
Gdzie jesteś córeczko? Przecież czekamy na ciebie w domu...

Powrót do domu jest trudny. Rodzice powinni przygotować się na długą i szczerą rozmowę z dzieckiem  (© 123RF)
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Co  roku  w  wakacje  policja  dostaje  setki  zgłoszeń  od  rodziców i  opiekunów

zaginionych nastolatków. Wiele z nich wraca do domu po kilku dniach, części nie

udaje się jednak odnaleźć przez lata. O tym, dlaczego nawet dzieci kochających

rodziców mogą zgubić powrotną drogę do domu - piszą Agnieszka Smogulecka i

Magdalena Szrejner

W  tym  tygodniu do  komisariatu Poznań Nowe  Miasto  przyszła  kobieta.  Powiedziała,  że zaginął  jej
15-letni syn.  Przypuszczalnie,  opuszczając dom, chciał zrobić "na  złość rodzicom" i wyjechał.  Gdzie
jest? Na razie nie wiadomo. Gimnazjalista ma już opinię "wędrowniczka". Uciekł nie pierwszy raz.

Notoryczną uciekinierką  jest także  inna,  poszukiwana  obecnie przez poznańską  policję  15-latka.  Po
raz kolejny zniknęła na początku tygodnia. Ślad po niej zaginął. - Pewnie jest z jakimś chłopakiem -
komentują policjanci. - Z tą dziewczyną rodzice od dawna mają problemy wychowawcze. Uciekała już
wiele razy, za każdym razem do chłopaka, za każdym razem do innego.

Specjaliści nie mają wątpliwości: zaginięcie kilkulatków zwykle związane jest z brakiem odpowiedniej
opieki, którą mieli sprawować rodzice albo  opiekunowie. W przypadku młodzieży powodem zaginięć
są często ucieczki z domów rodzinnych, dziecka,  ośrodków  wychowawczych.  Liczba poszukiwanych
nastolatków  może się niebawem zwiększyć. Psychologowie, którzy współpracują  z policją i  fundacją
Itaka, zajmującą się poszukiwaniami zaginionych osób, twierdzą, że najwięcej nastolatków "gubi się"
właśnie  w trakcie  wakacji.  W czasie  letnich miesięcy  do  policji  wpływa  nawet kilkaset zgłoszeń o
nastolatkach, które wyszły z domu i nie wróciły.

Młodzi "na gigancie" chcą zaznać wolności, przeżyć przygodę. Sprzyja im pogoda. Nie trzeba zabierać
dużo rzeczy,  łatwo zdobyć pożywienie, przenocować w opuszczonym budynku. Wyprawa w nieznane
dla  niektórych nastolatków kończy się  jednak  tragicznie.  Większość dzieci,  aby utrzymać  się  przez
dłuższy  czas  na  ucieczce,  zajmuje  się  żebractwem  lub  popełnia  przestępstwa.  Najczęściej  są  to
włamania  i  drobne  kradzieże  przedmiotów,  które  później  spieniężają,  ale  zdarza  się,  że  młodzi
zaczynają się prostytuować, handlować narkotykami.

W  2009  r.  policjanci  z  Wielkopolski  poszukiwali  921  nieletnich  uciekinierów.  Skala  zjawiska  nie
zmieniła się  w porównaniu z 2008 rokiem, kiedy  uciekło 926 nastolatków.  Zwiększyła się natomiast
liczba  dziewcząt,  które  "ruszyły  w  świat".  W  zeszłym  roku  poszukiwano 415  uciekinierek,  a  rok
wcześniej 308.

- Ucieczka dziecka z rodzinnego domu to zwykle przejaw buntu ze strony dziecka, próbującego swoim
zachowaniem  zwrócić uwagę na  problemy  i  które  nie  uzyskuje  wsparcia - tłumaczy  Alicja  Godyla-
Jasicka  z Wydziału Prewencji  Komendy  Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Informuje, że w  ubiegłym
roku  z  domów  uciekło  339  nastolatków.  W  tym  samym  czasie  582  nieletnich  uciekło  z  różnego
rodzaju  placówek:  domów  dziecka,  ośrodków  opiekuńczo-wychowawczych,  schronisk,  zakładów
poprawczych. Wśród głównych przyczyn ucieczek wychowanków są  trudności adaptacyjne,  tęsknota
za domem, namowa kolegów i konflikty z rówieśnikami i kadrą wychowawczą ośrodka.

- Ucieczki z domu nie są zjawiskiem charakterystycznym tylko dla rodzin biednych i patologicznych.
Coraz częściej występują również w tak zwanych dobrych domach, w których nie ma bicia i krzyku,
gdzie codziennie jest obiad, a w niedzielę często organizowane są wspólne wycieczki - tłumaczy Alicja
Godyla-Jasicka.  -  Dzieci  bowiem  uciekają  także  od rodziców wyręczających je  we  wszystkim,  od
nadmiernego rygoru i kontroli, od bliskich zajmujących się tylko zarabianiem pieniędzy.

Gdzie jest Ola?

Ola  w  przyszłym  roku chciała  się  dostać  na  polonistykę  i  fotografię.  Od wielu lat pisała  wiersze.
Dostała  aparat  fotograficzny  i  zaczęła  przyglądać  się  światu  przez  oko  obiektywu.  Marzyła,  by
fotografowaniem  zająć  się  profesjonalnie.  14 października  pojechała  do  koleżanki  pisać  pracę  na
zaliczenie. Wzięła telefon, laptopa i wyszła z domu. Do dziś nie wróciła.

Historie  podobne do tej, która przytrafiła  się Oli  Bogusławskiej,  co  roku zdarzają  się  kilku tysiącom
nastolatków  w  całej  Polsce.  Nie  wszystkie  kończą  się  happy  endem. Część  młodych  ludzi  zrywa
kontakty z rodziną i najbliższymi  na wiele lat. Niektórzy odnajdują się poza  granicami  kraju, zdarza
się, że są przetrzymywani wbrew swojej woli, zmuszani do prostytucji.

Rodzice  Oli Bogusławskiej kilka lat temu przenieśli się do Londynu. Dziewczyna pojechała z nimi,  ale
wiedziała już, że chce studiować wymarzoną polonistykę.


