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Sytuacje intymne w pracy wychowawczej

WSTÊP
Niniejszy materia³ dotyczy zagadnienia bliskoœci. Wolontariusz w takiej organizacji jak harcerstwo kontaktuje siê z ludŸmi: dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi. A tam, gdzie utrzymujemy
intensywne kontakty, pojawiaj¹ siê równie¿ sytuacje intymne. Relacje miêdzy ludŸmi nie maj¹
przecie¿ charakteru œciœle handlowego, a na pewno nie s¹ takimi kontakty w ruchu skautowym.
Ksi¹¿ka ta, inspirowana w du¿ej czêœci doœwiadczeniami skautingu holenderskiego, przeznaczona jest dla kadry instruktorskiej. Mo¿e ona podsun¹æ kilka pomys³ów na to, jak podchodziæ do zagadnienia bliskoœci. Innym wa¿nym poruszanym tu zagadnieniem jest problem
zachowania siê wobec osób, które przekraczaj¹ pewne granice. W takiej sytuacji mo¿na mieæ
w¹tpliwoœci, uczucie paniki i niepewnoœci, nie wiedzieæ, jak nale¿y post¹piæ. St¹d te¿ pomys³
na niniejszy poradnik, w tym równie¿ na opisanie podstawowych zasad zachowania siê w sytuacjach wymagaj¹cych interwencji.
Czasem nie podajemy gotowych odpowiedzi, chcemy wywo³aæ u czytelnika osobist¹ refleksjê. Mamy nadziejê, ¿e materia³ ten bêdzie pomocny poszczególnym instruktorom czy wspólnotom instruktorskim, zainspiruje i zachêci do przeprowadzenia na poruszane tu tematy
warsztatów, dyskusji instruktorskiej, spotkañ kadry obozowej. Wiele z podanych tu przyk³adów mo¿e wydaæ siê znajomych. Przeczytanie tej pracy bêdzie, mamy nadziejê, pierwszym
krokiem w stronê nawi¹zania dialogu ze sob¹ samym jak i z innymi na temat bliskoœci i jej
granic.
Nasza ksi¹¿ka ma jeszcze jeden cel. Specyfika metody harcerskiej, naturalnego bliskiego kontaktu emocjonalnego harcerskiego instruktora i wychowanka, nasze zabawy i æwiczenia wymagaj¹ce czasem bliskiego fizycznego kontaktu, nasza dzia³alnoœæ opiekuñcza podczas
biwaków, obozów czêsto mo¿e nas naraziæ na nies³uszne i krzywdz¹ce pos¹dzenia. To, co dla
nas naturalne i niewinne, dla osób nierozumiej¹cych specyfiki organizacji wywo³uje zdziwienie, oburzenie, protest. A wra¿liwoœæ spo³eczna na molestowanie dzieci bêdzie rosn¹æ, st¹d
pos¹dzania naszych instruktorów o niew³aœciwe zachowanie te¿ mo¿e byæ coraz wiêcej. Chcemy
wiêc uwra¿liwiæ kadrê na problem, zmieniæ nasze niektóre nawyki czy zwyczaje, zadbaæ o przestrzeganie zasad „zabezpieczaj¹cych” (np. ¿adna rozmowa wychowawcza z podopiecznym
nie odbywa siê sam na sam, zawsze jest œwiadek).
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SEKSUALNOŒÆ
Seksualnoœæ jest wrodzon¹, naturalna potrzeb¹ i funkcj¹ organizmu ludzkiego. Cz³owiek rodzi siê wyposa¿ony w seksualny potencja³ fizjologiczny, który ulega kszta³towaniu przez doœwiadczenie ¿yciowe1).
Seksualnoœæ jest integraln¹ czêœci¹ naszego ¿ycia, ludzkiej to¿samoœci i w sposób znacz¹cy
wp³ywa na nasz¹ osobowoœæ. Zaczyna siê z chwil¹ urodzenia i trwa do póŸnej staroœci. Postawy i wartoœci z ni¹ zwi¹zane kszta³towane s¹ przez kulturê, rodzinê religiê, rówieœników.
Seksualnoœæ ma przede wszystkim wymiar fizyczny. Okreœlenie to odnosi siê do stanu fizycznego pobudzenia oraz do dzia³añ, które wykonujemy, aby uzyskaæ uczucie zadowolenia seksualnego, samemu lub bêd¹c z inn¹ osob¹. Istnieje jeszcze wymiar psychiczny seksualnoœci.
Odnosi siê on do tego, w jaki sposób ludzie doœwiadczaj¹ seksu, do ich uczuæ, fantazji i preferencji seksualnych.
Mimo, ¿e dziœ mo¿liwa jest du¿o bardziej szczera dyskusja, to nadal rozmawianie na tematy
zwi¹zane ze sfer¹ seksualn¹ cz³owieka nie jest spraw¹ oczywist¹. Niektórym z nas rozmowa
na te tematy przychodzi ³atwiej ni¿ innym, S¹ te¿ takie osoby, które traktuj¹ sferê seksualnoœci
jako bardzo intymn¹ sprawê, o której nie wypada i nie nale¿y rozmawiaæ publicznie.
Seksualnoœci nie mo¿na lekcewa¿yæ, bo ka¿dy bêdzie mia³ z ni¹ do czynienia w swojej pracy
w ruchu skautowym. Dzieci nie s¹ aseksualne. I choæ czasem trudno siê doros³ym z tym pogodziæ, tak¿e posiadaj¹ potrzeby seksualne i mog¹ czerpaæ radoœæ ze swojego cia³a. Dzieci i m³odzie¿ mog¹ te¿ aktywnie eksperymentowaæ ze swoim cia³em. Jednak¿e doœwiadczenia seksualne
doros³ych i dzieci to nie to samo. Nale¿y pamiêtaæ o tym, czytaj¹c nastêpny akapit dotycz¹cy
rozwoju psychoseksualnego.
Omówimy w nim rozwój psychoseksualny dziecka i to, jaka jest reakcja otoczenia na ten
proces, jak siê ono do tego odnosi. Czêœæ z opisywanych tu zjawisk mo¿e wydaæ siê czytaj¹cemu znajoma.

1) Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, red. K. Imieliñski Warszawa PWN 1985 r.
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ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECKA
Wiek niemowlêcy
Wiek ten wi¹¿e siê g³ównie z relacj¹ matka – dziecko. Jest to niezwykle wa¿ny okres dla
formowania siê poczucia bezpieczeñstwa, mi³oœci i zdolnoœci do nawi¹zywania prawid³owych wiêzi uczuciowych
Noworodki potrzebuj¹ ciep³a i troskliwej opieki. Otrzymuj¹ to miêdzy innymi przez przytulanie. Ten kontakt fizyczny wi¹¿e siê przede wszystkim z bliskoœci¹ a nie seksualnoœci¹. Noworodki potrafi¹ okazywaæ, ¿e fizyczny kontakt sprawia im przyjemnoœæ. Czêsto domagaj¹ siê
przytulania i dotykania. Bliskoœæ fizyczna uspokaja dziecko, sprawia, ¿e czuje siê bezpieczne.
Dotyk dla dziecka w tym okresie rozwoju jest ogromnie wa¿ny, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym.
Wiek wczesnodziêciêcy (1–3 lata)
Ten okres przebiega tak¿e pod znakiem wiêzi z matk¹. Dochodzi tu bogatszy zakres emocji
dziecka. Stopniowo rozwija siê œwiadomoœæ w³asnego „ja” oraz odczucie w³asnej p³ciowoœci.
W tym okresie dzieci zaczynaj¹ siê interesowaæ cia³em oraz ró¿nicami anatomicznymi w budowie p³ci.
Wiek przedszkolny (4–6 lat)
W okresie przedszkolnym zachowania seksualne gwa³townie wzrastaj¹, co czasem niepokoi
doros³ych, wywo³uj¹c ró¿ne ich reakcje. W zale¿noœci od tego, czy bazuje ona na wiedzy, czy
te¿ na stereotypach, mo¿e rozwój dziecka wspomóc lub wprost przeciwnie – zaburzyæ. Dzieci
¿ywo interesuj¹ siê swoim cia³em i okazuj¹ to w swoich kontaktach spo³ecznych/fizycznych,
które ³¹cz¹ siê z tym zainteresowaniem. WyraŸnie daj¹ do zrozumienia, kiedy nie chc¹ byæ
dotykane, ale tak¿e, kiedy chc¹, ¿eby je przytuliæ. Dzieje siê to ca³kowicie spontanicznie i naturalnie. Dzieci zwyczajnie albo wskakuj¹ na kolana doros³ych, albo krêc¹ siê w ich pobli¿u
czy te¿ szukaj¹ kontaktu fizycznego. Jest to ca³kiem normalna sytuacja, jeœli bêdziemy umieli
m¹drze wyznaczyæ granice zachowañ. Pomimo indywidualnych ró¿nic w myœleniu o bliskoœci, istniej¹ pewne normy i wartoœci, które doroœli przekazuj¹ dzieciom. Doros³y pe³ni w procesie wychowania funkcjê modeluj¹c¹. Dzieci naœladuj¹ zachowania swoich opiekunów.
Dlatego w³aœnie tak wa¿ny jest w³aœciwy przyk³ad. Ma³e dzieci ucz¹ siê od doros³ych tego, ¿e
istniej¹ ró¿ne formy kontaktu fizycznego, zale¿nie od ró¿nych etapów w ¿yciu. Bardzo czêsto
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dzieci orientuj¹ siê, ¿e z dotykaniem miejsc intymnych jest trochê inaczej ni¿ z dotykaniem
reszty cia³a. Z regu³y pojawiaj¹ce siê doznania s¹ przyjemne, tote¿ dziecko przejawia naturaln¹ tendencjê do ich powtarzania. W ten sposób powstaj¹ pierwsze przejawy autoerotyki
dziecka okreœlane jako masturbacja czy onanizm dzieciêcy. Masturbacja dzieciêca jest zjawiskiem rozwojowym, a wiêc powinna byæ traktowana jako element normalnej aktywnoœci niewymagaj¹cej szczególnej interwencji ze strony rodziców. Oczywiœcie i tu funkcjonuje pojêcie normy.
Wed³ug M. Beisert2) masturbacja przekracza granicê normy, gdy jej czêstoœæ zaburza zwyk³¹
aktywnoœæ dziecka lub gdy jej pojawienie jest sposobem na obni¿enie napiêcia emocjonalnego
albo zaspokojenie wa¿nych potrzeb dziecka, wynikaj¹cych np. z poczucia osamotnienia.
W tym okresie dzieci zauwa¿aj¹, ¿e istniej¹ pewne ró¿nice pomiêdzy ch³opcami i dziewczynkami. Od czwartego roku ¿ycia zaczynaj¹ pojawiaæ siê zabawy o pod³o¿u seksualnym, np.:
„w doktora” czy „w mamê i tatê”. W przedszkolu lubi¹ obserwowaæ siebie nawzajem w toalecie. Zastanawiaj¹ siê: „Jak to u ciebie wygl¹da i jak robisz siusiu?”. Najpierw pojawia siê
zaaferowanie i zaciekawienie cia³em i czynnoœciami fizjologicznymi innych dzieci a póŸniej
osób doros³ych. Poczynione obserwacje próbuj¹ wyjaœniaæ w rozmowie z opiekunami. St¹d
czêste pytania.
M³odszy wiek szkolny (6–10,11 lat)
Etap rozwoju, kiedy to kontakty z rówieœnikami stopniowo staj¹ siê wa¿niejsze ni¿ towarzystwo rodziców. Œwiat dziecka zaczyna siê poszerzaæ. Kszta³tuje siê umiejêtnoœæ nawi¹zywania wiêzi emocjonalnych z osobami tej samej p³ci. Czêsto ten etap rozwojowy okreœla siê jako
homoerotyczny ze wzglêdu na siln¹ potrzebê przebywania w grupach jednorodnych p³ciowo.
W ten sposób kszta³tuje siê poczucie to¿samoœci p³ciowej.
Dziewczynki i ch³opcy nadal odkrywaj¹ i wykszta³caj¹ w sobie potrzeby fizyczne oraz obserwuj¹ zachodz¹ce u siebie zmiany. Poza tym jest to okres gwa³townego wzrostu u dzieci. Bardzo je to zajmuje. Na tym etapie ucz¹ siê te¿ wielu zasad, przyswajaj¹ zasady i ograniczenia,
a tak¿e zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e doroœli uprawiaj¹ seks. Poznaj¹ s³owa, jakich u¿ywa siê
na okreœlanie tego rodzaju kontaktu i dowiaduj¹ siê, ¿e jest to powi¹zane z wartoœciami emocjonalnymi.
Jest to okres pozornej ciszy w sferze seksualnoœci, chocia¿ pojawiaj¹ siê doznania seksualne
oraz stany gwa³townego zakochania i uczuæ ca³kowicie platonicznych.
Dzieci w wieku 6-9 lat czêsto dosyæ gwa³townie reaguj¹ na przeciwn¹ p³eæ. Ch³opcy robi¹
uwagi o „g³upich dziewczynach z ich lalkami Barbie”. Dziewczynki zazwyczaj nie lubi¹ ch³opców z ich niezachwianymi opiniami czy zainteresowaniem pi³k¹ no¿n¹. Pomiêdzy 10 a 12
rokiem ¿ycia ta druga p³eæ znowu staje siê interesuj¹ca i stopniowo dzieci zaczynaj¹ ju¿ wspólnie organizowaæ szkolne imprezy. Przeciwna p³eæ zaczyna byæ im bli¿sza emocjonalnie.
Dla ma³ych dzieci najwa¿niejszymi osobami w ¿yciu s¹ rodzice i inni opiekunowie. Rodzice
s¹ blisko, zawsze pod rêk¹, zapewniaj¹ bezpieczeñstwo i s³u¿¹ za przyk³ad tego, co wolno,

2)
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a czego nie wolno robiæ. Po tym okresie dzieci wchodz¹ w kontakt z innymi doros³ymi, równie¿ bardzo wa¿nymi. Czêsto te relacje maj¹ charakter silnych emocjonalnie wiêzi. Ci inni
wa¿ni doroœli mog¹ staæ siê dla dziecka autorytetem i wzorem do naœladowania. S¹ to czêsto
nauczyciel lub instruktor w ruchu skautowym. Szczególnie instruktor jest pilnie obserwowany a jego aprobata i uwaga jest najcenniejsz¹ nagrod¹. Taka pozycja to ogromna dla nas odpowiedzialnoœæ.
Doroœli czêsto zaprzeczaj¹ istnieniu wewnêtrznego seksualnego ¿ycia u dziecka. NajwyraŸniej nie jest im ³atwo stawiæ czo³a temu problemowi lub te¿ po prostu nie myœl¹ o tym wiele.
Wokó³ kwestii seksualnoœci dzieci panuje atmosfera tabu. Wa¿ne jest, aby uœwiadomiæ sobie,
¿e dzieci tak¿e posiadaj¹ doznania seksualne i ¿e jest to ca³kowicie naturalne. Tym nie mniej
te odczucia i zachowania s¹ jakoœciowo ró¿ne od tego, co prze¿ywaj¹ doroœli.
Okres dojrzewania (12–17 lat)
Seksualnoœæ jako termin i jako pewne zachowania wyraŸnie pojawia siê na tym etapie. Zmiany w budowie cia³a i w funkcjonowaniu organizmu powoduj¹, ¿e dzieci coraz mniej ró¿ni¹
siê od doros³ych. Zaczyna siê od zmian fizycznych w ciele dziecka. U dziewczynek pojawiaj¹
siê one wczeœniej ni¿ u ch³opców. Rozwijaj¹ siê piersi, pojawia siê ow³osienie ³onowe i pierwsza
menstruacja. Ch³opcy natomiast oprócz zmian w wygl¹dzie fizycznym doznaj¹ pierwszej ejakulacji. Badania pokazuj¹, ¿e seks jest czêstym tematem zajmuj¹cym myœli ch³opców i dziewcz¹t w tym wieku. Fantazjuj¹ oni na temat romansów z innymi osobami. Ten œwiat marzeñ
powstaje tak¿e na podstawie ich w³asnych doœwiadczeñ, opowieœci us³yszanych od osób w tym
samym wieku, informacji, które przeczytaj¹ lub zobacz¹ w telewizji oraz z obserwacji zachowania doros³ych.
Dojrzewanie to czas, kiedy m³odzi ludzie staj¹ siê œwiadomi swojej seksualnoœci i doœwiadczaj¹ ró¿nych nowych rzeczy. Odkrywaj¹ swoje cia³o i potrzeby seksualne i zaczynaj¹ poruszaæ te tematy w rozmowie ze swoimi rówieœnikami,. To jest oczywiœcie tak¿e etap
eksperymentowania ze sob¹ nawzajem. W wieku pomiêdzy 10–12 lat ch³opcy i dziewczêta
przewa¿nie przebywaj¹ z rówieœnikami tej samej p³ci. Po tym okresie zaczynaj¹ spogl¹daæ na
p³eæ przeciwn¹, chocia¿ przynale¿noœæ do grupy jednorodnej p³ciowo pozostaje nadal wa¿na.
Ch³opcy i dziewczêta zakochuj¹ siê w sobie, odkrywaj¹ nawzajem swoje cia³a przez ca³owanie, pieszczoty czy uprawianie mi³oœci. U jednych mo¿e nastêpowaæ to szybciej, u innych
wolniej. Jedni mog¹ ju¿ mieæ za sob¹ doœwiadczenia seksualne w wieku 13 lat, a inni w wieku
16 lat nawet siê jeszcze nie ca³owali.
Okres dojrzewania to czêsto okres du¿ej niepewnoœci dotycz¹cej w³asnej seksualnoœci. Pojawiaj¹ siê wtedy pytania takie, jak: „Kiedy dostanê mój pierwszy okres? Mo¿e jestem homoseksualist¹?”. „Czy prawid³owo siê rozwijam? Czy wszystko ze mn¹ w porz¹dku?”. Wielu
z nas pamiêta swoje w³asne odczucia z tego etapu ¿ycia. M³odym ludziom nale¿y siê szacunek i wsparcie w tym trudnym czasie, nazywanym nie bez powodu „okresem burzy i naporu”.
Zarówno dziewczêta, jak i ch³opcy mog¹ czuæ siê niepewnie obserwuj¹c zmiany w swoim
ciele. ¯arty na ten temat z pewnoœci¹ nie wydadz¹ im siê œmieszne. Rola instruktorów jest
bardzo wa¿na: z jednej strony musz¹ byæ przyk³adem do naœladowania i absolutnie nie po-
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zwalaæ sobie na uwagi i ¿arty na temat wygl¹du podopiecznych, a z drugiej strony reagowaæ
na trudne sytuacje.
Dorastaj¹ca m³odzie¿ i doroœli (18 lat i starsi)
Faza eksperymentowania i odkrywania w³asnego cia³a, która zaczê³a siê w okresie dojrzewania, trwa nadal. Seksualnoœæ to nie jest nauka jazdy na rowerze. Jest to bardzo osobista sfera
naszego ¿ycia. W spo³eczeñstwie czêsto istnieje tabu wokó³ tego tematu, a potrzeby seksualne
mog¹ byæ uto¿samiane z poczuciem wstydu czy winy. Takie uczucia pojawiaj¹ siê wtedy, gdy
istnieje wiele przekonañ dotycz¹cych „w³aœciwej” seksualnoœci, np. mo¿na byæ wychowywanym w przekonaniu, ¿e ch³opcom powinny siê podobaæ dziewczêta. W takiej sytuacji ch³opiec, który zakocha³ siê w innym ch³opcu, mo¿e siê poczuæ zagubiony. Albo te¿ ktoœ, kto
dowiedzia³ siê, ¿e nie nale¿y siê masturbowaæ, czuje siê winny zbrukany za ka¿dym razem,
kiedy to robi.
W spo³eczeñstwie istnieje wiele ró¿nych przekonañ dotycz¹cych tego, jak powinni zachowywaæ siê ch³opcy i dziewczêta. Ch³opcy maj¹ byæ silni a dziewczêta mi³e i grzeczne. W tej
gêstej sieci wymagañ ka¿dy stopniowo poznaje w³asn¹ seksualnoœæ i uczy siê j¹ akceptowaæ.
Podsumowuj¹c rozdzia³ o rozwoju psychoseksualnym nale¿y pamiêtaæ, ¿e zwi¹zek o charakterze seksualnym pomiêdzy doros³ym a dzieckiem nigdy nie jest zwi¹zkiem opartym na równych prawach i nigdy nie jest to sytuacja normalna. Zwi¹zki tego typu traktuje siê jako przemoc
seksualn¹, wykorzystanie seksualne, molestowanie seksualne czy te¿ nadu¿ycie seksualne.
Istnieje wyraŸna ró¿nica pomiêdzy seksualnoœci¹ dzieci i seksualnoœci¹ doros³ych. Jak ju¿
wspomniano wczeœniej, dzieci s¹ ciekawe. Zachowuj¹ siê w okreœlony sposób, poniewa¿ chc¹
dowiedzieæ siê nowych rzeczy, podczas gdy doroœli dzia³aj¹ pod wp³ywem po¿¹dania w celu
osi¹gniêcia okreœlonych korzyœci.
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KATALOG PROBLEMÓW
i propozycje, jak je rozwi¹zaæ
Masturbacja – rozmyœlne dotykanie narz¹dów p³ciowych w celu uzyskania satysfakcji seksualnej. U wiêkszoœci osób masturbowanie siê jest faz¹ rozwoju psychoseksualnego. Zdarza
siê, ¿e zachowania masturbacyjne mog¹ byæ objawem nerwicy i sposobem na roz³adowanie
napiêcia i stresu.
Pojawia siê pytanie, czy wychowawca powinien zareagowaæ na tego typu zachowania. W myœl
tego, co zosta³o napisane powy¿ej, odpowiedŸ jest jednoznaczna: nie. Takie zachowania nale¿y potraktowaæ jako intymne prze¿ycie m³odego cz³owieka, na które nie nale¿y przesadnie
reagowaæ.
Inaczej wygl¹da sytuacja, kiedy dochodzi do wspólnej lub wzajemnej masturbacji oraz naruszania intymnoœci innych osób. Podopiecznych nale¿y zdecydowanie poinformowaæ o niestosownoœci takich zachowañ. Wa¿ne jest te¿ podkreœlenie, ¿e prze¿ycia i zachowania seksualne
s¹ intymn¹ i osobist¹ spraw¹ ka¿dego cz³owieka i publiczne ich realizowanie mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na osoby w tym uczestnicz¹ce oraz pozostawiæ uczucie niesmaku.
Polucja (zmaza nocna) – wytrysk nasienia w czasie snu po³¹czony z orgazmem. Pierwsza
polucja jest traktowana jako oznaka fizycznej dojrza³oœci seksualnej. Wystêpuje tak¿e u doros³ych mê¿czyzn w okresie abstynencji seksualnej.
Dla dorastaj¹cych ch³opców to bardzo silne prze¿ycie, czêsto du¿e zaskoczenie. Ch³opcy obawiaj¹ siê, „¿e zmoczyli ³ó¿ko”, „¿e sta³o siê coœ z³ego z ich cia³em”, „¿e s¹ chorzy”. Nie
wiedz¹ jak siê zachowaæ, próbuj¹ ukryæ „dowody winy”. Doros³y opiekun w takiej sytuacji
powinien przede wszystkim udzieliæ rzeczowych informacji. Po pierwsze, ¿e jest to ca³kowicie normalne zjawisko; po drugie, ¿e jest to przejaw dojrzewania organizmu, który w ten
sposób pozbywa siê nadmiaru nasienia.
Menarche (pierwsza miesi¹czka) – niezwykle wa¿na chwila w ¿yciu nastolatki. Wychowawca powinien byæ przygotowany na takie sytuacje. Po pierwsze posiadaæ zapas niezbêdnych
œrodków higienicznych oraz podstawowe informacje na tematy zwi¹zane z higien¹ intymn¹
w okresie miesi¹czki. Poniewa¿ niektóre dzieci maj¹ du¿y opór, ¿eby rozmawiaæ o swoich
osobistych sprawach, nale¿y zapewniæ dostêp do ulotek czy poradników. Postawa wychowawcy powinna charakteryzowaæ siê rzeczowoœci¹ i du¿¹ otwartoœci¹ w podejœciu do proble-
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mu. W takich sytuacjach dziewczynka oczekuje wsparcia, zrozumienia i wyjaœnienia, co siê
dzieje z jej cia³em i jak siê nale¿y siê zachowaæ. Nawet, je¿eli teoretycznie jest przygotowana
do tej chwili, zawsze mo¿e ogarn¹æ j¹ uczucie niepokoju i obawa, czy sobie poradzi z now¹
sytuacj¹.
Wulgaryzmy w s³owach, gestach, postawie cia³a – w takim przypadku powinna nast¹piæ
natychmiastowa reakcja wychowawcy i przerwanie tego typu zachowañ. Mo¿na zastosowaæ
komunikaty: „W naszej dru¿ynie, zastêpie, takie zachowania s¹ nie akceptowane”; „Osoby
nale¿¹ce do naszej grupy obowi¹zuje kodeks zachowania, który wyklucza wulgaryzmy w s³owach i gestach” lub przypomnieæ o zapisach Prawa Harcerskiego: „Harcerz postêpuje po rycersku”, „Harcerz jest czysty w mowie”.
Kolejny krok to wywo³anie dyskusji na ten temat. Nale¿y zrezygnowaæ z moralizowania,
mówienia, co jest dobre, a co z³e, na rzecz osobistych przemyœleñ uczestników zespo³u. Pytania powinny mobilizowaæ do zastanowienia siê, dlaczego niektórzy tak siê zachowuj¹, co im
to daje, co chc¹ osi¹gn¹æ, czy s¹ inne sposoby na realizacjê wskazanych celów; jak siê czuj¹
osoby bêd¹ce obiektem takich ¿artów; jak otoczenie odbiera osoby w ten sposób siê zachowuj¹ce. Dyskusja ma zmobilizowaæ do przemyœleñ i œwiadomych zachowañ. Zawsze jednak,
niezale¿nie od koñcowego efektu, nale¿y podkreœliæ, przywo³aæ lub te¿ ustaliæ zasady obowi¹zuj¹ce w grupie.
Podgl¹dactwo – zachowania, które u dzieci przedszkolnych mog¹ byæ t³umaczone naturaln¹
ciekawoœci¹, chêci¹ porównania swojego cia³a z innym, w wieku póŸniejszym s¹ ju¿ zachowaniem niepo¿¹danym. Podgl¹dactwo wœród nastolatków zawsze powinno byæ odbierane jako
brak szacunku do drugiej osoby i nieposzanowania jej prawa do intymnoœci. Reaguj¹c, przypomnij o zasadach obowi¹zuj¹cych w grupie (dru¿ynie, na obozie) i o tym, ¿e ¿ycie we wspólnocie polega na takim zachowaniu, aby ka¿dy czu³ siê w niej dobrze i bezpiecznie. Zupe³nie
inn¹ skrajnoœci¹ jest zachowanie nastoletnich dziewcz¹t, które same chêtnie prowokuj¹ ch³opców do przygl¹dania siê ich mocno obna¿onym cia³om. Na ca³e szczêœcie problem taki w grupie harcerek nie powinien wyst¹piæ. Gdyby jednak – nie ma lepszego sposobu ni¿ rozmowa
o wartoœciach zapisanych w naszym Prawie, o cnocie, skromnoœci, czystoœci w myœli, mowie
i uczynkach.
Homoerotyzm – polega m.in. na tendencji do przytulania siê dziewcz¹t do siebie. Dziewczêce przyjaŸnie czêsto objawiaj¹ siê trzymaniem za rêce, przytulaniem (bo tak mi smutno), chêci¹ spania w jednym ³ó¿ku (bo noc taka ciemna). Ka¿dy z nas zna takie „papu¿ki nieroz³¹czki”,
ka¿dy te¿ pamiêta, jakie problemy czasem one potrafi¹ spowodowaæ. Nie próbuj oœmieszaæ
takich zachowañ, nie zmieniaj ich na si³ê. Tym bardziej, ¿e czêsto przyjació³ki maj¹ przyzwolenie swoich rodziców na takie zachowania. Zróbcie jednak wszystko, aby tak zorganizowaæ
obozowe czy biwakowe ¿ycie, aby ¿adne z zachowañ nie mia³o powodu czy okazji zaistnieæ
(niech nie bêdzie smutno, strasznie i samotnie). W przypadku ch³opaków homoerotyzm obja-
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wia siê czêsto kultem cia³a i mêskoœci. Ch³opcy lubi¹ porównywaæ nie tylko swój wzrost czy
wielkoœæ miêœni, ale czasem równie¿ rozmiary bardziej intymnych czêœci cia³a. Z ciekawoœci¹
i fascynacj¹ przygl¹daj¹ siê równie¿ dobrze zbudowanemu instruktorowi. Chc¹c w szybkim
tempie nadrobiæ ró¿nicê w masie miêœni mog¹ potem czasem przesadziæ z æwiczeniami fizycznymi a¿ do wyczerpania organizmu. Dobrze jest zwróciæ uwagê ch³opaków na ich inne,
nie tylko fizyczne przymioty a w rozmowy wpleœæ wspomnienia z w³asnego dzieciñstwa,
kiedy „by³em najmniejszy w ca³ej dru¿ynie”, „moja m³odsza siostra mia³a wiêcej si³y ode
mnie” itd.
Przebywanie wychowanków w namiotach p³ci przeciwnej – absolutnie normalne zachowanie wœród m³odych ludzi, którzy ka¿d¹ ciszê nocn¹ uwa¿aj¹ za zbyt wczesn¹ a ka¿dy
zakaz zachêt¹, aby go z³amaæ. Niemniej jednak, nawet pamiêtaj¹c, ¿e ka¿dy z nas to przeszed³, bezwzglêdnie nie wolno przyzwalaæ na przebywanie ch³opców w namiotach dziewcz¹t
podczas ciszy nocnej i dziewcz¹t w namiotach ch³opców. Generalnie – po og³oszeniu ciszy
nocnej ka¿dy ju¿ do rana przebywa we w³asnym namiocie (kampingu, sali) i to na w³asnym,
oddzielnym pos³aniu. Nie powinno byæ problemów z egzekwowaniem takiej zasady pod warunkiem konsekwentnego dzia³ania i osobistego przyk³adu kadry, która równie¿ nie mieszka
koedukacyjnie!!!!
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BLISKOŒÆ, KONTAKT OSOBISTY
Oddzia³ywanie i wychowywanie w harcerstwie zawsze zwi¹zane jest z kontaktem osobistym
instruktorów i wychowanków, z budowaniem ich wzajemnych relacji. Relacje te czêsto staj¹
siê bardzo bliskie. Instruktorzy wczuwaj¹ siê w sytuacjê swoich podopiecznych, troszcz¹ siê
o nich, zwracaj¹ uwagê na ich potrzeby i uczucia. To niezwykle wa¿ny element wychowania.
Bez niego wychowanie straci³oby wiele na swojej wartoœci.
Czym jest bliskoœæ?
Bliskoœæ to „serdecznoœæ, za¿y³oœæ, przyjazne stosunki” – id¹c za s³ownikiem jêzyka polskiego. „To osobisty kontakt, który zbli¿a ludzi” – tak mówi¹ o bliskoœci skauci holenderscy. To
porozumienie i zrozumienie na p³aszczyŸnie intelektualnej, emocjonalnej lub fizycznej. Takie
bliskie kontakty maj¹ osobisty i poufny charakter. Czêsto towarzyszy im intymna atmosfera.
P³aszczyzny bliskoœci
Bliskie i za¿y³e relacje powstaj¹ na ró¿nych p³aszczyznach. Po³¹czyæ mog¹ np. wspólne zainteresowania. Rozmowy na wa¿ne tematy, wspólne poszukiwanie i odkrywanie nowych informacji i umiejêtnoœci, rozwijanie i pog³êbianie swoich pasji. To zbli¿enie na p³aszczyŸnie
intelektualnej.
Czêsto m³ody cz³owiek znajduje u doros³ego instruktora zrozumienie swojej sytuacji rodzinnej czy emocjonalnej. Obdarza go zaufaniem, czyni powiernikiem tajemnic ¿ycia osobistego.
Dzieli siê z nim wa¿nymi informacjami o sobie, szukaj¹c odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania.
Znajduje w nim przyjaciela i otrzymuje wsparcie, jakiego czasem brak jest w domu rodzinnym. Mo¿emy mówiæ wtedy o bliskoœci emocjonalnej. Czytanie swoich wierszy i œpiewanie
przy ognisku oraz œmianie siê z tych samych zabawnych sytuacji równie¿ ³¹czy magicznymi
wiêzami przyjaŸni.
Za¿y³oœæ powstaje równie¿ na p³aszczyŸnie fizycznej. W naszej metodzie jest mnóstwo gier
i zabaw ruchowych, zawieraj¹cych elementy kontaktu fizycznego. Wspólna zabawa, wysi³ek
fizyczny, wspólne pokonywanie przeszkód, zdobywanie szczytów, dostarcza wielu g³êbokich
prze¿yæ. Zdarzaj¹ siê te¿ sytuacje wymagaj¹ce przytulenia przestraszonego i p³acz¹cego dziecka.
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To bardzo naturalna i odpowiednia reakcja instruktora, który chce zadbaæ o samopoczucie
podopiecznego.
Bliskoœæ jest wiêc nieod³¹cznym elementem oddzia³ywañ wychowawczych w harcerstwie.
Nale¿y jednak odró¿niæ j¹ od bliskoœci, która narusza granice osobiste drugiej osoby, nacechowanej erotyzmem, od kontaktów przepe³nionych niezdrowymi emocjami, od bliskoœci
budowanej na intymnoœci seksualnej.
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ODPOWIEDZIALNOŒÆ INSTRUKTORÓW
Instruktor harcerski jest odpowiedzialny za powierzonych swojej opiece m³odych ludzi. Oznacza to, ¿e odpowiada za ich bezpieczeñstwo podczas organizowanych zajêæ i ma œwiadomoœæ,
¿e istot¹ jego s³u¿by jest tworzenie sytuacji wychowawczych. Sytuacje te powinny byæ przemyœlane, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci oraz sprzyjaj¹ce kszta³towaniu charakteru m³odych ludzi. Przez uczestnictwo w wykreowanych przez instruktora wydarzeniach
dziewczêta i ch³opcy ucz¹ siê, zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci, poznaj¹ i przyswajaj¹ wartoœci.
Do wychowawców œwiadomych swojej roli i przewagi nad wychowankami (doros³y zawsze
ma nad dzieckiem przewagê wynikaj¹c¹ z wiedzy, umiejêtnoœci spo³ecznych i doœwiadczeñ),
nale¿y zatem m¹dre i jasne okreœlanie granic w codziennych kontaktach z dzieæmi, tak by
zadbaæ o ich potrzeby emocjonalne ale równie¿ by nie nadu¿ywaæ ich dzieciêcej otwartoœci
oraz zaufania, jakim obdarzyli swoich opiekunów. I ostatecznie, by przez osobisty przyk³ad
wpajaæ im prawdziwe wartoœci tkwi¹ce w zdrowych i uczciwych relacjach miêdzyludzkich.
Koniecznoœæ okreœlania wyraŸnych granic dotyczy zw³aszcza sytuacji intymnych i kontaktów
osobistych. Tak w przypadku kontaktów instruktorów z wychowankami, harcerek i harcerzy
miedzy sob¹ oraz zachowania samych instruktorów w relacjach z innymi instruktorami. Zasady postêpowania musz¹ byæ jasne dla dziewcz¹t i ch³opców, tak by wiedzieli, jakie ich zachowania s¹ zgodne z przyjêtym systemem wartoœci s¹ w³aœciwe, a jakie nie. Pozwoli im to
w przysz³oœci samodzielnie oceniaæ sytuacje i podejmowaæ decyzjê o tym, jak chc¹ post¹piæ.
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OKREŒLANIE GRANIC
Okreœlanie granic w bliskich i intymnych kontaktach czêsto sprawia nam du¿o k³opotu. Dzieje siê tak dlatego, ¿e granice te nie s¹ jednakowe dla wszystkich. Wp³ywaj¹ na nie czynniki
takie, jak wiek uczestników, ich p³eæ czy stopieñ za¿y³oœci oraz ca³y szereg czynników indywidualnych dla ka¿dego uczestnika, np. wartoœci i przyzwyczajenia wyniesione z domu, jak
równie¿ jego dotychczasowe doœwiadczenia w kontaktach spo³ecznych. Niektórzy na przyk³ad maj¹ trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów. By osi¹gn¹æ sukces w tej dziedzinie, musz¹
prze³amywaæ swoje lêki i bariery. Innym przychodzi to z ³atwoœci¹. Granice s¹ wyznaczane
i zale¿ne od naszych umiejêtnoœci spo³ecznych.
Przeczytajcie poni¿sze opisy ró¿nych sytuacji (z harcerskiej codziennoœci) i porozmawiajcie
o nich lub o im podobnych, z jakimi siê spotkaliœcie.
Relacje instruktorów z wychowankami
1. Kaœka na wiosnê, tu¿ po swoich 13 urodzinach, wst¹pi³a do dru¿yny. Bardzo podoba³a siê jej serdeczna i bezpoœrednia atmosfera panuj¹ca na zbiórkach. Na wakacje
wyjecha³a z dru¿yn¹ na obóz. Z du¿ym zdziwieniem obserwowa³a to, ¿e harcerki siadaj¹ czêsto na kolanach dru¿ynowego. Zauwa¿y³a te¿ rywalizacjê miêdzy dziewczêtami o wzglêdy dru¿ynowego.
2. Oskar jest ratownikiem na obozie letnim. Ca³y dzieñ spêdza nad wod¹. Dba o bezpieczeñstwo harcerek i harcerzy korzystaj¹cych z k¹pieliska. Nie ma czasu na spotkania z dziewczynami. Ale jest jedna, która bardzo mu siê podoba. To piêtnastoletnia
Julka z ¿eñskiej dru¿yny. Ona te¿ ma czas bardzo zajêty. Na spacer po lesie mo¿e
umówiæ siê z ni¹ dopiero po ciszy nocnej.
3. Zbyszek, 21-letni dru¿ynowy dru¿yny wêdrowniczej, jest pod du¿ym urokiem dziewcz¹t z najstarszego zastêpu. Adoruje je chêtnie i nie unika ich towarzystwa. Na letnim
obozie widziano go, jak ca³owa³ siê z jedn¹ z nich pod namiotem, obejmuj¹c j¹ ciasno
w talii i dotykaj¹c jej poœladków.
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4. W tym roku ca³a kadra na letnim obozie postanowi³a zadbaæ o sprawy higieny.
Miêdzy podobozami og³oszono nawet wspó³zawodnictwo. W obozie Anki najwiêkszy
problem jest z zastêpem „Soko³ów”. Jak wielu 11-latków nie maj¹ czasu na zmianê
bielizny. Najchêtniej wcale by jej nie zmieniali. Przyboczny ustali³ z ch³opakami obowi¹zuj¹ce zasady. Pozosta³o tylko egzekwowaæ ich przestrzegania i kontrolowaæ. Po
og³oszeniu ciszy nocnej Anka sama sprawdza czystoœæ. W namiocie „Soko³ów” ka¿e
œci¹gaæ ch³opakom spodnie od pi¿amy by sprawdziæ, czy nie œpi¹ w bieliŸnie.
5. Krzysztof uwa¿a, ¿e najpiêkniejsze w harcerstwie jest braterstwo i przyjaŸñ. Po
bratersku podchodzi te¿ do harcerek. Jak rozmawia z nimi, zawsze jest bardzo blisko
i chêtnie przytula je do siebie.
Czy w opisanych powy¿ej sytuacjach zosta³y przekroczone jakieœ granice i czyje? Czy intencje instruktorów i instruktorek zawsze s¹ oczywiste i w³aœciwe? Spróbujcie wyobraziæ sobie,
jak postrzegaj¹ takie sytuacje:
– rodzice harcerek i harcerzy,
– dziennikarze gazety regionalnej,
– nauczyciele,
– harcerki i harcerze.
Te same sytuacje dla jednych s¹ naturalnymi wydarzeniami, jakich dostarcza ¿ycie, a dla innych to wydarzenia naruszaj¹ce drastycznie ich granice osobiste, powoduj¹ce wewnêtrzne
urazy. Czêsto wydaje nam siê, ¿e na tyle znamy swoje harcerki i harcerzy, ich potrzeby i doœwiadczenia, ¿e z ³atwoœci¹ potrafimy oceniæ, czy jakaœ sytuacja im zagra¿a. Prawda jednak
jest taka, ¿e najczêœciej nie wiemy nawet, czy jakieœ granice zosta³y przekroczone. Wszystko
gubi siê w grach i zabawach oraz w tym, ¿e dziewczêta i ch³opcy nie chc¹ odstawaæ od grupy,
nie chc¹ siê odró¿niaæ. Najbardziej niepokoj¹ce wydaje siê to, i¿ nie wyznaczaj¹c granic,
sankcjonujemy ró¿ne sytuacje o w¹tpliwych walorach wychowawczych, pozwalaj¹c, by stawa³y siê norm¹ w oczach m³odych ludzi. Przyk³adów na potwierdzenie tej tezy w „harcerskiej
praktyce” znajdziemy wiele:
– wszelkie zabawy prowokuj¹ce dotykanie siê i ca³owanie,
– publiczne oœmieszanie i poni¿anie podczas zabaw, jakich mnóstwo mamy na ogniskowe
wieczory,
– wszelkie zajêcia stwarzaj¹ce mo¿liwoœæ bliskiego kontaktu, które nie maj¹ ¿adnego motywu dydaktycznego, ale traktujemy je jako atrakcyjne „bo s¹ fajne” (masa¿e zespo³owe
i indywidualne, piramidy budowane z dziewcz¹t i ch³opców, zabawy symuluj¹ce ruchy
kopulacyjne itp.),
– krêpuj¹ce warunki do mycia siê albo wrêcz zwyczaj, ¿e na trzydniowych biwakach nie
trzeba siê myæ,
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– wreszcie niew³aœciwe siadanie dorastaj¹cych dziewcz¹t na kolanach doros³ych mê¿czyzn.
Jeœli ktoœ ma w¹tpliwoœci w sprawie siadania na kolanach, to niech odpowie na pytanie: jakie
intencje wychowawcze ma doros³y mê¿czyzna pozwalaj¹cy siadaæ na swoich kolanach czternastolatce?
Relacje instruktorskie
Instruktorzy przez swoje czêste kontakty z m³odymi ludŸmi staj¹ siê w ich oczach noœnikami
wartoœci, swojego rodzaju wzorcami osobowymi. Dziewczêta chc¹ byæ takie jak ich dru¿ynowa, ch³opcy æwicz¹, by sprawnoœci¹ dorównaæ dru¿ynowemu. Zachowanie instruktorów jest
poddane ci¹g³ej obserwacji i naœladowane. Uwadze nie umykaj¹ najdrobniejsze gesty i s³owa.
To, jak mówi¹, co myœl¹, jak siê ubieraj¹, z czego siê œmiej¹, a z czego nie, jest przyswajane
i uwewnêtrzniane. W ten sposób kszta³tuje siê osobisty system wartoœci m³odzie¿y, ich postawy i zachowania. W tym równie¿ postawy i zachowania dotycz¹ce kontaktów uczuciowych
i intymnych.
Poni¿ej kilka sytuacji, prezentuj¹cych postawy i zachowania instruktorów w trakcie pe³nienia
s³u¿by. Spróbujmy popatrzeæ na nie przez pryzmat przekazywanych przez instruktorów wartoœci. Jakie wartoœci, jak¹ wiedzê i umiejêtnoœci kszta³tujemy i czy o nie nam chodzi³o?
6. Ewa i Piotr od pó³ roku prowadza razem gromadê zuchow¹. Piotr ma 18 lat i jest
przybocznym. Ewa, dru¿ynowa, skoñczy³a 24. Wspólne przygotowywanie zbiórek i omawianie ich póŸniej bardzo ich do siebie zbli¿y³o. Obydwoje nie kryj¹ swoich uczuæ
przed zuchami.
7. Kasia i Zbyszek s¹ dru¿ynowymi dwóch dru¿yn harcerskich w swoim hufcu Na
wakacjach obie dru¿yny wyje¿d¿aj¹ razem na obóz pod namioty. Kasia i Zbyszek od
roku s¹ razem. W czasie obozu mieszkaj¹ w jednym namiocie. Nie maj¹ te¿ nic przeciwko, by pozosta³a kadra obozowa mieszka³a w namiotach koedukacyjnych.
8. Ma³gorzata (lat 24) jest komendantk¹ szczepu. Przygotowuj¹c letni obóz wyje¿d¿a
z ca³¹ przysz³¹ kadr¹ na biwak przedobozowy. Trzeba dopracowaæ program obozu
i podzieliæ siê zadaniami. W swojej kadrze ma dziewczyny i ch³opaków, którzy wyszli
z jej szczepu. Znaj¹ siê dobrze, znaj¹ te¿ wymagania. Wszyscy wiedz¹, ¿e na obóz
pojad¹ tylko ci, którzy „potrafi¹ trzymaæ pion i poziom”, tzn. ci, którzy wiedz¹, ¿e na
obozie jest czas na pracê i s³u¿bê a nie na afiszowanie siê ze swoimi uczuciami. Na
realizacjê osobistych potrzeb przyjdzie pora po obozie. W doœæ licznym zespole kadrowym s¹ pary, ale wszyscy rozumiej¹, ¿e na obozie trzymanie siê za r¹czki nie jest
w dobrym stylu.
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9. Monika i Pawe³ s¹ studentami I roku pedagogiki. Obydwoje s¹ instruktorami harcerskimi i na wakacjach wyjechali razem ze swoim szczepem na obóz pod namiotami.
Od dwóch miesiêcy s¹ te¿ razem prywatnie. Wszyscy o tym wiedz¹, bo z namiotu kadrowego czêsto s³ychaæ ich k³ótnie. Komendant obozu te¿ ju¿ dostrzeg³, ¿e chodz¹
obydwoje naburmuszeni i oskar¿aj¹ wzajemnie o przeró¿ne „zbrodnie”.
Zdarza siê, ¿e m³odym instruktorom ciê¿ko powstrzymaæ siê od okazywania uczuæ swoim
sympatiom. T³umacz¹ to naturalnoœci¹ zachowania (lub tym, ¿e w³aœnie w ten sposób kszta³tuj¹ u dorastaj¹cej m³odzie¿y postawy wobec mi³oœci). Czy jednak zawsze mog¹ i powinni
zachowywaæ siê przy dziewczêtach i ch³opcach tak, jakby byli wœród rówieœników? Czy rzeczywiœcie nadmierne okazywanie uczuæ jest tym, w³aœnie czego m³odzieñcom i dorastaj¹cym
dziewczêtom potrzeba najbardziej? Wydaje siê, ¿e ca³y otaczaj¹cy œwiat umówi³ siê na systematyczne bombardowanie m³odzieñczych umys³ów t¹ tematyk¹. Maj¹ tego mnóstwo w telewizji, prasie, Internecie i na podwórku. Sprawy uczuæ nie s¹ jednak takie proste nawet dla
instruktorów, którzy te¿ czêsto nie radz¹ sobie ze swoimi emocjami. Dla komendanta obozu
gorsza ni¿ konflikt uczuciowy wœród kadry jest chyba tylko powódŸ. Emocje towarzysz¹ce
mi³oœci s¹ tym bardziej skomplikowane dla ma³olatów, kiedy pojawiaj¹ siê jako zupe³nie
nowe doœwiadczenie, przy którym do burzy hormonów dochodzi jeszcze chaos informacyjny
i ró¿norodne naciski grupy rówieœniczej. Pod rozwagê zatem poddajê braci instruktorskiej,
czy nie bardziej wskazane by³oby uczyæ powœci¹gania swoich uczuæ i subtelnoœci w ich wyra¿aniu, zamiast prezentowaæ swobodê zachowania w³aœciw¹ obecnym czasom. Nie oznacza to
oczywiœcie sfery tabu w naszych oddzia³ywaniach, lecz wiêksz¹ dba³oœæ o swoje zachowania
i gesty oraz wiêksz¹ uwagê poœwiêcon¹ kreowanym przez nas sytuacjom wychowawczym.
Dzieci te¿ przekraczaj¹ granice
Nawet gdy instruktorzy opatrz¹ stosown¹ refleksj¹ ka¿d¹ proponowan¹ dzieciom zabawê i zadanie, przemyœl¹ bardzo dok³adnie swoje zachowanie, gesty i s³owa to jeszcze niestety nie
znaczy, ¿e odnieœli sukces. Pu³apki bowiem czyhaj¹ zewsz¹d.
10. Wszystkie dziewczyny kochaj¹ siê w przybocznym. Czarek, tak ma na imiê przyboczny, jest najprzystojniejszy z ca³ej kadry. Ma 18 lat i taki czaruj¹cy uœmiech. Baœka
(lat 12) zawsze stara siê byæ jak najbli¿ej, kiedy tylko maj¹ razem zajêcia. Wieczorem
wymyka siê z namiotu i prosi Czarka, by poca³owa³ j¹ na dobranoc. W domu zawsze
dostaje buzi na dobranoc.
11. Oœmioletni Jacuœ czêsto budzi siê w nocy z p³aczem. Ma jakieœ straszne sny. Przyboczny Heniek stara siê go uspokoiæ. Jacek prosi, by pole¿a³ z nim trochê i na pewno
zaœnie. To zawsze pomaga.
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12. Ma³a Agatka najchêtniej siedzia³aby ca³y czas na kolanach druhny Joli. Wtedy
czuje siê pewnie, uœmiecha siê i jest spokojna. Inne dzieci zauwa¿y³y ju¿, ¿e Agatka ma
jakieœ specjalne wzglêdy. Druhna Jola próbuje daæ Agatce jakieœ zajêcie, ale ona
szybko nudzi siê wszystkim i wraca do druhny.
13. Julka ma15 lat i jest bardzo ³adn¹ dziewczyn¹. Ale jej prawdziw¹ dum¹ s¹ d³ugie,
bursztynowe w³osy. Julka systematycznie je szczotkuje. Podczas poobiedniej przerwy
prosi o ich rozczesanie druha S³awka (18 lat), oboŸnego na obozie.
14. Kaœka jest najzgrabniejsza z ca³ego zastêpu starszych dziewczyn. W ci¹gu ostatniego roku jej cia³o nabra³o jeszcze trochê kobiecych kszta³tów. Wreszcie mo¿e ubieraæ krótkie, biodrowe spodenki oraz idealnie pasuj¹c¹ do nich koszulkê, która nie
siêga nawet pêpka. Zmiany te zauwa¿aj¹ ch³opaki, zw³aszcza ci starsi. Obojêtne nie
jest to te¿ Bartkowi, dziewiêtnastoletniemu dru¿ynowemu. Nie bardzo wie, gdzie ma
patrzeæ, jak Kaœka jest blisko, chyba siê czerwieni i nawet zaczyna j¹kaæ.
To czêsto spory k³opot dla instruktora i czasem trzeba siê nieŸle nag³owiæ, ¿eby wymyœliæ
takie wyjœcie z sytuacji, by nie uraziæ uczuæ zucha, harcerki czy harcerza a jednoczeœnie wyjœæ
z tego z twarz¹. Wiemy przecie¿, ¿e ich zachowanie nie jest niczym z³ym. Wynika z potrzeb
w³aœciwych dla wieku i poziomu rozwoju psychoseksualnego dziecka. To naturalne, ¿e dzieci
staraj¹ siê zwróciæ na siebie uwagê i zabiegaj¹ o sympatiê swoich dru¿ynowych. I czasem
zrobi¹ wszystko co tylko wymyœl¹, ¿eby zas³u¿yæ na pog³askanie po g³owie, zw³aszcza jeœli
dru¿ynowy jest jedynym doros³ym, który dostrzega starania i osi¹gniêcia dziecka. Normaln¹
sytuacj¹ jest te¿ to, ¿e dzieci boj¹ siê ciemnoœci i ¿e szukaj¹ wtedy wsparcia u doros³ych.
Powinniœmy jednak unikaæ takich sytuacji, w których mog³yby zostaæ przekroczone przez
doros³ego osobiste czy intymne granice dziecka, zw³aszcza gdy ono nie ma tego œwiadomoœci. Nie ma pewnie ¿adnych z³ych intencji 15-letnia Julka prosz¹ca o rozczesanie jej w³osów.
Ale mo¿e to byæ wystarczaj¹co niezrêczna i niewygodna sytuacja dla m³odego instruktora,
podobnie jak prowadzenie zajêæ ze sk¹po ubranymi nastolatkami. Przecie¿ nasi instruktorzy
to czasem tylko trochê starsze dziewczêta i trochê tylko starsi ch³opcy. Za¿enowany i j¹kaj¹cy
siê oboŸny nie bêdzie mia³ odpowiedniego autorytetu. A zawstydzonej przybocznej trudniej
bêdzie prowadziæ zajêcia z samarytanki.
Mam nadziejê, ¿e powy¿sze opisy sytuacji i dorzucona do nich garœæ refleksji sta³a siê swojego rodzaju rozmow¹ lub mo¿e g³osem w dyskusji o dojrza³ej s³u¿bie instruktorskiej. Tak¹
bowiem staje siê s³u¿ba, której towarzysz¹ refleksje i w której nie przestajemy zadawaæ sobie
pytañ o jakoœæ naszej pracy, o jej uczciwoœæ i czyste intencje. Mamy wtedy szansê obserwowaæ, jak rosn¹ i rozwijaj¹ siê dziewczêta i ch³opcy z naszych dru¿yn i szczepów, a jednoczeœnie dbamy te¿ o to, by patrz¹cy z zewn¹trz na nasze dzia³ania rodzice czy inni doroœli nie
mieli w¹tpliwoœci, ¿e nasze zachowania s¹ s³uszne i uczciwe, a intencje czyste.

Poradnik dla instruktorów harcerskich

19

MOLESTOWANIE SEKSUALNE, PEDOFILIA
– materia³y z serwisu www.zlydotyk.onet.pl3)
Co jakiœ czas wstrz¹saj¹ nami informacje prasowe o tym, ¿e kolejna osoba doros³a zajmuj¹ca
siê wychowywaniem czy nauczaniem dzieci (kap³an, nauczyciel, wychowawca z Domu Dziecka, rodzic) seksualnie wykorzystywa³a swojego podopiecznego. Zawsze budzi to w nas oburzenie, zniesmaczenie, protest. Niestety, kilkakrotnie to instruktora harcerskiego media, a czasem
równie¿ s¹d, oskar¿y³ o molestowanie seksualne dzieci. Wtedy to nas boli. Prawdopodobnie
takich sytuacji nie da siê unikn¹æ. W du¿ej organizacji, jak¹ jest ZHP, zawsze znajdzie siê
ktoœ, czyje postawy s¹ niew³aœciwe czy wrêcz patologiczne. Wa¿ne jednak wydaje siê to, aby
zawsze w takiej sytuacji wiedzieæ, jak zareagowaæ, jakie kroki poczyniæ. Z drugiej strony,
jako rzecznicy dzieci, instruktorzy harcerscy powinni posiadaæ podstawow¹ wiedzê na temat
coraz czêstszego krzywdzenia seksualnego dzieci, aby móc je zdiagnozowaæ i kompetentnie
pomóc dziecku. St¹d te¿ w tym poradniku rozdzia³ poœwiêcony pedofilii i molestowaniu seksualnemu.
Zachowania seksualne wobec dzieci spotykamy w wielu kulturach i okresach historii. S¹ to
m.in. rytualna przemoc seksualna, kazirodztwo, pozaseksualnie motywowane zachowania
agresywne (np. deflorowanie córki wroga), obyczajowo akceptowane zachowania (np. Nowa
Gwinea lub staro¿ytna Grecja) oraz ekshibicjonizm i pedofilia rozumiane jako dewiacje.
Z molestowaniem seksualnym wi¹¿e siê narastaj¹ce zjawisko pornografii dzieciêcej oraz dzieciêcej prostytucji. Innym groŸnym zjawiskiem jest przemoc rytualna, obejmuj¹ca maltretowanie fizyczne, psychiczne oraz seksualne. Specjalnego znaczenia nabiera fakt, ¿e istnieje coraz
silniejsza tendencja wœród osób dotkniêtych tego typu dewiacj¹ oraz wœród wyznawców daleko id¹cej politycznej poprawnoœci do traktowania pedofilii jako rodzaju nieszkodliwych
„upodobañ seksualnych”. Liczebnoœæ ziemskiej populacji wci¹¿ siê zwiêksza, co oznacza, ¿e
odsetek populacji dewiacyjnych zawiera coraz wiêksz¹ liczbê ludzi. Na wzór homoseksualistów staraj¹ siê oni zalegalizowaæ swoje dzia³ania przez np. nacisk na obni¿anie tzw. AoC
(Age of Constent – wiek przyzwolenia). Do dewiacji dorabiana jest filozofia, odwo³uj¹ca siê
do wzorów staro¿ytnych – poszukiwane s¹ tak¿e ró¿nego rodzaju „dowody” œwiadcz¹ce, ¿e
wspó³¿ycie seksualne dzieci z doros³ymi nie jest szkodliwe a nawet ma na dzieci dobroczynny
wp³yw. Sprzyja temu zjawisku na przyk³ad anonimowoœæ Internetu (…). Wydaje siê, ¿e nie
istniej¹ na razie narzêdzia czy mechanizmy, które pozwoli³yby na zahamowanie tego procesu.
Objawy stwierdzane u dzieci i nastolatków – ofiar wykorzystywania seksualnego, czêsto maj¹
charakter ogólny i nie ró¿ni¹ siê od objawów innych traumatycznych prze¿yæ, powoduj¹cych
u dziecka napiêcie i niepokój. Niektórzy autorzy przypuszczaj¹, ¿e mo¿na je wyjaœniæ takimi
czynnikami, jak konflikty rodzinne, wczeœniejsze traumatyczne zdarzenia i/lub p³eæ dziecka.
Ale istniej¹ te¿ objawy specyficzne, takie jak nietypowe zachowania seksualne i przejawy
stresu pourazowego (PTSD). Bycie ofiar¹ wykorzystywania seksualnego wi¹¿e siê równie¿

3) Autor: Prof William Friedrich, Mavo Clinic, Rochester, USA
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z takimi specyficznymi objawami, jak depresja, agresja i sk³onnoœæ do wycofywania siê z kontaktów spo³ecznych. Wykorzystywanie seksualne wp³ywa nie tylko na zachowanie dziecka.
Zwiêksza te¿ poziom seksualizacji relacji interpersonalnych. M³odzie¿ bêd¹ca ofiar¹ wykorzystywania seksualnego przejawia wiêcej ryzykownych zachowañ seksualnych. Te zachowania silnie koreluj¹ z przemoc¹ fizyczn¹, stresem ¿yciowym i zaburzonymi relacjami rodzinnymi.
U ofiar stresu pourazowego, spowodowanego doœwiadczeniem wykorzystywania seksualnego, mo¿e dojœæ do zak³ócenia rozwoju, a przykre objawy mog¹ siê u nich pojawiaæ sporadycznie lub utrzymywaæ siê na sta³ym poziomie do koñca ¿ycia. Badania podaj¹, ¿e du¿a czêœæ
dzieci, wobec których dopuszczono siê wykorzystania seksualnego (43,9%), skierowanych
do poradni zdrowia psychicznego cierpi na pe³noobjawowy stres pourazowy. Ofiary wykorzystywania seksualnego odczuwaj¹ wstyd, ale czêsto równie¿ obwiniaj¹ siebie i czuj¹ siê bezradne.
Artyku³ W. Friedricha mo¿na znaleŸæ w kwartalniku
„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 1/2002
w ca³oœci poœwiêconym problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci.
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ZASADY POSTEPOWANIA:
„PRZEKROCZENIE STREFY BLISKOŒCI”
Dlaczego czêsto nie reagujemy albo nie wiemy, jak zareagowaæ na dziwne sytuacje, na niepokoj¹ce opowiadania dzieci na temat wydarzeñ obozowych, na to, co widzimy? Bo zdajemy
sobie sprawê, ¿e wiêkszoœæ tych obserwowanych zdarzeñ nie jest niczym z³ym – ¿e to tylko
fajna zabawa, dobry ¿art, naturalna reakcja. I rzeczywiœcie tak jest najczêœciej. Dru¿ynowy
bierze zucha na kolana, bo ten p³acze, przytulamy harcerkê, bo tego wymagaj¹ regu³y zabawy,
k³adziemy harcerzy ciasno w jednym namiocie – aby by³o im cieplej na zimowym biwaku. Ale
to wszystko mo¿e:
– Przekroczyæ cienk¹ liniê dozwolonej bliskoœci i kogoœ zraniæ,
– Naraziæ nas na podejrzenia, insynuacje, problemy,
– Zamaskowaæ, rozmyæ, ukryæ inne, umyœlnie ju¿ podejmowane dzia³ania, których ju¿ zaakceptowaæ nie mo¿na.
Atmosfera bliskoœci to naturalna konsekwencja stosowania metody harcerskiej. Wspólne
wykonywanie zadañ i prze¿ywanie wa¿nych chwil, przebywanie razem, przyjaŸñ, braterstwo
powoduj¹, ¿e czujemy siê naprawdê blisko i bezpiecznie wœród innych harcerzy. Jednak oprócz
normalnej bliskoœci mo¿e pojawiæ siê bliskoœæ niepo¿¹dana. Niestety, zdarza siê, ¿e ludzie
nadu¿ywaj¹ w³adzy, jak¹ daje im ich pozycja, do wykorzystywania seksualnego, naruszenia
wolnoœci seksualnej drugiego cz³owieka, godzenia w obyczajnoœæ. Takie przypadki pojawiaj¹
siê niestety tak¿e w ruchu skautowym i jest to sytuacja nie do przyjêcia. Z drugiej strony nie
chcemy, aby zwyczajne pojmowanie bliskoœci zosta³o tutaj przys³oniête przez jej niew³aœciwe
znaczenie. Gdzie jednak dok³adnie wyznaczyæ granicê? Jak instruktorzy podchodz¹ do zagadnienia bliskoœci i seksualnoœci w naszej organizacji?
Opisane poni¿ej zasady postêpowania maj¹ wiêc na celu:
– przedstawienie szybkiego, w³aœciwego, wspólnego dla ca³ej organizacji dzia³ania w przypadku podejrzeñ o to, ¿e ktoœ krzywdzi lub jest krzywdzony seksualnie,
– wprowadzenie kilku nienaruszalnych zasad ochraniaj¹cych instruktorów naszej organizacji przed nies³usznymi pos¹dzeniami.
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OSOBA ZAUFANA W GRUPIE
(hufcu, szczepie, komendzie obozu)
Za wszystko, co dzieje siê w hufcu, odpowiada jego komendant i cz³onkowie komendy. Oczywiœcie s¹ oni równie¿ odpowiedzialni za wdro¿enie i przestrzegania obowi¹zuj¹cych w ZHP
zasad postêpowania i zarz¹dzanie ewentualn¹ sytuacj¹ kryzysow¹. Ze wzglêdu jednak na delikatnoœæ i wagê tematu oraz potrzebê specjalistycznego przygotowania nie zawsze to komendant hufca jest najbardziej odpowiedni¹ osob¹ do reagowania i pomocy w sytuacjach, kiedy
naruszana jest wolnoœæ seksualna lub obyczajnoœæ któregoœ z cz³onków hufcowej wspólnoty.
Komendant hufca nie musi byæ przecie¿ pedagogiem czy psychologiem, a zadania, którymi
zajmuje siê na co dzieñ, nie zawsze mog¹ mu pozwoliæ na rzetelne, czasoch³onne zajêcie siê
problemem, konkretnym przypadkiem. Wiêkszoœæ naszych dru¿ynowych tak¿e nie jest przygotowana do podejmowania psychologicznej przecie¿ interwencji. Warto wiêc pomyœleæ w hufcu, kto inny móg³by pe³niæ rolê tzw. osoby zaufanej.
Dlaczego warto wyznaczyæ w hufcu (chor¹gwi, szczepie) osobê zaufan¹?
Pomimo wszystkich œrodków ostro¿noœci, które podejmiemy, ci¹gle istnieje ryzyko, ¿e ktoœ
pracuj¹cy z dzieæmi ³amie ustalone zasady postêpowania. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e mamy podejrzenia co do postêpowania któregoœ z instruktorów lub innych doros³ych dzia³aj¹cych w naszym harcerskim krêgu. Mo¿e równie¿ niepokój wzbudziæ nasz podopieczny. Zdarza siê, ¿e
jego zachowania wskazuj¹, ¿e mo¿e mieæ problemy o pod³o¿u psychoseksualnym. Nie jesteœmy specjalistami w tej dziedzinie, nie chcemy nikogo skrzywdziæ swoimi nies³usznymi byæ
mo¿e podejrzeniami, nie mo¿emy te¿ o tym rozmawiaæ z ka¿dym, aby sprawdziæ, czy nasze
podejrzenia s¹ s³uszne. Warto w takich sytuacjach mieæ w swojej instruktorskiej wspólnocie
osobê zaufan¹. Mo¿e to byæ instruktor komendy hufca, krêgu instruktorskiego, komendy obozu,
który nie jest bezpoœrednio zaanga¿owany w sprawê, ale jest na przyk³ad specjalist¹ w dziedzinie (pedagog, psycholog, seksuolog). Mo¿e to byæ te¿ ktoœ spoza harcerstwa (np. zaprzyjaŸniony pracownik poradni pedagogiczno-psychologicznej). Najwa¿niejsze, aby instruktor,
który ma w¹tpliwoœci dotycz¹ce zachowañ innego instruktora, innego doros³ego lub dziecka
móg³ je skonsultowaæ szybko, profesjonalnie i przede wszystkim dyskretnie. Czêsto zdarza
siê, ¿e osoby, które coœ wiedz¹ lub coœ podejrzewaj¹, zatrzymuj¹ tê wiedzê dla siebie, nie
chc¹c zawracaæ g³owy komuœ innemu lub nie wiedz¹ po prostu, do kogo siê zwróciæ. Aby
zapobiec takim sytuacjom, warto, aby dzieci, cz³onkowie kadry i rodzice wiedzieli, do kogo
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zwróciæ siê z tymi i innymi pojawiaj¹cymi siê sprawami. Osoba zaufana powinna zaœ byæ
znana wszystkim w danej wspólnocie instruktorskiej i, jak sama nazwa wskazuje, powinna
budziæ zaufanie. Nie zawsze musi czy powinien to byæ bezpoœredni prze³o¿ony (np. komendant hufca). Nie ka¿dy instruktor w naszej organizacji jest przygotowany do rozmawiania
o tak intymnych tematach, nie do ka¿dego te¿ mamy wystarczaj¹ce zaufanie. Nie ka¿dy bêdzie umia³ postêpowaæ konsekwentnie, oddzieliæ prywatne sympatie lub antypatie od faktów.
Argumentem za tym, aby by³a to osoba inna ni¿ najbardziej aktywni instruktorzy hufca, jest
te¿ czas, którego taka osoba powinna mieæ wystarczaj¹co du¿o, aby rzetelnie odpowiedzieæ
na okazane jej zaufanie.
Cechy osoby zaufanej
Istnieje kilka warunków, które osoba zaufana powinna spe³niaæ. Powinna ona umieæ s³uchaæ
i mieæ zawsze oczy i uszy otwarte. Powinna byæ poœrednikiem pomiêdzy cz³onkami kadry
oraz pomiêdzy cz³onkiem kadry i harcerk¹/harcerzem lub rodzicami. Powinna te¿ chcieæ i umieæ
zareagowaæ, kiedy sytuacja tego wymaga. Oznacza to te¿, ¿e powinna umieæ poruszyæ dan¹
sprawê na forum grupy (komendy hufca, komendy obozu).
Du¿ym sukcesem bêdzie ju¿ samo pojawienie siê w hufcu osoby zaufanej. (oczywiœcie chodzi
o zaufanie zwi¹zane z sytuacjami intymnymi, bo osób, którym ufamy, jest zapewne w harcerstwie du¿o). Warto jej poszukaæ wœród kadry instruktorskiej, wœród sympatyków i przyjació³
harcerstwa, wœród rodziców. Zapewne du¿e znaczenie przy wyborze powinny mieæ: wykszta³cenie, predyspozycje, doœwiadczenie.
Typuj¹c osobê zaufan¹ zwróæmy uwagê na jej:
– zaanga¿owanie,
– swobodê w kontaktach z grup¹,
– znajomoœæ problematyki psychoseksualnego rozwoju cz³owieka, problemów wychowawczych, jakie mog¹ byæ powodowane tym rozwojem,
– czas, który mo¿e poœwiêciæ ewentualnym problemom,
– doœwiadczenie w udzielaniu opieki i wsparcia,
– znajomoœæ innych struktur i instytucji, które mog¹ udzieliæ wsparcia,
– umiejêtnoœæ prowadzenia rozmowy z osob¹, która zg³asza problem a tak¿e z osob¹, wobec której stawiane s¹ zarzuty.
Bardzo wa¿ne, aby zadania, obowi¹zki wybranej osoby zaufanej by³y znane innym instruktorom i cz³onkom hufca (szczepu, obozu). Ka¿dy powinien wiedzieæ, jakie problemy mo¿e
pomóc ona rozwi¹zaæ, jak siê z ni¹ skontaktowaæ, jakie s¹ jej obowi¹zki.
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Przyk³adowe obowi¹zki osoby zaufanej
(lub komendanta hufca, je¿eli sam pe³ni rolê takiej osoby)
– sta³e czuwanie nad poprawnoœci¹ postêpowania instruktorów w zakresie poszanowania
godnoœci i obyczajnoœci (np. artyku³y do gazetki hufcowej, warsztaty, dy¿ury w hufcu,
poradnictwo),
– wdra¿anie i przestrzeganie procedury „przekroczenie strefy bliskoœci”,
– bycie ³atwo dostêpnym w sytuacji, gdy pojawia siê podejrzenie wykorzystywania seksualnego lub istnieje potrzeba zg³oszenia przypadku wymuszonych bliskich kontaktów,
– zaopiekowanie siê osob¹, która zg³asza dany przypadek,
– powiadomienie tej osoby, ¿e bêdzie siê postêpowaæ zgodnie z przyjêt¹ procedur¹,
– natychmiastowe wdro¿enie zasad postêpowania: „przekroczenie strefy bliskoœci”,
– w przypadku potwierdzenia podejrzeñ – z³o¿enie doniesienia harcerskim prze³o¿onym na
osobê (osoby) podejrzane o wykorzystywanie seksualne,
– utrzymywanie rejestru sk³adanych zg³oszeñ i przekazanie go ewentualnemu nastêpcy.
Jak widaæ z powy¿szego wykazu, du¿a czêœæ zadañ jest zwi¹zanych z konkretn¹ zaistnia³¹
sytuacj¹, z podejrzeniem, z doniesieniem, z problemem. Bêdzie siê ona odbywaæ wed³ug opisanej zasad postêpowania czy te¿ przyjêtych w ZHP procedurach. Równie wa¿na jest jednak
prewencja i poradnictwo. Wielu niezamierzonych sytuacji godz¹cych w obyczajowoœæ drugiego cz³owieka mo¿na unikn¹æ dziêki informowaniu, uwra¿liwianiu, poradnictwie. St¹d te¿
du¿a rola osoby zaufanej w organizowaniu warsztatów na spotkaniu namiestnictwa, zajêæ na
kursie dru¿ynowych czy przedobozowej zbiórce kadry. Na ka¿dym kroku trzeba kadrze instruktorskiej zwracaæ uwagê, ¿e to, co dla niej czêsto jest niewinnym ¿artem, dotykiem, s³owem czy zabaw¹, mo¿e drugiej osobie nie odpowiadaæ, mo¿e byæ niedozwolone lub
niepo¿¹dane w organizacji wychowawczej.
Oczywiœcie, aby ka¿da rozmowa i próba kontaktu z osob¹ zaufan¹ nie wzbudza³a sensacji
u osób trzecich (np. Kasia rozmawia³a dziœ z osob¹ zaufan¹, ciekawe, co siê sta³o, jaki ma
problem..), osoba ta musi funkcjonowaæ po prostu w normalnej rzeczywistoœci wspólnoty,
uczestniczyæ w jej zadaniach i byæ naturalnym jej cz³onkiem, nie zewnêtrznym ekspertem do
spraw intymnych! W innym przypadku bêdziemy jej tak unikaæ jak przys³owiowego psychoanalityka.
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SYTUACJE TRUDNE
SYTUACJA: dziecko mówi nam, ¿e zosta³a naruszana jego intymnoœæ. Co robiæ?
– Wys³uchaj dziecka w tej chwili, kiedy postanowi³o siê przed tob¹ otworzyæ. Nie przerywaj, nie przek³adaj rozmowy, ale te¿ nie przymuszaj do dalszej wypowiedzi, je¿eli dziecko tego nie chce. Je¿eli dziecko postanowi³o w³aœnie tobie zaufaæ, nie myœl o tym, czy
sobie poradzisz z tym problemem, czy nie zawo³aæ kogoœ innego itd. Dziecko uzna³o, ¿e
to ty masz mu pomóc!
– Stwórz bezpieczn¹ atmosferê i dobre warunki do spokojnej rozmowy.
– Zapewnij dziecko, ¿e mo¿e ci zaufaæ i ¿e w tym, co siê sta³o, nie ma ¿adnej jego winy,
– Poinformuj dziecko, ¿e mo¿esz i chcesz mu pomóc, ale musisz w tym celu porozmawiaæ
z jeszcze jedn¹ (i tylko jedn¹) osob¹ – osob¹ zaufan¹,
– Je¿eli masz zgodê dziecka na w³¹czenie w temat osoby zaufanej – dzia³ajcie ju¿ dalej
razem. Je¿eli dziecko nie chce rozmawiaæ i podzieliæ siê swoj¹ tajemnic¹ z nikim innym –
poradŸ siê osoby zaufanej, co dalej robiæ, bez zdradzania jej, o które dziecko chodzi.
– Je¿eli osoba zaufana uzna, ¿e dziecku rzeczywiœcie ktoœ wyrz¹dzi³ lub wyrz¹dza krzywdê,
sprawê nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ rodzicom dziecka a nastêpnie upewniæ siê, ¿e zajêli
siê oni spraw¹ w sposób prawid³owy
– Je¿eli to jeden z rodziców lub cz³onków rodziny dziecka prawdopodobnie je krzywdzi,
sprawê nale¿y zg³osiæ od razu do prokuratury.
– Je¿eli dziecko tego oczekuje, nadal b¹dŸ dla niego osob¹, z któr¹ mo¿e porozmawiaæ
o swoich problemach.
Uwaga! W tej i tak trudnej sytuacji dodatkowym problemem mo¿e siê okazaæ wspó³praca
z rodzicami. Mog¹ byæ oni ura¿eni, ¿e to tobie ich dziecko powierzy³o swoj¹ smutn¹ tajemnicê zamiast im. Mog¹ te¿ „dla dobra dziecka” zachowaæ milczenie i nie podejmowaæ ¿adnych
dzia³añ. Pamiêtaj jednak, ¿e je¿eli nie uczyni¹ tego rodzice, to wychowawca ma obowi¹zek
zg³oszenia sprawy do prokuratury. Wszelkie dzia³ania, które ju¿ wykraczaj¹ poza rozmowê
z dzieckiem – zawiadamianie rodziców, koniecznoœæ zg³oszenia sprawy do prokuratury czy
te¿ kontaktów z policj¹ – musz¹ byæ podejmowane w uzgodnieniu z w³aœciwym komendantem hufca czy chor¹gwi i wed³ug ustalonej z nimi i obowi¹zuj¹cej w ZHP procedury.
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Artyku³ 304 § 1i 2 k.p.k. mówi o tym, ¿e ka¿dy ma spo³eczny obowi¹zek zawiadomiæ
prokuratora, a w szczególnoœci osoby pracuj¹ce z dzieæmi:
§ 1 Ka¿dy dowiedziawszy siê o pope³nieniu przestêpstwa œciganego z urzêdu ma spo³eczny
obowi¹zek zawiadomiæ prokuratora lub policjê.
§ 2 Instytucje pañstwowe i samorz¹dowe, które w zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoœci¹ dowiedzia³y siê o pope³nieniu przestêpstwa œciganego z urzêdu, s¹ zobowi¹zane niezw³ocznie zawiadomiæ o tym prokuratora lub policjê oraz przedsiêwzi¹æ niezbêdne czynnoœci
do czasu przybycia organu powo³anego do œcigania przestêpstw lub do czasu wydania
przez ten organ stosownego zarz¹dzenia, aby nie dopuœciæ do zatarcia œladów i dowodów przestêpstwa.
Dodatkowo art. 572 § 1i2 k.p.c. mówi, ¿e ka¿dy, komu znane jest zdarzenie uzasadniaj¹ce
wszczêcie postêpowania z urzêdu, zobowi¹zany jest zawiadomiæ o nim s¹d opiekuñczy.

SYTUACJA: mamy uzasadnione podejrzenia, ¿e ktoœ krzywdzi dziecko, które jest pod
nasz¹ opiek¹. Co robiæ?

Nasze zainteresowanie i ewentualn¹ interwencjê powinny wywo³aæ ró¿ne czynniki:
– wyraŸna zmiana zachowania dziecka,
– obni¿enie lub podwy¿szenie nastroju,
– tajemnica,
– nowe znajomoœci,
– próby powiedzenia nam czegoœ tak, ¿eby nie powiedzieæ,
– pogorszenie wyników w nauce,
– dra¿liwoœæ dotycz¹ca w³asnego cia³a,
– rozbudzenie seksualne,
– dziwne prezenty, pieni¹dze.
W takich sytuacjach pamiêtajcie, ¿e:
– nie wolno dziecka wpêdzaæ w poczucie winy, ¿e zrobi³o coœ z³ego,
– trzeba je przekonaæ, ¿e jesteœcie prawdziwym oparciem,
– chcecie dziecku pomóc, a nie karaæ je.
Poœpiech i panika s¹ z³ymi doradcami. Przygotujcie siê do rozmowy:
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Nie wolno dzieciom sugerowaæ odpowiedzi, bo w trudnej sytuacji – ¿eby mieæ ju¿ spokój
z natrêtnymi pytaniami – mog¹ „na odczepnego”, potwierdzaæ wasze sugestie.
SprawdŸcie, jak dziecko funkcjonuje w szkole (nauka, zachowanie, wagary).
Nie róbcie aury niezwyk³oœci i dramatu.
Nawet, je¿eli ta rozmowa nie da wam jednoznacznej odpowiedzi na pytania, które was
niepokoj¹, to jest dobrym wstêpem do kolejnych rozmów Próbujcie, bez tego nie pomo¿ecie dziecku.
Zawsze jednak pamiêtajcie: dziecko, które ma k³opot, potrzebuje zrozumienia i pomocy –
nie kary.
Autor: Bohdan Bielski

– Zg³aszamy problem osobie zaufanej
– Osoba zaufana w sposób naturalny i dyskretny w³¹cza siê w dzia³ania dru¿yny, obozu, aby
móc przyjrzeæ siê zachowaniom dziecka.
– Je¿eli osoba zaufana uzna, ¿e dziecku rzeczywiœcie ktoœ wyrz¹dzi³ lub wyrz¹dza krzywdê,
sprawê nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ rodzicom dziecka a nastêpnie upewniæ siê, ¿e zajêli
siê oni spraw¹ w sposób prawid³owy.
– Je¿eli to jeden z rodziców lub cz³onków rodziny dziecka prawdopodobnie krzywdzi dziecko,
sprawê nale¿y zg³osiæ od razu do prokuratury.

SYTUACJA: mamy uzasadnione podejrzenia, œwiadka lub pokrzywdzonego, ¿e instruktor przekracza granice bliskoœci w stosunku do swoich podopiecznych. Co robiæ?
– Zg³aszamy problem osobie zaufanej.
– Osoba zaufana zwiêksza zainteresowanie dzia³alnoœci¹ instruktora, odwiedza kilka zbiorek obóz, biwak i trochê przebywa w ich towarzystwie (bez podawania przyczyny).
– Osoba zaufana przeprowadza kilka niezobowi¹zuj¹cych rozmów z kadr¹ i cz³onkami dru¿yny, obozu, kolonii.
– Na wniosek osoby zaufanej komendant hufca wstrzymuje wszystkie formy wyjazdowe
dru¿yny, a je¿eli trwa obóz, daje kuratelê.
– Je¿eli podejrzenia wydaj¹ siê osobie zaufanej niezasadne, informuje o tym informatora,
œwiadka. Je¿eli jest taka potrzeba, rozmawia z instruktorem, którego podejrzewano, zwracaj¹c mu uwagê na jego dzia³ania i uwra¿liwiaj¹c na to, jak mog¹ byæ one postrzegane
przez innych.
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– Je¿eli podejrzenia wydaj¹ siê osobie zaufanej zasadne, rozmawia ona z podejrzanym i uprzedza go o kolejnych podejmowanych krokach.
– Osoba zaufana/ komendant hufca zg³asza sprawê do w³adz zwierzchnich ZHP i do prokuratury oraz zawiesza podejrzanego o przestêpstwo instruktora we wszystkich pe³nionych
funkcjach, wyznaczaj¹c nastêpcê.
– Osoba zaufana/ komendant hufca rozmawia z kadr¹ i rodzicami dzieci, t³umacz¹c im sytuacjê – ¿eby rodzice nie dowiedzieli siê wszystkiego od osób trzecich lub z prasy,
– Je¿eli wyrok sadu potwierdzi podejrzenia, w³aœciwy komendant wyklucza instruktora z ZHP,
je¿eli nie, przywraca go do s³u¿by i informuje rodziców, kadrê o nies³usznych podejrzeniach. Przepraszamy!

SYTUACJA: media donosz¹, ¿e któryœ z naszych instruktorów dopuœci³ siê czynu godz¹cego w wolnoœæ seksualn¹ i obyczajnoœæ dziecka. Co robiæ?
– Je¿eli w mediach pojawi siê informacja, ¿e któryœ z naszych instruktorów dopuœci³ siê
czynu godz¹cego w wolnoœæ seksualn¹ i obyczajnoœæ dziecka lub mamy sygna³, ¿e taka
hipoteza jest przez media sprawdzana, natychmiast powiadamiamy o fakcie komendanta
chor¹gwi oraz G³ówn¹ Kwaterê ZHP.
– w³aœciwy komendant (komendant hufca, komendant chor¹gwi) zawiesza podejrzanego
o przestêpstwo instruktora we wszystkich pe³nionych funkcjach, wyznaczaj¹c nastêpcê.
– Komendant hufca przy pomocy osoby zaufanej organizuje spotkanie rodziców dzieci, z którymi pracuje podejrzany instruktor w celu wyjaœnienia sytuacji.
– Komendant hufca przesy³a rzeteln¹ informacjê o podjêtych dzia³aniach do mediów, komendy chor¹gwi i G³ównej Kwatery ZHP.
– Je¿eli podejrzenia mediów wydaj¹ siê wiarygodne, a sprawa nie jest jeszcze zg³oszona do
prokuratury – dokonuje tego komendant hufca.
– Je¿eli wyrok s¹du potwierdzi podejrzenia, w³aœciwy komendant wyklucza instruktora z ZHP,
je¿eli nie, przywraca go do s³u¿by i informuje rodziców, kadrê o nies³usznych podejrzeniach. Przepraszamy!
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Na ca³e szczêœcie postêpowanie instruktorów, nawet, gdy wywo³uj¹ niepokój czy komentarze, najczêœciej nie maj¹ pod³o¿a naruszania wolnoœci seksualnej dziecka i godzenia w jego
obyczajnoœæ, s¹ spowodowane bezmyœlnoœci¹ i niedojrza³oœci¹ wychowawcz¹.
Tym bardziej warto w naszej organizacji zawsze i wszêdzie przestrzegaæ kilku ¿elaznych zasad:

1. Nie pozostawaj sam na sam z dzieckiem w odosobnionym miejscu. Je¿eli chcesz porozmawiaæ na osobnoœci, wybierz miejsce z daleka widoczne.
2. Nie pozwalaj sobie na zwi¹zek emocjonalny miêdzy tob¹ a niepe³noletnim podopiecznym.
3. Je¿eli jesteœ w sta³ym zwi¹zku z inn¹ osob¹ z kadry, nie okazujcie sobie
uczuæ i czu³oœci w obecnoœci dzieci.
4. Nie prowokuj dzieci do rozmów na tematy intymne, nie pozwalaj na
sproœne ¿arty oraz piosenki.
5. Nie proponuj, nie prowokuj zabaw wymuszaj¹cych zbytni¹ bliskoœæ fizyczn¹.
6. Pamiêtaj, ¿e wychowujesz g³ównie przez osobisty przyk³ad.
7. Nie faworyzuj ¿adnego z podopiecznych.
8. Podczas biwaków i obozów nie toleruj koedukacyjnego zakwaterowania, zarówno uczestników, jak i kadry.
9. Nie inicjuj sytuacji kontaktu fizycznego (siadanie na kolanach, uœciski,
g³askanie) z wychowankiem, a w przypadku, kiedy dziecko tego potrzebuje (ból, têsknota za domem, strach), nie czyñ tego na osobnoœci.
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Druhny i Druhowie!
Przekazujemy Wam do wykorzystania poradnik „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej”, bêd¹cy
autorskim opracowaniem hm. Anny Poraj wraz z phm. Gra¿yn¹ Kujawiak, phm. Aleksandr¹ Wojewod¹
i phm. Piotrem Celmer-Domañskim.
W poradniku opisane s¹ sprawy niezwykle trudne w codziennej pracy wychowawczej ZHP – kwestie
intymnoœci, bliskoœci, seksualnoœci czy wrêcz molestowania seksualnego. Pionierski, bo trudno znaleŸæ
tego typu opracowania przygotowane na przyk³ad dla prewencji policji, nauczycieli, wychowawców
kolonijnych, instruktorów sportowych, trenerów, ksiê¿y.
Oczywiœcie, nie wszystkie problemy ten poradnik rozwi¹¿e. Pozostan¹ w¹tpliwoœci, bo wielu sytuacji
nie opisano, niektóre rady mog¹ nie byæ w konkretnej sytuacji trafne, bo byæ mo¿e nie ma idealnej
propozycji dzia³ania… Bêdziemy jednak najtrafniejszych rozwi¹zañ szukaæ nadal, mam nadziejê, ¿e
przy Waszej pomocy.
To nie jest materia³ prosty. Zw³aszcza wtedy, gdy opisuje zasady postêpowania w sytuacjach kryzysowych czy traktuje o niefrasobliwych i niew³aœciwych zachowaniach wychowawcy harcerskiego. Porusza tematy tabu, z którymi spotykamy siê w ZHP, a po bli¿szym przyjrzeniu siê im, wzbudzaj¹
kontrowersje i mieszane uczucia. Nie pozostawia obojêtnym, ka¿e siê zastanowiæ, czy to, co do tej pory
uwa¿aliœmy za fajne, „harcerskie”, normalne, nie narusza czyjejœ intymnoœci, nie zmusza do zachowañ
niechcianych, nie pozbawia wra¿liwoœci, bo „wszyscy tak robi¹ w harcerstwie”… Ka¿dy z nas, instruktorów, bo to jest materia³ przede wszystkim dla instruktorów, musi sam znaleŸæ odpowiedŸ na pojawiaj¹ce siê po lekturze pytania.
Jest to poradnik trudny, bo ka¿e siê zaj¹æ sprawami w taki sposób, do jakiego nie jesteœmy jako instruktorzy z czerwonymi i zielonymi podk³adkami dobrze przygotowani, a co dopiero mówiæ o pocz¹tkuj¹cych, niedoœwiadczonych dru¿ynowych, którzy s¹ wychowawcami na „pierwszej linii”. To im przychodzi
siê mierzyæ z wieloma problemami, to do nich w pierwszej kolejnoœci zg³osz¹ siê ze swoimi k³opotami
zuchy i harcerze. St¹d tak wa¿ny jest problem poszukania w ka¿dym œrodowisku „osoby zaufanej”,
która wesprze swoim profesjonalizmem nasze pe³ne dobrej chêci dzia³ania.
Nadal najtrudniejsze pozostaje dla ka¿dego instruktora zachowanie w sytuacji krytycznej, a szczególnie w przypadku podejrzewania kogokolwiek o seksualne wykorzystywanie dziecka. Podejrzeñ, które
mog¹ miêdzy innymi okazaæ siê tym najwiêkszym z³em, jakie mo¿e pope³niæ wychowawca, czy te¿
takich, które s¹ nieprawdziwe, krzywdz¹ce i niszcz¹ karierê oraz ¿ycie osobiste wspania³ego cz³owieka
– harcerskiego instruktora.
Gdzie i jak zdecydowanie powinna wkraczaæ organizacja, co wolno, a czego nie wolno, jakie gry dopuszczaæ na zbiórkach, biwakach i obozach, a jakich nie, gdzie jest ta granica, której nie nale¿y przekraczaæ. Nie bójmy siê dyskusji i sporów. Im wiêcej o tym bêdziemy rozmawiaæ, podawaæ przyk³ady,
przestrzegaæ, tym lepiej dostrzegaæ bêdziemy z³o¿onoœæ problemu, tym bêdziemy ostro¿niejsi i wyczuleni na trudne i niejednoznaczne sprawy. Najwa¿niejsze dla nas powinno byæ dobro dziecka, a nie
wygoda, w³asne potrzeby, dobre samopoczucie czy ambicje instruktora. To dla harcerek i harcerzy
podejmujemy siê s³u¿by w ZHP i dla ich bezpieczeñstwa i w³aœciwego, moralnego wychowania warto
samym sobie ograniczyæ pewne prawa i zrezygnowaæ z pewnych dzia³añ, je¿eli budz¹ one chocia¿ cieñ
w¹tpliwoœci.
W XXI wieku zjawiaj¹ siê coraz nowsze zagro¿enia, tak¿e dotycz¹ce intymnej sfery ka¿dego dziecka.
Musimy mieæ pe³n¹ tego œwiadomoœæ. Stoj¹ przed nami wielkie wyzwania. Nie mo¿emy przy tym
rezygnowaæ z mi³oœci, dobroci, ciep³a, zaanga¿owania, pomocy, ofiarnoœci, poœwiecenia, po prostu – ze
s³u¿by bliŸniemu.
hm. Adam Kocher
zastêpca naczelnika ZHP
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