
Lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców 

Intymność 

Intymność to temat trudny, ale potrzebny, 
ponieważ dotyczy prawa każdego człowie
ka do poszanowania jego godności. 

Słowo intymny oznacza ściśle osobisty, 
a więc należący tylko do mnie, lub przezna
czony tylko dla osób najbliższych, tych któ
rych kochamy 

Natomiast słowo godność oznacza po
czucie własnej wartości i szacunek dla sa
mego siebie. 

Każdy człowiek zasługuje na godność 
i szacunek. Jeżeli ktoś nas poniża, wyśmie
wa, krytykuje, przezywa, czy określa wu -
garnymi słowami, czujemy się bardzo źłe. 
Opanowuje nas wówczas złość, żal, chce się 
nam płakać, ponieważ została naruszona 
nasza godność. 

Intymna w sensie cielesnym (fizycznym) jest nasza nagość. Dlate
go zakrywamy ubraniem te części ciała, które są intymne. Oburzamy 
się, gdyby ktoś próbował nas podglądać, np. podczas przebierania się. 
Chcemy zachowania intymności w łazience czy toalecie. Poczucie wsty
du podpowiada nam, że nie powinniśmy dopuszczać do takich sytuacji. 

Nie wstydzimy się natomiast osób najbliższych, ponieważ one nas 
kochają. Dlatego pozwalamy na przytulanie, głaskanie i dotykanie. Na
tomiast obcej osobie na takie gesty nie zezwalamy. Wobec łudzi obcych 
staramy się zachować odpowiedni dystans czyli odległość. Im ludzie 
są sobie bliżsi, tym ta odległość się zmniejsza, np. koleżanki podczas 
rozmowy trzymają się za ręce i patrzą sobie w oczy. 

Bywają sytuacje, gdy stoimy w tłoku bardzo blisko obcych ludzi, np. 
w autobusie, tramwaju czy w windzie. Wówczas nie czujemy się kom
fortowo. Staramy się odsunąć, nie patrzymy na siebie i rzadko rozma
wiamy. W naszej kulturze za bezpieczny publiczny dystans uznaje się 
odległość około 3 metrów. 
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Moje granice. Drama 
spróbujcie zagrać taką scenkę: siedzisz w parku na ławce i kolejno pod
chodzą do Ciebie: 
1. mama, 2. kolega/koleżanka, 3. osoba obca 

Jak blisko siebie pozwolisz im usiąść? Spróbuj nakreślić granice, których 
przekroczenie przez te osoby sprawi, że będziesz się czuć nieswojo. 

Dokończ zdanie 
Prawo człowieka do godności, szacunku i intymności może być naruszo
ne, gdy: 

Pułapka w sieci 
Przeczytaj poniższą historię, a następnie odpowiedz na pytania: 

Piotrek często siedzi na czacie dla specjalistów komputerowych i roz
mawia o najnowszych programach i sprzęcie. Ma tam sporo znajomych 
„komputeromaniaków". Pewnego dnia zagadnął do niego ktoś o nicku 
„Krzychu„XYZ". Pisał, że interesuje się informatyką i chce zostać pro
gramistą. W trakcie rozmów okazało się, że są rówieśnikami i mieszkają 
w tym samym mieście. Bardzo dobrze się rozumieli i mogli gadać godzi
nami. Po tygodniu tej znajomości, kiedy Piotrek zajrzał na czat, „Krzy-
chu_XYZ" napisał: „Cześć, jestem chory i siedzę sam w domu... Strasznie 
się nudzę... Może mnie odwiedzisz?". 

- Co Piotrek powinien zrobić? 

- Co może się zdarzyć, jeśli Piotrek skorzysta z zaproszenia? 
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Kto bliższy sercu? 
Człowiek ustala wokół siebie pewne strefy. Im bliższa mu osoba, tym 
bliżej chce z nią przebywać. Wpisz osoby w odpowiednie pole, w zależ
ności od tego, jak czujesz się z nimi związany: 

mama, rodzeństwo, koleżanka, kolega, nieznajomy, przyjaciel domu, 
dziadek, babcia, lekarz, ojciec, nauczyciel, wychowawca, kuzynka 
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