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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Słaba płeć 

Dziewczyny piją, biją i kradną. W ubiegłym tygodniu, w Olkuszu, policja zatrzymała cztery 
gimnazjalistki za rozbój i kradzież.  

W Tczewie i Orzeszu nastoletnie dziewczyny umawiają się na "ustawki", czyli regularne bitwy. Nie 
żadne tam przepychanki, kuksańce czy złośliwe szturchnięcia. One stają do walki uzbrojone w noże i 
kastety. Zresztą ofiara olkuskich gimnazjalistek też wylądowała w szpitalu. Poszło - zdaje się - o 
chłopaka. Bo o facetów dziewczynki walczą już nie szminką, lecz nożem. Nie znają litości. Biją ostro. 
Piją podobnie. Nie piwo ani wino, ale wódkę. Alkohol zazwyczaj kradną. Kradną zresztą co popadnie. 
Rzeczy cenne i badziewie, z zazdrości lub dla sportu. Dziewczyńskie gangi sieją przerażenie wśród 
rówieśników i nie tylko.  

Moja wychowana przed wojną babcia nigdy by w to wszystko nie uwierzyła. Ba, i nam trudno 
uwierzyć. Jednak faktom zaprzeczać nie warto.  

We Francji niedawno wiele mówiono o identycznych zachowaniach. Bo w ciągu pięciu lat liczba 
przestępstw z udziałem dziewcząt wzrosła nad Sekwaną trzykrotnie. W Polsce w ciągu ostatnich 
trzech lat liczba dziewczyn zatrzymanych za udział w bójkach i rozbojach zwiększyła się o sto procent.  

Prof. Janusz Czapiński twierdzi, że rosnąca agresja nastolatek wpisuje się w trend cywilizacyjny. Ale 
nie dodaje, że mamy do czynienia z trendem, o którym nikt nie chce wiedzieć, którego najłatwiej nie 
zauważać i z którym nie potrafimy się zmierzyć. Po prostu nie wiemy, co z tym fantem zrobić. Choć, 
oczywiście, małych kryminalistek nie ma wiele, to dziewczyn agresywnych, wściekłych, 
bezwzględnych i bezczelnych jest multum. Kto nie wierzy, niech zapyta nauczycieli gimnazjów i 
liceów.  

Moja przyjaciółka mówi, że rośnie pokolenie dziewczyn uszkodzonych. Uszkodzonych przez brak 
domowej opieki i medialny szum, przez brednie wtłaczane im do głów i brak umiejętnej na to 
odpowiedzi. Cały Zachód ma podobny kłopot.  

A Wschód? Tam bywa różnie. Ale zazwyczaj tam lepiej się nie rodzić dziewczyną. W zadziwiająco 
wielu krajach świata - w Indiach, w Chinach i większości krajów islamskich - lepiej się nie rodzić 
dziewczyną. Tam kobiety uznano za gorszy sort ludzkości. Za to Zachód wyprodukował wzorce, które 
powodują, że coraz częściej same kobiety, z własnej i nieprzymuszonej woli, chcą kobiecość w sobie 
zniszczyć. 
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