnicb kontaków ż żadną z takich §spólnot poczęlo się lważać ża czloŃóŃ
Nchu N.',łge, Mlsialo to prowldzić do ecznych znim i plumliżmuwżl|csie idcoloeii N?lr

fmcukie caspismo 'alrnł6" poświęcilo swego €fuu dużo miej$a pobl€moń
zwię^rn. 'rcvą rcIiaią" B, B.śia poNolując się m brd&i! kanad)jsltich specjalisió§',
pEedshMa glóWnych id€ologów. któźy polożyli Pod§2liry pod ła9 ,ł8a wymi.nia mztviska
aóMo znme doqd \tylącai. b.daczon ideologii cżoterycznrch, jał i te, o kórych slyszy się
powsżecbnie, obok nieznmych szsej Kardeca, Leviego i Blaw.iskiej Wynnnia n, in
T.ilhedade chardin, Toynbec'co. Ju ngą Huxleya. Maslovą Fronna, Roge4a ilp, Anlliając
ch@ iylko pobicżni. poglądy qvżj ł}mienionych ..prcoków nowcj idci" odnosisk Matnić.
iż łe$ Ase Ńdżi!'ó nę potvlli, stlpiajĄc w $bić ńżn. lr.zy autorów z Pź€szlości i

Niek6ży są zdania, ż do powśdnia ł9y,łgg pźyczynily śię róMież ruchy konleskc)jne
ldt6ołych.odrżucająckomumpcyjnysttlżyciapod.jmowałypróby,,poszeźania'świadojno&i
ptż' ponocy w§chodnich techĘik. nłkoiyków i egż.iycaych 9posobó§ dośkońalcnia się
WydżJe nę, iz du& zr1a.h,e dh re^rc|U 

^'?s, 
,łff mial blż. l pos{ab s 

'ym,.ruiemloJ.,'os, fuch "| /on,P. Po|(/'oraz odkD.ie I pP./ h,pp,ós 'z( Fl,e,i losn ( aeJ',
lmyn cżynnikień wsponagającym poćąli rvey,łg? by]o pojawieni€ się i ćłspansja N

kajach zachodu Fligii Nchodńi.h clrodzi lu o źaiascynow4iie się tecl,nikami med)łrcji i

z pocą&i.m idei ,Jlowego nylenia" Nł! l89 wiąże się tcż w pewien slosób powśfuić i
lozsi psycnob8ii hmmisryca.j o@ .,Rmhu R@bldaia Ludzłi€o Pol€ncj.lu" w Kalifó.
nii, Pówdzonc ckspćr/memy w dredzini€ psrtholo8ii nialy slużyć rczb ć.i! lv ćroŃeku
wsżyslki.h je8o możliwośc'.

Pońińo bnł! jćdmlil€j dołfyóy !'źx,,ł3. moź.ajdnat Ęyodrębnić ogóln. aloż€nia
,,ńoM€] EhP ' Ne /a? 916l, żć ńadchodl noy, śMat, /€ {ara em pż.ńU. i wr z nią
prż.mijają strc filozofićae, rcligijn i politycznc slruktury świala, Rodzą śię nół. nrukfuĘ,. !
w i.h mach lśztalluje silnaqa dlclrowość, kóla wypiera z życia spoIecaego wsżyślko io, co
iesl żlviąZne żhalćrialistyczną kulfurq zachoduł

wedfug /Je9 ,ł8. ludzłość sloi akfualDi€ ! Motnyn punkcic śvoich dzi.jów, obecńi.
namy c6 Ęzrsów, bEr slabilnoś.i Poln}taćj i gospodmzej, klęski ekologime. 8Iód M
świti., Nal€ży j.diat @z€tiBć j.ki.goś m8h8o pź6koku w nową 6zywBlość, NŃ ie
nowa Epoka: pokoju, nmonii i prawdy, laklyczni. slońce ololo óku 2000 na w.jść w no$1

8łiazdożbió!, W konsteIację wodnika, cżłoŃowi. łoy,łs, g]osząkóniec astrclogiczncj Epoki
,ł.yól, któla iożpocżęh sĘ ż ieodż.nieh cĘstus Nasiępująca po nicj Epoka wodnika ma do,
prcvadżjć do F$lŃyjnych p@nim m świ€cić,

Upsd€k ćhżś.ijaństłą żei.m żMlmikóv łey,4s?, pozrcli Wzcie M tożwój tych
dżiedzin łcia. hóE Ęly pźą ni. &pchnięl. na ńegines, P@widujc śę więc, ź. z, chMlą
iosiania Now.j Epoki pojowi 3ię W§i aintercsowania §.lśualizńcm, Mośnie
ainleresowmie kobiccością i lolą kobiely w 3pol.czeństwie Naśią)i lez glęboki żŃoi do

' PoJ. z. s&lo, N4 A*. KofuóL conm,iió ł(l9B), s, l ll.
] PóJ. R.Ps|iŃco bhn łd)F?, fi@ hirr( l99a),3 9J,IPol.z sdźló,N.y 1r, 9 Kojciól,coDn io409&9),s, lr!,



fu, ,ń, V/),J.r cąo b.d lc o ko ł |"dolo\., e"o o",- 1e olv poBlo, Jo W efe. i kJ|,o\

łey ls. niesie z sobą glębokie przekonanie, że rvszyśko jestjednością Jed.ość ia,]a§i się
Fko \tlzwalająca pnwda. któEj p.ds(aNę sbnowi h, in fizykalni koncepcja uk)łego poźądku
(D Bolm). Wedlug tej kon epcj i u, ohczającej nas ź{Zył,isiości isinhjc jogiczny poźądck, \ł
któryn \sz!,śko Noźy jedną całość. }zaiemnie powia3 a. pźenikającą się i od siebie
uzależnioną Ludzkość, natuB. Bóg. nie ńtnieją oddzielńie, a]e sIanówiĄ jednóść. NiE na więc
żdnych e@ric i podzialó]v, łsz.lki dualizn jcst pozoln} i nielealny htnjeje ly]lro .]ed.a
nnnltĄalnajaźń,.ńo$} ufo)s1

Z absolL nej jedności \YszyslkG!o 
^j,r|,.]g! 

rv}ciąea rvniosck. że,,1o rvs7yśko j€n hogicm i

poz. nin nic nic Ńtnicjc, Bóg tcn nic posiada.]edDak żadnych cech osobo*lch, objali! sję o0
jako bezosoboila enecia. moc ]ub Ńiidomość lJinduizn określa gojako,8nhmB. taoiznrjako

Jeżeli wśżystkojeśjednościąi §szyslko jesl Bogiefo. ło bogicnjeś lakże cżlor ek, Jedn]m
z isiofiych zalożeń 

^'.rl 
.4g. jest §]aśni. przebudżenie boga. który ńtnćF (śpj) u podśaw

człowicczeństwa. Wiedza, nroc i pra§da, cz]li boskość, a§ie.a się w człowiek , cżeka.]ąc, ab,
się §fdobyć j zużytko*,ać

Idee ,\'.l,,1g? polvoli śawaly się Ępól.y]n dzi.dzi.twcfr różrych stoł zyszeń, bBc§\ l
n[hórv Dż]ś 1j.2bę zwolennikórv ,V!, :la. occnia się oa kilka ńili.nów. Księgarnie i

ant),k§aiaty dtsponują]]onad l8l!siąćanri l)tLlórv2 dzicdziny ,,noqej religii

Ruch r!'.x lg. d€y do przeobiażeni. ludzkjej §Viadofuóś.i, Tźy idcc ,,rvsz}siko jesl
jednyjn', ,,vszy$ko jeś bógień" i ..ny jeśeśny bogani", mają się stać cżymś lrięcej !iż ll]ko
inteLekfua]nymi propoz}cjani. Ich r/eć7!]vńtość nNi zośać p.zebudzona { rdzcnnl naszej ś_
loly. wó§lzas będziemy mog|i /ddć sobiB spra§§ z n.szej boskoścjijcdnóś.i ze 1vsz}slknni T.
,io$l nviadomośó" róznie jeś nazy*,ana ł, krqgach ,Ąl.w lae: śrviadonóść kosmiczna,
śi-iadomość boska, oświecenie, brcic s,jednoici itp, ]es ona niezbędnd dla \vśkzcszenia rcwej
cy§ilizxćji iillko ona moze doplovadzić ludżkość do dlcho§ej nocy, pokoju idoblob],iu Prz}
jej Fomocy cz]owiek.,Nó*j lry posiądzie na§el zdolności ponadnatDialnelakiejak lelepala,

Zddrien teoElyków N? ,rs. śań j.§)ższe] świadonjości" przekacża §szelką Logik§, l
istnic]ą.c ogranicżenia stmorvią po{łną prZszkodę na d.odze mislycżn}.b dośu,iaLiczci,
cżIo]viek ńoże ishicć loża kalegoliami dobra i Żla. ponieważ owa .,{_azsza §vjadoność"
s}nosi go ponld nroElność iwśz.]kie konslrukcje Bcjonalnceo unysłu. w cddśći ishienia nie
ma więc podziałóR na dobro j zlo, źeczy \,_Vższe i niższe, sąlo pojęcia czyśo .bsrakcyjne
odźucającj., dzięki.,!owej świadomości" ludzkośó noże dojśi dó prawdziwego s2cżęścia,

Pozostaje jednak otweryń p}t ie.]ak osiąg.ąć lę §\iadoność oló2 mklrzo§ie ]v?l,/&
iwicidzą ze pojarłi się o.a sFntMicznie lub aldzi§ię ł ]ł}niku nedyt.cji,]oei. nako(lkólv,
upnwiMia sztuki walk, hipnoży. iechnjki samodosko.alenia się i 5,fuorcaliza.ji, żglębiania
moc} utajonych lub inn)ch psychotćhnik Isllrieją specjalne inśytuly, kólc stosljąc lóżne

ńetody usiluią Ny§ohć t9 nowąś},i.domośi Dlapźykladu* l97? r, olglni4cja,.Medytacja
Tranśćendenlalna plzedstawiła Frógram obieculący zaavansowmyń adepto]. nó'nvość
les,jtaćji i śawania się niełidżialńyni.

w oblębie wply§ów il.ł ,.]sc znalźly się pD}ie wszystkie orga.jzac]e leminńtyczne i
ekologicz.;. nieilóre klęgi nauko§e. fućhy i p.riie zielońych, Ruch Trmscendentalny, Ruch

ŚWiad;ności KrŃzny órź łiększość sio§łzrycń żajnujących się 1,{, ,,doskonale,ień



W kategoiiach 'noweeo fuyślenia" widzieć należy Zinlelesowanie UFo, poszukiwa0ia
pozażienskich cyłilizacji i§]'rosle na t}m podłozu ruchy alienńtycżne. ttórych czlonkorvie
yierą w kosmiczne pochodzenie chrysiusa, Buddy. Manoncta a lakże noweicywilizacii.

5, Pojęcie lnovcgo czlon iek!'t Y r\'.,,,1gc

N.lv Age ńÓ§i o jakcŚcioNo nowlnr czlo§jeku. który fia sĘ pojarviĆ jUż rv najbliższej
przr\,łoś.i. Jeso na]$,azni.js?ą ce.hąlrędzi. Ją/e.ic do calości polegająccj na integracji: cilil i
dr].,,o, ,r/r,,!.td,\|ji ,|,| ,\,dlln, .lj Dof To,,'róc_ l,,b_ 1 l.!
poJ,l . ióu t] J'o,Loj,,,]codł., t,,,'l 9b, tr r l . |.,,,,,nrę o\, lJo, l

weunęllne rozbjcic czloNieka *l,nikajxjć z Kanezlańsk]ej z$adr ,,nryślę, wjęc lenem'
,los,,L, pr,, ,,o,i \" Ńo,r,, J, lo,d,e,

n)slu od cia}a. lecz będzic pośrzegaI umYsl i ciilo jako ca].ść. caiościowe podejś.ic do
.,ó\, el 

^ 
dor, ,e|e, li p, -lL " i,,el,e l..,,j" rs ,, ói o pe,l o,Jrr!/ ,,

Kdrsk\aŃ.ją dąż.nia do calości jest c.cha no§egó ćzłowieka. króą nroaa okrcś|ić ]ako
ol\ańość zeów.o n! śs,iat ze\nęlrzn}, jak j *e§nęlrzny. człowjck będzie nic r,lko
koJnona tą ale i psyctronautą Dzięki le.hńice będzie poDalal śviat zewnętzny. a dziękj
.,tednice §eBnętźncj ' §niknie § sa]nego siebic Gdy chodzi o,,technikę \€Męuaą, to
wz.refu dla Ąole]nrikó$ New  ge jesl MńM Eckhan Wedlus Ecknana nikt nie ńoże póżnać
Bo!a, jeżeli najpicN nie Fozóa sicbje. Tueba Wiec zejść do na.jglębsży.h pokladós duszy, bo
wsz,vsiko. co BÓg nroż-e zrobiĆ, tam sĘ żnajduje, cdl czlowiek zejdzie do najglębsz}.h
pokladów svoje] d szy, to donviadcża siebiejnko coś absolutnego.

Z o§vartości żeółno na nvial zeNnętżny jal i Wclvn§tżny wynika lolejn! cecha norłego
czloBiek.. .jaką jeś sćeplycyznr ]V slosuŃu do nauki i technólólii obecnie t§a konflikt
pomiędzy kllturą kónpule.óq a ukieruŃołanyn na ,.łe]vnętac kró|eslwo ćz]o§iekal.go
osobistyń dośw]adczenien czlo*iek niśaqion]r s.epty.2nie do nauki i lechnólolji wsłslkje
Noje óslągnięcia będzie o.enja] nie ]Vedhl8 lego, czy są onc nalkołcj alc vedłuc tego. czl
sluą osobistefr u sz.zęściu czlowiek.,

No1l], cżlowiek, nie będzie ubl 7ad.yfo zelvnętżnym auloryldonr, zaui'a jednak §vojenl
weł,nęt?nemu autor}letoivioPaltenu nałla§rych doŚwi5dczeniach. Te doŚyiadczelia będąsię
opieóly nalóżlego rodżaju 1vizjach oraz plripsycho 10 gi i Fakieńje$, że corM Więcej lldzi ńa
dU cż).je. Z medytacja. hipnozą i środk.ni ps}.hódelic2nynri, Dżięki tyn now_vn
WewnęIrznyn do§viadczcnión czlowieka na nołó Zósbnió żdeańiosańapravda,

i\,lając na u§adze ce.ht noLlegó czlorvieka takie jak dążenie do ca]ości, o§\ańóść na
śBiat zervnętżny i róurocześnie we§!ęlray. sceptycyżn }, stosuŃu do muki i lechnologii,
odrżucenie żawodołfch noralizalorów i Zufanie wlasnyn. wewnętznyn do§liadczenion,
ńożn! powiedziea. że nouy .Zlowiek uruclreria moce, Ltóre W nifu lkwią on slm siebie
Uzdralvia, żbawia i uszczęśliwia szlkaiąc do lego odpowiednich netod i sposobów, które
uwlniaią go od tego Bszystkielo, co czynigo nieszczęślŃrynr

Aby mieć ć.lość §izji nollclo czIowicka lJeśloncj pźez zNoleonikólv \e§ Age. irżćb,
zaDylać o E]aLlę te!ó no{ego.żło\ eka do śnicrci wszclkje rvizje czlolieka rozbjjają się ó

lr-\nirv.7lnłick§nhfcwvdn,cniłśmi.rri

a1'g.. wrccr {ki Prz.eL.rl Tologray n L99r,:,



śmiclć, Śmielćj.ś dl! nich słoisteco rodżaju lest.m czy noły człowiek, o klólym mowa t
ructru NeW Age óstdńic śię poddey ienowi,jakiń.je$ Ędaźenie śmierci?

odpowicdzią ruchu Nćł A8€ na 1o prlsiej.st pEekondie o ftiŃmacji, Wydaia p@z
zvolemików New A8€ pożycja: ,,Wi.ja Nożalajc:yka' sltz się usadnić r.inkamację Popizeżodwl ie się do No@ló Tefuenfu. P@toMic o !§dó*te dĘ mają @gdnisć slo*a
Jl:j,!NoJ ie chĘcici.lu: ,,J.:ćlijesleście golon,i vi.ĘŃ lo j6l M Eli@eĄ, ttór, p.§lóci}".
w tym 9nyn duchu inteĘPtóWe są slowa.lćz!śa śtdemw. do Nikod€F.: ,,Zo"iż o, n'.
hto&i się PoflnłĄle, nh qEy KróI.s^ra kiebi.rh.8o". P.ćMiż słoBż J€zusa §łie@wdc do
uzdloqionego q $daq_ce: ,Jli i łt? 8/ą: ni{.!l db) clę 4al::e Eecł Ąi sPolŁan" rcid
Uzsadnjac rclnkamocję :,

W podobnym du.hu, co D 
^tias, 

nntól lyl:ji Nu:arekry*4, wypowiłda się shnlcy Mac
Laine okeśona jako ,,ideal wlzna cy Nelv A8c", Wedlug niej. kiedy umi.l! człowick. lo
uńńń tylkójego cidlol Dabmkst dusza.ie opusaza iprzrbiera postać aśr.hą

DuM b€z wględu na !o. jalą Prz}jmie lo!ńę, jeśt wiŃaa, Jeśli czlowi.k żranil kogoś },
tyŃ życio, ro 9ń zoślei€ zEnion_v ir nsĘpnym rvcieleniu. w Wdni.ni! rcinkmcji s,
MeLaiE po*oluj. się na s.r,oż,!ht.'ch ńtślici.li Pnaeole i Plaio.a, Ubadniffien
Eiiłlll@ji nają być ńwńi.ż areumenly z codzienne8o łcia, Pźyklado@ nićMviąanć
*onnikly z popźedni.h wcieleń llumaczą anla8oniżmy, j.tie poja$iają się lhurlnie pomiędz)
rcdzicani a dzi.ćńi, wrcszcie ostalnin uzsldnienjem Eintmacji na być Biblia, człołiek
inieniem Jezus niał osicmnaście lat śUdiówać § hdiach naukę Buddy i 9(ać się adgptem.joei
Po polvrocie do Jcrozoljmt Jezus mial nauczać, źe cialo jćstjedynie domem dla dlszy, Kazda
dusza ńa wiele Ęi.szkań. a llzyszle los], ćz|owjckl określajego wlasne zachowdnie, NaUkę o
rciŃmacji Elosżoną prżćż Jezusa niał żńieńic sobór Nicejski, poniewoż dla Kościola
kożysbi.jsą !ż..ą bylo ,,chlonicnic ludu' plad poglądeń, ż. każdE du§za jeś
odPoNjedzialM Z wlaś.ć posĘpouźnie w @liaćji swoj€j bosko&i, Ten Pogląd czyni bo*iem
zh.3!yni silę i auiorytel Kośiola. (ażda isb'! j.st odPo§iedzislm pźed 9Ę a }jNe
poslępo§mic To aś ni. wynagĄ ż,dĘgo kościola. ol@lu, nimhii, i konf.9jonllótv,

Pogląd o i€inl.na.ji je§ rvięc odpo*i.dzią N.v Agc na jedno z najryałni.j§żych dla
czło§ieka p)tań, cży oslani€ się ón poddey cstowiśmierc,,

żasada, zc wszyslko ńd slużyć osobisl€mu sżcż9śc i! czl ovi eka, ma obovią2yłać ró§nież w
elyce. Etyka New Agc wla&iwie fomlje 

'!lko 
j.d.ą mczelnąusadę: ,,chcę być s&zęślitYn i

po^alm iŃyń brć śżcźęśli§]ni" T! Ndo okcśl. c.chę nowgo czlowi.k& kór! ni€
będzi€ ufal óżnF awodo§.m mońlialorcn, poniMż ńie m żldn)th źasad ołsślających,
coj6t dobE a co żl., czlowiek po\tinien dslź.c, ż. ńiędzy vsłs&imi @czMi, nifuleźnie
od |ego, czy są dobr. czy zl., islnieją jaki.ś żwiąż}i. Dlaie8o eloMeł Ędżic śię odaezal
również ni.poslBżcfut9en, edchią i Ewolucją d lo oĘcż koniec bogów z dru8iej Ęki o@
nislrzów, guru, kaplonów, ojców, nalek i vieh innych, Ta|ie rozuńienie elyki p*z nowgo
cz]oMek! splawia, żc N.w Agc jesi Nspólną ojcżyhą łszystkich enancyPacyjnych ruclrów
obecnego c2su, Prżyciąla j€ do New Age haslo lolalnej wolności rczunifu.j jako oduuc€nie
wszelkich bostich nom regulujących pożądck ludzłićeo zycia, Nie j§hi.]ą żadne nońy
szcEsóło§€, bo byIyby onc grzecbem lĘpującym lldzką wolność, kńi.j. ,,tylko lotalna
elno]ść" Ęąca M śfużbić 2edr,: ,.chcę być sżczęśnrym i pożwalm imym byt

|'Pd.B. add.N Nł tr. rńe DślŃri Prń. Boląle-r4 ą.,r,\rh.dŃśki PżĘ]qd Tololi.zly 50 997).
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8,1obriżBogaB N.w Ag.
Ła ie o Boga awśże b}lo podslavoł}h pylańiem człołieka khiejĄ na nie ńżne

odPowiedzi, o cżym świadcąróznc obBzy Bos.. lniyjest ob@ bóstw anq,cżn.go świalai imy
obraż "Boga' Arystoiclcsa, imy starego Teslimcńlu No§1 Tślan€ daj. obt z Bo8a w Tńlcy
s§i{cj, K,ra z *,ielkich rligii świab m śsój vlaśny obM Boga, Pytanic o Bosa nożM
u}źe aależ w New Agć, .Iaii §,ięc j6l Jego obrM 1v N.B A_qć?

slo\o Bóg pojaŃa śię dość częsio }v lilcBtuE. pisej pźez aolćm ów N.* Agć, .p M.
F.tguson w nrcjcj |siążc. Iha Aquarian conlPłąc, jeden z roz.lzialów z4yt0lolvala "Bóg
wewnąiż: najsiaNza heGzja". Rozdnal tn z.Wi.n poglądy, że BóBjeś śłiadomością kióra
manilestuje się jalo ela wgechśWiata, Bóc jest żorgabizowdną ńaterią klórej czlołiek Doże
doświadczyó. ale o klórel ńic możc powiedzieć, żc to ona ożywia mateię

Podobne myśli nożna aaleźć § księ:.. Wizja bdarti:yka, klórcj oulol D, Anris jest
ż\olcdikiem New Ag., czloM€k nie mozc zóżlmićć Bo€r.lrkj'! nrówka rv śodotvisku,
hóryn dla nicj jca mrcwisło. nie możt Zozumi.ć cżlo$i.ka, Bóg je§ bo§i.n §lżysitim €o

Podlcga mzumićniu. ! oPócź t€so. jest on cżyńś Męc.j niż ro, co noż! być Pojęle, Bóe jśt
wi$ §viadonością wsz.chśviaia, Ta śviadomość WecŃŃara, klói! j.$ tożśana z boską
ślviadomością pźebywa lóMież § każdyn czlowi.ku, Dzięki lemu czloNi.\ może §ać się
jcdirm F vszysikim, co is$ieje i moźe zrozuńi.ć lr.ść isrnienia oraż posiąść Niedzę i pelną
sźcźęślivość Na iej po&lawie ńożna po$iedzieć, ż9 wszyscy ludżic nosżą w sobie utajoną
boskość W Eże wodnik , klóra będzie ókrcs.fi zbi.gania się rozlicżny9h dró! do łiedzy,
cżloviek skieruje sĘ ru 3woj.nu §nituu i id cz},ślym aerćen ujzy Bogr, l

obru Boga, który ńożńa sPotkn s pisńach zwol.mikótv New A8e, ńa $voje koaie ł
óżńych aódlach M, F.Ęqon po§oluje się na teologa Eckhafta wedlu8 klóŃgo nikl nić nóżc
po.nać Bosa, je4h naJp,.N nie pofu ś,eblc Tź.ba więc Zjść do @rglęb9rch potlddólr
d$u r, bo ł9y§ló, co Bjl ńoże mbić h n. a.idut.'', whikhead Ni.ld2,, że BogJPśljal,
zwiercildło odbijającc śtdkfulę n eria]dego świah, Świat jeś nidtonpl.hy, bo je_qo fuiura
domag. się htoly oPańej ńa bazie rv§ztstkich ź.cży, klóia by go uzupelnil!. Tą isioiąjest Bóg
będqcy podshwową nalurą. Pźedśawione źródla teololicżne i filozoficzne doją ideologom New
Agc obmz Boca ja}o Świadomóści Wszechświala, którą czło\ ek nroże odnaleź-ć w swoim
wnęęu Lneratula New A8e §ożąc ob@ Boga, iEwi€ujc óMież do buddyzńu

Po pżdlsbwi..iu obr&u Bos9 w N€§ Agć. Ml.ży podjąó próbę occny lŃi.go obrau, Na

F§no nie jesl to oh.@ aah, ż .hżc]ścijańskićj tńdycjj, Pźede Wzyś|kiń Bó8 New Age nic

Fst Bogi€m o$bo§lń, obid Boea !v New A8. oPi.ń 3ię gtó§li€ na buddyaie, tiórv nie m
pojęcia osobowego Boga, Wedlug buddyhu, nicmożliĘ j€ś iśnićnic Bog., który bylby
ślwórcą śWiab i najv.vż§zym sędzią a jedno.ż.śni. wsz.ch iedącym i ńilGiemym da§tą
lask. posiadającym naj§fższą doskonatość 6oElną Jeżeli Bóg bylby 9śżćch{iedżą.y i
ł§żeghnocny. a pźy tym nicśkończenie dobry, to ni. §twoźylby świal! Pglńcgo .]eĘienia, ani

nie poz]voliłby, aby ciclpi.nie lMało. bo łredy bylby odpowiedżialny zo to, źc ishieją np.

mordcEy czy klancy. Ni. ma więc żadnej isloly absolutiej
ch;iż § pisneh zwol.mikóv New Ag. można aaleźć słowo "Bóg , lo jednat posiad,

ooo noM, ĘŃyfica. @.xnic, Bóg jcśt, jak o ryn byla już ńowa, śM,donoiią
BĄhświau lub t€ż e{ol@ją vż€lędnic duch€ń s4hświala, Tżłic @zumicóić pojęcia Bog,
sFa§ią ż€ Ns Age j€śt wrńtcżesą odnianą ,ąnl.idu, o ile da\hy p6ńlćia glosil, ż€

;atuB da swoją włdną boslq godność. o tyle nowość pekiau Nerv A8. Pol.ga nd |yn. żć

l!Prt B Fedek, orrc 14, w łd 
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nadaje on nviaru i człowiekowi $]ni lajemicaj g]ębi slusba zatenr zdaje się być opiniŁ żc
\ei Ag..aj(p !P r a|e,ia|,),,1) ^i,1 ,J,e

lvlówiąc o obrazie Boga lv New Age. lueba z\Tócić uwacę na jeszczc jcden asFekt
zacadnienia Wćdlue Nelv Aee, rśzyscy ludzi. nos2ą W sobic nrajoną boskość, .o oznlcza, że
róMiez kudy czlowiek]eś Bosiem. Bioląc 1o pod uw^gę, nożna po}'iedzieó. że NeW Agejeś
jakby kolejną u{spółcżeśnioną}€sjąprasteej pok sy'lrędżieciejak Bóg {Rdz3,j),

8,2 N€ł Age o Jezusie chryśtNjo
Jezusjeś pżedmiotn zaint§csosania nic tyLko dla drndziesto{iecżnych chjześcilan, a]e

w zrv]irzku z roz§o].n n]chu N!\! A_!e nlożna pośarvjć l)1arń. jaki jcś śsur.k Glo
ruchu do kluczowe] pośaci chrżcści.]ań§łr. Jezlsa cl!!śusa lubjakjjcn obraż Jcz $ },N.]v

wszystko. co !v Neq Ace pisze się o Jezusic chr},susie, opiela się u zasJdzió na dLvó.h
źród]a.h. którymi sa: lzw. awngelid 

'yadniką 
i .Ędab dó niej Płla Ella,8ol'a autorśr9a

Kśięka Eńńgelją WódĄiłd IDes va§cman-Evangeliun) hviedzi. że edt Jez$ niaI 12

lal, po mz pienvsz} ptżyszedl do nvia]yni v JeDzolimie i lań ż$rócił nl niego uwagę pe*ien
ind)jski książę, Razen z nin Jcz s pojcchal do lndii. gdzie 7ostał slajennicżon}, z lrrdii
popż.ż TJ-be( Pesję, Asyńę, Gdcję i Ecipt Jczus powrócil do Plleslyny w Palesynjc byt
Wszędzic scrd.cznic p,yjm.łany i prowadził \Yiele u.żóny.h dyskusji Fał,Zeusz.
doprolvadzili jednlk do ukrzyżó§ania Jeztrsa, Po śmi.rci Jero cialo 7oslaIo przenienione.
naslępnie ponownie się znalerillizoNa]o i uka7.lsalo siq rv róznych kjalaćh

W ?iąlej E]|lĄgclii alla$l\ya P.udolfa Sleińela za\2 a iesl myśl. że bylo dlvoje dżieci, k!o.e
nosily inię Jcżus Jedcn Jezus §l*odzi się od salońona, a drugi od Nllma, V Jczusa
pochodzącelo od salomona Ncielilo 5ię J!" zaratu{rr Gdyjcdcni drugjJezus nricli po 1]lal.
spotkalisię N]erozolimskiej §Viąlyni w czasie lcgo spotkania 'Ja z ,t!nr, plzcszlo z JezusJ

rywodącego się od salomona Da Jezusa §f§odu ą.dgó się.d Ńalana,lo lyń lvydezen cialo
.lezus! Ęalodzącego się od salóńońa. któr. j z nie posiadalo żadncEo 'Jl", znra.]o Nalóńjaś
Jcas W]"iiodzący się od Nalana zdobyrval Wicdzq w czasie licznych podrózy Pożnal nawel
dzialfuie cieńnych fuoc! Luctlcra To zdobyrłanie rviedżl t§a]o aż do cbźu w Jordanie,
królego udzielil Jezusowi Jan cfuzli.iel w .zasic chifu Jano§tgo na Jezusa zstaJrjła 2e slońca
hlolaJezusa chrynlsa i ZsiĘi]a ona Jczusowe Ja", Jużjało cltystus Jeżus iauczał taFnriej
qiedzy i Za je.] publicżne mucż.lie loniós] śni.rć Jcgo śni.rć dala jćdnał śWialu "inp ]s

chryślsa', któI} pobuda ludzi do bzso.]u wlaŃgo "]a, dzięki.zenru mozna osia3nąć
{yższe światy Śmi.lć Jezusa byla kóniecżna, ab! ducb cIuyśL6a Z.alazł połączenie z ludzlini
cialami To wyd!źeńje żośalo \,]arzone s kosmjcżn} proces i dzięki lcnu dokonuje się

N^ E|,ah:]elij Wodhika i nd Piąllj Evah?,elii R zagd7ic bazuje liier,iura Nelv Aee
wypowiadajala się o.'ezusie chryśUsie Zośanie Ń Ukazme na przykładzie książki aulostwa D,
Afiidś ryąa rłd:arej-łka W oslalńim rozdzille t€j ksiąlłi noszącyn tyfu]j ć:/,l,igł! .::| łtr

jesleś basb ł n@r ijld.ż, znajduje się inlomracja, żó vi:ja Na7 żj.:!ka jesr żbi.lcn
pźckzóW §viadoności nos2ącej kied}ś nnię ]ezus Prżekazy te - nówiaJe o lyń. co Jezus mixl

;o zaoielowbia .zlowiekoui ze n\,cj k.smiczner rviedly , odebra] Dawid Anrias ód Jcżus!
żnajdującego 5ię w ć$an casie s ciele syry]skicEo badacza, Było to nroż]iwe dzięki ishicniu
p""ai Ń-..li"*o", Na tą poczlę śk]ada się cał, sysem 'tadonadajnjków' i
;dio;dbiomikóv . dzĘki któEnN nrożna pr7esłać konrunikal kŁdemu ńtnicniu oraz odebiać

inlofiac +od do wo hrego nadawcy,

]lPfi B r dek. N.!,]gg o Je?dl ałl,lJ |!sie, N D.r l , rcd, z]ń2nio NdEj Er!
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w.nl!8 wźji NźNejcłkn, Jezus b}l iakąryic PP.dstaBiany, poniewż ćżyniońo z Nie8o
Boga, Tyńcascm Jeas Mucżał: że wśżyscy nosą w sobie utajoną boskość i dlalego każdy
człopiek j.dnakowo j esi synen Bożym, ponieważ żyje on, dźiala i prebywa !v Bo8u, J.zus ni.
j.śt qięc j.dynym syneń Bożyn|Ó,

ob@ Jcżusa chrysrug w N.W Age śtviadcży o lym, że prt ie "Kim wJaściwie on jest?"
(Mk a,4l), któG stawiali lu.lżie vspółczcśni 

'.zusovi, 
nic straciło m atn!,lności, ale wciąż

nunuj. ludzi, tałźe iych. I(óźy wchodą w xxl łi.k i z!fućń { nowe ivsiąclecie. J.dnak
odPotvicdź m lo p}lanie dm pźez Ncw Age nie c4ai. z. źódel, jalini są ca€ry Ewangelie ż
Norł.go T.slmcniu, vpmwdzic źJodla Ncrv Agc PóbljĄ się podsąć pod Ewgelic. mówiąc
iP. o Evanglii vód.iła czy Pią ej fi@,8€lą ale pźypominają on. mzj apoĘf],

R.n.kśj. na tqml obr@ Jąua chry§Ea w N.w Age pówimy pobudzaj do śal.go
zg]ębidia bjćmnicy Jffi cfuyslug, Roavrj m}łili l@lo9caej Ńępowal ó\hi.ż §
konaFnlsji z różnymi błędmi teologicznyńi, Fnłl, ż JąB clĘiG j§ oh{ny w óbĘbi.
różnych ślid|oPorlądóv, choć v \ł-kuywio.yń zwi.i.iadle. noże byi punkem s,vjih do
now.j.wan8eliz ji, tak jak dla św,la§la Puńkl.ń }rścia brl ołtffi pośł,ięcony "Nieznan.mu
Bogu żnajdLljąc, sĘ ł Atenach.

8,3 ld.! żb!łicnii w Nćlv Age

N.w Agć żawiera więc Wizję zbflwieni, crowicka Fćz smego cżowieka, TA Wiżja
zblwi.nia czlowieka Pźez siebie sańoco ii.j.§ nhżym nowyn..Iuż Admowi q}d4wa]o się,
z. żbawi.nie pochodząc€ od Bosa nić §}sidcża i dl.1ćgo PóboWł sla: 5ię zbawici.l.m w
opozycji do Boga, Jednak la póba sMozbawieni. skończyla się dla niego *lę§tł Zaniasl
zbówici.l.n Adam sol się e§żba\ici€l.m, bo ń@il PieMt y sim zbawioią kóryń byl 6j,
Niśzcz& hmonię z Bogićm, Adsn biwlczyl ją lĄl(żć w sto$nlo do imych ludzi i do

NN Ag€ okeuje nę więc być slaryn sncm ąlowi.*a o mrvym ś}iecić żbudo§żnym si|di
legoż cżlo9i.ka, §żcżęście prżyszlych geD.ócji, wolność od napięcia między dob.cn a z|.m w
śńyń człoM.lo, prżyj,a niędzy ludźni, harńonia w kosmosie - lo Wzy§kó j.ri p!óĘ
e.liżowmia bibIijnych obie|.i€ na zieni, ale bcz Bo!., lecz iylko silańi sm.3o czloviełu.
ktnieją póby po!ó\hóia biblijnych obielnic dotycżących zbawicnia z lyń, có obi.cuje N.w
Ag. Probd Ńal,.ovon,a b,ól]1J.h obielni- lęlańl sańeEo § *o "żlovie|) ozL.7. talsz}w.

New A8c jc kolejną Fóbą uciecżki z ob.cne8o śłiata w Przyszły, w któtyn cżlowiek
okaż. się syoim s@ozbawici€Iem. w świcll. biblijnc8o Ealinu, w lałiej pńbie uci.czki z
ob.cnego świata tkwi koEeń wszyśkich utopii lłoźonych prez człowi€ka,

oc.niljąc ideę zbawienia 2a§,ńą v Ncw A8., kżcba iłłże zMócić uwagę na fakt, ż.
oc.ni&y ruch nie chce uaać Boga - zb!wici.l9, zdrisl lego woli się poddaĆ "dyklalulz.
gwiażd", @ ł.mie nic j6tzdnąnoqością

t Myal o. akoń@ni.

Rozwija.jqly śię ruch N.w Ag. j6r z jediej nrcny oskarźcnjm dla kścióla o ii.ui.jęhoś!
Mdąż i. a Dimmi z digiej aś stony naPęda odrcBĘ zycia ctżścłóski.go, TwoEy

1'Pdl B,F.Jd,t, Nd,lEeoJ€6ń.hĄthj?,wD&l.,6d. żrd:uid Na||ej Ery r.abgawk a Nćr )gż,

|1Pal.B|.td.|'ldsązbNbnh9N!|1E!'\Dżcl,l.d'zhla:!h0Navej

|| Po!, B ałdll łgry is. !dó.ć rr,) r:}6c j ]'lób" kalopi.aEj a.eny. \rl Io.Iawski Pźg ląd TeolĘkhy J ( l 99? ),



Problem sekt i norvych ruchórv religijnych.

Pu,@}TajliśĄ się do nól9i.óia o ś\uch §vi.dzł§,2ć ńdy o nió w?,§'ko, v
ż.cz]\iności kk nie jes. setl] dld §spóicz.sn+o świala śą wicltim pbbl€netr! gd}ź

ĘósBjąjat eżr-by po dćszcztl Dżij do czlnienh ńdńy ż .ajPź.óai.jsz.vmi *kiani ó
podlożu neopogaĄki . Deolnosyc(inl, psćudonluko\!]ń i|d, W*bodnie ide zdob}Mją
prz.lvegę nad Zachodem § jensŃ mlsJjń!ń. śo po.hra nnpoądee skurki dla kścio]a

Defiiicji..$kty"i,.no§v!h ruchótvEligijny.h",
Różnorodność porvslljących cią!]. no\lvch d.hó{ religłnych jen wllost

zaskŃujala có wĘc.j §jele nunŃ! lrudn),ch j. do opis.ni. i klasń}acji Ń opeciu o
slolo,,seka" Zatćn.l1.x! |lzcdna§]ś zlgnrl§&rr slrua.lt leLigijnąwieIu nlefomaln_vch

_gruD lź.baż koniecznościposlugnvŃ sil \]. oft! po.llcimi, sPołód nićh najwaaiejsżymi
sal sekia od l&. slo§!.,seN. s(d.',ciŃ, Jzi.lić inow. rucby relig!ne

a] Defini.ja'fkry"
sekta, jć! ro gĘi ti]glj.! posiJdaj,l.. wllsny. ind_vwidlaln, li,ialópógla!.

\1rviecżlóny z nauk'jaki.jś [i.lknr F]igii !,v]ato\t, L.cż z nińinie tożfue.
b,_n.?.-Po.,,, .n,,,,r,,\,.hrujhl\ l.L,;iny.h"

okeślej:i. ió leJ bir,jzo niekoik!.ln. To okeśleDe pduje do iowo
po\śb]ar!śh usrupo§lD i,Jlt Fó!.L.l!|3 blllzo og}Miczónq reli_qijność óp s.iE.iologia

J!', "dró.nit.ck.. od..ligii,

cEcH\ !,El(T\ (FcH\ RELlGlI
l obemść §plso§eeo.

cha].ba§-ź.go i domint,jaiego lider!,

kóĘ! u§iż! sję Z BD9]

l . P6*dznv_Y plŻ*odnik

dlcho§a aws& uMżająpy się w

Lnk]nJcj! !l.b ).(i a slu!ę Boeż i s bti
sNsób pż.dśaviaja.9y śiebie

i $loiń zvolemŃom,

s]ę p.n!d imycb. toleracja

5zr.( &k dLi ssz_vskićh bliaich,

2, Pizyrvódca stałjrj{), 9ebjc s]dl.!o

pooad praweń ol1ż Po\|sżeohnie

akFptowm}mi żNadoli z Pism

Święrych. wrbień z nhh ljeklÓL.

], Nłuczyci€l, hóry nie tylko ł
pclni ak€pfuF feści Pisn

Ś§jętych, al.1e na co dzcń żyje

zgodnn z NiEi, 
^"ie 

iaE9rfuje

jLb .3jkjsm o{il]o$]]

P]fi n! s*nj §łśny uz!ćk.

]nn,mj no§J- nic nie do&le i nic



eol.dkó* Pżeśrżegnia zdad

moE|nych. kóryclr san ni. przer|ze_9a

Iego ..l.ń ni. jen db.nie i lo5\! o

trlaawcÓ{,, al. ńczej §]łoĘ\§Ńie
ich dó swoich §łlJrlćh .. ó§

naśladowania w pź.srźegdiu aad
fioralnych Będa_c przepelnion]b

lv§półcdcien dl. iinyó ni. chce

od ńich nicżeso, daja.q iD wieda,

hón pozwlla osiąlnąć pralvdżnve

Jz.ześcić s tiloś.i do B€a
,ł ivlolyĘ-, |d\nr t]en]ił się
pż}vod.y *ki b: ?]na \hdzt i

pienĘdzy, chęć Posild.lja dutj liczby

żNolćMiłó\Y; zdobycie sl.\1 i prśli2u,

Dzi.jc się lo kosżlenr lbó5Na $\oich

§l-.zalv.Ów' klórzl .\Juc odJ!j!. M
Ęecż s.k!v *śż] k. co losiad.j!
PĘywódcy prowadą \$!lne życie.

fta]ą lukśM\t !p.mń.nl! ubroi. i

$moćhod!, lubją §!$r\n. jedżeije,

alkohol i cqżotvcżne podóże.

,ł Prze\Vodnik nie dbajĄcy o

ńaĘialne zyski, korcmją§y się

llóNn]e na §"dościach du.bos}ch,

i(ieruje się Z§d.] "posr. łci.

5 sMożs,óćż) plzi\ód.n, n].

opie6jóly się D3 §cześniejjzych

autołtt&h śńętych o,jb. odfućajlst

{szelki. leliciji. llld\ cje

6 Niebeżpiea. skome|tro§ani. sil na

PoIęic.iu. iad.jścŃ dnia 9!u
o*ateczn.go, koń.tr Ś§]altr zcDo\iedŻ

5 |iaucąvci.l §fwodżący się z
dlugiej linii surc.sji deho*1ó

ucżniów i n.ucłcicli opieńjących

lię na wićlońekołych §adycjacn

ńlierotch {ńP. clĘc&łżnśt@ 2000

LlI radycji. vaishałizń 5000 la!;

BŃdlfu 2600lat: blm ljoo lao.

6 Plawdżiwy §ysled reli8ijny,

Podkeśhjóly Wgę żbliząia się do

Boga rv źyciu codżi.MrD, k].dący

nacisk !a slopniowe i sys€ńatrcae

doskona].ni. smje8o Mętru wPżla.§ic kodi.. świ!!a, skllni! s.kl]

do zbi.lmia b.o|i. gionJdz.lia

jcdz.nia, budow$i. schfunó§. \ł'icźą

& kiedy ńddejdzi. kMjec ltzrsy lran
pójdą do ńieba lub z. $1.9ni. ich *kia



sT.\No\\lSl(o KOSCIOŁA \\oBEC SEKT I NowYcH
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§ ci€u osl.hiLh lź),dzi.n l! ilslilil loa\ój s.kl i io§}ch ruchów rcligijny.n.

KościóI nić pożnJ l nh!i]h\ \ol.! k.o zjN\ijkJ. .i,|.:iż s'a@il dość Ńźno nr.
neo§nko. gd)ż M] xn \ś PrJ\J (rnotrilz|rś. iJtxrr i.o§1). oni dokw.ntl soboru

ifatikdiskiego Il,.si$rtrnL,]x.je p...ski. z l.!o oiireśL ń c okeślily sleoNjsk. Kościola,

Dopić.o papiez,i! Pi\.l l] §)mż]] \]ele L.ż\ nicpokój ż powodu sż.rz.nia śię śek!

ollrż.gal pżed jCh Z!ul. rx .]żj.].]]ti.:] i ltr].Jl iiJ.jl:o§tDi. dlszplsleńkićn dżiałań ł

Papiez n\lgi|zi|. ,j. ż]!] zJ.i.li .|h \hly chu-crfuski.j j.$ nmżćii€ się

ńćsj idós. fuz\ij i ..Jr]źiil\|$ir j.r! L trLfhó{ |s.[ćDreligrnych, Ni.klóć ż nich

ok.śh]ąsięjako d ztk trńskie, jn.e są inłi]u|lne pż.z i.1igi. Ws.hodu. jesżcze iŃe
\1t§ująż re§ol, c}jnr$ d.ologii 0nszl.h lzi§ó§r, Pipież Uq_],datDil ćżj.dńĄz pżycżyn

te§ozja\iska.sd]pist],|źrlllg"ił]r,]i!/]lrlli/,t/:ill._g,i_!.'qbókiego:yjhtonlald!je§

d:ii lak silre. :e \,,:t:ll \:!|.!Ąi! ,il_ Dln D.\th |inn, Ęlij!:ń.;ci b!. gogd ota. ęk |rę&i.
kn- !Łh brak d lń\lL@ r:!P! iklłnfu .ul!| Enż Ę"-ti iPDv 6).

stnod Nada!)ęijn\ \ ]9§j óku stbmlloMl oqólne §]rycaj. doly.ące dloNy
§śpóktsnego KośLiolł, Wśród óch żińi.i!i] l.ż ponlLat..by Koś.iół Pychodżil

naprzecŃ potżeb ] ls]]j,Njóń, kló|lćh żispnkoi1,1ii posz!k:i:l hdżi. w s.kBch (tr 3.]). w
z\i€ku z iym s$lJ 

^](]] 
j/.lsz. op.trcJ\iDi. /lllnieria:ck! pod łą.E odpowi€dzi d

\§.\ui.. jakie §noszą *ki] dla ż].ia Ńośiiol. Zadanie Io podjc sełrfui& do Ś'ńw

J.diośri chtrśclj.n Ń inrieniu czl.r.ch inn}ch Ąkśtńi M,rykósldch i ffihl
kt!śtiondiusż do kollircn.ji epŃkopató\ Uz}skano ij odpowiedżi i na Pod5tawi€ tgo

niI.iialu zosul opF.o\vltr] doklmenr Pl s!k| alb) 
"|\l. 

Ąlch! rclidjne. lylaanie

Doku.nl l.tr z!\i!fl l] n(ćz. zebmł) $ opinii ż cale_qo kloli.ki.go śłiab, PoMdlo

j.n jćdrnli jal ,]oqd dolJńLjt m sblic] Apojolskiej Ek obg.di. p@&bwiającym

pńblema§*ę *lil, Analiz. lkl i )fuo\ish Kos.ioh bgJżić uĘdęd.iali tćn dok!b6,
jdko §iąza!r.. uż p.hlioń\ źtr !zgrn Lnn]oido[(m.nlómiKościola.

Dokumenl lurykłńlIi sl§ic!żi. ł n!lićii l1d|oś.ils ieoLo_qii. FlĘiologiii socjologii) ć

l



sfomulowfui.ń drl]nicjj ś.kt), T.min Pł& j.n §_vjŃniMy lóżlomcai., a ż@eń ł
odbióże taitosin\,esl peo!l!\ne, Slrd nL!.n]^. aby lóMolegle poslugiwać się

okr Śl.nien balu.j n.uunn\n: ,,nT łtł,?/4grh, \]lły jedDk zlzn cąvć. a lat\

dokun.fl §aryk!|nki. iJk i Pl|)i.z Jdn I'Nd ll uż},§!ją obu okrcśl.ń, nic .adając anmń
poję.iu!łttchil,Ll!,a]]0,xlj§lśg.TueblIo§nócześniesI\Vie.dzić.z.aniuleologów.

ani u Eligiolo_qó\ cz) locjo]ogó\ z!nuj!.:.h li. p@blrmed s.lir.ie można dośżukać śię

j.dnoe.a.,qo ch J.,!j .azieJz'I\ aoj*il -_lt:l . \.jcżiś.rćj aulożJ, pfudtl.daja_ \n ne

d.finkje, u\zglś]l !ii.li.r ei, i. tj lep1.2ć]xllj]

DokumetlllLJ,Jlś[]niqNdujee.]tj,jdinicjis.i:l\.ecżdne[t.gruPtnacżrery
li.t_ionć, Z.9.n J.(!trl.!n.ń pr]jD,i. Jt. R rkr śhńn lśkl i ich ilpologię. ca.ry gfupy

sl nśĘpuja!ć: "ckt] pn,i!!ur.. J. Blć]i:l, lo\" trLchr religijn o Ę,mie.
religioaa§cz]ń1, ILl!Ll\ .].strL.!li]]. i rJlh] jl(tr!or.Lj!ijne Pj9 vsżą grupę ornłwi! się w

dokuNncie b.rd7\.] wl2o!. l|\i, !!1. trl]]e-,l. żllu.ln odj),. sil dó punttu ó.. § kóĘB
j.j zoićszcżoll,J:: ]' :.,iJl\\ J| djijz.rl s n]:n\ i b: oi. o.a do bibliogBfii

żańh§ŻcżoDejn.,l.,n,:.llr:.|ł.,'].bffJz:.lpJJz.,zipojś.].itypoloeięs.kt.

Pę.dnlNiońć żollli:l czlcl\ loL]zl. *kl i ,N!hó\t t]iJljtr)th ze ws]ęd! ńĄ dokłyny i

nruh!.. pż},€rynl !j.l. bcdq pźśJ. \s4sliiń ęlły \]n]pujące w ?olse, w.żĘ jŃ Eź
sl.óo\nko Koścn j\.b§l]ch.żt.r*h: D

l

,l,

s.kł, mij\l FRl$l§i \ Piśmie Ś§ię:)fi

s.tł- N}n]jie ż inn].h relilii lhinduizń. buddlzn islM)
seki! o ch.!ih.żr l.]nPcui].zDrm

s.kt_v gnoJL\qli.l nl fu§ 1i.z!in|iż]r,ok[ł!żŃ iiJ,)


