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Wykorzystywanie seksualne dzieci jest tą formą krzywdzenia, kt.órą n~jtrudniel.zdiagnozować. 

Wiążą_ się z tym trudności w oszacowaniu skali problemu. Dz1ec1 - ot1ary 
wykorzY.stywań sęksualnych rzadko ujawniają 
fal<t Wykorzystania. Wyjątkowa drażliwość problemu wykorzystywania 

seksualnego dzieci ora~~ rak wiedzy p ~o~~sjonalistów i in ~ch ~orosłych na temat tego zjawi-

'

a sprawiają, że t~ KO ew1aentne I ar;1st~c.zne 
army w orzystvV\lan. zosta1a tJdenty
ikovaan 1 wywoluJą 1nterWehcJę. 

Skala problemu wykorzystywania seksualnego dzieci z pewnością jest znacznie większa niż 

wskazują rejestry policyjne czy ewidencje prowadzone w ośrodkach udzielających pomocy 

dzieciom wykorzystywanym. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, gdzie, ze wzglę

du na klimat społeczny, bariery ujawniania problemu są znacznie słabsze, pokazały, iż tylko 
2% przypadków kazirodztwa i 6% przypadków przemocy seksualnej 
wobec dzieci ze strony osób spoza rodziny zostaje ujawnionych przez 
ofiary 1

. 

' D.E.G. Russell . The oncidence prevalence of sexual a bu se of female children. Child Abuse and Negfect nr 7. 1983 
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Socjologiczne diagnozy problemu wykorzystywań seksualnych dzieci na ogół bazują na da

nych uzyskiwanych w badaniach retrospektywnych. Dorośli udzielają badaczom informacji na 
temat swoich doświadczeń w dzieciństwie . Najwięcej programów badań empirycznych doty
czących problemu wykorzystywań seksualnych dzieci przeprowadzono w Stanach Zjednoczo

nych, gdzie problem ten został po raz pierwszy systematycznie opisany i stał się przedmiotem 
zainteresowania tak opinii publicznej, jak i polityki społecznej. Analizy porównawcze prowa
dzonych tam badań pokazują jednak, iż udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie 

o skalę zjawiska na podstawie danych empirycznych nie jest łatwe . David Finkelhor przeanali

zował 19 takich programów badawczych prowadzonych w latach 802• Dane na temat odsetka 
dorosłych respondentów, którzy doświadczyli w dzieciństwie wykorzystywania wahały się 
w przypadku kobiet od 2% do 62%; w przypadku mężczyzn od 3% do 16%. Różnice wskazań 
warunkowane były doborem próby, techniką gromadzenia informacji, treścią zadawanych 

pytań . 

Poniżej przedstawione zostaną wyniki dwóch projektów badawczych zrealizowanych w ostat
nich latach w Polsce przez Fundację Dzieci Niczyje. Pozwalają one, ciągle pamiętając o ogra
niczeniach stosowanych technik badawczych, formułować pierwsze przybliżenia dotyczące 
skali doświadczeń o charakterze w dzieciństwie . Można mieć nadzieją, że kolejne programy 
badawcze, jeśli będą realizowane, pozwolą zweryfikować te dane. 

' Finkelhor D., Hotaling G., Lewis I., Smith C.. Sexual abuse in national survey of adult men and women: Prevalence, characteristics 
and risk factors. Child Abuse and Naglect nr 14, 1990 

Ktoś obcy 
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Ktoś znajomy 
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Sprawcy wvkorzvstvwanla seksualnego badanych [2J 
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Badania dzied 
Badaniem ankietowym objęta została próba uczniów szóstych klas warszawskich szkół podstawo

wych (N = 2 50) 

Dzieci odpowiadały na pytania odnoszące się do „historyjek" opisujących różne doświadczenia lub 

sytuacje rodzinne dzieci w ich wieku. Przedstawione zdarzenia i sytuacje były egzemplifikacjami róż

nych form krzywdzenia dziecka. Pytania, na które odpowiadały badane dzieci dotyczyły tego (1) jak 

powszechne są, ich zdaniem, doświadczenia bohatera historyjki, (2) czy znają dzieci będące w po

dobnej sytuacji Jak bohater historyjki, (3) czy im samym zdarzyło się to, co bohaterowi historyjki. 

Wyniki badań ~ozwalają ustalić, iż w odniesieniu do doświadczeń wykorzystywania seksualnego: 

· 4°/o dzieci co najmniej raz miało kontakty seksu
alne (dotykanie intymnych części ciała} z osobą 
dorosłą. 
· 8,4% dzieci było namawianych przez dorosłego do oglądania pism lub filmów pornograficznych. 

· 14% dzieci zna co najmniej jednego rówieśnika, który miał kontakty o charakterze seksualnym 

(dotykanie) z osobą dorosłą. 24% zna dzieci, które były namawiane 
przez dorosłych do oglądania pornografii. 

Ojczym 
3,4% 

Ojciec 
5,4% 

Inne 
7,7% 

Rodzeństwo 

3,3% 

Ktoś z rodziny 
13% 

SprawEY wrkoriystrwania seksualnego badanyEh [31 

Ktoś znajomy 
24,9% 

Ktoś obcy 
36,9% 
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Badania dorostych 
Badania przeprowadzono w styczniu 2001 r. na 1058 osobowej, ogólnopolskiej, reprezentatywnej pró

bie doroslych Polaków. Przedmiotem badań byly: 

· postawy polskiego spoleczeństwa wobec różnych form i aspektów krzywdzenia dzieci 

· doświadczenia badanych z okresu dziec i ństwa dotyczące przemocy i innych form zlego traktowania 

przez doroslych 

· doświadczenia badanych związane ze stosowaniem różnych form przemocy wobec wlasnych dzieci 

Diagnozując doświadczenia związane z wykorzystywaniem seksualnym w prowadzonych badaniach zde

cydowano się na: 

1. określenie górnej granicy wiekowej doświadczeń uznanych za wykorzystywanie seksualne na 15 lat; 

jest to zgodne ze stanowionym przez polskie prawo zakresem penalizacji czynności seksualnych wobec 

maloletnich; 

2. diagnozowanie jedynie tych doświadczeń seksualnych badanych przed 15 rokiem życia, których 

sprawcami były osoby dorosłe; 

3. wybór pięciu zachowań doroslych określanych jako wykorzystywanie seksualne dzieci. Dwa z nich: 

namawianie dziecka do oglądania pornografii i obnażanie się przy dziecku w celach erotycznych, to 

zachowania, których celem jest osiągnięcie satysfakcji seksualnej przez osobę dorosłą, nie zawierające 

jednak elementów bezpośredniego kontaktu o charakterze seksualnym. Zachowanie seksualne, które 

cechował kontakt fizyczny to : dotykanie w celach erotycznych i stosunek seksualny. Kolejną wybraną 

~::;;~~;~"~W~~t\tj w:;: xe ~ ~Ji~~t~:~~~\~"~!~ ą 
yc tra.un)atycine d1~JZ1ec1 J powo~ow(lc ~a
yrz~n~a ich st~ry se sualneJ, emoc1onalneJ 

1 funkcjonowania spo ecznego. 

Ktoś z rodziny 
6,1% 

Ktoś znajomy 
24,1% 

Inne 
16% 

Sprawcy wvkornrstyWania seksualnego badanych 141 

Ktoś obcy 
43,7% 



W połowie takich przypadków, 
których świadkami byli badani, obnażaniu towarzyszyła masturbacja osoby obnażającej się . 

Kolejnym ze względu na częstość doświadczeniem badanych była obecność przy stosunku seksu
alnym osób dorosłych wbrew własnej woli (5,8%). Najczęściej - w przypadku 35,2% responden
tów, mających takie doświadczenia - był to stosunek osób z ich najbliższej (28,4%) lub dalszej 
(6,8%) rodziny. 30, 1 % z tej grupy badanych było świadkiem stosunku obcych sobie dorosłych; 
14,4% znajomych dorosłych, a 18,4% - starszych kolegów bądź koleżanek. 
Dotykania intymnych bądź innych części ciała w celach erotycznych przez osobę dorosłą do
świadczyło 3, 7% badanych. 
3,3% oglądało z osobami dorosłymi, za ich namową pisma lub filmy pornograficzne. Warto 
w tym miejscu przytoczyć deklaraqe 12-łatków, którzy byli respondentami w badaniach prowa
dzonych przez Fundację Dzieci Niczyje w 1998 r . 8% z nich doświadczyło namawiania przez 
osoby dorosłe do oglądania pornografii . Skala tego rodzaju doświadczeń w populaq1 15-latków 
byłaby zapewne jeszcze większa . Można podejrzewać, iz rózmce wskazań w badaniu dorosłych 
1 dziect wyn ikają z w1ększej dostępnośct filmów 1 pism pornograftcznych obecnie, w porównaniu 
z okresem, w którym byh dz1ećm1 respondenci badań dorosłych . 

Stosunek seksualny przed ukończeniem 15 roku życia był 
dośwladczen em 1 ,JAH. badanych. 

w 1-3 klasie 
szkoły podstawowej 

10,5% 

W starszych klasach 
szkoły podstawowej 

33,8% 

Po ukońueniu szkołY 
(ale przed 15 rż.) 

54,2% 

Wiek, w jakim badani doświadczvli wvkorzvstywania l1 J 
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Sprawcy 
W zależności od rodzajów zachowań seksualnych opisanych w pytaniach, różnie przedstawia ł y się charakte

rystyki doros ł ych, którzy inicjowali te zachowania ze względu na ich płeć i relacje z badanymi. 

Sprawcami wszystkich diagnozowanych w badaniu czynno
ści seksualnych wobec dzieci najczęsciej byli mężczyźni. 
Relatywnie najrzadziej zachowania takie miały miejsce w relacji badanych z członkami ich rodziny. Nikt nie 

ujawnił doświadczeń współżycia seksualnego z osobą z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo). Dotykania 

intymnych bądź innych części ciała w celu uznanym przez badanych za erotyczny doświadczyło w relacji 

z ojcem, ojczymem lub kimś z rodzeństwa 12, 1 % tych, którzy kiedykolwiek mieli takie doświadczenia . 11,3% 

tych, którzy oglądali z dorosłymi za ich namową filmy bądź pism pornograficznych deklarowało, że zachęcili 

ich do tego najbliżsi członkowie rodziny. Blisko 5% świadków obnażania się dorosłych 
w celach erotycznych przyznało się, iż zachowywali się tak ich ojciec, 
ojczym lub rodzeństwo. 
Zachowania ekshibicjonistyczne, których świadkami byli badani w dzieciństwie najczęściej przejawiali obcy 

badanym mężczyźni. Podobnie było w przypadkach kontaktów seksualnych w formie dotykania intymnych 

części ciała. Blisko połowa namawiających do oglądania pornografii to osoby znajome spoza rodziny, 

22% z nich to osoby obce. Trzy czwarte wszystkich sprawców tej formy wykorzystywania to mężczyźni . 

Jedynie w przypadku stosunków seksualnych, partnerkami badanych, którzy mieli takie doświadczenia były 

głównie kobiety (82%) W blisko 44% by ł y to osoby obce badanym. Można więc sądzić, iż deklaracje współ

życia seksualnego przed 15 rokiem życia dotyczyły raczej wczesnych doświadczeń seksualnych młodych 

chłopców ze starszymi od nich kobietami, nie zaś wymuszonych przez dorosłych stosunków seksualnych, 

których ofiarami są znacznie częściej dziewczęta, a sprawcami mężczyźni . 

Do 6 lat 
7% 

w 1·3 klasie 
szkoły podstawowej 

17,2% 

W starszych klasach 
szkoły podstawowej 

47% 

Po ukończeniu szkoły 
(ale przed 15 rż.) 

34,9% 

Wiek, w jakim badani doświadczyli WYkoriystyWania [21 
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Wiek, w Jakim badani dośwladuyli wykorzvsłY\Vanla 
Zachowania seksualne osób dorosłych, których partnerami lub świad
kami byli badani najczęściej miały miejsce, gdy byli oni w starszych 
(4-8) klasach szkoły podstawowej lub zaraz po ukończeniu tej szkoły. 
W zależności od rodzaju zachowania od 70% do blisko 90% wszystkich mających takie doświadczenia 

badanych, miało je właśnie w tym okresie życia. 

Najczęstsze deklaracje dotyczące doświadczania w młodszym wieku diagnozowanych przez nas zacho

wań dorosłych dotyczyły ekshibicjonizmu. Do 1 O roku życia świadkami obnażania się dorosłych o pod

teście erotycznym było jedna czwarta wszystkich, który mieli takie doświadczenia . 

Wczesne dzieciństwo było też okresem, w którym relatywnie częściej niż w przypadku innych form 

wykorzystywania badani byli obiektami kontaktów fizycznych o charakterze erotycznym. 17 ,4% 
było dotykanych w intymny, seksualny sposób przed ukończeniem 1 O lat. 

w starszych klasach 
szkoty podstawowej 

53,4% 

Do & lat 
6% 

w 1-3 klasie 
szkoły podstawowej 

11,4% 

Po ukończeniu szkoły 
(ale przed 15 rż.) 

20,9% 

Wiek, w jakim badani doświadczvli wvkorzvstYWania [31 
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Dzieci często ukrywają fakt, Iż zostały seksualnie wykorzystane. c"-k"..JILLJOL.., 

Utajnianie dotyczy tak kontak
tów kazirodczych, Jak 1 tych, których sprawcami są osoby obce dziecku. 
Dane dotyczące ujawniania doświadczeń o charakterze seksualnym pokazują, iz gotowość do mó
wienia o nich zależy od rodzaju zachowań dorosłych wobec dzieci. Według deklaracji badanych 
największy odsetek utajnień dotyczył oglądania pornografii za namową osób dorosłych (76,5%), 
najniższy zaś bycia świadkiem zachowań ekshibicjonistycznych (39,9%) O ile w przypadku doświad
czeń z pornografią trudno o przekonywującą mterpretaqę wyjątkowo częstego ich zatajania, to 
kontakty z ekshibicjonistą - osobą obca dziecku wydają się być relatywnie najmniej obc1ąza1ące 
i angażujace dziecko. 

43%; stosunek seksualny - 48%) 

dr Monika Sajkowska 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 
Fundaqa DzH!c1 NiczYJe 

w 1-3 klasie 
szkoły podstawowej 

6,2% 

Po ukończe u szkoły 
(ale przed 15 rż.) 

39,4% 

Wiek, w jakim badani doświadczvli wvkorzvstYWania [41 

W starszych klasach 
szkoty podstawowej 

31,6% 



SPRAWCY 
PRZEMOCY SEKSUALNEJ. 

Wykorzystywanie seksualne dzieci jest faktem tak 

trudnym do uwierzenia i przyjęcia, że często 

wyobrażamy sob ie, że sprawca jest osobą o ce

chach zewnętrznych, zachowaniu i funkcjonowa

niu odmiennym i wyraźnie wyróżniającym go 

z otoczenia . 

Nie wyobrażamy sob ie, że mógłby to być nasz 

sąsiad bądź „oddany" swoim podopiecznym 

trener czy nauczyciel, albo 
„serdeczny" przyjaciel domu, 
czy też cieszący się uznaniem 
w pracy ojciec rodziny. 
Wychowując nasze dz ieci ostrzegamy je, by nie 

nawiązywały kontaktu z nieznajomymi, omijały 
ludzi będących pod wpływem alkoholu, dziwacz

nie wyglądających bądź zachowujących się . Gro

żące naszym dzieciom zło lokujemy gdzieś daleko 

wśród obcych . 

Zarówno badania jak i doświadczenia psycholo

gów wskazują jednak, że najczęściej dzieci są 
wykorzystywane we własnych rodzinach 
oraz przez osoby sobie znajome. 
Zdecydowana większość sprawców wykorzystania 

seksualnego to mężczyźni. Nie można nakreślić 

typowego pod względem wieku, wykształcenia, 

pozycji społeczno - zawodowej obrazu sprawcy. 

Są wśród nich nauczyciele, lekarze, rzemieślnicy, 

rolnicy, bezrobotni , pracownicy naukowi itd . 

Mieszkańcy dużych miast, małych miasteczek 

i wsi . 

Czasami są to osoby o szero
kich kontaktach towarzy
skich, powszechnie lubiane 
i szanowane, czasami osoby 
zamknięte i nieufne wobec 
otoczenia. 
Sprawcy stosują różne sposoby dz i ałania , aby zaspo

ko i ć swoje potrzeby seksualne w kontakcie z dziec

kiem . Mogą je w szczególny sposób uwodzić , obsypy

wać prezentami, wyróżniać wśród innych dzieci, kre

ować się na przyjaciela, stwarzać pozory bliskości 

i pozytywnych więzi z dzieckiem. Mogą również za

straszać, szantażować, poniżać, szykanować, stoso

wać brutalną przemoc fizyczną wobec dzieci. Takie 

osoby nie nawiązują bliskich kontaktów z dziećmi -

ofiarami, traktują je instrumentalnie, przedmiotowo. 

Zarówno sprawcy uwodzący jak i ci, którzy stosują 

przemoc wobec dzieci zmuszają dziecko za pomocą 

szantażu, manipulacji bądź zastraszania do utrzymy

wan ia tajemnicy. Sami zaś stosują cały szereg mecha

nizmów obronnych, aby nie skonfrontować się 

z ogromem krzywdy, którą wyrządz i li dziecku . 

Zasłaniają się niepamięcią, nieświa
domością (byłem wtedy pijany), 
przerzucają odpowiedzialność na 
dziecko (sama tego chciała), bagate
lizują (w końcu nie stało się nic ta
kiego). Sprawcy wykorzystania seksualnego zwykle 

do końca nie chcą przyjąć odpowiedzialności za swo

je działania, próbują przedstawiać się jako ofiary 

intryg, pomówień, niewdzięczności i niegodziwości 

dzieci. 

DZIECKO 
- OFIARA PRZEMOCY 
SEKSUALNEJ. 

Ofiarami przemocy seksualnej są 
najczęściej dziewczynki w wieku 
przedszkolnym i dojrzewania. Jed

nakże wykorzystanie seksualne dotyka również chłop

ców. Szczególnie zagrożen i są chłopcy w młodszym 

wieku szkolnym. 

Dramat dziecka wykorzystanego seksualnie wiąże się 

z tym , że wbrew swojej woli zostało ono wprowa

dzone w świat przeżyć, doznań i działań, do których 

w swoim rozwoju emocjonalnym, fizycznym nie doro

sło. Stało się jednocześnie partnerem, ofiarą, przed

miotem zaspokajania potrzeb seksualnych ~prawcy. 

Bu~zi to w dzieciach l_ęk, _przeraze: 
nie, poczucie chaosu, nie
pewność i utratę jasności 
co do .obow!ązu1ących 
norm I granic. w szczególn ie trudnej 

sytuacji jest dziecko wykorzystywane seksualnie we 

własnej rodzinie. Zostało zaburzone jego poczucie 

bezp ieczeństwa i zaufania wobec najbliższych. Oso

by, które powinny chronić - ranią, zadają ból i cier

pienie. Im dłużej trwa wykorzystanie, tym bardziej 

świat dziecka legnie w gruzach. Dziecko nie rozumie 

tej sytuacji, nie potrafi sobie z nią poradzić i jest 

w niej osamotnione. Poczucie samotności wiąże się 

z piętnem podwójnej tajemnicy. Z jednej strony 

sprawca zakazuje mu ujawniania sekretu , z drugiej 

strony dziecko jest przekonane, że dla dobra i stabil

ności rodziny nie powinno ujawniać tego, co je spo

tyka. Czuje się bezradne, związane i bezsilne. Siła 

tajemnicy wzmocniona jest dodatkowo głębokim 

przekonaniem dziecka, że to ono jest winne 

i odpowiedzialne za to, co się stało, że 

wszystkim dorosłym nie można ufać . Dziec

ko czuje, że jego sytuacja jest dziwaczna 

i wyjątkowa i boi się , że gdy będzie próbo

wało opowiedzieć o niej, świat mu nie 

uwierzy. Ponadto obawia się reakcji drugie

go rodzica . Ma poczucie, że go zdradziło, 

oszukało, nadużyło jego zaufania, Czuje się 

złe, brudne, niegodziwe, niewarte miłości . 

Długotrwałe poczucie osamotnienia, sil

nych, negatywnych emocji do siebie i oto

czenia powoduje, że ból i cierpienie dziecka 

są nie do zniesienia. Dziecko gubi się we 

własnych uczuciach, traci swoją tożsamość, 

przestaje rozumieć co jest dobre, a co złe, 

chroniąc obraz sprawcy nienawidzi siebie 

i podejmuje cały szereg zachowań autode

strukcyjnych - takich, jak sięganie po alko

hol i narkotyki, głodzenie się bądź objada

nie, podejmowanie nadmiernej aktywności 

seksualnej, samouszkodzenia, próby samo

bójcze. Nie jest w stanie od· 
naleźć się w grupie rówie· 
śniczej. Przeżyte w dzieciń· 
stwie doświadczenia po· 
wodują lęk przed nawiąza· 
niem głębszych więzi part· 
nerskich w życiu dorosłym 
oraz brak poczucia pewno· 
ści w roli rodzicielskiej. 

Beata Pawlak-Jordan 
seksuolog kliniczny 
Fu ndacja Dzieci Niczyje 

Jolanta Zmarzlik 
Centrum Dziecka i Rodzi ny 
Fundacji Dzieci Niczyje 



Jeden dzień z życia Centrum 
Każdy poranek jest porządkowaniem spraw dnia wczorajszego. 

Duże biurko zasłane jest plikiem dużych i małych, kolorowych 

dla pamięci i śnieżnobiałych - urzędowo ważnych - kartek. 

Na wszystkich czerwone, grube napisy i wykrzykniki: ważne, 

bardzo ważne!, pilne'. załatw natychmiast. Niektóre zostawilam 

tarn sama, inne porozkładali koledzy z wieczornego dyżuru. 

A więc - telefon do szpitala dziec i ęcego z prośbą o jak najdłuż

sze zatrzymanie dwuletniego Patryka. Jego rany 1 otarcia naskór

ka wokó ł ust sprawiają wrażenie nieprzypadkowych. Pismo do 

sądu wyjaśniające skomplikowaną sytuację Beaty. Częste ucieczki 

z domu nie wiążą się z demoralizacją i chęcią wymknięcia się 
spod kontroli , Jak sugerują rodzice. Beata woli tułaczkę po ulicach 

i noce na dworcach od niewybrednych zaczepek ojczyma, wulgar

nych żartów dotyczących rodzącej się kobiecości dziewczynki. 

Zwołać w trybie nadzwyczajnym spotkanie zespołu interdyscypli

narnego w sprawie rodziny W. Pan W. został wczoraj 
zatrzymany przez policję podczas seksualnego 
molestowania dwunastoletnich chłopców. 
W. wychowuje samotnie dziesięcioletniego syna 
znanego z drobnych kradzieży na bazarze i licz
nych ucieczek z domu. Katarzyna z trójką dzieci 
spędziła noc w parku, boi się że nie będzie 
w stanie obronić córek przed seksualnym napa
stowaniem przez wiecznie pijanych kumpli kon
kubenta. Bartek nie chodzi do szkoły - widziano 
go żebrzącego w kolejce dojazdowej. S. zwolnio
no z aresztu i powrócił do domu grożąc śmiercią 
swojej córce za oskarżenie go o seksualne wyko
rzystywanie. Bl iźniaki przesta ł y przychodzić do przedszkola 

- matka przepiła zasiłek za opłaty w placówce. 

Trzeba to wszystko sprawdzić, zadzwonić do opiekuna społecz

nego, napisać pismo, wyjaśnić, spotkać się, omówić, zainterwe

niować, podjąć decyzj ę. To są sprawy z wczoraj. Co przyniesie 

dzisiejszy dzień? 

Właśnie dzwoni telefon Dzwoniąca przedstawia się jako bab

cia. D ł ugo sprawdza z kim rozmawia - nie ma zaufania do 

młodzieńczego głosu psychologa. Babcia podejrzewa, że zięć 

wykorzystuje seksualnie jej wnuczki. Kąpie pięcioletnie dziew

czynki i pozwala im wchodzić do swojego łóżka. Babcia nie 

poda adresu i nazwiska, chce się telefonicznie upewnić, że jej 

podejrzenia są słuszne. Trudno zorientować się, ile w niej tajo

nej nienawiści do nielubianego zięcia, a ile autentycznej troski 

o dzieci. „Córka również nie jest wiele warta, żyła z tym zbo

czeńcem przed ślubem". Babcia niespodziewanie przerywa 

rozmowę - sprawa utknęła w martwym punkcie 

Po chwili telefon rozbrzmiewa ponownie. Zdenerwowana kobie-

M~af ~ r~ć~ejpó~dbyft°~a~k~IT~~/~a~Ź-
n~ pręgi .na .buzJ. Móyvl, że za 
nic w sw1ec1e nie wroc1 do 
d 0 m U - boi się SWOjego Oj Ca, ale nie chce Wyjaśnić, CO 

takiego stało się w jej rodzinie. Chyba nie po raz pierwszy. 

Dziecko płacze, twierdzi, że woli iść do domu dziecka. Dzwo

niąca kobieta obawia się również o siebie. Rodzina ma ł ej znana 

jest z agresji i wu l garności wobec otoczenia, sąsiadów. 

Proszę o przywiezienie dziewczynki do Centrum (ależ przydałby 

się nam samochód!) Wzywam pedagoga szkolnego z podsta

wówki, do której uczęszcza dziecko 1 pracownika socjalnego. 

Wspólnie naradzamy się, co zrobić. Kobieta przyprowadza 

dziecko, daje małej czekoladkę i odchodzi. Nie chce mieć ze 

sprawą nic więcej wspólnego. Nie godzi się na bycie 
świad kiem w sądzie, ani na złożen i e zeznań 
na policji. 
Ma ł a wygląda okropnie. Jest wyraźn i e pobita, bardzo skrc;,mnie 

i nieodpowiednio ubrana. Cały czas trzęsie 
się od pta.c~u. prosi żeby nie 
OddaWaC Jej tacie. Wyznaje szeptem, że 
boli ją „tu", bo tata znowu wpycha jej ta m swojego siusiaka. 



Ubieramy dziewczynkę w kurtkę naszej sekretarki i prowadzimy 

do pobliskiego szpitala na obdukcję .. 

W Centrum jest pracownik socjalny, pedagog szkolny i pielę

gniarka szkolna. Pracownik socjalny nie zna rodziny, ale zobo

wiązuje się pójść natychmiast na wywiad. Pedagog szkolny 

wyrzuca sobie, że nie zainteresował się do tej pory bliżej dziec

kiem, choć nauczyciele już wcześniej wspominali, że uczennica 

jest często nieprzygotowana do lekcji, dużo opuszcza i nie 

przynosi wszystkich przyborów szkolnych. Najwięcej do powie

dzenia miała pielęgniarka. Kinga jest niedożywiona, ma brudną 

bieliznę i brudne ciało. Od września, kiedy dziecko pojawiło się 

w szkole, do grudnia nikt nie zdążył zainteresować się tym 

przypadkiem . Teraz stanęliśmy w obliczu faktu, że „przypadek" 

sam prosił o pomoc. 

Zadaliśmy sobie podstawowe pytanie: czy dziecko może wrócić 

do domu? Postanowil i śmy wystąpić do sądu o zgodę na natych

miastowe umieszczenie Kingi w szpitalu - na obserwację, ale 

też - by zabezpieczyć ją przed wykorzystywaniem przez Ojca. 

A pracownik socjalny i terapeuta z Centrum zdiagnozują sytu

aqę i podejmą stosowną interwencję. Nie maiąc w tej chwili 

wyczerpujących danych o sytuacji tej rodziny wahaliśmy się, czy 

wystąpienie do prokuratury nie jest krokiem zbyt pochopnym' 

Czy Ojciec nie zastraszy dziecka, nie zatrze śladów' 

Zadzwoniliśmy do pracownika policji - dzielnicowego z terenu 

zamieszkania dziecka. Okazał się być skarbnicą informacji. Ro

dzina jest policji dobrze znana . Matka dawno odeszła z domu 

i nie wiadomo gdzie przebywa, Ojciec sam wychowuje dziew

czynkę - znany jest z tego, że niechętnie wpu szcza kogokolwiek 

do domu. Policjant zobowiązał się pomóc nam w podjęciu 

prawnych kroków. 

Po południu powróciliśmy do zaplanowanych działań. 

Spotkaliśmy się z lekarzami pediatra
mi z państwowej służby zdrowia 
w naszej dzielnicy. Okazuje się, że 

nie wszyscy znają symptomy maltre
towania i wykorzystywania seksualne
go dziecka. Wielu z nich, nawet tych 
z długoletnim stażem pracy, nie zwra
ca uwagi na przyczyny urazów i dole
gliwości dziecka. Przeciążeni pracą, skupiają się na 

leczeniu objawowym. Mamy nadzieję, że częstsze kontakty 

z Centrum pomogą im w lepszym diagnozowaniu takich przypad

ków i wyszukiwaniu rodzin, gdzie jeszcze nie dochodzi do dra

stycznej przemocy, ale gdzie zagrożenie nią jest prawdopodobne. 

Dziś faks i telefon nie alarmują nas o konieczności podjęcia jakiś 

natychmiastowych działań. Możemy skoncentrować się na prowa

dzeniu dwóch grup terapeutycznych. O 17.00 przyjdą 7-1 O-letnie 

maluchy. Przez dwie godziny spróbujemy pokazać im, jak dobrze 

i bezpiecznie można czuć się w grupie przyjaciół, w której rządzą 

prawa akceptacji i życzliwości, a nie brutalnośc i i odtrącenia. 

Do późnych godzin wieczornych matki z pomocą terapeuty będą 

uczyć się dawać sobie radę z poczuciem własnej bezradności, 

złości na i strachem przed wyrwaniem się z wł adzy partnerów

tyranów. 

Dzień zakończymy następnym plikiem karteczek na biurku ze 

sprawami ważnymi, pilnymi i niezbędnymi do załatwienia. Zało

żymy teczki ze sprawami Oli, Janka, Pawła, Agnieszki i innych. 

Jolanta Zmarzlik 
Centrum Dziecka i Rodziny 
FundaCJl Dzieci Niczyje 



Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej 
„Niebieska linia" 
0-800-1200-02, pn.-sob. 10-22, niedz., święta 10-16 
www.przemoc.com.pl, www.niebieskalinia.pl 

Fundacja „Dzieci Niczyje" rm~ DAc~"I' 
(cłł. Warszawa, ul. Walecznych 59 ; ~ 

"' " 0-22-616-02-68 / c,1' 
~Ci N' 

fdn@fdn.pl 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 
W-wa, ul. Boleść 2 
0-22-831-24-29, pn.-pt. 9-17 
www.kopd.supermedia.pl, kopd@kopd.supermedia.pl 

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży, których rodzice piją; 
bitych, nadużrwanych seksualnie 
0-22-827-61-72, pn.-czw. 15-18 

Towarzystwo Rozwoju Rodziny 
0-22-828-61-92, pn. -pt. 15-20 
www.zqtrrw@free.nqo.pl 
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