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Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? 

Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. 
Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. 

q Si ła drę czy cie la bie rze się ze zmo wy mil cze nia. Na nią li czy drę czy ciel. Na
mil cze nie dzie ci, na ich strach, na nie chęć do ka blo wa nia. Strach po wo du -
je, że nikt nie po wie do ro słym o tym, co się dzie je. 

q Si łę drę czy cie lo wi da ją in ne dzie ci. Te, któ re go po pie ra ją, oraz te, któ re
nic nie ro bią, tyl ko pa trzą. 

q Wła śnie te bier ne, któ re nic nie ro bią, wspie ra ją go i CHRO NIĄ w je go po -
czy na niach. 

q Si ła drę czy cie la bie rze się ze stra chu dzie ci, któ re się bo ją, że sa me mo gą
zo stać je go ofia ra mi. 

q Si łę drę czy cie lo wi da je ofia ra. Im bar dziej krzyw dzi ciel się nad nią znę ca,
tym bar dziej ona mil czy i go osła nia. Boi się po gor szyć swo ją sy tu ację. Jest
zu peł nie sa ma. Zmo wa mil cze nia i strach ni ko mu nie po zwa la ją się za nią
wsta wić. 

q Si ła drę czy cie la bie rze się z bez kar no ści. Wszyst ko ucho dzi mu „na su cho”.
Dzie ci czu ją, że to nie spra wie dli we, ale nie wie dzą, co na to po ra dzić. 

q Si ła drę czy cie la bie rze się z bier no ści do ro słych. Do ro śli bar dzo czę sto nie
wie dzą, co się dzie je po mię dzy dzieć mi. A cza sem wy da je się im, że to nic
po waż ne go. By wa też, że nie ma ją ocho ty się wtrącać. 

q Jed nak więk szość do ro słych do brze wie i ro zu mie, że drę cze nie jest złe,
krzyw dzą ce i trze ba mu za po bie gać już przy pierw szych, zda wa ło by się nie -
zna czą cych, ob ja wach. 



Po co oni to ro bią? 

Drę czy cie le chcą się po czuć sil niej si niż są w rze czy wi sto ści. Chcą zo stać za uwa -
że ni i do ce nie ni. Po ni ża ją in nych lu dzi, aby sa mi mo gli po czuć się lep si od nich. 

q Krzyw dze nie in nych jest dla nich świet ną za ba wą. Drę czą, kie dy nada rza
się oka zja. Je śli się im na to po zwo li, bę dą drę czyć co raz bar dziej i moc niej. 

q Cza sem są za zdro śni o to, co in ni ma ją, więc sta ra ją się po psuć im hu mor
i przy jem ność. Mo gą za zdro ścić, że ro dzi ce in nych dzie ci są mi li al bo że się
nie roz wo dzą. Mo gą tak że za zdro ścić ko muś po sia da nych rze czy czy wy glą du.

q Nie któ rzy krzyw dzi cie le nie ro zu mie ją, że krzyw dzą. Nie po tra fią wczuć się
w to, co prze ży wa dru gi czło wiek. Są zim ni jak lód, to zna czy, że są nie zdol ni do
em pa tii.

q Mo że się też zda rzyć, że są w bar dzo trud nym dla sie bie okre sie i wy le wa ją
swo ją złość na ca ły świat. 

q Na wet je śli jest im smut no i źle, nie uspra wie dli wia to krzyw dze nia in nych
dzie ci. 

q Po win ni zwró cić się po po moc do spe cja li sty, któ ry im po mo że w ich pro -
ble mach, a nie od bie rać in nym ra dość ży cia dla te go, że sa mi ma ją jej za
ma ło. 
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Czy war to być drę czy cie lem? 

Nie war to. Drę czy cie le bę dą mie li w przy szło ści trud ne ży cie. 
q Za zwy czaj wcho dzą w kon flikt ze szko łą, więc czę sto jej nie koń czą. Po tem

trud no im zna leźć cie ka wą pra cę. 
q Nie rzad ko ła mią pra wo i tra fia ją do wię zie nia. 
q Trud no im tak że zna leźć w ży ciu mi łość, bo nie są wraż li wi na cu dze po -

trze by. Nie umie ją słu chać, nie sza nu ją po trzeb swo ich naj bliż szych. Czę -
sto na rzu ca ją im swo ją wo lę si łą. Na wet je śli wie dzą, że krzyw dzą i za da ją
ból, to i tak nie umie ją po stę po wać ina czej. Bo ją się, że naj bliż si lu dzie ich
opusz czą. Czę sto tak się wła śnie dzie je. 

q Le piej więc, że by wcze śniej pod ję li de cy zję o zre zy gno wa niu z drę cze nia in -
nych dzie ci, kie dy mo gą się jesz cze wie le na uczyć. 

q Stąd też bar dzo waż ne jest, aby już w przed szko lu wy cho waw cy nie po -
zwa la li dzie ciom na agre syw ne za cho wa nia i na uczy li je, jak roz ma wiać
z ró wie śni ka mi, aby się po ro zu mieć i zy skać przy jaźń oraz sza cu nek. 
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Dla cze go dzie ci nie po skar żą się do ro słym? 

Nie chcą za wieść ro dzi ców, stra cić ko le gów i nie wie rzą w po moc szko ły. Jest
sie dem pod sta wo wych po wo dów, dla któ rych dzieci mil czą. 

1. Nie mó wią ro dzi com, po nie waż bo ją się, że zba ga te li zu ją oni pro blem. Nie
znaj dą na nie go cza su za ję ci swo imi spra wa mi al bo udzie lą po rad, któ re na
nic się nie zda dzą. 

2. Mo gą się oba wiać, że bar dzo sil na re ak cja i in ter wen cja ro dzi ców oka że się
nie sku tecz na lub po gor szy sy tu ację. 

3. Bo ją się, że za wio dą i roz cza ru ją ro dzi ców, któ rzy ocze ki wa li, że ich syn lub
cór ka po tra fi ra dzić so bie z ró wie śni ka mi. Nie chcą być ob wi nia ne i kry ty -
ko wa ne. 

4. Bo ją się po gor sze nia swo jej sy tu acji, je śli drę czy ciel do wie się, kto do niósł. 
5. Bo ją się, że zo sta ną od rzu co ne przez ko le gów, je śli do nio są do ro słym lub

przy zna ją, że są prze ciw ne za ba wie w drę cze nie. 
6. Dzie ci czę sto nie wie rzą w sku tecz ną in ter wen cję szko ły. Zbyt dłu go ob ser -

wo wa ły ak cep to wa nie gnę bie nia. Wi dzia ły, jak na uczy cie le ba ga te li zo wa li
pro blem lub uda wa li, że nic się nie dzie je. 

7. Naj gor szym po wo dem mil cze nia jest brak wia ry, że co kol wiek moż na zro -
bić w tej spra wie. 

Po mi mo stra chu ani ofie rze, ani ob ser wa to rom drę cze nia NIE WOL NO
PATRZEĆ OBO JĘT NIE na to, co się dzie je, i mil czeć. Trze ba o tym po wie -
dzieć za ufa nej oso bie oraz zo bo wią zać ją, że za cho wa w ta jem ni cy, od ko go się
o drę cze niu do wie dzia ła. Bar dzo wie le ta kich sy tu acji ni gdy nie wy cho dzi na
jaw, a cier pią ce dziec ko otrzy mu je po moc, któ ra mu się na le ży. 
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Do ko go zwró cić się o po moc? 

Dla cze go wstręt ne za cho wa nie drę czy cie la ma po zo stać nie zau wa żo ne i bez -
kar ne? Czy na le ży go dzić się z sy tu acją, że dzie ci cier pią, a gnębi ciel cho dzi za -
do wo lo ny z sie bie? To bar dzo nie spra wie dli we. Trze ba zro bić coś, że by zmie nił
swo je za cho wa nie. Cza sem przy po mo cy ko le gów mo żesz po wstrzy mać drę czy -
cie la. Cza sem jed nak nie. Po proś wów czas o po moc. Nie wstydź się, na wet do -
ro śli nie kie dy jej po trze bu ją. 

q Pa mię taj: po wia do mić do ro słych i ura to wać ko goś od cier pie nia to szla -
chet ne dzia ła nie. Wie le osób do ce ni, ja kiej od wa gi wy ma ga od cie bie ujaw -
nie nie praw dy. 

q Zwróć się do do ro słe go, któ re mu ufasz. Mo że to być ta to lub ma ma.
A gdy by z ja kie goś po wo du nie mo gli ci po móc, po proś ko goś z dal szej
ro dzi ny, na uczy cie la al bo ro dzi ców ko le gi lub ko le żan ki. 

q To mu si być ktoś, kto za cho wa w ta jem ni cy, skąd wie o drę cze niu i bę dzie
chciał in ter we nio wać. Więk szość do ro słych zro bi, co w ich mo cy. 

q A je śli oso ba, do któ rej się zwra casz, nie chce lub nie po tra fi ci po móc? 
q Zwróć się do ko goś in ne go. NIE POD DA WAJ SIĘ. Wo kół jest z ca łą pew -

no ścią wie lu do ro słych, któ rzy bę dą wie dzie li, co zro bić. 
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