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Mam byæ wychowawc¹-opiekunem najstarszej grupy ch³opców na obozie jêzykowym. Trochê siê tego obawiam, ze wzglêdu na mog¹ce zajœæ sytuacje intymne: polucje nocne, masturbacje itd. Chyba nie wiem, jak
mam siê zachowaæ w takiej sytuacji.

Edycja specjalna dla miesiêcznika instruktorów ZHP „Czuwaj”
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Na obozie jedna z dziewczynek wci¹¿ ma katar, kicha, ³zawi¹ jej oczy, ale w karcie uczestnika nie ma informacji o tym, ¿e ma alergiê. Po interwencyjnym telefonie do rodziców dowiedzia³am siê, ¿e dziewczynka jest
uczulona na py³ki traw i uk¹szenia owadów, ma przy sobie leki, które powinna za¿ywaæ. Bardzo mnie to
przerazi³o! Przeczyta³am oczywiœcie wszystkie adnotacje rodziców na kartach uczestnika, ale sk¹d mam wiedzieæ, czy inne dzieci s¹ na coœ uczulone? Czy bior¹ jakieœ leki? Ile dzieci jeszcze za¿ywa je bez mojej wiedzy?
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KRADZIE¯ ...................................................................................................................... 13
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Ch³opcy z mojej grupy dziœ stwierdzili, ¿e ich kolega w nocy próbowa³ pope³niæ samobójstwo. Ch³opak ma
faktycznie szramê na szyi. Nie chce powiedzieæ sk¹d, ale koledzy twierdz¹, ¿e ch³opiec chcia³ siê powiesiæ.
Czy to by³a próba samobójcza? Co mam z tym zrobiæ?

ZAGUBIONE DZIECKO ................................................................................................. 17
Podczas kolonii pojechaliœmy z dzieæmi do miasta do kina. Przed filmem dzieci dosta³y czas wolny. By³o to 30
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Jadê pierwszy raz na kolonie jako wychowawca i najbardziej bojê siê dnia odwiedzin rodziców. Wiem, ¿e to
jest gorsze od wizytacji i w dodatku rodzice nie chc¹ siê umówiæ na odwiedziny tylko w jeden konkretny
dzieñ. Czy da siê jakoœ prze¿yæ ten dzieñ?

STA£Y KONTAKT Z RODZICAMI ................................................................................... 20
Na spotkaniu przedobozowym jedna z mam zapyta³a mnie, w jaki sposób planujê zorganizowaæ mój sta³y
kontakt z rodzicami podczas obozu, ¿eby wiedzieli, ¿e wszystko u ich dziecka OK. Prawdê mówi¹c wcale
o tym dotychczas nie myœla³em i nie wiem, czy powinienem. Podczas obozu mam kupê innej roboty przecie¿!

DZIECKO + TELEFON KOMÓRKOWY ........................................................................... 21
Teraz prawie ka¿de dziecko ma komórkê i, jak podejrzewam, pe³no komórek bêdzie te¿ na kolonii. A potem
bêd¹ zguby, kradzie¿e, pogaduchy w œrodku nocy, p³acz tych, którzy komórek nie maj¹ i nie mog¹ zadzwoniæ
do rodziców itd. Czy mogê zabroniæ dzieciom korzystania z nich? Zabierania ich na koloniê?

TÊSKNOTA ZA DOMEM ................................................................................................. 22
Wiele dzieci, za które bêdê odpowiedzialna na koloniach rozstaje siê z rodzicami po raz pierwszy. Siedmio-,
oœmiolatki przewa¿nie. S³ysza³am przera¿aj¹ce opowieœci wychowawców kolonijnych na ten temat – p³acze
w nocy, lamenty przy telefonach, dzieci wyje¿d¿aj¹ce w drugi dzieñ kolonii do domu itd. Bojê siê, czy sobie
poradzê z takimi sytuacjami. Mo¿na siê do tego jakoœ przygotowaæ?

LISTY OD RODZICÓW, LISTY DO RODZICÓW ........................................................... 22
Pamiêtam z kolonii, na których sama by³am jeszcze uczestnikiem, wielki smutek, kiedy inne dzieci dostawa³y
listy od rodziców, a ja nie. Nie chcia³abym, aby dzieci, którymi siê bêdê opiekowaæ spotka³o coœ podobnego.
Czy mogê ustaliæ z rodzicami, ¿e nikt nie pisze listów?

RODZEÑSTWO NA KOLONII – RAZEM CZY OSOBNO ................................................ 23
Na koloniê zuchow¹ mam zg³oszonych braci bliŸniaków, którzy na co dzieñ strasznie rozrabiaj¹ w gromadzie
zuchowej. Ci¹gle siê k³óc¹ i rywalizuj¹ ze sob¹. Chcia³abym na czas kolonii rozdzieliæ ich do innych szóstek.
Czy to dobry pomys³?

RODZIC „P£ACÊ I WYMAGAM” ................................................................................... 17

DZIECKO + PACZKA OD RODZICÓW .......................................................................... 23

W tamtym roku po obozie spotka³am siê z pretensjami kilku rodziców harcerzy – a to, ¿e warunki, w których
dzieci mieszka³y, by³y niedoskona³e, bo brakowa³o pó³ek na ubrania, a to, ¿e dzieci musia³y same obieraæ
ziemniaki i sprz¹taæ, a to, ¿e nie by³o wycieczek do kina i do miasta, tylko siedzia³y przede wszystkim w lesie.
A w ka¿dym w¹tku s³ychaæ by³o takie niewypowiedziane „p³acê i wymagam”. Tak mnie to zniechêci³o, ¿e a¿
siê bojê w tym roku znowu jechaæ na obóz jako kadra…

Podczas spotkania przedobozowego jedna z mam zapyta³a, czy mo¿e na adres obozu przes³aæ dziecku paczkê. Zgodzi³am siê, bo myœla³am, ¿e chodzi o ubrania na zmianê, a potem okaza³o siê, ¿e chce mu przes³aæ
s³odycze i prezenty na os³odê roz³¹ki. Ju¿ widzê, jak zareaguj¹ na to inne dzieci. Co robiæ?

RODZIC NADOPIEKUÑCZY .......................................................................................... 18
Matka jednego z ch³opaków (13 lat) zapyta³a mnie, czy mo¿e sama dowieŸæ dziecko na teren obozu, bo boi siê
naszej podró¿y poci¹giem, a poza tym chcia³aby na miejscu pomóc mu siê rozpakowaæ i urz¹dziæ! Nie wiem,
co jej odpowiedzieæ, a raczej, jak odmówiæ.
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CZY TO WYCHOWAWCZE? .......................................................................................... 24
Po raz pierwszy odpowiadam za program obozu. Na przedobozowym spotkaniu kadry zaproponowa³am kilka
pomys³ów, m.in. zorganizowanie œlubów obozowych i chrztu biszkopta. I us³ysza³am bardzo rozbie¿ne opinie
kadry – jedni bardzo za, inni bardzo przeciw. Teraz ju¿ nie wiem, co myœleæ. Czy to s¹ dobre pomys³y?
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PROBLEMY Z UTRZYMANIEM HIGIENY OSOBISTEJ

„KOBIECE SPRAWY” NA OBOZIE

Jedna z dziewczyn na kolonii nie myje siê. Zaczyna to przeszkadzaæ w kontaktach
z ni¹ i jej kole¿ankom, i mnie. Jej wspó³lokatorki z pokoju wyraŸnie i g³oœno ju¿ to
komentuj¹. Co zrobiæ w takiej sytuacji? Jak zmusiæ dziecko do mycia siê? A co jeœli
nie ma odpowiednich œrodków czystoœci, czystej bielizny?

Podczas obozu bêdê jedyn¹ dziewczyn¹ w kadrze. W zwi¹zku z tym komendant ju¿
uprzedzi³ mnie, ¿e wszystkie „babskie problemy” zostawia na mojej g³owie. Uczestnikami s¹ dziewczyny i ch³opcy w wieku 12–16 lat. Nie za bardzo umiem sobie
wyobraziæ, czego oczekuje mój komendant. Mam organizowaæ dla dziewczyn jakieœ
specjalne pogadanki, pokazy czy co?

To, ¿e myæ siê trzeba, jest dla nas doœæ oczywiste. Zw³aszcza na obozie, gdzie dzieci biegaj¹ po
dworze w kurzu i innym „naturalnym” brudzie, s¹ przepocone i umorusane. Mimo to doœæ czêsto
zdarza siê, ¿e dzieci w ogóle nie odczuwaj¹ takiej potrzeby. Mo¿e to byæ spowodowane np. nawykami, które wynios³y z domu (k¹pie siê raz w tygodniu) lub te¿ najnormalniej w œwiecie nie lubi¹
tego (co innego, oczywiœcie, k¹piel w jeziorze czy basenie).
Rzecz jasna ty jako wychowawca musisz dbaæ o zachowanie higieny przez dzieci, musisz dopilnowaæ, by wróci³y do domu zdrowe i zadbane. Dlatego trzeba myœleæ o czystoœci od samego pocz¹tku.
Ju¿ przed wyjazdem na koloniê czy obóz warto jest zabezpieczyæ siê przed sytuacj¹, gdy dziecko nie ma odpowiedniego ekwipunku. Przygotuj listê potrzebnych rzeczy na obóz. Wymieñ w niej
wszystkie, nawet oczywiste, ale niezbêdne œrodki czystoœci, takie jak: szczotka, pasta, myd³o, szampon, rêcznik itp. Nie zaszkodzi te¿ podaæ konkretn¹ minimaln¹ iloœæ zmian bielizny osobistej.
Jednak mimo tych wszystkich starañ, znajdzie siê zawsze jakieœ dziecko, które czegoœ zapomnia³o, zgubi³o, mama mu nie zapakowa³a itd. Warto wiêc ju¿ na samym pocz¹tku kolonii zrobiæ
ma³y test czystoœciowy i sprawdziæ, czy dzieci wszystko maj¹. Co z delikwentami, którym czegoœ
brakuje? Nie mo¿esz tego zignorowaæ. Mo¿e warto zabraæ ich na niezbêdne zakupy w sklepie lub,
gdy dzieci s¹ biedne, przeznaczyæ na ten cel czêœæ pieniêdzy obozowych.
Niestety, samo wyposa¿enie nie wystarczy, jeœli dziecko ma z³e nawyki wyniesione z domu.
Twoim zadaniem jest dopilnowaæ, by dzieci siê my³y. Nie mo¿na dopuœciæ do sytuacji, ¿e od dziecka zaczyna brzydko pachnieæ. Jest to szczególnie wa¿ne w okresie dojrzewania, kiedy organizm
wydziela specyficzny zapach, który mo¿e przeszkadzaæ innym.
Oczywiœcie samo wydanie polecenia umycia siê nie wystarczy. Musisz zawsze kontrolowaæ
zabiegi czystoœciowe dzieci. Wybieraj siê z nimi na wieczorne mycie do ³azienki czy umywalni. Nie
chodzi oczywiœcie, by je myæ lub patrzeæ jak one to robi¹. Jednak czêsto sama obecnoœæ wychowawcy nak³ania dzieci do robienia tego, co nakazuje. Mo¿esz równie¿ sam daæ dobry przyk³ad
i myæ zêby, rêce jak najczêœciej razem z nimi. Dzia³a to zw³aszcza na m³odsze dzieci.
Zdarzaj¹ siê tak¿e dzieci, które mycie uwa¿aj¹ za najwiêksz¹ karê i bêd¹ staraæ siê ciê przechytrzyæ. Ty dziecko wstawisz pod prysznic, a ono odkrêci wodê, chwilê postoi (starannie uwa¿aj¹c,
¿eby siê tylko nie zmoczyæ) i wyjdzie ca³e szczêœliwe, ¿e uda³o mu siê przechytrzyæ wychowawcê.
Aby temu zapobiec, dobrze byœ ogl¹da³ dziecko po wyjœciu z k¹pieli – czy ma czysta szyjê, stopy,
czy jest wilgotne itd. Mo¿esz tak¹ „kontrolê” zrobiæ na zasadzie zabawy.
Je¿eli jednak ju¿ siê tak zdarzy³o, ¿e dziecko nie my³o siê i w jego pobli¿u ju¿ mo¿na wyczuæ
wyraŸn¹ nieprzyjemn¹ woñ, musisz siê koniecznie tym zaj¹æ, ale w taki sposób, by nie upokorzyæ
dziewczynki czy ch³opca przed innymi dzieæmi. Mo¿esz np. zarz¹dziæ dzieñ czystoœci na obozie,
kiedy to wszystkie dzieci bêd¹ siê bardzo dok³adnie k¹paæ i praæ brudn¹ bieliznê. Warto tak¿e
porozmawiaæ z dzieckiem i wyjaœniæ delikatnie, na czym polega problem. Zwróciæ uwagê na znaczenie codziennego mycia siê. Jeœli jest w okresie dojrzewania, mo¿na dodatkowo wyjaœniæ, dlaczego cia³o wydaje taki zapach. Mo¿e warto zabraæ „delikwenta” do sklepu i zakupiæ np. jakiœ fajny
¿el pod prysznic, myd³o czy dezodorant? To dyskretnie za³atwi sprawê.
MS
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M¹drego masz komendanta! Skoro na obozie bêd¹ dziewczyny w wieku 12–16 lat, to trzeba te¿
przewidzieæ, ¿e podczas obozu mog¹ pojawiæ siê pierwsze miesi¹czki, problemy z utrzymaniem
czystoœci, nabyciem potrzebnych œrodków higienicznych czy zapewnieniem pewnej intymnoœci
dziewczêtom.
Nikt nie oczekuje od ciebie, ¿e bêdziesz wyjaœniaæ dziewczynom, sk¹d bierze siê krwawienie
miesiêczne i jak wygl¹da cykl owulacyjny. Raczej wiedz¹ to ze szko³y i, miejmy nadziejê, od swojej
mamy. Twoje zadanie jest inne. Poka¿ dziewczynom, jak poradziæ sobie z typowo kobiecymi dolegliwoœciami na obozie w œrodku lasu. Urz¹dŸcie razem namiot sanitarny czy ³aŸniê ¿eñsk¹ tak, aby
w dobrych i dyskretnych warunkach mo¿na by³o siê w nim podmyæ zachowuj¹c zasady higieny.
Omówcie, co zrobiæ z zu¿ytymi œrodkami higienicznymi (tampony, podpaski). Uspokój dziewczyny, ¿e w sytuacji, kiedy zabraknie im œrodków higienicznych albo kiedy, ze wzglêdu na bóle menstruacyjne, nie bêd¹ mog³y uczestniczyæ w obozowych zajêciach, mog¹ prosiæ ciê o pomoc
i poœrednictwo. To bardzo wa¿ne, aby dziewczynki czu³y, ¿e w kadrze jest ktoœ, z kim mo¿na pogadaæ na takie wstydliwe dla nich tematy.
Trochê wiêkszym problemem jest wyst¹pienie podczas obozu pierwszej miesi¹czki (menarche)
u dziewczynki, która nie jest na to przygotowana. Nie wie, co siê z ni¹ dzieje i co ma zrobiæ. Twoja
postawa powinna charakteryzowaæ siê rzeczowoœci¹ i du¿¹ otwartoœci¹ w podejœciu do problemu.
W takich sytuacjach dziewczynka oczekuje wsparcia, zrozumienia i wyjaœnienia, co siê dzieje z jej
cia³em i jak 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. Mo¿e te¿ nie
dysponowaæ potrzebnymi natychmiast œrodkami higienicznymi.
AP, GK

„MÊSKIE SPRAWY” NA OBOZIE
Mam byæ wychowawc¹-opiekunem najstarszej grupy ch³opców na obozie jêzykowym. Trochê siê tego obawiam, ze wzglêdu na mog¹ce zajœæ sytuacje intymne: polucje nocne, masturbacje itd. Chyba nie wiem, jak mam siê zachowaæ w takiej sytuacji.

Seksualnoœæ cz³owieka jest czymœ naturalnym i tak do tego trzeba podchodziæ. Polucje nocne to
wytrysk nasienia w czasie snu po³¹czony z orgazmem. Pierwsza polucja jest traktowana jako oznaka fizycznej dojrza³oœci 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”. Wychowawca 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. Je¿eli to konieczne, trzeba te¿ pomóc ch³opakowi zmieniæ
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poœciel (wypraæ œpiwór) tak dyskretnie, aby nie sta³o siê to tematem dnia na obozie! Kolejnym
problemem, o którym wspominasz, jest masturbacja, czyli rozmyœlne dotykanie narz¹dów p³ciowych w celu uzyskania satysfakcji seksualnej. Takie zachowania nale¿y potraktowaæ jako intymne
prze¿ycie m³odego cz³owieka, na które nie nale¿y przesadnie reagowaæ.
Trochê inaczej wygl¹da sytuacja, kiedy dochodzi do wspólnej lub wzajemnej masturbacji oraz
naruszania intymnoœci innych osób. Podopiecznych nale¿y 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.
AP, GK

ANOREKSJA, BULIMIA, OBJADANIE S£ODYCZAMI
M³oda dziewczyna na obozie po ka¿dym posi³ku znika w toalecie. Jest bardzo szczup³a, ale ci¹gle mówi, ¿e musi siê odchudzaæ. Jej kole¿anki z pokoju twierdz¹, ¿e po
jedzeniu zmusza siê do wymiotów. Czy to bulimia? Czym ró¿ni siê bulimia od anoreksji? Jak radziæ sobie z kolonijnymi niejadkami? Czy maj¹ z tym coœ wspólnego
s³odycze, chipsy i oran¿ada?

Ka¿dy wychowawca pracuj¹cy z m³odymi dziewczêtami powinien orientowaæ siê, czym s¹ i na
czym polegaj¹ bulimia oraz anoreksja.
Bulimia to choroba psychiczna, polegaj¹ca na zaburzeniach jedzenia. Zazwyczaj choruj¹ na ni¹
dziewczêta o niskiej samoocenie, nieakceptuj¹ce siebie, swojego wygl¹du, wagi, chc¹ce za wszelk¹
cenê polepszyæ swój wygl¹d, a co za tym idzie i samopoczucie. Chora nie mo¿e siê powstrzymaæ
i objada siê olbrzymimi iloœciami wysokokalorycznego jedzenia. Czuje siê g³odna zawsze, nawet
zaraz po posi³ku. Zdaje sobie sprawê z utraty kontroli nad jedzeniem i zaraz po ob¿arstwie stosuje
ró¿ne sposoby kontroli swojej wagi, czêsto niebezpieczne dla zdrowia, po prostu „oczyszcza” organizm ze zbêdnych kalorii (wywo³uje wymioty, za¿ywa du¿e iloœci œrodków przeczyszczaj¹cych).
Zdarza siê, ¿e po wymiotach odczuwa tak wielk¹ ulgê, ¿e ponownie objada siê, by znowu j¹ poczuæ. D³ugie pobyty w toalecie tuszuje np. k¹piel¹. Dni dzieli na dobre, te, podczas których nie
czu³a przymusu objadania siê, i z³e, kiedy nie da³a rady tego powstrzymaæ. D³ugie okresy ob¿arstwa i przybierania na wadze przeplataj¹ siê z okresami rygorystycznej diety i gwa³townymi spadkami wagi. Bulimiczka jest œwiadoma, ¿e depresja, nuda, kiepski humor, stres mog¹ wywo³aæ atak
ob¿arstwa. Zaawansowana choroba bardzo niekorzystnie wp³ywa na zdrowie. Doprowadza do odwodnienia organizmu, przestaj¹ dobrze funkcjonowaæ ró¿ne narz¹dy, zaburzona jest gospodarka
hormonalna, organizmowi brakuje minera³ów. Bulimia wystêpuje szeœæ razy czêœciej ni¿ anoreksja.
Anoreksja to tak¿e choroba nie tylko cia³a, ale i duszy. I podobnie jak bulimia dotyczy g³ównie
kobiet. Jest swoistym uzale¿nieniem od chudoœci. Polega na ci¹g³ym zmniejszaniu iloœci jedzonego
pokarmu, a¿ do g³odzenia siê. Myœli chorej kr¹¿¹ tylko wokó³ jednego tematu: wydaje siê jej, ¿e jest
za gruba, nawet wtedy, kiedy mo¿na ju¿ policzyæ jej wszystkie koœci. Ci¹gle mówi o swojej zbyt
du¿ej wadze, ci¹gle odchudza siê, wa¿y siê kilka razy dziennie i cieszy siê z ka¿dego zrzuconego
grama. Za olbrzymi¹ tragediê poczytuje przyrost masy nawet o kilka gramów. Nie akceptuje swojego cia³a. Chêtnie przebywa w okolicy jedzenia, mo¿e siê zg³aszaæ na s³u¿by w kuchni, chêtnie
chodziæ do sklepów spo¿ywczych, by tylko nasyciæ siê zapachem i widokiem jedzenia. Zawsze ma
doskona³e wyt³umaczenie, dlaczego nie je. Du¿o æwiczy i nie oszczêdza sobie wysi³ku fizycznego,
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np. zawsze idzie schodami zamiast wybraæ windê. Ma³o je, wiêc organizm nie ma si³y wytwarzaæ
ciep³a, dlatego te¿ zawsze jest jej zimno i grubo siê ubiera mimo upa³ów. Ponadto dok³ada wszelkich starañ, by nikt nie dostrzeg³ tych jej zmian w zachowaniu. M³ode dziewczyny czêsto siêgaj¹ po
papierosy i narkotyki, myœl¹c, ¿e te pomog¹ im w odchudzaniu. Choroba zaczyna siê du¿o wczeœniej, ni¿ gdy widzimy ju¿ tylko „skórê i koœci”, i rozgrywa siê nie w ciele, ale w psychice dziewczyny. Kiedy doprowadzi do znacznych ubytków masy cia³a, zanika miesi¹czkowanie, a w skrajnych
przypadkach mo¿e nawet skoñczyæ siê œmierci¹ g³odow¹.
Taka wiedza nie wystarczy jednak, by postawiæ diagnozê o tych chorobach. Podobnie jak do
stwierdzenia grypy czy gruŸlicy niezbêdne s¹ badania i lekarz, tak te¿ jest i w przypadku bulimii
oraz anoreksji. To prawda, ¿e mo¿emy zauwa¿yæ pewne objawy wskazuj¹ce na jedn¹ z tych chorób,
jednak ostateczn¹ diagnozê mo¿e postawiæ jedynie lekarz. Nie znaczy to, ¿e nie mamy siê tym
w ogóle interesowaæ. Przeciwnie, podczas kolonii przebywamy z dziewczêtami d³u¿ej ni¿ rodzice
podczas normalnego dnia pracy i ³atwiej jest nam pewne zachowania zaobserwowaæ. Je¿eli mamy
uzasadnione podejrzenia, powinniœmy o tym zawiadomiæ rodziców dziecka, ¿eby mogli podj¹æ
odpowiednie kroki.
Kiedy nawet bêdziemy mieli podejrzenia bulimii czy anoreksji u którejœ z dziewczynek, nie
powinniœmy próbowaæ jej leczyæ. Nie mamy ku temu odpowiednich kwalifikacji, a swoim dzia³aniem mo¿emy wyrz¹dziæ szkody.
„Popularnoœæ” i rozg³os, jakimi ostatnio ciesz¹ siê te choroby, mog¹ kierunkowaæ ku nim nasze
myœli w ka¿dym przypadku, kiedy jakieœ dziecko nie bêdzie chcia³o jeœæ. Trzeba jednak byæ bardzo
ostro¿nym w wyra¿aniu takich os¹dów. Przecie¿ niejadki to bardzo czêsty problem wœród dzieci –
wybrzydzaj¹, nigdy nic im nie smakuje. Co innego, kiedy wychodz¹ do miasta. Wtedy „napadaj¹”
na wszystkie sklepy ze s³odyczami i budki z fast foodami. Niew¹tpliwie jest to problem wspó³czesnej kolonii.
Rozwi¹zañ mo¿e byæ oczywiœcie wiele w zale¿noœci od sytuacji. Mo¿na ograniczyæ odnawianie
zapasów s³odyczy, chipsów i oran¿ady. Kiedy dzieci nie bêd¹ mia³y czym zapychaæ ¿o³¹dków,
z pewnoœci¹ szybciej zg³odniej¹ i z wiêksz¹ chêci¹ zjedz¹ obiad.
Dobrym pomys³em jest te¿ zaproponowanie im aktywnego spêdzania czasu. Jeœli le¿¹ ca³y
dzieñ plackiem na kocyku, to oprócz rozpieraj¹cej energii maj¹ tak¿e pe³ne brzuchy. Co innego,
gdy ca³e przedpo³udnie biega³y, gra³y w pi³kê, p³ywa³y – wtedy obiad zdecydowanie bardziej
smakuje.
Zdarzaj¹ siê tak¿e zaparte niejadki, zw³aszcza wœród m³odszych dzieci, na które zupe³nie nic nie
dzia³a. Mo¿e warto wtedy porozmawiaæ z nimi, wyt³umaczyæ dok³adnie, dlaczego nasz organizm
potrzebuje pokarmów i co siê póŸniej z nimi dzieje, do czego je wykorzystujemy i co mo¿e siê staæ
w przypadku ich braku. To mo¿e poskutkowaæ.
MS

DZIECKO, CHOROBY I LEKARSTWA
Na obozie jedna z dziewczynek wci¹¿ ma katar, kicha, ³zawi¹ jej oczy, ale w karcie
uczestnika nie ma informacji o tym, ¿e ma alergiê. Po interwencyjnym telefonie do
rodziców dowiedzia³am siê, ¿e dziewczynka jest uczulona na py³ki traw i uk¹szenia
owadów, ma przy sobie leki, które powinna za¿ywaæ. Bardzo mnie to przerazi³o!
Przeczyta³am oczywiœcie wszystkie adnotacje rodziców na kartach uczestnika, ale
sk¹d mam wiedzieæ, czy inne dzieci s¹ na coœ uczulone? Czy bior¹ jakieœ leki? Ile
dzieci jeszcze za¿ywa je bez mojej wiedzy?
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Pamiêtaj, by przed wyjazdem na kolonie zawsze sprawdziæ, czy któreœ z dzieci nie ma w karcie
adnotacji o chorobie, o przyjmowanych lekach itd. Najlepiej porozmawiaj z rodzicami dzieci o ich
chorobach. Zapytaj wprost, jak podawaæ leki, jak reagowaæ na zmiany w zdrowiu dziecka, jakie
konsekwencje ma niepodanie leku na czas, na czym polega choroba. To wszystko pozwoli ci na
odpowiedzialne zaopiekowanie siê dzieckiem chorym.
Niestety, zdarza siê, ¿e rodzice traktuj¹ kartê uczestnika wypoczynku pobie¿nie, nie wpisuj¹
w ni¹ informacji o lekach, które przyjmuje dziecko, ani o stanie jego zdrowia. Dziœ, gdy w zasadzie
niewiele jest osób, które nie s¹ na coœ uczulone, do rzadkoœci nale¿¹ kolonie czy obozy, na których
nie ma dzieci bior¹cych leki. Dla bezpieczeñstwa dzieci oraz w³asnego bezpieczeñstwa zadbaj o uzyskanie tych informacji.
Alergie objawiaj¹ siê w ró¿ny sposób, dzieci kichaj¹, kaszl¹, dochodzi do bezdechu, mo¿e dojœæ
do wstrz¹su. Niektóre ataki s¹ bezpoœrednim zagro¿eniem dla ¿ycia. Tu najwa¿niejsze jest, byœ
mia³ informacje, które dziecko jak reaguje, jak mo¿e reagowaæ na uczulenie. Jakie leki mu podaæ
i w jakiej dawce. Musisz wiedzieæ, z jakiego powodu dosz³o do gwa³townej reakcji. I co zrobiæ, gdy
do niej dosz³o. Ka¿d¹ tak¹ sytuacjê nale¿y natychmiast zg³osiæ lekarzowi.
Zdarza siê, ¿e rodzice nie wspominaj¹ o alergii dziecka, ale wyposa¿aj¹ je w stosowne leki.
Dziecko samo ma je przyjmowaæ. Taka sytuacja nie mo¿e mieæ miejsca. Wszystkie leki dla dzieci
musisz przechowywaæ ty lub pielêgniarka. I to ty musisz przypilnowaæ, by dziecko bra³o leki o odpowiednich porach.
KK

ZABURZENIA SNU U DZIECI
W karcie kolonijnej jedna z mam zaznaczy³a, ¿e jej córka bardzo czêsto ma w nocy
koszmary senne. Co to znaczy? Czy to jest to samo, co lunatykowanie? Co mam
zrobiæ, je¿eli na kolonii pojawi siê jakiœ problem? Czy to oznacza, ¿e w namiocie
razem z t¹ dziewczynk¹ musi spaæ ktoœ z kadry?

Zaburzenia snu u dzieci maj¹ ró¿ny charakter. Mog¹ nimi byæ np. zmory nocne, lêki nocne,
lunatykowanie. Nie wiadomo, czy mama umiejêtnie nazwa³a rodzaj zaburzenia snu u swojej córki,
wiêc lepiej napiszemy krótko o wszystkich.
Lêki nocne ró¿ni¹ siê od koszmarów sennych pod kilkoma wzglêdami. Po pierwsze, w przypadku lêków nocnych dziecko nie budzi siê w pe³ni, jego pe³ne obudzenie czêsto jest niemo¿liwe.
W przypadku koszmarów dziecko budzi siê przera¿one snem. Po drugie, dziecko podczas lêku
nocnego reaguje negatywnie na dotyk fizyczny (np. objêcie), odpychaj¹c osobê próbuj¹c¹ go uspokoiæ, a podczas koszmaru (zmory nocnej) szuka w³aœnie przytulenia czy objêcia. Po trzecie, dziecko w przypadku lêku nocnego zazwyczaj nie pamiêta rano przebiegu zajœcia. W przypadku koszmaru
pamiêta dok³adnie, co je przerazi³o.
Lunatykowanie z kolei polega na tym, ¿e dzieci wstaj¹ i chodz¹ bezcelowo po pokoju, namiocie,
od kilku sekund do 30 minut. Oczy dziecka s¹ zwykle otwarte, dziecko wydaje siê byæ oszo³omione. Rano nie pamiêta najczêœciej ca³ego zajœcia. Zaburzenia snu u dzieci najczêœciej nie s¹ powa¿n¹
dolegliwoœci¹ i dzieci z nich wyrastaj¹. Najwiêkszym problemem jest mo¿liwoœæ zrobienia sobie
krzywdy. Zdarza siê, ¿e dzieci mog¹ spaœæ ze schodów, uderzyæ siê o jakiœ przedmiot lub nawet
wyjœæ z obozu (w przypadku lunatykowania). Dziecko nie powinno wiêc spaæ na ³ó¿ku piêtrowym
i w miarê mo¿liwoœci nale¿y bardziej je przypilnowaæ w pierwszych godzinach snu (kadra przecie¿
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i tak przewa¿nie idzie spaæ kilka godzin póŸniej od uczestników). W przypadku wyst¹pienia ataku
nale¿y zadbaæ, by dziecko nie zrobi³o sobie krzywdy biegaj¹c po pokoju, nie budziæ go, nie obejmowaæ, mówiæ ³agodnie i spokojnie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mimo otwartych oczu dziecko nie jest
w pe³ni œwiadome (poza koszmarem sennym). Atak mija zazwyczaj sam w kilkanaœcie minut i dziecko
spokojnie zasypia.
Mama, która zaznaczy³a taki problem w karcie uczestnika, zachowa³a siê bardzo odpowiedzialnie (ty te¿, skoro ju¿ przed koloni¹ zapozna³eœ siê z informacjami o dziecku), nie licz jednak, ¿e
taka odpowiedzialna postawa cechuje wszystkich rodziców. Warto im wiêc podczas spotkania przedkolonijnego uzmys³owiæ, ¿e na przyk³ad takie informacje musz¹ byæ wpisane do karty uczestnika,
aby kadra mog³a mu zapewniæ bezpieczeñstwo i opiekê.
AP

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY
Bojê siê trochê sytuacji, kiedy na kolonii bêdê musia³a udzielaæ pierwszej pomocy.
Jedzie z nami oczywiœcie pielêgniarka, ale nie mo¿e byæ wszêdzie. Nie umiem za
bardzo udzielaæ pomocy medycznej. A poza tym, jeœli zajmê siê w tym czasie jednym dzieckiem, kto zajmie siê reszt¹?

Podczas kolonii niejednokrotnie zdarzy siê, ¿e któreœ z dzieci siê skaleczy, uderzy w g³owê,
bêdzie wymiotowaæ czy bêdzie mia³o katar. Pamiêtaj, ¿e po to w³aœnie potrzebny jest na kolonii
lekarz lub pielêgniarka. To oni zajm¹ siê ka¿dym z tych przypadków.
Jeœli jednak z jakichœ przyczyn kontakt z nimi jest niemo¿liwy od razu, to twoim zadaniem
bêdzie udzielenie pierwszej pomocy dziecku. Dlatego dobrze jest wiedzieæ, co zrobiæ w ka¿dej
sytuacji, która zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu dziecka. W tym celu wybierz siê na kurs pierwszej pomocy (organizuje je np. PCK, a w ZHP Harcerska Szko³a Ratownictwa). Dowiesz siê tam miêdzy
innymi, ¿e w ¿adnym wypadku nie mo¿esz samowolnie podawaæ jakichkolwiek leków dziecku,
nawet jeœli ciebie zawsze dziêki nim przestaje boleæ g³owa. Mo¿e to byæ niebezpieczne dla jego
zdrowia.
Najczêstsze zdarzenia, które maj¹ miejsce w przypadku dzieci na koloniach to: skaleczenia,
zranienia, urazy koœci lub stawów, urazy g³owy, bóle g³owy, bóle brzucha, biegunki i wymioty.
Jeœli dziecko siê skaleczy³o – opatrz zranienie. Wystarczy przemyæ je czyst¹ wod¹ i zakleiæ
plastrem z opatrunkiem.
Jeœli skaleczenie okaza³o siê du¿¹ i g³êbok¹ ran¹ – za³ó¿ tylko opatrunek. Nie przemywaj.
Jeœli rana mocno krwawi – za³ó¿ opatrunek uciskowy (w miejscu zranienia), tak by zatamowaæ
krwotok. W tej sytuacji dobrze jest jeszcze unieruchomiæ zranion¹ koñczynê.
Jeœli rana znajduje siê na g³owie, co mo¿e oznaczaæ, ¿e dziecko uderzy³o siê w g³owê – opatrz
ranê i koniecznie skonsultuj to z lekarzem. Istnieje ryzyko wstrz¹œnienia mózgu.
Jeœli w miejscu uderzenia nie ma rany, ale pojawia siê obrzêk – równie¿ skonsultuj to z lekarzem. Istnieje ryzyko wstrz¹œnienia mózgu.
Jeœli obrzêk pojawia siê na koñczynie unieruchom j¹, zapewne dosz³o do urazu koœci lub stawu.
Konieczne skonsultuj to zdarzenie z lekarzem, a dziecku nie pozwalaj poruszaæ ura¿on¹ koñczyn¹,
ani jej obci¹¿aæ.
Jeœli dziecko skar¿y siê na ból brzucha czy g³owy, nie podawaj mu ¿adnych leków, tylko zg³oœ
ten fakt lekarzowi. Zapytaj, czy siê uderzy³o, co jad³o i czy czêsto je tak boli.
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Jeœli dziecko ma biegunkê lub wymioty – podawaj du¿o p³ynów do picia. Poniewa¿ istnieje
ryzyko odwodnienia, koniecznie zg³oœ ten fakt lekarzowi.
Jak ³atwo siê zorientowaæ, pomoc lekarska na kolonii jest koniecznoœci¹. Pamiêtaj te¿, by zawiadomiæ rodziców o tym, ¿e ich dziecku by³a udzielana pomoc lekarska.
Gdy ty zajmujesz siê jednym dzieckiem, któremu coœ siê sta³o, reszta dzieci zwykle jest tym
bardzo zainteresowana. Stoj¹ i patrz¹. Ale czasem zdarza siê, ¿e jednak w tym samym czasie biegaj¹ i krzycz¹, dzwoni¹ do rodziców, aby ich powiadomiæ o wypadku. Pamiêtaj o tym. Zadbaj, by
ktoœ siê nimi zaj¹³, by mia³y co robiæ i nie panikowa³y.
Pamiêtaj te¿, ¿e ból g³owy i brzucha to czêsto ból z têsknoty. Dzieci, szczególnie te m³odsze, na
kolonii têskni¹ za rodzicami, rodzeñstwem, kolegami, ulubionymi zwierzêtami. Dlatego bardzo
wa¿ny jest wywiad czy pytania, które zadajemy dziecku, by dowiedzieæ siê, czemu coœ je boli.
Czasem wystarczy tylko tak zorganizowaæ dzieciom czas, by nie mia³y zbyt wielu wolnych chwil,
w których mog¹ bezczynnie têskniæ za rodzicami. Czasem na taki ból wystarczy telefon do mamy.
Obserwuj uwa¿nie dzieciaki na kolonii. Dziêki takiej obserwacji, pytaniom zadawanym maluchowi
dok³adnie bêdziesz wiedzia³, co siê z nim dzieje.
No i pamiêtaj, ¿e w pierwszej pomocy najwa¿niejsze jest wsparcie psychiczne, czyli to, by
dziecko dobrze siê czu³o podczas udzielania pomocy. Zadbaj o to, by siê nie ba³o, by nie p³aka³o
i by nie by³o mu zimno.
KK

WULGARYZMY, AGRESJA S£OWNA
W ubieg³ym roku na kolonii jeden z wychowanków Ÿle siê do mnie odnosi³. Kiedy
zwraca³em mu uwagê, ¿eby na przyk³ad podniós³ rzucon¹ na ziemiê skórkê od banana, pada³y sformu³owania niecenzuralne. Œwiadkiem tego zdarzenia by³a czêsto moja
grupa. Co mam zrobiæ w takiej sytuacji?

Wulgaryzmy i przekleñstwa to zdecydowanie bardzo trudny problem wspó³czesnych dzieci.
Tym gorszy, ¿e g³êboko zakorzeniony w potocznej mowie doros³ych, z których dzieci czerpi¹ wzór.
Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e sta³y siê u dziecka nawykiem jêzykowym, który stosuje z przyzwyczajenia, nie zwracaj¹c przy tym uwagi na jego treœæ. Wtedy jest bardzo trudny do pozbycia siê. Jest to
bardzo czêste u m³odszych dzieci.
Nie dasz jednak rady nauczyæ dziecka przez dwa czy trzy tygodnie czegoœ, czego nie nauczyli go
rodzice przez dziesiêæ czy dwanaœcie lat. Mo¿esz za to próbowaæ ustaliæ zasady, które bêd¹ obowi¹zywa³y podczas trwania kolonii i wierzyæ, ¿e dzieci zechc¹ przestrzegaæ ich równie¿ po powrocie do domu. Zwróci to uwagê na pewne sprawy, których czêsto nie przestrzegaj¹ rodzice. Bardzo
przydatny jest przy tym kontrakt, który na samym pocz¹tku wyjazdu spisujesz z dzieæmi. Tworzycie
go wspólnie, ka¿dy ma prawo zabraæ g³os przy jego opracowywaniu, zaproponowaæ swoj¹ zasadê.
Na koniec wszyscy musz¹ zgodziæ siê na przestrzeganie go i z³o¿yæ pod nim swój podpis. Taki
kodeks trzeba wywiesiæ w widocznym miejscu, tak by zawsze mo¿na by³o siê na niego powo³aæ w
razie potrzeby. Umieszczenie w nim zdania np.: „nie przeklinamy”, „zwracamy siê do siebie mi³o”
czy „jesteœmy dla siebie mili” mo¿e byæ bardzo pomocne.
Co zrobiæ z ch³opcem, który zwróci³ siê do ciebie w sposób wulgarny? W przypadku m³odszego
dziecka w wiêkszoœci wypadków wystarczy odnieœæ siê do wspólnie stworzonego kontraktu. Poniewa¿ przekleñstwo ma charakter nawykowy, powinno to wystarczyæ.
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Sprawa jest du¿o trudniejsza, kiedy jest to zbuntowany nastolatek. Zwracaj¹c siê tak do ciebie,
chce ciê wypróbowaæ, zbadaæ, na ile mo¿e sobie pozwoliæ, a przy tym chce zaimponowaæ swoim
kolegom, ¿e jemu to nawet wychowawca nie straszny. Taka sytuacja jest o tyle trudna, ¿e od tego,
jak zareagujesz, zale¿y to, jaki autorytet bêdziesz mia³ póŸniej u grupy. Takiego zachowania nie
mo¿esz zlekcewa¿yæ, zw³aszcza ¿e na twoj¹ reakcjê czekaj¹ tak¿e inni podopieczni, œwiadkowie
wydarzenia, a o tym, co siê wydarzy³o w b³yskawicznym tempie dowiedz¹ siê wszyscy na obozie
czy kolonii. Warto wtedy zebraæ ca³a grupê i wraz z ni¹ rozwi¹zaæ sprawê. Wspólnie ustaliliœcie
kontrakt, to teraz wspólnie podejmijcie decyzjê, co zrobiæ w przypadku jego z³amania. Je¿eli grupa
potêpi zachowanie „przeklinacza”, dostanie on wyraŸny sygna³, ¿e nie zaimponowa³ grupie i ¿e
powtórzeniem takiej sytuacji nie zdobêdzie wy¿szej pozycji. Nie bêdzie wiêc mia³ podstaw do
ponownego zaatakowania ciê, a ty oddaj¹c decyzjê w rêce grupy poka¿esz im, ¿e liczysz siê z ich
zdaniem, a stworzony wspólnie kontrakt nie jest tylko pustymi s³owami, ale obowi¹zuj¹cym w waszym zespole prawem.
MS

DZIECKO + DU¯E LUB MA£E PIENI¥DZE
Bojê siê, ¿e powtórzy siê sytuacja z ubieg³orocznego obozu, kiedy jedne dzieci mia³y
bardzo du¿o pieniêdzy ze sob¹, a innym nie starcza³o na nic poza lodami. Potem
by³o mnóstwo problemów nie tylko z pilnowaniem, gubieniem, rzekom¹ kradzie¿¹
tych pieniêdzy, ale te¿ z zazdroœci¹ dzieci. Czy mo¿na narzuciæ rodzicom okreœlon¹,
nisk¹ sumê, w jak¹ maj¹ wyposa¿yæ dzieci na obóz?

Na pewno warto próbowaæ ustaliæ z rodzicami wielkoœæ kieszonkowego na spotkaniu przedobozowym/przedkolonijnym. Czêsto samym rodzicom zale¿y na tym, aby wszystkie dzieci mia³y tyle
samo pieniêdzy. Licz¹ te¿ na twoje sugestie, bo to ty najlepiej wiesz, czy bêdziecie czêsto wybieraæ
siê do miasteczka albo czy na terenie kolonii znajduje siê jakiœ sklepik, gdzie dzieci bêd¹ przepuszczaæ kieszonkowe. Je¿eli jedziecie przez pó³ Polski autokarem na miejsce kolonii, planowane s¹ te¿
na pewno postoje, podczas których przydadz¹ siê drobne kwoty na loda lub WC.
W przypadku m³odszych dzieci dobrym i bezpiecznym rozwi¹zaniem kolonijnym jest umówienie
siê z rodzicami na „bank kolonijny”. Rodzice przed wyjazdem wrêczaj¹ wyznaczonej osobie z kadry
podpisan¹ imieniem i nazwiskiem dziecka i zaznaczon¹ kwot¹ kopertê, a w niej kieszonkowe (przeliczcie wspólnie!). Przejmujesz w ten sposób odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo tych pieniêdzy
i wyp³acasz dzieciom tylko tyle, ile potrzebuj¹ danego dnia na drobne wydatki. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu panujesz nad tym, aby na jeden spacer do miasteczka dzieci nie bra³y zbyt zró¿nicowanych
kwot i unikasz wiêkszoœci problemów opisanych w pytaniu. Dziêki kolonijnemu bankowi mo¿esz te¿
pomóc dzieciom rozplanowaæ gospodarowanie pieniêdzmi, tak aby wystarczy³o im do ostatniego
dnia czy na drogê powrotn¹. Same, bez nadzoru potrafi¹ wydaæ wszystko ju¿ w pierwszym tygodniu
AP

KRADZIE¯
Prawdopodobnie jeden z moich wychowanków kradnie kolegom kasê. Od tygodnia
s³yszê, ¿e wszystkim gin¹ pieni¹dze, ale dziœ jeden z ch³opców wskaza³ na konkretnego kolegê. Jak za³atwiæ tak¹ delikatn¹ sprawê?
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Pieni¹dze na kolonii zawsze stanowi¹ problem, bo albo siê zgubi¹, albo ktoœ je „po¿yczy”, mog¹
te¿ byæ wydawane ponad miarê albo byæ obiektem zazdroœci i po¿¹dania, bywaj¹ przyczynkiem do
hazardu. Oczywiœcie idealnym rozwi¹zaniem by³oby, gdyby wychowawca trzyma³ w swoim „banku” pieni¹dze wszystkich i wydawa³ je w razie potrzeby. Jednak takie œrodki bezpieczeñstwa bardzo obarczaj¹ wychowawcê.
Gdy jednak dzieci same bêd¹ gospodarowaæ swoimi finansami, niejednokrotnie spotkasz siê
z wzajemnymi oskar¿eniami o kradzie¿. To pierwsze, co zawsze przychodzi dzieciom do g³owy:
„ktoœ mi ukrad³”. Nie „ja zgubi³em”, „ja schowa³em gdzieœ i nie mogê znaleŸæ”, ale w³aœnie „ktoœ
mnie okrad³”. Ty jako wychowawca bêdziesz zawsze wyroczni¹ w tych sprawach, a twoje s³owo
bêdzie rozstrzyga³o o wszystkim. Dlatego trzeba byæ bardzo ostro¿nym w wypowiadaniu s¹dów,
zw³aszcza tych dotycz¹cych kradzie¿y. Oskar¿enie mo¿na cofn¹æ, ale s³ów ju¿ siê nie cofnie, a mog¹
one bardzo krzywdziæ i narobiæ wiele szkód. Zanim wiêc kogoœ os¹dzisz lub uwierzysz w os¹d,
musisz dok³adnie zbadaæ sprawê i np. pomóc poszukaæ pieniêdzy, bo mo¿e gdzieœ siê zawieruszy³y.
Je¿eli bêdziesz pewny, kto zabra³ pieni¹dze lub te¿ z³apiesz kogoœ na gor¹cym uczynku, ci¹gle
powstrzymuj siê od wydania ostatecznego wyroku. Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e dziecko jest kleptomanem (ma nieopanowany popêd do bezcelowych drobnych kradzie¿y – zaburzenie psychiczne)
lub nie rozumie, ¿e branie cudzych pieniêdzy jest z³em, kradzie¿¹ (dotyczy to ma³ych dzieci).
W przypadku m³odszych dzieci wa¿na jest tu rozmowa wychowawcza, wyjaœniaj¹ca sprawê.
Gdy „z³odziej” jest starszy, musimy przedsiêwzi¹æ bardziej drastyczne œrodki. Czy wzywaæ policjê? To zale¿y od sytuacji. Musisz zadecydowaæ, jakie rozwi¹zanie bêdzie dla twojego podopiecznego bardziej wychowawcze. Z prawnego punktu widzenia karze podlega m³odzie¿ powy¿ej 17
roku ¿ycia, a kradzie¿e do 200 z³ s¹ jedynie przewinieniem. Tak wiêc w przypadku kolonii prócz
wstydu i byæ mo¿e strachu, jaki wywo³a pojawienie siê policji, wiêkszych konsekwencji nie bêdzie.
Mo¿e wiêc lepiej zawiadomiæ rodziców i wraz z nimi podj¹æ decyzjê, co dalej zrobiæ.
MS

£AMANIE REGULAMINU OBOZU,
NARUSZANIE ZASAD BEZPIECZEÑSTWA

waniem bêd¹ zapoznawaæ siê z wa¿nymi sprawami. Wtedy œwiadomie bêd¹ mog³y postawiæ pod
regulaminami swój podpis.
Samo z³amanie regulaminu to powa¿ne przewinienie. Rozwi¹zywaæ takie sprawy trzeba szybko, konsekwentnie i odpowiedzialnie. Warto te¿ wzi¹æ pod uwagê rangê przewinienia i powtarzalnoœæ ³amania go. Mog¹ tu wchodziæ w grê przeró¿ne kroki od upomnienia a¿ po wydalenie z obozu.
Trzeba zadecydowaæ, co bêdzie dla dziecka bardziej wychowawcze.
W przypadku k¹pieli bez ratownika i bez wiedzy wychowawcy, dzieci narazi³y swoje ¿ycie,
a przy tym narazi³y równie¿ wychowawcê na poniesienie odpowiedzialnoœci za ewentualne nieszczêœcie. Dlatego warto porozmawiaæ z winowajcami, ca³¹ grup¹, osob¹ kieruj¹c¹ obozem oraz
rodzicami dzieci i wspólnie podj¹æ najbardziej odpowiednie kroki.
MS

CISZA NOCNA
W tamtym roku na obozie pó³ nocy wyganialiœmy ch³opaków z namiotów dziewczyn
i odwrotnie. Mo¿e ktoœ zna jakieœ sposoby, aby temu zapobiec, bo, szczerze mówi¹c,
takie nocne polowanie i ci¹g³e dyskutowanie o tym samym by³o mêcz¹ce.

£amanie ciszy nocnej to absolutnie normalne zachowanie wœród m³odych ludzi, którzy ka¿d¹
ciszê nocn¹ uwa¿aj¹ za zbyt wczesn¹, a ka¿dy zakaz jest 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 i dziewcz¹t w namiotach ch³opców podczas ciszy nocnej. Generalnie – po og³oszeniu ciszy nocnej ka¿dy ju¿ do rana przebywa we w³asnym namiocie (domku,
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!!! Zapis o przestrzeganiu ciszy nocnej na pewno znajduje siê w regulaminie uczestnika obozu, wiêc za jego z³amanie mo¿na stosowaæ kary typu: zakaz wyjœcia na wêdrówkê, a w skrajnych przypadkach, mo¿na m³odego cz³owieka usun¹æ z obozu, informuj¹c oczywiœcie
rodziców o ca³ej sytuacji. Dobrze, aby ka¿dy uczestnik obozu zdawa³ sobie z tego sprawê.
AP

Wczoraj podczas ciszy poobiedniej zauwa¿y³am, jak kilkoro dzieci w wieku 14-15
lat k¹pie siê w jeziorze. Nie by³o przy nich ani ratownika, ani ¿adnego wychowawcy.
Okazuje siê, ¿e by³a to ca³kowita samowola, a dzieci posz³y siê k¹paæ „nielegalnie”.
To z³amanie regulaminu obozu. Jak¹ karê powinny otrzymaæ dzieci?

NARKOTYKI NA OBOZIE
Samowolne oddalenie siê dzieci, a do tego k¹piel w jeziorze bez ratownika, to niew¹tpliwe
z³amanie regulaminu obozu, co gorsza taka zabawa mog³a skoñczyæ siê tragicznie, dzieci narazi³y
swoje zdrowie i ¿ycie.
Ju¿ pierwszego dnia, zaraz po przyjeŸdzie uczestnicy powinni byæ zapoznani ze wszystkimi
obowi¹zuj¹cymi regulaminami. Powinni tez podpisaæ siê pod nimi na znak tego, ¿e je znaj¹ i zobowi¹zuj¹ siê przestrzegaæ. Czêsto jednak zdarza siê, ¿e nikt nie chce traciæ na to czasu, wiêc ka¿e
wychowankom po prostu siê podpisaæ, czasem nawet bez zapoznawania siê z treœci¹ regulaminów.
Tak robiæ nie wolno! Jak bowiem dziecko ma przestrzegaæ regulaminu, którego nie zna? Samo
przeczytanie dzieciom suchego tekstu mo¿e rzeczywiœcie byæ nudne i nu¿¹ce, jednak mo¿na przecie¿ zapoznawaæ siê z nimi i w inny sposób np. prosz¹c dzieci o przedstawienie poszczególnych
punktów na zasadzie kalamburów lub scenek. Wtedy lepiej je zapamiêtaj¹ i z wiêkszym zaintereso-
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Podobno na obozach m³odzie¿owych zdarza siê palenie „trawy”. Co z tym zrobiæ?
Czy to jest nielegalne? Jak ukaraæ ch³opców? Czy wydaliæ ich z obozu?

Posiadanie narkotyków jest nielegalne i nie ma tu najmniejszego znaczenia, czy s¹ to „miêkkie”
czy „twarde” u¿ywki. W takim wypadku trzeba wezwaæ policjê, nawet wtedy, gdy „palacze” nie
podlegaj¹ karze ze wzglêdu na wiek. Policja bowiem zainteresowana jest nie tylko tym, kto narkotyki posiada, ale tak¿e sk¹d dana osoba je ma, gdzie i od kogo je kupi³a. W przypadku dzieci
i m³odzie¿y jest to o tyle wa¿ne, ¿e byæ mo¿e gdzieœ w zasiêgu dzieci na koloni znajduje siê jakiœ
diler czaj¹cy siê na ciekawsk¹ m³odzie¿. Warto te¿, aby dzieci zbada³ lekarz lub pielêgniarka, nawet
je¿eli wydaj¹ siê tylko oszo³omione czy wystraszone.
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Choæ sam kontakt z policj¹ mo¿e byæ wystarczaj¹c¹ kar¹, to ty równie¿ powinieneœ spróbowaæ
rozwi¹zaæ ten problem na forum grupy. Z prêdkoœci¹ b³yskawicy wszystkie dzieci dowiedz¹ siê, co
siê wydarzy³o i pozostawienie tej sytuacji bez komentarza nie pomo¿e w dalszej pracy. Jednak to,
co zrobisz, zale¿eæ bêdzie od specyfiki sytuacji i grupy, a tak¿e od winowajców. Mo¿esz porozmawiaæ ze wszystkimi na temat narkotyków w ogóle – co powoduj¹, jaki negatywny wp³yw maj¹ na
organizm, co dzieje siê w stanie uzale¿nienia, jak ustrzec siê przed narkotykami. Mo¿e zorganizujesz nawet warsztaty z asertywnoœci. Wraz z grup¹ mo¿esz podj¹æ decyzjê, co nale¿y zrobiæ z przy³apanymi ch³opcami. Powinieneœ tak¿e zawiadomiæ o tym incydencie rodziców ch³opców
i kierownika placówki.
MS

PRÓBA SAMOBÓJCZA
Ch³opcy z mojej grupy dziœ stwierdzili, ¿e ich kolega w nocy próbowa³ pope³niæ
samobójstwo. Ch³opak ma faktycznie szramê na szyi. Nie chce powiedzieæ sk¹d, ale
koledzy twierdz¹, ¿e ch³opiec chcia³ siê powiesiæ. Czy to by³a próba samobójcza? Co
mam z tym zrobiæ?

Idealny wychowawca ma oczy „naoko³o g³owy”, jest we wszystkich miejscach jednoczeœnie,
a do tego jeszcze nie musi w ogóle spaæ, w zamian za to przez 24 godziny na dobê stoi na stra¿y
powierzonych mu dzieci. Oczywiœcie to tylko idea³, a my idea³ami nie jesteœmy i nigdy nie bêdziemy. Jednak musimy zrobiæ wszystko, co w naszej mocy, by zapewniæ dzieciom bezpieczeñstwo
i dopilnowaæ je we wszystkich mo¿liwych sytuacjach, a tych mo¿e byæ niezliczenie wiele. Niektóre
mog¹ ciê bardzo zaskoczyæ, jak ta. Co powinieneœ zrobiæ, jak siê zachowaæ?
Przede wszystkim zadbaj o zdrowie dziecka. Nale¿y sprawdziæ, czy nic mu siê nie sta³o, czy jest
zdrowy i nic nie zagra¿a jego ¿yciu. Nastêpnie warto z dzieckiem porozmawiaæ i dowiedzieæ siê, co
tak naprawdê siê wydarzy³o, czy to by³ jego pomys³, czy te¿ mo¿e ktoœ mu w tym pomóg³. Kiedy
upewnisz siê, ¿e rzeczywiœcie by³a to próba samobójcza, musisz zawiadomiæ i wezwaæ rodziców,
a oni powinni dziecko oddaæ jak najszybciej pod opiekê psychologa. Nie próbuj sam prowadziæ
z nim terapii, nie jesteœ do tego odpowiednio przygotowany, a mo¿esz tym jedynie zaszkodziæ.
Czy powinno siê wzywaæ policjê? Samo samobójstwo przestêpstwem nie jest. Jednak pod¿eganie do niego tak. Dlatego, je¿eli masz choæ cieñ podejrzenia, ¿e ktoœ móg³ ch³opca zmusiæ, podjudzaæ, poddaæ mu pomys³, razem z rodzicami dziecka powinieneœ wezwaæ policjê. Ona dok³adnie
zbada, czy wypadek ten wynik³ z inicjatywy samobójcy np. w wyniku wrodzonej depresji, czy te¿
mo¿e ktoœ mu w tym pomóg³.
Czy wychowawca odpowiada za samobójstwo dziecka, które mia³ pod opiek¹? Jak ju¿ wspomnia³am, samo samobójstwo nie jest przestêpstwem i ¿aden s¹d nie skarze ciê za to, i¿ któreœ
dziecko samo pozbawi³o siê ¿ycia. Ale mo¿e ciê oskar¿yæ, tak jak w przypadku ka¿dego wypadku
na obozie, o brak opieki nad powierzonym twej opiece dzieckiem. Z pewnoœci¹ skrupulatnie zostanie sprawdzone, czy na pewno wzorowo wykonywa³eœ swoje obowi¹zki.
Na szczêœcie próby samobójcze na obozach i koloniach to sprawa bardzo rzadka. Poprzedza j¹
najczêœciej z³e samopoczucie dziecka, jego smutek, alienacja, zamkniêcie w sobie czy depresja. A to
ju¿ na pewno da siê zauwa¿yæ wczeœniej i mo¿na zacz¹æ dzia³aæ, rozmawiaæ, kontaktowaæ siê z rodzicami, rozwi¹zywaæ wielkie problemy ma³ego cz³owieka, zanim zdecyduje siê na krok ostateczny.
MS
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ZAGUBIONE DZIECKO
Podczas kolonii pojechaliœmy z dzieæmi do miasta do kina. Przed filmem dzieci dosta³y czas wolny. By³o to 30 minut, bo tyle zosta³o do seansu, wiêc wszyscy mieli siê
nie oddalaæ, a jedynie kupiæ smako³yki w najbli¿szym sklepie. Na miejscu zbiórki
o wskazanym czasie nie pojawi³ siê jeden ch³opiec. Spanikowa³am. Na szczêœcie
ma³y sam siê zaraz potem znalaz³. Ale ja do dziœ nie wiem, jak powinnam post¹piæ…

Przede wszystkim, trzeba przewidzieæ tak¹ sytuacje na pocz¹tku i mocno zaakcentowaæ kwestie
umowy miedzy tob¹ a dzieæmi. Podkreœliæ, jaki wp³yw ma przestrzeganie tych ustaleñ na wasze
bezpieczeñstwo. Dzieciaki uwielbiaj¹ „odpowiedzialne” zadania. Uwielbiaj¹ partnerskie umowy.
Dlatego warto umówiæ siê z nimi, ¿e wszyscy bêdziecie przestrzegaæ zasad, które wspólnie ustalicie. To wa¿ne, by zasady by³y wspólne, nie tylko narzucone przez ciebie. Dobrze jest wzmocniæ je
np. ma³ym wspó³zawodnictwem, ka¿dy, kto wywi¹za³ siê z umowy, móg³by dostawaæ punkty, które
razem decydowa³yby o przyznaniu jakiegoœ tytu³u. Raczej unikaj materialnych korzyœci w takim
wspó³zawodnictwie – zbieranie s³odyczy czy upominków jest atrakcyjne, ale wyrabia niekorzystne
nawyki: „zrobiê to, jak dostanê bilet do kina” itp.
Jeœli ju¿ zdarzy siê z³amanie takiej umowy, dobrze jest natychmiast wyci¹gn¹æ konsekwencje.
Jeœli dziecko spóŸnia siê na zbiórkê, przyczyn mo¿e byæ wiele. Poza tym, ¿e dziecko nie wywi¹zuje
siê z umowy, przyczyn¹ mog³o byæ to, ¿e coœ siê sta³o. Dlatego natychmiast nale¿y podj¹æ dzia³ania, które s³u¿¹ odnalezieniu dziecka. Zapytaj jego kolegów, gdzie go ostatnio widzieli, co robi³,
idŸ tam, zapytaj ludzi, czy nie widzieli tego dziecka. Pamiêtaj, by w tym samym czasie pozosta³e
dzieci mia³y zapewnion¹ opiekê. Jeœli sytuacja siê przed³u¿a, zawiadom osobê kieruj¹c¹ koloni¹
lub obozem, swojego prze³o¿onego o zaistnia³ej sytuacji. Zadzwoñ na policjê, poproœ o pomoc
w szukaniu pozosta³ych wychowawców lub inne osoby doros³e.
KK

RODZIC „P£ACÊ I WYMAGAM”
W tamtym roku po obozie spotka³am siê z pretensjami kilku rodziców harcerzy – a to,
¿e warunki, w których dzieci mieszka³y, by³y niedoskona³e, bo brakowa³o pó³ek na
ubrania, a to, ¿e dzieci musia³y same obieraæ ziemniaki i sprz¹taæ, a to, ¿e nie by³o
wycieczek do kina i do miasta, tylko siedzia³y przede wszystkim w lesie. A w ka¿dym
w¹tku s³ychaæ by³o takie niewypowiedziane „p³acê i wymagam”. Tak mnie to zniechêci³o, ¿e a¿ siê bojê w tym roku znowu jechaæ na obóz jako kadra…

Prawdopodobnie wina le¿y po twojej stronie. I to absolutnie nie dlatego, ¿e kaza³eœ dzieciom
obieraæ ziemniaki, ale ¿e nie uprzedzi³eœ o tym zamiarze wczeœniej rodziców. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
rodzice niekoniecznie wiedz¹, co kryje siê pod pojêciem „obóz harcerski”, „kolonia zuchowa”,
„kurs ¿eglarski” itd. To, co dla nas oczywiste, dla nich mo¿e byæ niewyobra¿alne. Wiêkszoœci problemów opisanych powy¿ej mo¿na unikn¹æ dziêki rzetelnej informacji dla rodziców o przygotowywanej formie wypoczynku i sposobach, metodach, jakie bêdziemy podczas niej stosowaæ do
osi¹gniêcia celów wychowawczych. Na spotkaniu przedobozowym lub w specjalnie przygotowanej ulotce dla rodziców opisz, bez upiêkszania, jakie warunki bytowo-sanitarne bêd¹ zapewnione
dzieciom. Pamiêtaj, ¿e nawet gdyby rodzice byli bardzo przychylni, obowi¹zuj¹ ciê i tak przepisy
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dotycz¹ce organizacji letniego wypoczynku, wiêc pó³ek powinno byæ pod dostatkiem, namioty nie
mog¹ byæ zbutwia³e i dziurawe itd. Rodzice i dzieci w XXI wieku czêsto s¹ przyzwyczajone do
wyjazdów na „zielone szko³y” i wycieczki szkolne, gdzie standardem jest ³ó¿ko z poœciel¹ w pokoju kilkuosobowym i z ³azienk¹. Trzeba ich przed wyjazdem, a nie w trakcie lub po, przekonaæ, ¿e
spanie w namiocie, we w³asnym œpiworze, trzymanie ubrañ na w³asnorêcznie zrobionych pó³kach
i mycie siê pod chmurk¹ to niesamowite prze¿ycia.
Tak samo nale¿y opowiedzieæ rodzicom, którym obca mo¿e byæ harcerska metoda, na czym
opiera siê program obozu. Podkreœliæ, jak du¿y nacisk k³adziemy w niej na samodzielnoœæ i uczenie
wspó³odpowiedzialnoœci. Wtedy ³atwiej bêdzie rodziców przekonaæ do wychowawczego znaczenia s³u¿by w kuchni czy wart nocnych. Rodzicom, którzy bêd¹ uprzedzeni, ¿e latem ich dziecko
zamieni siê w Bawole Oko lub Wilka Morskiego ³atwiej te¿ bêdzie zaakceptowaæ, dlaczego wolicie
biegaæ po lesie, budowaæ sza³asy, budowaæ tratwê ni¿ zorganizowaæ dyskotekê, wycieczkê do kina
czy muzeum.
A co do postawy „p³acê i wymagam” – no có¿, zawsze mo¿na przyk³adowo porównaæ ceny
twojego obozu czy kolonii i tych organizowanych przez biuro podró¿y, porównaæ program, ale
przede wszystkim porównaæ zadowolenie dziecka po powrocie i to, ilu nowych, wartoœciowych
rzeczy siê nauczy³o. A je¿eli takie porównanie wypadnie niekorzystnie dla twojego obozu… to ju¿
musisz postawiæ sobie ca³kiem inne pytanie…
AP

RODZIC NADOPIEKUÑCZY
Matka jednego z ch³opaków (13 lat) zapyta³a mnie, czy mo¿e sama dowieŸæ dziecko
na teren obozu, bo boi siê naszej podró¿y poci¹giem, a poza tym chcia³aby na miejscu pomóc mu siê rozpakowaæ i urz¹dziæ! Nie wiem, co jej odpowiedzieæ, a raczej,
jak odmówiæ.

Nadopiekuñcza mama czy tata, czasem w komplecie z rozpieszczonym i niesamodzielnym
dzieckiem lub czasem z dzieckiem wstydz¹cym siê takich postaw rodzica, to du¿e wyzwanie dla
ka¿dego wychowawcy kolonijnego. W takich sytuacjach trzeba przypomnieæ rodzicom, ¿e samodzielna podró¿ i dbanie o w³asny baga¿, w³asnorêczne rozpakowanie siê i urz¹dzenie w namiocie, sali kolonijnej czy domku kampingowym to bardzo wa¿ny element naszego programu i frajda
dla dziecka. Uspokoiæ mamê, podkreœlaj¹c kompetencje i odpowiedzialnoœæ licznej kadry. Je¿eli
to ty podczas obozu czy kolonii bêdziesz osobiœcie zajmowaæ siê tym konkretnym dzieckiem,
wypytaj mamê, na co masz zwróciæ szczegó³ow¹ uwagê, czego najbardziej siê obawia itd. (nawet, jeœli doskonale to wiesz). Je¿eli inna osoba z kadry bêdzie odpowiedzialna za ten namiot
(salê, pokój) podczas kolonii, skontaktuj j¹ z zatroskan¹ mam¹. Poka¿cie, ¿e traktujecie jej obawy z pe³n¹ powag¹ i zrobicie wszystko, aby mog³a spokojnie zostaæ w domu, kiedy jej pociecha
wsi¹dzie do poci¹gu.
Trzeba te¿ uzmys³owiæ takiej mamie, ¿e podczas podró¿y i urz¹dzania siê dzieci ma miejsce
najwiêksza integracja grupy, zawi¹zuj¹ siê wakacyjne przyjaŸnie. Dziecko pozbawiane mo¿liwoœci
uczestniczenia w tym procesie budowania siê grupy mo¿e mieæ potem du¿e trudnoœci z wejœciem
w ju¿ zgran¹, fajn¹ paczkê rówieœników.
Ale je¿eli mimo wszystko mama siê uprze, postawi na swoim i pojawi siê w bramie obozu –
stwórz takie warunki, aby mog³a rozpakowaæ swoje dziecko jak najszybciej i na osobnoœci. Po
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pierwsze dlatego, aby nie oœmieszaæ jej syna w oczach innych dzieci, po drugie dlatego, aby te inne
dzieci nie zaczê³y od nowa têskniæ za swoj¹ mam¹.
AP

RODZIC POZBAWIONY PRAW RODZICIELSKICH
Wiem, ¿e rodzice jednego dziecka nie tylko s¹ rozwiedzeni, ale te¿ ¿e ojciec ma
ograniczone prawa rodzicielskie. A tymczasem obieca³ podobno córce, ¿e j¹ odwiedzi i zabierze na ca³y dzieñ z kolonii. Czy mogê mu na to pozwoliæ?

Rzeczywiœcie, bywaj¹ takie sytuacje, ¿e dziecko, którym siê opiekujesz, na co dzieñ nie przebywa pod opiek¹ obojga rodziców. Czasem jeden z rodziców lub oboje s¹ przez s¹d pozbawieni praw
rodzicielskich. W sytuacji, gdy wymaga tego dobro dziecka, s¹d opiekuñczy wydaje z urzêdu zakaz
rodzicom pozbawionym w³adzy rodzicielskiej osobistej stycznoœci z dzieckiem (art. 113 § 1 k.r.o.).
Zakaz taki wy³¹cza mo¿liwoœæ spotykania siê z dzieckiem, mo¿liwoœæ korespondencji, rozmów
telefonicznych, a tak¿e innych form osobistej stycznoœci. W sytuacji pozbawienia praw rodzicielskich rodzic nie ma prawa ¿¹dania wydania mu dzieci, nawet kiedy dziecko siê tego domaga. Zdarzaj¹ siê wypadki, kiedy nieœwiadomoœæ opiekuj¹cej siê dzieckiem kadry, rodzic pozbawiony praw
rodzicielskich wykorzystuje nie tylko do spotkania z dzieckiem, ale nawet do jego uprowadzenia.
Sprawa jest wiêc powa¿na.
O to jednak, aby ciê uprzedziæ o sytuacji prawnej dziecka, o ewentualnoœci zajœcia opisanej
sytuacji itd. powinien zatroszczyæ siê opiekun prawny dziecka (najczêœciej drugi z rodziców). Dlatego warto na spotkaniu przed koloni¹ uczuliæ rodziców, ¿e je¿eli zachodzi taki przypadek, musz¹
uprzedziæ wczeœniej o ca³ej sytuacji komendanta kolonii.
Du¿o mniej powa¿ny, ale te¿ jakiœ problem, stanowi¹ rodzice rozwiedzeni (ale z pe³ni¹ praw),
którzy niezale¿nie od siebie przyje¿d¿aj¹ w odwiedziny do swojego dziecka i zdarza siê, ¿e jedno
z nich przyjedzie wtedy, kiedy dziecko ju¿ od dawna jest wypisane na ca³y dzieñ z kolonii przez
drugiego rodzica. Bywaj¹ te¿ sytuacje, kiedy dziecko jest odwiedzane przez babcie, ciocie, kuzynów itd. Lepiej, aby rodzice wczeœniej was uprzedzili, ¿e zamiast nich odwiedzi dziecko, za ich
pisemn¹ zgod¹, wujek Tadek. Porozmawiajcie o tym z rodzicami koniecznie na spotkaniu przed
wyjazdem!
W ka¿dej sytuacji odwiedzin i wypisywania dziecka na jakiœ czas z kolonii nale¿y odnotowaæ
ten fakt, zapisuj¹c dane osoby doros³ej (nazwisko, imiê, numer dowodu osobistego, godzina
zabrania dziecka i planowanego oddania). Osoba odwiedzaj¹ca podpisuje te¿ oœwiadczenie, ¿e
w dniu…, od godziny… przejmuje odpowiedzialnoœæ za ¿ycie, bezpieczeñstwo i zdrowie danego dziecka.
AP

ODWIEDZINY RODZICÓW
Jadê pierwszy raz na kolonie jako wychowawca i najbardziej bojê siê dnia odwiedzin rodziców. Wiem, ¿e to jest gorsze od wizytacji i w dodatku rodzice nie chc¹ siê
umówiæ na odwiedziny tylko w jeden konkretny dzieñ. Czy da siê jakoœ prze¿yæ ten
dzieñ?
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Pog³oski o horrorze odwiedzin rodziców s¹ mocno przesadzone. Rodzice maj¹ absolutne prawo
do spotkania i odwiedzenia dziecka zawsze, kiedy maj¹ na to ochotê. Ale rzeczywiœcie nieskoordynowane odwiedziny rodziców bardzo utrudniaj¹ nam obozowe ¿ycie – ci¹gle ktoœ „obcy” krêci siê
po obozie, któreœ z dzieci traci mo¿liwoœæ nabycia nowych umiejêtnoœci, które potem trudno nadrobiæ (poznanie drogi do Stumilowego Lasu, taklowanie ³ódki czy budowanie pieca chlebowego),
grupa (zastêp, wachta, szóstka) traci cennego zawodnika w obozowych rozgrywkach w dwa ognie,
ktoœ z kadry jest wy³¹czony z mo¿liwoœci organizowania zajêæ programowych, bo odpowiada na
rozliczne pytania rodzica itd.
Warto o tym wszystkim porozmawiaæ z rodzicami jeszcze przed wakacjami. Uzmys³owiæ im, ¿e
dla wszystkich bêdzie lepiej, kiedy ustalicie wspólny termin odwiedzin. Najczêœciej jest to druga
niedziela kolonii. Dzieciom nie bêdzie wtedy przykro, ¿e ktoœ jest odwiedzany co chwila, a inni nie,
kadrze pozwoli tak zaplanowaæ dzieñ odwiedzin, aby byæ do dyspozycji rodziców, odpowiedzieæ
na wszystkie pytania, przygotowaæ wspólnie z dzieæmi prezentacjê, wystêp, turniej czy ognisko dla
rodziców. Rodzice za to mog¹ byæ spokojni, ¿e zastan¹ w danym dniu dziecko na terenie obozu, ¿e
np. kolonia nie wybra³a siê w³aœnie na ca³odniow¹ wyprawê i ¿e, co siê czêsto zdarza, dziecko nie
bêdzie wola³o zostaæ i uczestniczyæ w atrakcyjnym programie danego dnia, ni¿ wybraæ siê z rodzicami na lody.
Chytrym sposobem na zachêcenie rodziców do odwiedzin jednego dnia jest zorganizowanie
wspólnego transportu autokarem czy podwieczorku, pokazów, meczów towarzyskich itd. Warto te¿
narzuciæ nieco odgórnie godziny, w których odwiedziny s¹ mile widziane, aby nie zdarzy³y siê
sytuacje, kiedy jedne dzieci ju¿ dano s¹ z powrotem na terenie kolonii, a inne ci¹gle jeszcze przytulaj¹ siê do swoich mam.
Je¿eli jacyœ rodzice postanowi¹ jednak odwiedziæ swoj¹ pociechê w innym dniu ni¿ ten zaplanowany, pamiêtaj, ¿e maj¹ do tego prawo. Ale nie musisz siê zgadzaæ, aby wchodzili na teren kolonii
(obozu), bo przecie¿ inne dzieci maj¹ prawo do spokojnego i nieskrêpowanego przebywania na
swoim terenie. Nie musisz mieæ zbyt wiele czasu na rozmowy z rodzicami, bo przecie¿ masz na
g³owie inne dzieci. Poproœ te¿ w takiej sytuacji odwiedzaj¹cych rodziców, aby z uwagi na inne
dzieci powstrzymali siê od obdarowywania swoich pociech w tym dniu prezentami, s³odyczami czy
ostentacyjn¹ czu³oœci¹.
I na koniec sprawa chyba oczywista – mo¿e zdarzyæ siê, ¿e do któregoœ z dzieci nawet w umówiony dzieñ odwiedzin nikt nie przyjedzie. B¹dŸ na to przygotowany. Zapewnij takim osamotnionym dzieciom ciekawy program, opiekê i jak¹œ ekstra niespodziankê!
AP

STA£Y KONTAKT Z RODZICAMI
Na spotkaniu przedobozowym jedna z mam zapyta³a mnie, w jaki sposób planujê
zorganizowaæ mój sta³y kontakt z rodzicami podczas obozu, ¿eby wiedzieli, ¿e wszystko u ich dziecka OK. Prawdê mówi¹c wcale o tym dotychczas nie myœla³em i nie
wiem, czy powinienem. Podczas obozu mam kupê innej roboty przecie¿!

O tak, Ty masz mnóstwo obowi¹zków i zadañ podczas obozu, ale rodzic ma prawo wiedzieæ, co
siê dzieje z jego dzieckiem! Mo¿na to jednak pogodziæ i zapewniam ciê, ¿e lepiej sposoby wzajemnego kontaktowania siê rodziców i kadry obozowej ustaliæ, omówiæ ni¿ zostawiæ „na ¿ywio³”.
Wtedy dopiero bêdziesz mia³ ci¹gle telefon przy uchu albo kolejnych rodziców przy bramie.
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Podaj rodzicom numer telefonu, pod którym mog¹ siê skontaktowaæ z kadr¹ obozu. Ale od
razu ustal te¿ i powiedz rodzicom, w jakich godzinach ktoœ z was bêdzie przy nim dy¿urowa³.
Je¿eli wybieracie siê w okolicê, gdzie nie ma telefonu stacjonarnego ani zasiêgu sieci komórkowych (tak, tak, jeszcze s¹ takie miejsca na ziemi), uprzedŸ o tym i umów siê na inny sposób
komunikacji.
Mo¿esz o wszystkim, co siê dzieje na obozie, informowaæ na bie¿¹co organizatora obozu (komendê hufca ZHP, zarz¹d stowarzyszenia) i tam mog¹ zatroskani rodzice dowiedzieæ siê, jak prze¿yliœcie gwa³town¹ burzê czy podró¿. ZaprzyjaŸnion¹ osobê, która z wami na obóz nie jedzie, a ma
z wami kontakt mo¿ecie poprosiæ, aby aktualne wieœci z obozu (co robicie, jak siê czujecie, jak¹
macie pogodê itd.) wywiesza³a w formie og³oszeñ czy gazetki np. na œcianie szko³y.
Bywaj¹ tak¿e œrodowiska, które nawet siedz¹c w œrodku lasu maj¹ na bie¿¹co uzupe³nian¹...
swoj¹ stronê internetow¹, dziêki której rodzice mog¹ siê nie tylko dowiedzieæ, ¿e wszystko u was
jest w porz¹dku, ale nawet zobaczyæ najnowsze zdjêcia czy otrzymaæ wirtualne pozdrowienia. Tylko chcieæ!
AP

DZIECKO + TELEFON KOMÓRKOWY
Teraz prawie ka¿de dziecko ma komórkê i, jak podejrzewam, pe³no komórek bêdzie
te¿ na kolonii. A potem bêd¹ zguby, kradzie¿e, pogaduchy w œrodku nocy, p³acz
tych, którzy komórek nie maj¹ i nie mog¹ zadzwoniæ do rodziców itd. Czy mogê
zabroniæ dzieciom korzystania z nich? Zabierania ich na koloniê?

Komórki sta³y siê faktycznie czymœ powszechnym i normalnym nawet u dzieci. Trudno uzyskaæ
od zatroskanych rodziców zrozumienie i akceptacjê pomys³u, aby ich dzieci pojecha³y na kolonie
bez telefonu, jeœli go maj¹. Zreszt¹ najczêœciej to w³aœnie rodzice a nie dzieci bardziej nalegaj¹, aby
telefony znalaz³y siê w ekwipunku. Dziêki temu mama czy tata mo¿e w ka¿dej chwili upewniæ siê,
¿e jej pociecha ma siê dobrze.
Telefony komórkowe trzeba wiêc raczej zaakceptowaæ, ale koniecznie pod pewnymi warunkami:
– dziecko zabiera telefon na swoj¹ w³asn¹ odpowiedzialnoœæ,
– podczas zajêæ programowych oraz ciszy nocnej telefon komórkowy znajduje siê w depozycie u
wychowawcy, wydawany jest tylko w ustalonych godzinach (np. od 13.30 do 15.00 – czyli na
ciszy poobiedniej oraz od 19.00 do 19.30 – czyli po kolacji) i wtedy mo¿na kontaktowaæ siê
z dzieckiem,
– dzieci rozmawiaj¹ przez telefony w specjalnie wyznaczonym miejscu (poza namiotem, kampingiem, budynkiem), tak aby nie sprawiaæ przykroœci innym têskni¹cym dzieciom,
– dzieci nieposiadaj¹ce swoich telefonów maj¹ mo¿liwoœæ kontaktu telefonicznego ze swoimi
rodzicami za pomoc¹ telefonu stacjonarnego lub np. telefonu komórkowego wychowawcy (oczywiœcie to rodzic dzwoni, na swój koszt).
A zagorza³ym przeciwnikom komórek pozostaje jedynie wyszukanie takiego miejsca na koloniê
czy obóz, gdzie ci¹gle jeszcze nie ma zasiêgu telefonów komórkowych albo nie ma mo¿liwoœci
na³adowania baterii telefonu.
AP

...czyli œci¹gawka wychowawcy kolonijno-obozowego
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TÊSKNOTA ZA DOMEM
Wiele dzieci, za które bêdê odpowiedzialna na koloniach rozstaje siê z rodzicami po
raz pierwszy. Siedmio-, oœmiolatki przewa¿nie. S³ysza³am przera¿aj¹ce opowieœci
wychowawców kolonijnych na ten temat – p³acze w nocy, lamenty przy telefonach,
dzieci wyje¿d¿aj¹ce w drugi dzieñ kolonii do domu itd. Bojê siê, czy sobie poradzê
z takimi sytuacjami. Mo¿na siê do tego jakoœ przygotowaæ?

Têsknota dzieci za domem, za rodzicami jest czymœ zupe³nie normalnym i w wiêkszoœci wypadków – nieuniknionym. O ile faktycznie nie zaradzisz wszystkim smuteczkom, mo¿esz tak zorganizowaæ kolonijne ¿ycie, aby by³o ich jak najmniej. Je¿eli masz tak¹ mo¿liwoœæ, popracuj z dzieæmi,
które bêd¹ pod twoj¹ opiek¹, ju¿ przed wyjazdem. Poznaj je, przekonaj do siebie, opowiedz im, jak
jest na koloni czy obozie, uprzedŸ je, ¿e czasem na pocz¹tku mo¿e byæ komuœ trochê smutno i ¿e to
zawsze mija. Od chwili, kiedy dzieci zostan¹ przekazane pod twoj¹ opiekê, postaraj siê intensywnie
i atrakcyjnie zaj¹æ im czas. Rodzice jeszcze stoj¹ przed autokarem, a ty ju¿ og³aszasz pierwszy
konkurs czy uczysz fajnego pl¹su? Œwietnie!
Po przyjeŸdzie na miejsce b¹dŸ bardzo wyczulona na emocje podopiecznych. Dla dzieci, które
pierwszy raz s¹ na kolonii czy obozie wszystko wydaje siê nowe, inne i trudne. Nigdy nie spa³y
w takim ³ó¿ku, nigdy nie wypakowywa³y siê same, nigdy nie jad³y takich placków itd. Pomó¿ im te
„innoœci” pokonaæ i przyswoiæ. Przy wspólnym urz¹dzaniu namiotu czy sali rozmawiaj z nimi o ich
zainteresowaniach, o ich rodzicach, o ich marzeniach.
Od pierwszej nocy wprowadŸ zwyczaj stopniowego wyciszania siê – poczytaj dzieciom jakieœ
pogodne ksi¹¿ki, puœæ p³ytê ze spokojn¹ muzyk¹, a przede wszystkim – b¹dŸ z nimi. Nie pozwalaj
na póŸnowieczorne rozmowy z rodzicami przez telefon – wtedy ³atwo siê rozkleiæ. Lepiej, aby
o swoich prze¿yciach i przygodach kolonijnych opowiedzia³y w ci¹gu wype³nionego atrakcjami
dnia. Je¿eli, mimo wszystkich opisanych starañ, któreœ z dzieci bêdzie bardzo têskni³o za domem,
nie wyœmiewaj go i nie oœmieszaj. Spokojnie porozmawiaj, przytul, przypomnij, ¿e rodzice na
pewno s¹ bardzo dumni ze swojego samodzielnego zucha. Nie pozwól na to, aby od jednego p³acz¹cego dziecka rozpoczê³a siê zbiorowa histeria!

Inn¹ spraw¹ s¹ listy rodziców do dzieci. Je¿eli tylko masz mo¿liwoœæ spotkania z rodzicami
przed koloni¹, namów ich na tym spotkaniu do napisania do dziecka listu z przysz³oœci. Niech
ka¿dy z nich napisze kilka ciep³ych s³ów do swojego dziecka i odda ci od razu na spotkaniu lub
przed wyjazdem. A ty, niczym czarodziej, w drugi czy trzeci dzieñ kolonii wyci¹gniesz nagle dla
wszystkich ciep³e listy od mamy i taty. Wa¿ne w tym pomyœle jest to, ¿e wszystkie dzieci otrzymuj¹
listy i to w dodatku jednego dnia! Zagro¿enie smutkiem czy zazdroœci¹ – ¿adne!
A propos listów – oczywiœcie mo¿e siê zdarzyæ, ¿e podczas dalszych dni kolonijnych niektóre
dzieci bêd¹ otrzymywaæ kolejne, naprawdê wys³ane poczt¹ listy. Nie rób z tego sensacji apelowej,
z wykupywaniem, wystêpowaniem na œrodek itd. Wrêcz dziecku list dyskretnie, aby innym nie by³o
¿al a ono nie czu³o siê zawstydzone czy poni¿one (co niestety czêsto zdarza siê przy wykupywaniu
listu).
AP

RODZEÑSTWO NA KOLONII
– RAZEM CZY OSOBNO
Na koloniê zuchow¹ mam zg³oszonych braci bliŸniaków, którzy na co dzieñ strasznie rozrabiaj¹ w gromadzie zuchowej. Ci¹gle siê k³óc¹ i rywalizuj¹ ze sob¹. Chcia³abym na czas kolonii rozdzieliæ ich do innych szóstek. Czy to dobry pomys³?

Rodzeñstwo te¿ czasem chce od siebie odpocz¹æ, w koñcu ca³y rok s¹ ze sob¹ razem, wiêc twój
pomys³ mo¿e byæ ca³kiem dobry, pod warunkiem jednak, ¿e omówisz go z rodzicami dzieci. Przede
wszystkim dlatego, ¿e nieœwiadoma takiego pomys³u mama mo¿e np. zaplanowaæ, ¿e ch³opcy bêd¹
mieli wspólne przybory do mycia albo rzeczy spakowane do wspólnej torby. Poza tym mo¿e siê
okazaæ, ¿e rodzice licz¹ na to, ¿e bardziej rezolutny z ch³opców zaopiekuje siê swoim bratem.
Skonsultuj wiêc swój pomys³ jeszcze przed wyjazdem na koloniê!
AP

AP

DZIECKO + PACZKA OD RODZICÓW
LISTY OD RODZICÓW, LISTY DO RODZICÓW
Pamiêtam z kolonii, na których sama by³am jeszcze uczestnikiem, wielki smutek,
kiedy inne dzieci dostawa³y listy od rodziców, a ja nie. Nie chcia³abym, aby dzieci,
którymi siê bêdê opiekowaæ spotka³o coœ podobnego. Czy mogê ustaliæ z rodzicami,
¿e nikt nie pisze listów?

Generalnie, w dobie wszechobecnych telefonów, zwyczaj pisania listów z kolonii i na kolonie
wymiera. A szkoda, bo taki list z kolonii jest po latach niesamowicie fajn¹ pami¹tk¹ rodzinn¹.
Warto wiêc zachêciæ dzieci, aby napisa³y list do rodziców i w³asnorêcznie go przyozdobi³y. Pamiêtaj tylko, aby zabraæ siê do tego oko³o trzeciego dnia, kiedy ju¿ tak nie têskni¹ i maj¹ za sob¹ kilka
fascynuj¹cych kolonijnych czy obozowych przygód do opisania. List pisany pierwszego dnia mo¿e
staæ siê niestety list¹ lamentów i prowadziæ do nieprawdziwych wniosków („jedzenie jest okropne”
po jednym posi³ku albo „nie mam tu ¿adnej kole¿anki” w pierwsz¹ godzinê po przyjeŸdzie).
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Podczas spotkania przedobozowego jedna z mam zapyta³a, czy mo¿e na adres obozu przes³aæ dziecku paczkê. Zgodzi³am siê, bo myœla³am, ¿e chodzi o ubrania na
zmianê, a potem okaza³o siê, ¿e chce mu przes³aæ s³odycze i prezenty na os³odê
roz³¹ki. Ju¿ widzê, jak zareaguj¹ na to inne dzieci. Co robiæ?

Masz racjê, na kolonii pe³nej stêsknionych maluchów paczka z niespodziankami dla jednego z
nich mo¿e stanowiæ nie lada problem. Po pierwsze, porozmawiaj z mam¹ i zapytaj, czy takie rozwi¹zanie jest konieczne. Je¿eli rodzice nie mog¹, nie planuj¹ odwiedziæ dziecka na kolonii w dniu
odwiedzin, trudno im siê dziwiæ, ¿e chc¹ jakoœ zrekompensowaæ ten fakt swojemu dziecku i wysy³aj¹ paczkê. Ale wtedy mo¿esz paczkê przechowaæ i wrêczyæ dyskretnie dziecku w³aœnie wtedy,
kiedy inne dzieci bêd¹ odwiedzane przez rodziców. Je¿eli jednak rodzice maj¹ zamiar odwiedziæ
dodatkowo dziecko, przekonaj ich, aby niespodzianki przywieŸli ze sob¹.
Gdy nic nie poskutkuje i olbrzymia paczka pojawi siê jednak razem z listonoszem u bramy
kolonii – trudno. Odbierz j¹, zabierz do kadrówki i podczas ciszy poobiedniej zawo³aj dziecko.

...czyli œci¹gawka wychowawcy kolonijno-obozowego
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Dyskretnie (tzn. bez obecnoœci innych dzieci), niech rozpakuje swój wieki skarb i nacieszy siê nim,
potem razem postanówcie, co zrobiæ z zawartoœci¹ – co mo¿e zabraæ do swojego namiotu (napoje,
maskotkê), co zostawia w depozycie u ciebie (pieni¹dze czy drogie prezenty, lekarstwa), co powinno byæ jak najszybciej zjedzone (topi¹ce siê czekolady, ciastka). I je¿eli produktów do szybkiego
zjedzenia jest du¿o, najlepiej zachêæ dziecko, aby zorganizowa³o s³odki podwieczorek dla swoich
kolegów.
AP

CZY TO WYCHOWAWCZE?
Po raz pierwszy odpowiadam za program obozu. Na przedobozowym spotkaniu kadry zaproponowa³am kilka pomys³ów, m.in. zorganizowanie œlubów obozowych i
chrztu biszkopta. I us³ysza³am bardzo rozbie¿ne opinie kadry – jedni bardzo za, inni
bardzo przeciw. Teraz ju¿ nie wiem, co myœleæ. Czy to s¹ dobre pomys³y?

Mo¿e zacznij od zastanowienia siê, w jakim celu chcesz zorganizowaæ takie œluby czy chrzest?
Dlatego, ¿e zawsze siê tak robi³o w twoim œrodowisku? Dlatego, ¿e to siê podoba kilku, najczêœciej
najbardziej atrakcyjnym (œluby) lub doœwiadczonym (chrzty) uczestnikom? Co chcesz osi¹gn¹æ,
czego chcesz nauczyæ, organizuj¹c takie wydarzenie na obozie?
Œluby obozowe w wersji podstawowej – na szybko przygotowywane – byle jakie stroje, ma³o
œmieszna, za to godz¹ca w uczucia religijne wierz¹cych parodia sakramentu œwiêtego, duma najbardziej rozchwytywanych dziewczyn i totalne przygnêbienie tych, których nikt nie wybra³, dopasowywanie par na si³ê (bo wszyscy maj¹ braæ udzia³), ³¹cznie z parami jednop³ciowymi, w których
ktoœ ma udawaæ kogoœ, kim nie jest… – taka forma pracy jest absolutnie nie do przyjêcia. I niczemu
dobremu nie s³u¿y. Owszem, czasem œlub na kolonii ma swoje uzasadnienie, kiedy w s³owiañskim
Grodzie Ko³odzieja trzeba wyprawiæ œlub Rzepisze i Piastowi, albo podczas zdobywania sprawnoœci „Przyjaciel bajek” przyda³by siê œlub Kopciuszka z ksiêciem. Ale nawet wtedy lepiej, aby nowo¿eñcami by³ ktoœ z kadry.
Chrzest obozowy jako potwierdzenie, ¿e m³ody cz³owiek poradzi³ sobie ze strachem przed roz³¹k¹ z rodzicami, ciemnym lasem czy g³êbok¹ wod¹, wie, co znaczy obozowe ¿ycie itd. nie jest
niczym z³ym a mo¿e byæ czymœ bardzo cennym. Niestety, najczêœciej w praktyce zapominamy
czêsto, jaki ma cel taki chrzest i zamiast sprawdziæ i podkreœliæ umiejêtnoœci, jakie nowy obozowicz naby³, skupiamy siê na jego przestraszeniu, poni¿eniu, oœmieszeniu. Gdyby podczas chrztu
obozowego zadania polega³y nie na jedzeniu okropnej papki, czo³ganiu siê w b³ocie i równie przera¿aj¹cych zabawach, a sprawdza³y, czy delikwent umie roz³o¿yæ kanadyjkê, obraæ ziemniak, ukryæ
œlady obozowania w lesie, spakowaæ plecak czy zbudowaæ sza³as – chyba nikt nie w¹tpi³by w
sensownoœæ takiej formy pracy.
AP
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