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 Każdy uczestnik, a nawet bierny obserwator życia publicznego 

zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji uchodźców napływających do 

Europy z krajów ogarniętych wojną. W ostatnim czasie obserwujemy 

radykalizację postaw ludzi nieprzyjmujących do wiadomości ich 

tragicznego położenia. W połączeniu z niewiedzą i brakiem chęci jej 

zdobywania, powielaniem krzywdzących mitów – sprzyja to przyzwoleniu 

społecznemu na słowa i czyny, które powinny budzić moralny sprzeciw 

nas wszystkich. 

 Wielką rolę do odegrania w obecnej sytuacji ma system edukacji –

przede wszystkim nauczyciele, od których w ogromnym stopniu zależy 

ukształtowanie postaw młodzieży. Dlatego z wielkim niepokojem 

przyjęliśmy informacje na temat zachowania nauczyciela fizyki z 

białostockiego Zespołu Szkół Społecznych nr 3, który treścią zadania 

uczynił problem „ile uchodźców należy zepchnąć z tratwy, tj. utopić, aby 

pozostali mogli dopłynąć do celu?”. Niedopuszczalne jest tłumaczenie 

nauczyciela, że treść zadania miała służyć jedynie zainteresowaniu 

uczniów fizyką. Śmiech, który wywołało polecenie nie jest, naszym 

zdaniem, oznaką entuzjazmu uczniów wobec przedmiotu szkolnego, a 
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świadectwem niedojrzałości, której ignorowanie może prowadzić do moralnego zobojętnienia na 

ludzką krzywdę.  

 Nelson Mandela mówił, że „edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możemy użyć, 

aby zmienić świat”. Dlatego zwracamy się do Pana nie tylko o wyciągnięcie konsekwencji 

wobec pedagoga, ale przede wszystkim z prośbą o zainicjowanie działań edukacyjnych, zarówno 

wobec uczniów jak i dla nauczycieli, które uniemożliwią szerzenie się i propagowanie takich 

postaw. W obecnej sytuacji potrzeba rzetelnej informacji i rzeczowej dyskusji jest potrzebą 

palącą.  
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