
Krajowa Szkoła Spokoju został po raz pierwszy 
ogłoszona w Turku w 1990 roku na wzgórzu Muzeum 
Sztuki. Na historycznym wydarzeniu zebrało się w 
sumie 4000 uczniów, nauczycieli i dyrektorów. Celem 
deklaracji Szkoły Spokoju było promowanie dobrobytu 
i bezpieczeństwa szkół. Dzisiaj, 19 sierpnia 2020 r., 
przypada 30-a rocznica Szkoły Spokoju. Na cześć 
tego wydarzenia, Spokój Szkolny zostanie ponownie 
ogłoszony dla wszystkich uczniów, dzieci w wieku 
przedszkolnym i studentów na stadionie Veritas w 
Turku.

Szkoła musi być miejscem, w którym jest bezpiecznie. 
Powinni tam być koledzy, przyjaciele oraz dorośli, 
którym możesz zaufać. Możesz stworzyć miłą 
atmosferę będąc pomocnym i uczciwym. Każdy ma 
prawo do spokoju w szkole, a my wszyscy mamy 
obowiązek uczynienia ze szkoły bezpiecznego 
środowiska. Dobrze jest pamiętać motto muszkieterów 
„jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. 
Najważniejszą rzeczą w spokoju szkolnym jest równość, 
która została wybrana jako temat przewodni tego roku. 
Możesz osiągnąć równość, chwytając kolegę za rękę. 
Ilustruje to również motto roku „Ręka w rękę”. Motto 
zostało wybrane, zanim koronawirus rozprzestrzenił 
się w Finlandii. Sloganem „Ręka w rękę” chcielibyśmy 
zilustrować, że chociaż czasem ze względów 
zdrowotnych ważne jest, aby trzymać się z dala od 
innych, należy również wspierać przyjaciela i być blisko 
siebie w trudnych chwilach.

Co dla ciebie oznacza tegoroczny temat 
,,równość’’? 
Bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz i jakiego 
rodzaju ubrania nosisz, zawsze jesteś wart tyle samo, 
co inni. Otwarte i pozytywne nastawienie do nowych 
ludzi i doświadczeń to podstawa wszystkiego. Nawet w 
szkole spokoju możemy wdrożyć mądrość Muminków, 
próbując dostrzec dobre strony u każdego. Biorąc 
szkolnego kolegę za rękę, pokazujesz, że jesteś po jego 
stronie i pomagasz mu. Dzięki temu jesteś zadowolony 
z siebie.

Budowanie samemu spokoju w szkole nie zadziała, 
będzie trzeba działać wspólnie. W szkole nie musisz 
kolegować się z każdym, jednak musisz zaakceptować 
każdego, takim jakim jest. Dobrze jest pamiętać mądre 
słowa Prezydenta Republiki. ,,Liczy się nie kontakt 
fizyczny, ale duchowa bliskość i przyjaźń.’’

Szczęśliwego i pełnego przyjaźni roku szkolnego dla 
wszystkich, ręka w rękę!
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