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Wstęp
Czym jest rodzina nie trzeba niko przekonywać, jak wielkie ma znaczenie,
jak wielka role odgrywa w zyciu każdego człowieka. Rodzina istnieje już niemal
od najdawniejszych czasów. Jest pierwszą grupą, w jaką wstępujemy, gdyż następuje to w momencie przyjścia na świat. Dla młodego człowieka rodzina jest
podstawowym elementem bez którego nie potrafiłby samodzielnie funkcjonować. To nie gdzieindziej jak właśnie w rodzinie dokonuje się proces przekazania
dzieciom wartości kulturowych i wprowadza się je w życie społeczne. Dzięki
rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, pokonywać strach, nabierać pewności siebie, odpowiedzialności, szczerości, dobroci i miłości, którą przekazują nam
rodzice.
Ponadto należy wciąż przypominać, że rodzina jest tym składnikiem środowiska wychowawczego, który oddziałuje na jednostkę najdłużej, niekiedy
przez całe życie. Wpływ wychowawczy jest jednak najsilniejszy we wczesnych
stadiach rozwoju, w okresie dzieciństwa, gdy jednostka nie podlega jeszcze lub
podlega w ograniczonej mierze oddziaływaniom innych instytucji, a za opiekę
nad nią i jej wychowanie odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice. Rodzina
jest dla jednostki grupą podstawową, w której członkowie.
Rodzinastanowiwspólnotę osób, która jest podstawową formą życia indywidualnego i społecznego. Jest pierwotną i najpowszechniejszą grupą społeczną
prawie każdego z nas. To ona należy do pierwszego środowiska dającego człowiekowi możliwość wszechstronnego rozwoju, zaspokajania jego wielu potrzeb i
wprowadzania go w świat wartości i norm społecznych. Identyfikując się z nią,
człowiek współtworzy i przejmuje kultywowane w rodzinie poglądy, postawy,
wzory zachowania i postępowania
Ważnym elementem funkcjonowania rodziny jest to, że rodzina odzwierciedla w swej strukturze przeobrażenia ogólnospołeczne, z czasem dostosowując
się do nich. Łącząc elementy tradycji z elementami postępującej nowoczesności,
ułatwia swoim członkom adaptację rozmieniającej się rzeczywistości społecznej,
jednocześnie będąc dla niej oparciem i strefą ochronną. Poddana wpływom zewnętrznym, zmienia się, zmieniając jednocześnie jednostki, poprzez wewnątrz
rodzinną socjalizację, a zmiany te są zarówno dodatnie, jak i ujemne.
A. Roe i M.Siegelman opisali pięć postaw rodzicielskich wyróżniając po
kolei jako: kochająca – rodzice stwarzają dziecku ciepły klimat miłości, pomagają w ważnych sprawach, stosują metody perswazji i raczej unikają kar. Drugi
rodzaj to rodzina wymagająca – rodzice ustalają dziecku wysokie wymagania,
wprowadzają zarządzenia i żądają ich bezwzględnego przestrzegania, cechuje ich
dominacja, despotyzm i nie liczenie się ze zdaniem dziecka. Trzeci rodzaj to
rodzina ochraniająca – rodzice są w stosunku do dziecka pobłażliwi, dają mu
specjalne przywileje, wylewni uczuciowo, izolują dziecko od kontaktów z rówieśnikami. Następny rodzaj to rodzina odrzucająca – rodzice są chłodni i wrogo
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ustosunkowani wobec swojego dziecka, nie liczą się z jego zdaniem. Kolejny
rodzaj to rodzina liberalna – rodzice raczej nie interesują się dzieckiem, są mało
zaangażowani w jego wychowanie. Nie zawsze postawy rodzicielskie są właściwe. Nieprawidłowość może wynikać albo z dystansu w stosunku do dziecka,
albo z nadmiernej koncentracji na nim. Postawa nadmiernie ochraniająca może
powodować u dziecka opóźnienie dojrzałości społecznej, brak inicjatywy i ograniczoną samodzielność. Również nadmierne wymagania sprzyjają powstawaniu
takich cech jak: brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość i uległość.
Przy postawie odtrącającej, dziecko może wykazywać trudności przystosowawcze, agresywność, kłótliwość i nieposłuszeństwo. Natomiast gdy rodzice wykazują postawę unikającą wobec dziecka, może być ono nieufne i konfliktowe, a
także niezdolne do nawiązywania trwałych więzi uczuciowych. Postawy rodziców wobec dziecka nie zawsze są jednolite, ale nie musi to oznaczać nieefektywności. Czasem taka rozbieżność jest korzystna, szczególnie w sytuacji, kiedy
jedno z rodziców przejawia niekorzystną dla kształtowania osobowości postawę,
drugie może poprzez przeciwstawną postawę złagodzić negatywne skutki.
W związku z powyższym należy postawić wiele pytań na które wciąż szuka się odpowiedzi. Pytania te nie tylko dotycząc samego wychowania, lecz
obejmują wiele innych zgadanień hermetycznie związanych z powstaniem, funkcjonowaniem i zadaniami rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Jaka winna
być dziś rodzina, jakie metody winny być stosowane w wychowaniu, co stanowi
największe zagrożenie dla rodziny, jaka jest perspektywa współczesnych i prztszłych rodzin? Są to tylko nieliczne z pytań stawianych coraz częściej przez naukowców, praktyków, ekonomistów, humanistów, teologów, filozofów itp. Każdy z nich na swój sposób poszukuje odpowiedzi, rozwiązań. I nie jest to łatwym
zadaniem czy wyzwaniem także dla społeczeństw bardziej czy mniej zorganizowanych. Wiele z pytań jakie są stawiane pozostanie jeszcze na długo bez odpowiedzi. Obecnie potrafimy jedynie obserwować zmiany i starać się w jakimś
stopniu przewidzieć ich konsekwencje. Owszem, podejmowane są różnorakie
działania w tym celu, aby rodzina spełniała swoje cele, zadania, swoją misję i
swoje powołanie.
Na te pytania i podobne znajdą Państwo odpowiedź – przynajmniej w części
- w niniejszej publikacji, która składa się z tekstów – głównie młodych naukowców różnych dziedzin nauki. Monografia składająca się z sześciu rozdziałów
ukazuje szereg codziennych spraw, zagadnień związanych z rodziną. Autorzy
tekstów podejmują próby ukazania w części odpowiedzi na zadawane pytania.
Niektóre z nich wydają się zbyt banalne, inne zaś są bardzo konkretne, reczowe i
powszechne, obejmujące całą ludzkość. Należy mieć nadzieję, że każdy czytelnik
biorąc do ręki ową publikację znadzie wiele treści dla siebie. Ten szeroko wachlarz zagadnień zawarty w monografii zapewne stanie się również przyczynkiem do ogólno światowych przemyśleń, badań czy refleksji nad przyszłością
rodziny.
Ks. Jan Zimny

6

Część I

RODZINA
ASPEKT OGÓLNY
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Irena Zamostianuk
Lwowska mieszczańska rodzina w końcu XVI i pierwszej połowie XVII w.
Lwów w XVI i pierwszej połowie XVII w. znajdował się na skrzyżowaniu
szlaków handlowych łączących Wschód z Zachodem. Było to największe miasto
na ziemiach województwa ruskiego Rzeczypospolitej w którym współistniały
różne grupy etniczne oraz wyznaniowe. Miasto przyciągało także przybyszów z
zewnątrz. We Lwowie od dawna istniały cztery największe grupy etniczne: polska, ruska (ukraińska), ormiańska oraz żydowska∗, przedstawiciele których zamieszkiwały odrębne, dokładnie rozgraniczone kwartały miasta. Ze względu na
to miasto jest interesującym obiektem nie tylko dla badań nad codziennym życiem przedstawicieli poszczególnych narodowości, lecz także dla analizy ich
wzajemnego oddziaływania.
W swoim artykule główną uwagę skieruję na małżeństwo, miejsce i rolę
kobiety w rodzinie, wychowanie dzieci, problemy, które pojawiały się w rodzinach niepełnych oraz przyczyny, które nakłaniały mieszczan do rozwodów. Skieruję swoją uwagę także ku rodzinom, członkowie których należeli do odmiennych grup religijnych lub etnicznych. Określone wyżej zagadnienia jak dotąd
rzadko stawały się przedmiotem badań. Ukazało się zaledwie kilka opracowań,
które częściowo omawiają tę tematykę 1. Sytuacja skomplikowana jest także z
powodu rozproszenia oraz fragmentarności źródeł archiwalnych, na podstawie
których nie zawsze można dać odpowiedzi na wszystkie pytania, które nas interesują. Aczkolwiek, dokumenty archiwalne zawierają obfity materiał źródłowy
dotyczący tej problematyki, ale wciąż on jest słabo wprowadzony do obiegu naukowego.
Podstawą każdej rodziny jest małżeństwo. Na wstępie odnotujemy, iż duży
procent rodzin mieszczańskich stanowiły rodziny niepełne, czyli takie w których
nie było ojca lub matki. Ze względu na to, iż trwałość życia na ogół była krótką
(powodowały to epidemię2, slaby rozwój lecznictwa3, drogie lekki4) oraz często
∗

Pod względem prawnym Żydzi nie były mieszczanami Lwowa, łecz tylko jego
mieszkańcami, ponieważ nie mogły nabywać miejskiego prawa. Nie zważając na to Żydzi mieszkali tak w granicach miejskich murów, jak i na przedmieściu, tworząc dwie
odrębne gminy.
1
W. Łoziński, Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1890;
В. Александрович, Львівські малярі кінця XVI століття, Львів1998; Б. Петрашак,
«Лицар пера і каламаря» - писар міста Львова Войцех Зимницький (1583-1639),
Львів 2011.
2
W latach 1570 – 1630 Lwów dotknęła fala epidemii (naliczono co najmniej 16).
Szczególnie dotkliwe były epidemie z lat 1599-1601 oraz 1623 r. Zob.: D. Zubrzycki,
Kronika miasta Lwowa, Lwów 1844, s. 228, 259-260; Ł. Charewiczowa, Klęski zaraz w

9

kobiety umierały w czasie porodu, małżeństwo w owym czasie nie trwało długo.
Często zdarzały się małżeństwa, kiedy różnica wieku między mężem a żoną była
dość istotna, co powodowało, iż młodsze z pary szybciej stawało się wdową lub
wdowcem. Oprócz tego w źródłach znajdujemy informacje o przypadkach, kiedy
ślub zostawał unieważniony. W tym przypadku zwraca uwagę dość skomplikowana sprawa, która ciągnęła się przez kilka lat. Spór zaczął się wówczas, kiedy
mieszczanin na imię Seńko oskarżył innego mieszczanina – Iwana Biłdagę, iż ten
mieszka z cudzą żoną. Ten ostatni obwinił swego oskarżyciela oświadczając, iż
ze swoją żoną Maruchną zawarł prawne małżeństwo. Jak wykazała jedna ze
świadków, prawdopodobnie z rodziny męża, – Margarita Biłdażyna w 1604 r.,
wspomniana Maruchna rzeczywiście kiedyś była mężatką, lecz rozwiodła się ze
swoim pierwszym mężem – Dawidem5. Podkreślmy, iż unieważnienie małżeństwa wówczas jeszcze nie było zjawiskiem na dużą skalę, a sam proceder potrzebował dużo czasu i wysiłków. Nawet te małżeństwa, które zdecydowały się na
taki krok, nie zawsze osiągały sukces. Lwowski mieszczanin Jan Kaczanowski
oraz jego żona Katarzyna po czterech latach małżeństwa z nieznanych dokładniej
przyczyn, podali wniosek o rozwód, lecz „miedzy niemi do tego rozwodu nieprzyszło”6.
Uchwałę o unieważnienie ślubu podejmował sąd kościelny w tym przypadku, kiedy dla tego istniały przekonujące podstawy. Na przykład, kiedy został
naruszony tradycyjny porządek zawarcia małżeństwa lub ślub był tajny. Unieważnienie jednego z takich tajnych ślubów częściowo dotyczy Lwowa. Tak,
lwowski sąd biskupi unieważnił ślub znanego malarza z Żółkwi Iwana Rutkowidawnym Lwowie, Lwów 1930, s. 8, 34, 72; Л. Войтович, Хроніка подій: війни,
епідемії, пожежі [w:] Історія Львова. У трьох томах. / Редкол. Я. Ісaєвич, М.
Литвин, Ф, Стеблій, Львів 2006, Т. 1, s. 105.
3
Najbardziej rozpowszechnioną radą ówczesnych lekarzy, kiedy ich pytali o ratunek od
epidemii, było zalecenie ucieczki z miasta. Zob.: Ł. Charewiczowa, Klęski zaraz…, s. 34.
4
Tak, na leczenia mieszczanina lwowskiego Tomasza Duczy, który chorował przez
rok, wydano nawet 400 złotych – pokaźna suma jak na ten czas. Drogo kosztowało także
leczenie w czasie trwałego zachorowania malarza lwowskiego Fiodora Sieńkowicza,
który odnotował w swoim testamencie, iż na leczenie zostały wydane wszystkie pieniądze, które posiadał. Kiedy nie było możliwości zapłacić za leczenie chorego, rodzina
czasem nawet zadłużała się, żeby można było kupić leki. Tak, np. w testamencie architekta lwowskiego Pawła Rzymianina z 1618 r. odnotowano dług za leki, które miała
zapłacić jego żona Jelizabeta aptekom. Zob.: Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie (dalej – CPHAUL), f. 52, zesp. 2, sygn. 34, s. 253, sygn. 37, s.
970, sygn. 46, s. 1371–1372; В. Александрович, Федір Сенькович (Життєвий і
творчий шлях львівського маляра першої третини XVII ст.) [w:] Львів: місто –
суспільство – культура, Львів 1999, s. 76, 116; І. Замостяник, Тестамент
львівського архітектора Павла Римлянина (1618) [w:] Український археографічний
щорічник, Київ 2009, nr 13/14, s. 459, 463, 465.
5
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 389, s. 1445.
6
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 30, s. 45.
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cza z Ewą (służącą malarza Romana Mohylnyckiego) bazując na tajnym zawarciu ślubu – bez zapowiedzi, świadków i właściwego duchownego w cudzej parafii. Jeszcze jedną przyczyną dla unieważnienia tego ślubu było także to, iż został
zawarty “... z perswazyey nieboszczyka Romana Mogilnickiego, malarza y obywatela Strumiłowey Kamionki, magistra aktorowego ( I. Rutkowicza – Z. І.),
który pozwaną (Ewą – Z. І.) maiąc za sługę dla wygody gospodarskiey swoiey
aktorowi z nią do tegoż szlubu claudestine wziętego był powodem w thym, że była
nierówność lat do małżeństwa ich – aktora młodości, a pozwaney podeszłego
wieku”7. Jeszcze jedną przyczyną dla unieważnienia ślubu były ciągłe kłótnie
między małżonkami. Oprócz tego pozwana „wspomniała” także, iż wyszła za
mąż po raz trzeci „przeciw woli Świętych Ojców”, czyli niezgodnie z przypisami
Kościoła. Jak już odnotowaliśmy wyżej, znacząca różnica wieku między małżonkami w ten czas nie była rzadkością. Sytuacja tak zwykle miała miejsce, kiedy starszym był mężczyzna. Interesujące wiadomości znajdujemy w przypadku
ślubu dziesięcioletniej Katarzyny, córki Malarza Michała z Rybotyc, oraz dużo
bardziej starszego od niej krawca Iwana Nahumika 8. Jak i w poprzednim przypadku sąd biskupi unieważnił ślub Katarzyna oraz Iwan Nahumika. I chociaż te
dwa przypadki unieważnienia ślubów nie odnoszą się do drugiej połowy XVII w.
i nie dotyczą bezpośrednio środowiska lwowskiego, demonstrują one ogólną
sytuację zawarć małżeństw i we wcześniejszym czasie. Istotną przyczyną unieważnienia ślubu Katarzyny oraz Iwana Nahumika był nie tylko młody wiek malarówny, lecz też wymuszona decyzja dziewczyny, ponieważ wyjść za mąż zmusili jej rodzice, a także zły stosunek do niej męża. W tym co dotyczy młodego
wieku narzeczonej, należy odnotować, iż dla badanego okresu nie było rzadkością, kiedy kobieta wychodziła za mąż w wieku 10-11 lat9. Tak, służąca mieszczanina lwowskiego Jana Słonieczanki na skutek zgwałcenia przez swego pracodawcę w wieku jedenastu lat zaszła w ciążę, a ponieważ nie zwróciła się do magistratu ze skargą, musiała szybko wyjść za mąż 10. Jak pokazuje przykład I. Rutkowicza, znacznie starszym w parze mógł być nie tylko mężczyzna, lecz też kobieta11. Dla czeladników jakiegokolwiek rzemiosła korzystne było zawarcie małżeństwa z wdową, która kierowała otrzymanym w spuściznę po śmierci męża
warsztatem12. Zainteresowane w nowym małżeństwie były także wdowy, które
7

Cyt. po: В. Александрович, Два документи до початків біографії Івана
Рутковича [w:] Записки Наукового товариства імені Шевченка, Львів 1994, t. 227.
Праці Секції мистецтвознавства, s. 377-378.
8
В. Александрович, Нові дані про риботицький малярський осередок другої
половини ХVII ст. [w:] Народна творчість та етнографія, 1992, nr 1, s. 60.
9
Н. Здоровега, Нариси народної весільної обрядовості на Україні, Київ 1974, s. 14.
10
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 389, s. 670.
11
Warto odnotować, iż w przeciwieństwie do miasta późnego średniowiecza, we
wsiach w XIX i na początku XX w. rzadko zawierano małżeństwa, gdzie żona była
starszą od swego męża. Zob.: Н. Здоровега, Нариси…, s. 61.
12
H. Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Warszawa 1970, s. 128.
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otrzymywały warsztaty zmarzłych mężów, szczególnie te, które nie miały spadkobierców, ponieważ często w statutach cechów rzemieślniczych zaznaczano, iż
w takim przypadku wdowa mogła zarządzać warsztatem tylko przez określony
czas i gdyby chciała zachować go miała wyjść za mąż, w przeciwnym przypadku
miała sprzedać warsztat13. W statutach cechów zwykle przewidziane były ulgowa
warunku wstąpienia do cechu czeladnika, który ożeni się z wdową mistrza14.
Tak, w statucie cechu blacharzy był zapis, który zrównywał w prawach czeladników, które ożenią się z wdową mistrza z synami mistrzów15. Odnotujmy, iż podobne ulgi przyznawały cechy nie tylko Lwowa, lecz też innych miast Rzeczy
Pospolitej16. Ze względu na to I. Rutkowicz ukazał w niekorzystnym stanowisku.
Ponieważ jego żona była tylko służącą, to także I. Rutkowicz nadal pozostawał
pod kierunkiem swego mistrza, czym nie był zainteresowany. Możne zatem
przypuścić, iż akcentacja na różnicy wieku między małżonkami w tym przypadku tylko uzupełniało przyczyny, który zaważy na decyzji lwowskiego sądu biskupiego o unieważnieniu małżeństwa. Jak widzimy w ówczesnym Lwowie
mieszczanie przy dokonanie rozwodów kierowali się przypisami kanonicznymi.
Tradycyjny dla Ukraińców obyczaj – rozwód w obecności świadków poprzez
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W praktyce jednakże zdarzały się przypadki, kiedy bezdzietna wdowa zatrzymywała warsztat w swojej własności przez dłuższy okres czasu. Tak, wdowa po lwowskim
malarzu Fiodorowi Seńkowiczowi (zmarł w 1631 r.) jeszcze w 1637 r. uznawana była za
właściciela warsztatu, otrzymanego jako spuścizna po śmierci męża. W statucie lwowskiego cechu malarzy warunki odziedziczenia bezdzietną wdową warsztatu po śmierci
męża nie zostały opisane, natomiast statut przemyskiego zjednoczonego cechu złotników,
konwisarzy i malarzy z 1625 r. wyznaczał termin posiadania warsztatu dla takich wdów
na 1 rok i sześć tygodni. Zob.: T. Mańkowski, Lwowski cech malarzy w XVI–XVII wieku,
Lwów 1936, s. 101; Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та
статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій, упоряд. Мирон Капраль, Львів
2007, s. 562-567; W. Aleksandrowycz, Statut cechu złotników, malarzy i konwisarzy
przemyskich, potwierdzony 6 października 1625 roku [w:] Rocznik historycznoarchiwalny, Przemyśl 1997, t. 12, s. 15; Tenże. Федір Сенькович. Життєвий і творчий
шлях львівського маляра першої третини ХVII ст. [w:] Львів: місто – суспільство –
культура, Львів 1999, t. 3, s. 79; Tenże. Львівські контракти на малярські роботи
кінця ХVI – ХVII століття [w:] Україна модерна, Львів 2000, cz. 4–5, s. .351; Tenże.
Малярське середовище Львова наприкінці XVI століття й утворення цеху малярівкатоликів [w:] Львів: місто – суспільство – культура, Львів 2007, t. 6: Львів і
Краків: діалог міст в історичній ретроспективі, s. 92.
14
Takie artykuły były odnotowane w statucie cechu kotlarzy z przedmieścia halickiego 1616 r., a także w statutach cechów konwisarzy 1600 r., blacharzy 1630 r., miechowników 1575 r., cyrulików 1578 r. та 1611 r. Zob.: Економічні привілеї…, s. 79, 81,
85, 88, 89, 93,97, 104, 107, 228, 231, 695, 697 703, 706.
15
Економічні привілеї…, s. 104, 107.
16
Tak, np. takie ulgi przewidywał statut przemyskiego zjednoczonego cechu złotników, malarzy i konwisarzy z 1625 r. Zob.: W. Aleksandrowycz, Statut..., s. 9–10.
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wzajemne wydanie „listów rozwodowych”, który był rozpowszechniony w ziemiach kijowskiej i podolskiej17, na terenie Lwowa nie udało się odnotować.
Ogólnie rzecz biorąc wśród ubogich mieszkańców małżeństwa rozpadały się
częściej, aniżeli wśród patrycjatu oraz bogatszego mieszczaństwa18. Na trwałość
ślubu miał też wpływ i interes materialny obu partnerów. Oprócz tego, były też takie
pary, które niedługo po ślubie zaprzestawali mieszkać wspólnie, chociaż i pozostawali nadal małżeństwem. Tak, żona Chrystofora Mazancza, bez względu na “powinność małżeńską i przysiegę swą ledwie kilka nedzieł z nim mieskaiącz [...] pobrawsy swoie rzeczy i iego frivole od nie[g]o odesła...”19. Mógł „zlekceważyć” swoją zonę także mąż. W testamencie spisanym w 1593 r. Agnesa Mozgówczowa zeznawała, iż po jej wygnaniu przez męża, mieszkała ona przez siedem lat u swego
ojca20. Takie rozdzielne zamieszkanie męża i żony mogło prowadzić do zdrad małżeńskich, wzmianki o których spotykamy w dokumentach archiwalnych. Tak, w
1623 r. miała miejsce rozprawa sądowa z powodu zdrady żony kupca lwowskiego
Chrystofora Kuna, która miała, miejsce w czasie epidemii, kiedy żona mieszkała w
domie swej matki, oddzielnie od męża21.
Rodzina w ówczesnym Lwowie funkcjonowała na zasadach patriarchalnych, gdzie silna była władza ojca i męża wobec reszty rodziny, a żona, którą
źródła często nazywają „przyjaciółką”, miała pomagać mężowi powiększać majątek. Oprócz tego żona zajmowała się wychowaniem wszystkich dzieci do 7 lat,
a córek nawet dłużej, przekazując ostatnim swoje przymioty i umiejętności 22. Do
największych cnot żony należały wierność, skromność oraz nieśmiałość23, życzliwość24, opiekuńczość25, szczerość, poszanowanie26 oraz posłuszeństwo mężowi27, a także pracowitość oraz zdolność do prowadzenie gospodarstwa28. „Należycie” zachowywać się miały nie tylko żony, lecz także wdowy. Cechy miejskie
zakazywały „prowadzić rzemiosło” tym wdowom, które były „podejrzane” w

17

Я. Ісаєвич, O. Федорів, Сімейний побут. Становище жінки [w:] Історія
української культури, Київ 2001, t. 2 Українська культура XIII – першої половини
XVII ст., s. 148.
18
M. Bogucka, Rodzina…, s. 497.
19
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 20, s. 1309.
20
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 338, s. 168.
21
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 38, s. 953; W. Łoziński, Patrycyat…, s. 167; Ł.
Charewiczowa, Klęski zaraz…, s. 48-50.
22
A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku,
Warszawa 1995, s. 193.
23
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 523, s. 1115; W. Łoziński, Życie polskie w dawnych
wiekach, Kraków 1978, s. 172.
24
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 340, s. 196.
25
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 29, s. 1161.
26
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 32, s. 1097.
27
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 20, s. 881-882.
28
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 340, s. 196.
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swoim zachowaniu lub „zachowywały się niecnotliwie”29. Nie patrząc na to stanowisko kobiety w rodzinie nie było na tyle beznadziejne, jak mogłoby się wydawać. Wynika to z dość znacznej ekonomicznej niepodległości kobiet. Prawo
magdeburskie chroniło niepodległość majątkową każdego z członków małżeństwa. Jednakże większą swobodę przy tym miały kobiety z uboższych rodzin,
ponieważ musiały pracować razem ze swymi mężami – prowadzić drobny handel, zajmować się lichwiarstwem30. Źródła wspominają przypadki, kiedy kobiety
same zarządzały majątkiem w przypadku zachorowania lub śmierci męża. W
statucie 1616 r. lwowskiego cechu kotlarzy, zamieszkujących przedmieście halickie było zaznaczono, że wdowa cechmistrza, w przypadku braku potomków po
linii męskiej, może zarządzać warsztatem, rok i sześć miesięcy po śmierci męża,
a w wypadku, jeśli są potomkowie – wtedy do osiągnięcia przez nich pełnoletności31. “Zarządzać rzemiosłem do śmierci” zezwalało się wdowom mistrzów
lwowskich cechów ludwisarzy32, iglarzy33, rusnikarzy34, kaletników35, mydlarzy36, cyrulików37. Artykuły podobnej treści, dotyczące praw wdów prawdopodobnie były również w statutach innych cechów. Warto zauważyć, że niektóre
cechy zapewniały więcej praw wdowom cechmistrzów. Tak, lwowski cech tkaczy zezwalał wdowie cechmistrza, która wychodziła zamaż ponownie, być właścicielką warsztatu i sprzedawać wyprodukowane sukno, pod warunkiem, że jej
nowy mąż nie będzie zajmować się tym rzemiosłem38. Jednakże dokumenty także świadczą, iż kobiecie było bardzo trudno samej prowadzić gospodarstwo.
Często kobiety sprzedawały swój majątek żeby przeżyć i wykarmić dzieci. Tak,
lwowska mieszczka Sofia Wierzbicka, która pozostała wdową po pierwszym

29

Економічні привілеї…, s. 111, 112, 557, 579. Warto zauważyć, że Lwów pod tym
względem nie był wyjątkiem wśród innych miast Rzeczypospolitej. Bo przecież, o "cnotliwym zachowaniu się" wdów mówiło się w Statucie przemyskiego ocechu złotników,
malarzy i konwisarzy z 1625 r. Zob.: W. Aleksandrowycz, Statut…, s. 15.
30
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 31, s. 671.
31
Економічні привілеї…, s. 85, 88, 89. Należy zauważyć, że mieszczanie nie zawsze
dostosowywali się do postanowień statutów. Tak, wdowa lwowskiego malarza Jana
Shwankowskiego, po śmierci swojego męża przejęła zarządzanie jego warsztatem, co
było zgodnym z postanowieniami statutu cechu malarzy katolików. Oprócz tego ona
zarządzała tym warsztatem również po osiągnięciu przez syna Jana–młodszego pełnoletności.: В. Александрович, Малярське середовище…, s. 92; Tenże. Львівські
контракти на малярські роботи кінця XVI–XVII століття [w:] Україна модерна,
Львів 2000, nr 4–5, s. 351.
32
Економічні привілеї…, s. 79, 81.
33
Tamże, s. 111, 112.
34
Tamże, s. 128, 135.
35
Tamże, s. 228, 231.
36
Tamże, s. 685, 687.
37
Tamże, s. 695, 697.
38
Tamże, s. 343, 344.
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mężu, musiała sprzedać prawie cały swój majątek, żeby dać wykształcenie synowi39.
Aczkolwiek nie tylko kobiet dotyczyły wymogi wspólnoty miejskiej o należytym zachowaniu. Tak, statut lwowskiego cechu tkaczy z 1535 r. zakazywał
rzemieślnikom grać w karty, nadużywać napojami alkoholowymi, “częstować
napojami i czcić” prostytutek40. Podobne zakazy wypisane były także w statucie
bractwa mularzy z 1601 r.41 oraz w statucie Bractwa Uspienskiego42.
Stan małżeński w miejskim społeczeństwie Lwowa uznawany był za mile
widziany dla wszystkich, z wyjątkiem księży. W prawie miejskim żonaci mieszczanie mieli przewagę nad nie żonatymi. Zachęcały do zawarcia małżeństw swoich członków również cechy. Tak w statucie cechu rymarskiego y olsterniczego
rzemiosł z 1617 r. było zapisano: “Wszelki w cechu będący, któryby się nie
ozenił, do roku y szesci niedziel po wstępku swym powinien co rok dac kope do
skrzynki cechowey”43. Żonaty rzemieślnik nie tylko bardziej dbał o pracę, lecz
była pewność, iż nie będzie udawał się w „rozpustę”. Warto zauważyć, iż statuty
nie wszystkich cechów zawierały pozycje, które zachęcały rzemieślników do
zawierania małżeństw. Tak, w statucie cechu rzemiosła garbarskiego z 1620 r.
nie były przewidziane żadne kary w przypadku gdy młody rzemieślnik w ciągu
roku od momentu przystąpienia do cechu nie ożenił by się. Aczkolwiek tenże
statut nakazywał ukarać rzemieślnika „ieżliby się nieprzystoynie sprawował,
nięrzad iakikolwiek w domu chował, piianstwiem, kostkami, kartami y inną grą
szkodliwą by się bawił, s podeyrzanymi by obcował y sam podeyrzanym był”44.
Tak samo jak wspólnoty chrześcijańskie, wspólnota żydowska również zachęcała do zakładania nowych rodzin. Nieżonaci przedstawiciele tej wspólnoty
byli pozbawienie wielu praw, a mianowicie: nie mogli zajmować żadnego stanowiska w gminie, a także nie wolno im było prowadzić samodzielnie handel
oraz zawierać umowy45. Chociaż, żeby zdobyć te prawa młodzieńcu nie wystarczało tylko ożenić się. Tak, umowy zawarte przed osiągnięciem 25 roku życia,
39

CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 36, s. 619–620. Dokument ten został
opublikowany: І. Замостяник, Протоколи судового процесу львівського столяра Яна
Ґавловича як джерело до вивчення матеріальної та звичаєвої культури початку
XVII ст. [w:] Дрогобицький краєзнавчий збірник, Дрогобич 2004, Zeszyt VIII, s.
431, 439–440.
40
Економічні привілеї..., s. 337, 341.
41
Tamże, s. 456, 458.
42
Я. Ісаєвич, Братства та їх роль…, s. 62.
43
Економічні привілеї..., s. 252, 256. Lwów nie był jedynym miastem, w którym
zachęcano rzemieślników do zawierania małżeństw. Podobne zapisy mieściły się w statucie cechu złotników, malarzy i konwisarzy przemyskich z 1625 r: W. Aleksandrowycz,
Statut cechu złotników, malarzy i konwisarzy przemyskich, potwierdzony 6 października
1625 roku [w:] Rocznik Historyczno-Archiwalny, Przemyśl 1997, t. 12, s. 11.
44
Економічні привілеї..., s. 265, 272.
45
M. Balaban, Żydzi lwowscy na przełomie XVI-go i XVII-go wieku, Lwów 1906, s. 532.
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lub w tym przypadku, kiedy był on żonaty mniej niż dwa lata, również uznawane
były za nieważne46.
Decydującą przeszkoda dla utworzenia rodziny mogła być przynależność
przyszłego partnera/partnerki do odmiennej grupy etnicznej lub religijnej. Tak,
Żydzi nie mogli zawierać małżeństw z chrześcijanami. Oprócz tego, powstawało
wiele przeszkód w przypadku zawierania małżeństw między prawosławnymi a
katolikami. Przypomnijmy chociażby przykład jednego z kierowników Bractwa
Uspeńskiego Dmytra Krasowskiego, który miał problemy w związku z przynależnością konfesyjną jago żony-katoliczki Jadwigi. Właśnie od zawarcia w 1574
r. mezaliansu między Rusinem D. Krasowskim, a Polką Jadwigą zaczął się spór
sądowy o opiece nad niepełnoletnią córką Jadwigi od jej pierwszego małżeństwa
z lwowskim mieszczaninem i bogatym kupcem pochodzenia szkockiego Albertem Alandem – Katarzyną. Sąd zadecydował przekazać opiekę bratu A. Alanda
– Wilhelmowi, uzasadniając swoją decyzję tym, iż na skutek przynależności do
innej konfesji Dmytro nie będzie mógł zapewnić dziewczynie należytego wychowania katolickiego47. Oprócz tego, mając w ślubie z Jadwigą swoją krewną
córkę, D. Krasowski spotkał się z innymi problemami. W 1590 r. oskarżał w
sądzie swoją przybraną córkę Katarzynę, która wówczas już była zamężną za
Foltynem Rapernikiem, iż ona: „dziecię moie własne łat niemaiącze, skrzycie, a
potaiemnym obyczaiem wywoływała, i do siebie przemówiła, upatrzywsy gdym
iescze na pokoiu beł. Tam że ią u siebie miawsy rossądku i lat niemaiącą namówiła ią na to aby ona opusciwszy mnie, oicza swe[g]o, wiarę Greczką w którei
ona okrzcona, i wychowana iest, w któkei ia do tych czasów z przodków swych
iestem, wzgardziwsy ią i tym wsystkim na koniecz i mną, oiczem swym, do wiary
Rzimskiei przystała, a więcei przy mnie i w moczei oiczowski mei odrzuciwsy
wselkie posłuseństwo niebyła”48. W tym przypadku mamy przykład tego na ile
zakorzenionym było prawo obyczajowe w świadomości ówczesnego mieszczaństwa lwowskiego. Według prawa obyczajowego w przypadkach ślubów mieszanych synowie mieli należeć do tejże religii i pochodzenja etnicznego, co ojciec,
natomiast córki – do religii i etniczności matki. Dlatego nic dziwnego, iż przybrana córka D. Krasowskiego odważyła się na „samowolne” ochrzczenie siostry
na obrządek łaciński wbrew decyzji ojczyma oraz matki: ponieważ matka należała do kościoła katolickiego, to i córka również miała należeć do tegoż kościoła,
bez względu na decyzję ojca. Odstąpieniem od obowiązującej normy było to, iż
córka D. Krasowskiego została ochrzczona w wierze prawosławnej. Warto dodać, że na śródmieściu Lwowa zawarcie mieszanych małżeństw między Rusinami oraz Polakami zdarzało się dość rzadko, natomiast na przedmieściach oraz
46

Tamże, s. 536.
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 16, s. 264; М. Капраль, Шляхи асиміляції
національних громад Львова в XVI–XVIIІ століттях [w:] Вісник Львівського
університету. Серія історична, Львів 2003, nr 38, s. 52.
48
CPHAUL, f. 52, zesp. 2, sygn. 20, s. 1303.
47
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podmiejskich wsiach takie przypadki zdarzały się częściej 49. Odnotujmy także, iż
miały miejsce także przypadki, kiedy zawierali ślub przedstawiciele różnych
narodowości, lecz jednej wiary. Jak przykład można wspomnieć o ślubie Greka
Kyriaka Papary oraz Rusinki Nastusi Grygorowyczówny50.
Relacje między mężem i żoną opierały się przede wszystkim na obopólnym szacunku. Mimo tego, iż mieszczanie zwracali się do sądu w wyniku konfliktów rodzinnych, najczęściej te ostatnie rozwiązywane były w gronie rodzinnym. Jednakże w takim przypadku kobiety przeważnie stawały się ofiarami
opresji męża51. Badaczy upatrują w takim zastosowaniu przez mężczyzn przemocy pierwszeństwo męskiego prawa nad kobiecym52. W ówczesnym Lwowie bicie
żony było zjawiskiem dość powszechnym. Źródła archiwalne nie jednorazowo
wspominają o takich przypadkach. Ciekawym jest zapis z 1603 r., gdzie zaznaczało się o brutalnym zachowaniu się męża wobec swojej żony: „...żeby się
uczciwie y przystoinie z matką ie[g]o a z żoną swą obchodził, żeby iai nie bił,
zdrowia niepotrzebnie iei nieodeimował, słów zelżywych aby iei niezadawał”53.
Chociaż autor dokumentu wyraźnie nie stwierdzał, że mąż źle zachowywał się z
żoną, o tym mogłaby właśnie świadczyć apelacja do urzędu wójtowskiego. Dla
nas ważnym w tym dokumencie jest sam fakt możliwości wtrącenia się urzędu
wójta w życie rodzinne mieszczan, jak również to, że mogło to odbywać się
wskutek prośby krewnych, w razie zaistnienia sytuacji konfliktowych.
Jedną z podstawowych funkcji rodziny było rodzenie i wychowanie dzieci.
Jak trafnie odnotowała Hanna Horyń „na Ukrainie wychowanie dzieci zawsze
wykonywane było w związku wspólnoty i rodziny”54. Ponadto rodzice ponosili
odpowiedzialność za wychowanie dzieci przez wspólnotę. Tak, ucząc swego
syna Jana Gawłowica na stolarza, rodzice mieli nieprzewidzialne wydatki z
powodu jego złego usposobienia. Po wykonaniu swej „mistrz sztuki” Jan kilka
razy urządzał przyjęcia dla stolarzy, wskutek czego on tak poniósł się, że nie
ukończył świętowania i potem: w czasie picia z ekonomem, porąbał garnek z
miedzi, za który rodzice zapłacili 1 zł, porąbał magierkę hajdukowi i rozłamał
szablę biskupskiemu ekonomowi. Rodzice zostali zmuszeni do zapłacenia
odszkodowania, zważywszy na szkody 1,20 zł55.
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М. Капраль, Шляхи асиміляції …, s. 51.
W. Łoziński, Patrycyat i mieszczaństwo…, s. 185–188.
51
M. Bogucka, Rodzina..., s. 502.
52
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W wychowaniu dzieci lwowscy mieszczanie główną uwagę zwracali na
posłuszeństwo, poszanowanie oraz wdzięczność swoim rodzicom. Tak, w 1622 r.
mieszczanin lwowski będąc opiekunem dziewczyny skarżył się, iż ta wiedząc o
jego wielkich zasługach w opiekowaniu się nią, ani najmniej wdzięczności mu
nie wykazuje, chociaż “...wdzięczność – cnota wielka, niewdzięcznośś Pan Bog
karze”56. O posłuszeństwo swej córki wspominała i Jadwiga Sodańska, żona
słynnego lwowskiego architekta Wojciecha Życzliwego. W swoim testamencie
ona zaznaczała, że najmłodsza córka Zofia, która jeszcze nie była zamężną, powinna być wdzięczną i posłuszną ojcowi oraz musi pomagać mu 57.
Rodzice pragnęli zabezpieczyć swoim dzieciom przyszłość. Kiedy mieli
taką możliwość oddawali swoich synów w nauczanie się rzemiosłu58. W innej
sytuacji znajdowały się dzieci z rodzin Żydowskich. Nie mogli oni zdobywać u
rzemieślników cechowych żadnego rzemiosła. Przez cały dzień takie dzieci spędzali w początkowej, a później szkole średniej. W przypadku kiedy syn pochodził z rodziny kupieckiej, wówczas w czasie wolnym pomagał ojcu w handlu 59.
Ponieważ Żydzi nie patrząc na zakazy wystawiane przez magistrat na zajmowanie się rzemiosłem przez Żydów mimo wszystko zajmowali się nim60, to ich
synowie także mogli uczyć się rzemiosłu swego ojca.
Widocznie, był różnym stosunek do dzieci urodzonych w małżeństwie i do
małżeństwa. Na przykład, w dokumencie z 1602 r. specjalnie podkreślało się tę
różnicę: “Sebastian Żuwacz […] pierwszą małżonkę Sophią poiął s iednim synem
na imię Janęm bez małżenstwa nabytym, z którą potym wziąwszy ią w stan małżenski, spłodził dziatek czworo”61. Wspomniany w dokumencie S. Żuwacz nie
traktował pierwszego dziecka swojej żony Zofii – urodzonego do ślubu – jak
własnego syna. Jednak należy zauważyć, że nieślubne dziecko nie było
przeszkodą do zawarcia małżeństwa.
Bez względu na to ile kto zawarł małżeństw, dzieci z poprzednich małżeństw na równych zasadach mogli pretendować na spuściznę po rodzicach. Kiedy zaś dzieci całkowicie pozostawały bez opieki, opiekę nad nimi magistrat
przydzielał rodzinie, gdy to było możliwe, lub tez mieszczanom z tej samej warstwy społecznej, z której pochodziły dzieci. Tak, Rusin Waśko Kijowicz umierając (1628 r.), wyznaczył na opiekuna dla swego syna Mikołaja swego sąsiada –
Antoniego Dankowicza62. Ormianie zwykle jako opiekunów dla dzieci wyznaczali bliską rodzinę. Jeżeli najstarszy syn był już pełnoletni, to zwykle go wyzna56
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czano jako opiekuna dla dzieci nieletnich. Tak, Zachariusz Andrejowicz w swoim testamencie wyznaczył na opiekuna dla nieletniego syna Awedykciusza swoją
żonę oraz starszego syna Jakuba63. Inny Ormianin Laurysz Farborowich opiekunami swoich dzieci uczynił swojego najstarszego syna Pawła, zięcia złotnika
Heliasza oraz kuzyna Vasyliasza Matisovicza64.
Odnotujmy, iż mieszczanin nie mógł wziąć pod opiekę dziecko szlachcica i
szlachcic – dziecko mieszczanina, jak to widać z następującej decyzji sądu z
1623 r.: “…nie może mieszczanin bydz opiekunem dzieciom slacheczkim […]
slachcio nie może sie opiekaiący szafowac dobru mieyskiemi”65. Opiekun otrzymywał prawo do zarządzania majątkiem dziecka do osiągnięcia przez niego pełnoletniości. Był jednak zobowiązany do zachowania i na miarę możliwości powiększenia tego majątku. Kontroli nad wykonaniem swoich obowiązków przez
opiekunów dokonywały nie tylko władze miejskie, lecz też sąsiedzi, ponieważ
nadużycia ze strony opiekunów były dość znaczne66.
Podsumowując można stwierdzić, iż rodzina we Lwowie końca XVI i
pierwszej połowie XVII w. była rodziną patriarchalną, opierała się na silnym
stanowisku mężczyzny i ojca. Założenie rodziny dawało możliwość małżeństwu
korzystać z wielu przywilejów w ówczesnym społeczeństwie Lwowa. Tak, po
zawarciu małżeństwa mężczyzna i kobieta mogli mieszkać wspólnie nie obawiając się potępienia społecznego, mężczyźnie łatwiej było zdobyć rzemiosło, a
kobiecie – prowadzić gospodarstwo. Ich dzieci także korzystali z większych
przywilejów w porównaniu z dziećmi urodzonymi poza małżeństwem. Jednocześnie życie rodzinne znajdowało się pod kontrolą wspólnoty, która pilnowała,
żeby żonaci mieszczanie zachowywali się należycie: nie zajmowali się „rozpustą”, nie grali w gry hazardowe, nie pili, nie pozastawiali rodziny. W poszanowaniu były takie cechy żon jak wierność, skromność, nieśmiałość, posłuszeństwo
mężowi oraz pracowitość. Jednakże warunki życia w mieście wywierały wpływ,
wymuszając na mieszkańcach transformowanie tradycji. Nie ulega wątpliwości,
iż stosunki rodzinne w ówczesnym Lwowie nie były wzorowe, a były skomplikowanym węzłem ogólnych tradycyjnych wytycznych i rzeczywistego procesu
stosunków między zwykłymi ludźmi.
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Sylwester Śmiech (UWM)
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna
Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń
teoretycznych w badaniach nad rodziną. Rodzina, jako instytucja społeczna jest
w kręgu ciągłego zainteresowania wielu naukowców i specjalistów: socjologów,
psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów oraz wielu innych dziedzin
nauki i praktyki. Wszystkie nauki w nieustannych badaniach nad rodziną wypracowały liczne, mniej lub bardziej szczegółowe, definicje określające rodzinę i jej
charakter. Samo pojęcie rodziny jest niejednoznaczne. Może ono dotyczyć tylko
rodziców i ich dzieci, jak również szerszego kręgu osób połączonych pochodzeniem od wspólnego przodka. Już na samym wstępie warto zaznaczyć iż Rodzina
jako grupa społeczna, w której realizuje się współżycie pary ludzkiej i jej potomstwa, jest zarówno zjawiskiem socjologicznym, jak i prawny. W moim przekonaniu to właśnie małżeństwo i rodzina są elementami ładu społecznego i porządku prawnego w państwie. Rodzina jest także kategorią historyczną, podlegającą
czasowi i zmianie. Siłą napędową przeobrażeń w rodzinie są procesy społeczne,
ekonomiczne, kulturowe zachodzące w ramach całego społeczeństwa. Ważnymi
procesami determinującymi przemiany w rodzinie jest typ społeczeństwa, industrializacja, urbanizacja, ruchliwość społeczna i przemiany kulturowe.
Przedmiotem przedstawianych rozważań jest współczesna rodzina jako
podstawowa komórka społeczna, z którą wiążą się następujące kwestie: struktura
i funkcje rodziny, relacje i role rodziny oraz ocena życia rodzinnego w aspekcie
szans, oraz zagrożeń. Poruszane przeze mnie zagadnienie jest bardzo istotne ze
względu na współczesne problemy z jakimi zmaga się instytucja rodziny. Do
najważniejszych zagrożeń, które godzą w istotny sposób w funkcję rodziny należą: spadek dzietności, wzrost liczby rozwodów, zanik więzi pomiędzy pokoleniami, spadek liczby zawieranych małżeństw oraz trudna sytuacja ekonomiczna
wielu rodzin.
1. Rola i znaczenie rodziny
Zainteresowanie rodziną jako grupą i instytucją społeczną należy do najdawniejszych tradycji socjologicznych. Dociekania nad rodziną idą zarówno
torem teoretyczno – analitycznym, jak i opisowo – badawczym. Bada się więc jej
istotę, opisuje proces jej wewnętrznych przeobrażeń i organizacji, określa wymiar pełnionych przez nią funkcji1. Przed rozpoczęciem omówienia funkcji, jakie
pełni rodzina w społeczeństwie, należy stwierdzić że niezależnie od warunków
1
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społecznych, jakie istnieją, co najmniej trzy funkcje które realizowane mogą być
tylko przez rodzinę. Są to: Socjalizacja, miłość i prokreacja.
Nie podlega żadnej wątpliwości fakt, że małżeństwo stanowi w każdej
kulturze instytucję o dużej doniosłości społecznej. Związek mężczyzny i kobiety
wykracza daleko poza strefę spraw osobistych i prywatnych, zawsze posiada
charakter publiczny, a co za tym idzie podlega prawom i zwyczajom wspólnoty.
Zawsze i wszędzie odróżnia się związki nazywane małżeńskimi od innych form
współżycia ludzkiego2. Czynnikami, które wyróżniają małżeństwo są przede
wszystkim: trwałość, społeczny charakter związku, płodność. Już w czasach starożytnych małżeństwo i rodzina zawsze posiada w znanych nam kulturach postać
instytucji powszechnej oraz podstawowej: wszechobejmującej każdego człowieka, przekraczając strefę doczesności, stanowiącej element pośredniczy między
rzeczywistością ziemską a pozaziemską3. Społeczny charakter małżeństwa zaznacza się w każdym społeczeństwie bez względu na typ jego kultury. Zawsze
oznacza on fakt powstania określonych stosunków społecznych nie tylko pomiędzy osobami, które tworzą związek małżeński, ale też między nimi i ich związkiem a szerszymi grupami społecznymi. De facto ów społeczny charakter małżeństwa manifestuje się przede wszystkim przez publiczną formę jego zawarcia i
to bez względu na religijny czy świecki obrzęd jaki temu towarzyszy4. Kolejnym
bardzo istotnym elementem są związki między rodziną a osobowością człowieka,
które są oczywiście bardzo liczne i różnorodne. Nie ulega żadnej dyskusji fakt,
że rodzinę można uważać za kolebkę osobowości. W bliskich interakcjach z
matką, ojcem, rodzeństwem czy dziadkami dziecko rozwija podstawowe funkcje
psychiczne i kształtuje struktury osobowości5. Musimy zdawać sobie sprawę, iż
w rodzinie nie tylko dziecko kształtuje swoją osobowość. W rodzinie kształtują
ją także rodzice w trakcie pełnienia ról rodzicielskich. Rodzice są postaciami
znaczącymi i dostarczają dziecku wzorów zachowań. Wychowanie dziecka
wzbogaca ich osobowość, dostarcza nowych doświadczeń społecznych. Rodzice
kształtując dzieci w sposób niezamierzony, kształtują siebie. Na osobowość społeczną jednostek wywiera wpływ samo uczestnictwo w rodzinie, interakcje między przedstawicielami różnych pokoleń i tego samego pokolenia. Rodzina jako
grupa wywiera wpływ na swoich członków, w równocześnie każdy z nich swymi
cechami osobowymi, swym zachowaniem wpływa na przebieg procesów w rodzinie6.
Rola rodziców polega nie tylko na szeroko pojętej opiece. Mają oni de
facto decydujący udział w kształtowaniu się osobowości dziecka, jego świata
myśli, uczuć, dążeń oraz w tworzeniu się obrazu siebie samego. Współcześnie
role ojca i matki częściowo są komplementarne, dopełniają się, a częściowo
2
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zgodnie i rodzice wymiennie wykonują zadania opiekuńcze, i wychowawcze.
Role komplementarne związane są przede wszystkim z płcią i kształtowaniem się
podstaw biologicznych i społecznych ról męskich, i kobiecych7. Małżeństwo oraz
rodzina stanowią także instytucję religijną, w ramach której małżonkowie, powiązani sakramentalnym związkiem małżeńskim, pełniąc w ściśle określony
sposób swe role i zadania małżeńsko – rodzinne, realizują swoje powołanie
chrześcijańskie. Dzieci natomiast zostają włączone do społeczności religijnej.
Tak rozumiana rodzina jako instytucja religijna oparta jest na sakramentalnym
związku małżeńskim, zakładającym trwałość i jedność8.
Kolejną bardzo istotną funkcją rodziny jest prokreacja. Dziś społeczeństwo, kobiety i mężczyźni, bardziej niż dawniej są skłonni oddzielać od siebie
małżeństwo, seks i prokreację. Wyraża się to między innymi w liberalizacji norm
regulujących życie intymne. Następstwem tego jest akceptacja rozwodów i samotnego macierzyństwa, uznania kontroli urodzeń i prawa do aborcji, co staję się
niewątpliwie jednym z największych zagrożeń dla przyszłości rodziny9. Rodzina
może być też traktowana w kategoriach instytucji społecznej. Takie jej rozumienie musi uwzględniać cały szereg cech i funkcji, jakie spełnia rodzina. Gdy mówimy o rodzinie jako instytucji społecznej, zawsze mamy na myśli jej formalne
ustanowienie i funkcjonowanie według określonych norm społecznych w ramach
danego systemu społecznej kontroli. Sens rodziny jako instytucji sprowadza się
więc przede wszystkim do pełnienia przez nią niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa funkcji10. Funkcje rodziny rozważane z punktu widzenia ich trwałości i
zmienności, a przez to znaczenie dla samej rodziny możemy podzielić na dwie
grupy: funkcje istotne i funkcje akcydentalne. Do funkcji istotnych zaliczają się
niezbywalne funkcje rodziny, to jest prokreacja, socjalizacja i funkcja miłości.
Do akcydentalnych można zaliczyć funkcje: ekonomiczną, opiekuńczą, stratyfikacyjną, rekreacyjną, integracyjną. Wszystkie wyliczone tu funkcje sprowadzają
się w swej treści do bogatej sfery działań i oddziaływań społecznych, realizowanych w różnym zakresie w zależności od stopnia rozwoju społeczno – cywilizacyjnego i organizacyjnego społeczności ludzkich11. Do zmian zewnętrznych,
które mają natychmiastowy, bezpośredni wpływ na rodzinę należą: zmiany struktury zatrudnienia, zmiany struktury wieku ludności, skrócenie okresu płodności
w związku ze zmianami kulturowymi i zawodowymi. Na kształt i funkcję rodziny wpływają pośrednio: baza gospodarcza i stosunki wytwórczości w kraju, instytucje społeczne i państwowe12.
Duże znaczenie odgrywa dla rodziny odgrywa kwestia roli i pozycji kobiety. Procesy industrializacji dały szansę masowego wejścia kobiet na rynek
7

Tamże, s. 83.
J. Adamski, Rodzina między sacrum a profanum, Poznań 1987, s. 54.
9
D. Duch-Krzystoszek, Małżeństwo, seks, prokreacja,Warszawa 1998, s. 12.
10
F. Adamski, Rodzina wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s 30.
11
Tamże, s. 36-37.
12
F. Adamski, Rodzina wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s 142.
8

23

pracy, zarobienia pieniędzy, zdobycia nowej formy uznania społecznego, niezależności materialnej. W ten sposób kobieta we współczesnym społeczeństwie ma
dużo większe możliwości dokonywania wyborów z racji większej autonomii13. Z
przytoczonych względów można stwierdzić w sposób jednoznaczny, iż rodzina
jest grupą o niepowtarzalnym charakterze. Jest jedyną grupą społeczną bazującą
na czynnikach biologicznych i naturalnych, w której więzi miłości i pokrewieństwa nabierają wyższego znaczenia. Jest też jedyną grupą zbudowaną na miłości,
gdzie prawo interweniuje wyjątkowo dla utrzymania więzów wspólnoty. Tworzy
społeczność ludzką, najbardziej naturalną, a zarazem najbardziej konieczną,
wcześniejszą od państwa czy innych grup zawodowych w przypadku czasowym,
jak i logicznym14.
Nie ulega również żadnej wątpliwości, że rodzina jest naturalnym i niezastąpionym elementem struktury społecznej, jest zjawiskiem nieprzemijającym,
chociaż podlega znacznej ewolucji, dlatego musimy zdawać sobie sprawę faktu,
iż zupełnie inaczej wyglądała rola rodziny i dziecka w przeszłości15.
2. Rodzina Polska – zagrożenia i wyzwania
Ważne jest zwrócenie uwagi na fakt iż intensywne przeobrażenia rodziny
związane ze zmianami społecznymi często powodują, że rodzina może borykać
się z trudnościami w wypełnianiu swych funkcji, a to skutkuje patogennymi stanami życia rodzinnego.
Jednym z podstawowych problemów zarówno dla rodziny, jak i całego
społeczeństwa jest kwestia demografii. Znana w Polsce z niezbyt dalekiej przeszłości rodzina rozszerzona była rodziną wielką, łączyła bowiem kilka pokoleń,
podtrzymywała więzy pokrewieństwa, cechowała się też wielodzietnością.
Obecnie natomiast obserwujemy w tym zakresie trzy-kierunkowy proces przemian. Polska stanęła wobec kwestii, już nie tyle rozwoju demograficznego, co
prostej zastępowalności pokoleń16. Pod koniec ostatniej dekady XX wieku przyrost naturalny osiągnął poziom bliski 0 – przewaga urodzeń nad zgonami wyniosła w roku 1999 zaledwie 587 osób. Współczynnik reprodukcji w roku 1998 wynosił 0,68. A zatem już od roku 1989 osiągany przyrost ludności nie gwarantuje
krajowi nawet reprodukcji prostej – w celu jej utrzymania współczynnik dzietności powinien się utrzymać na poziomie co najmniej 2,12, a wskaźnik przyrostu
naturalnego nie może spaść poniżej 0,6 promille. Warto tu zaznaczyć, że miasta
polskie nie odradzają się biologicznie już od roku 1962, a liczba ludności miejskiej rośnie jedynie dzięki migracji i administracyjnemu powiększaniu granic
miast. Problem demograficzny w Polsce jest jednym z najważniejszych wyzwań
stojących przed naszym krajem17.
13
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Kolejnym zagadnieniem, które chciałbym poruszyć jest zjawisko migracji zarobkowej i chociaż nie jest zjawiskiem nowym, stało się w ostatnich latach przedmiotem nie tylko wielu badań naukowych, ale również dyskusji i refleksji – w mediach,
szkołach i instytucjach kościelnych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że oczywiście każdy człowiek ma prawo podróżować, zmieniać miejsce zamieszkania i pracy, ale problem polega na tym, że dla większości wyjeżdżających członków rodzin, a zwłaszcza
małżonków, wynika to ze swoistego przymusu ekonomicznego. Zarówno w wymiarze
państwowym, jak i rodzinnym migracja jest procesem o dużym znaczeniu indywidualnym i kolektywnym18. Obserwacja codziennego życia – zarówno tych, którzy emigrują, jak i tych członków rodziny, którzy muszą sobie sami radzić (małżonek, dzieci), jak
również badania naukowe potwierdzają, że emigracja ma swoje plusy i minusy. Do
plusów niewątpliwie zaliczyć można: poprawę sytuacji materialnej rodziny skutkującą
podniesieniem standardu zaspokajania potrzeb jej członków, zwiększenie samodzielności współmałżonków, udział dzieci w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
uświadomienie sobie w trakcie rozłąki uczuć łączących członków, a także znaczenie
dla nich rodziny jako wspólnoty19. Do minusów migracji zaliczyć można: stany nerwowe, lęki, depresje oraz inne zaburzenia psychosomatyczne, reakcje typu ucieczkowego, przybierające postać uzależnień, rozpad małżeństw, zjawiska marginalizacji
życia oraz wchodzenia w świat przestępczy, rozpad więzi rodzinnych20.
Nie ma żadnych wątpliwości, że migracja przyczynia się do osłabienia więzi
ze współmałżonkiem pozostającym w kraju macierzystym. Zostaje tu zachwiany
kluczowy element spójności małżonków, jakim są stałe podtrzymywane interakcje i
odniesienia między członkami rodzin. To one utrwalają relację i kształtują strukturę
rodziny jako grupy społecznej. W efekcie, rodzina z punktu widzenia jej rytmu życiowego jest zdestabilizowana. Funkcjonuje zupełnie odmiennie w chwilach gdy jest
pełna, w czasie okresowego powrotu migranta oraz w sytuacji, gdy jego obecność
powoduję lukę w strukturze grupy21. Jeśli rozważamy plusy i minusy migracji to
trzeba i warto podkreślić, że dla rozwoju psychicznego dziecka, szczególnie emocjonalnego, jest to zwyczajnie i głównie strata. Zgodnie z ustaleniami psychologii rozwojowej, sfera emocjonalna dziecka, jako istotny element życia psychicznego ulega
podczas wzrastania dziecka wielkim przeobrażeniom. Ważnym czynnikiem kształtowania emocji dziecka są właściwe relacje między rodzicami oraz relacje między
dzieckiem a rodzicami. Gdy rodzice są nieobecni w doświadczeniach i przeżyciach
dzieci, nie dając im wystarczającego oparcia, rodzi to w dzieciach niepewność, nieufność i lęk oraz prowadzi do swoistego zagubienia dziecka. Z powodu migracji
rodziców dziecko wydaje się być opuszczone i porzucone, co istotnie wpływa na
sferę psychiczną i emocjonalną jego młodej osobowości. Ponadto proces opuszczenia, poczucia sieroctwa fizycznego, psychicznego i duchowego – łączy się z faktycz18
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nym sieroctwem społecznym22. Dziecku niewątpliwie potrzebny jest częsty kontakt z
rodzicami, ich czynna obecność. Musi czuć, że rodzice są nim zainteresowani, że
interesują się tym, co robi. Równocześnie dziecko interesuje się tym, co robią rodzice. I w ten sposób nawiązuje się współdziałanie między rodzicami a dzieckiem, potrzebne dla jego rozwoju umysłowego, uczuciowego i społecznego23. Kolejnym
bardzo istotnym wyzwaniem jest podważenie trwałości małżeństwa. Przeświadczenie stosunkowo szerokiej rzeszy społeczeństwa, zarówno młodego pokolenia, jak i
osób już dłużej żyjących w małżeństwie, o jego rozerwalności. Trzeba jednak wyraźnie zaakcentować, za czym przemawiają liczne dane statystyczne o charakterze
porównawczym, że trwałość małżeństwa jest tą cechą, która na znaczną skalę odróżnia rodzinę polską od rodziny krajów zachodnich. Polska – niewątpliwie ze względu
na swą strukturę wyznaniową i rolę Kościoła katolickiego oraz ze względu na rolę
polskiej kultury i obyczaju. Zjawisko rozwodów przedstawiane jest jako fakt społeczno – prawny, ale jest również niewątpliwie wydarzeniem o charakterze moralnym, szczególnie gdy w wyniku rozejścia się rodziców pozostają osierocone dzieci24.
Poważnym problemem społecznym i moralnym jest rozwodzenie się małżonków
posiadających na utrzymaniu nieletnie dzieci. Na Przestrzeni lat 1950 – 1999 wyraźnie rośnie wśród rozwodzących się udział małżeństw z dwojgiem i więcej dzieci. Z
danych tych wynika , że liczba osieroconych w wyniku rozwodów dzieci powiększa
się w zastraszający sposób, poczynając od 5865 w roku 1951 i dochodząc w roku
1999 do 42020. Oczywiście motywy rozpadu małżeństw są bardzo różnorodne. Na
ich czele znajdują się niewierność małżeńska i alkoholizm współmałżonka, potem
kłopoty finansowe i mieszkaniowe, i wreszcie niedobór seksualny oraz zazdrość25.
Kolejnym bardzo istotnym problemem jest aborcja. Jest to problem ostatnio bardzo dyskutowany. Mimo że często jest ona przedmiotem zażartych politycznych i ideologicznych sporów, to w gruncie rzeczy pozostaje problemem
dotyczącym jednostki, jej życia osobistego, indywidualnych wyborów i moralnych rozstrzygnięć26. Obecnie kwestię związane z aborcją normuje, wydana w
styczniu 1993 roku, ustawa sejmowa „O planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” Art. 4a pkt 1 dopuszcza przerywanie ciąży jedynie przez lekarza w wypadku, gdy: ciąża stanowi
zagrożenie dla życia lub zdrowia matki, badania prenatalne lub inne przesłanki
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.
Mimo wszystkich czynników, które wpływają na obecną sytuację rozwija się
podziemie aborcyjne i jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Jednym z najważ22
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niejszych wyzwań w tym aspekcie jest uświadamianie szerokim rzeszom społeczeństwa wartości ludzkiego życia od momentu poczęcia27.
Bardzo istotnym wyzwaniem dla rodziny są również kwestie związane z
ekonomią otóż jedność rodzinna i harmonia małżeńska muszą się teraz oprzeć na
zupełnie innym podłożu niż dawniej. Czynnik ekonomiczny może bowiem – w
przeciwieństwie do dawnych układów – odgrywać rolę dezintegrującą, a na pewno dezorganizującą. Członkowie rodziny znajdują poza nią bogate możliwości
udziału w życiu gospodarczym i społecznym; odnajdując bardzo często swe grupy odniesienia. Egzystencja ludzka uzyskuje w tym układzie jakoby inny wymiar
a mianowicie wymiar zawodowy, który w sposób wyraźny zaczyna przerastać
wymiar rodzinny co może stanowić w niedalekiej przyszłości duże zagrożenie.
Rodzina i wszelkie zachodzące w niej procesy mogą być dla rozwoju dziecka
szansą bądź zagrożeniem. Życie rodzinne oddziaływuje pozytywnie na człowieka, jeśli w rodzinie pełnione są w sposób właściwy podstawowe funkcje, a rodzice dostrzegają i zaspokajają indywidualne potrzeby dziecka. Trzeba jednak pamiętać, że dobrze funkcjonujące życie rodzinne zależeć będzie też od środowiska, w którym przebywa rodzina28.
Ostatnim problemem, który chciałbym poruszyć jest dysfunkcjonalność wielu
rodzin. Dysfunkcjonalność rodziny może wynikać z patologii w sensie społecznym lub
biologicznym, obciążającej któreś z rodziców. Do przejawów patologii powodujących
dysfunkcje wydolności wychowawczej rodziny należy zaliczyć: kryminalizm, hazard,
pasożytnictwo społeczne, prostytucję, kazirodztwo oraz alkoholizm i narkomanię.
Dysfunkcje rodziny umożliwiają powstanie u dzieci i młodzieży różnego typu zaburzeń zachowań związanych ze środowiskiem rodzinnym29. Dysfunkcjonalność w zakresie funkcji socjalizującej i psychohigienicznej nie musi wiązać się z objawami patologii w rodzinie i w tych wypadkach bywa trudniejsza do rozpoznania. Na zakłócenie
obu tych funkcji mogą wpływać mianowicie pewne właściwości rodziny jako małej
grupy społecznej30.
Zakończenie
Nie ulega żadnej wątpliwości fakt, że to właśnie rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną. Rodzina jest de facto jedyną grupą społeczną bazującą
na czynnikach biologicznych i naturalnych, w której więzi miłości i pokrewieństwa nabierają wyższego znaczenia. Jest też jedyną grupą zbudowaną na miłości,
gdzie prawo interweniuje wyjątkowo dla utrzymania więzów wspólnoty. Tworzy
społeczność ludzką, najbardziej naturalną, a zarazem najbardziej konieczną,
wcześniejszą od państwa czy innych grup zawodowych w przypadku czasowym,
jak i logicznym. Przemiany w strukturze rodziny i funkcjach przez nią pełnio27
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nych związane są z procesami społeczno – ekonomicznymi. Społeczny charakter
małżeństwa zaznacza się w każdym społeczeństwie bez względu na typ jego
kultury. Zawsze oznacza on fakt powstania określonych stosunków społecznych
nie tylko pomiędzy osobami, które tworzą związek małżeński, ale też między
nimi i ich związkiem a szerszymi grupami społecznymi. Do problematyki rodziny w życiu społecznym musimy podejść z należytym szacunkiem i profesjonalizmem ze względu na jej ogromne znaczenie. W moim przekonaniu artykuł udowadnia w sposób klarowny iż to właśnie Rodzina stanowi wspólnotę osób, która
jest podstawową formą życia indywidualnego i społecznego. Jest pierwotną i
najpowszechniejszą grupą społeczną prawie każdego z nas. To ona należy do
pierwszego środowiska dającego człowiekowi możliwość wszechstronnego rozwoju, zaspokajania jego wielu potrzeb i wprowadzania go w świat wartości i
norm społecznych. Identyfikując się z nią, człowiek współtworzy i przejmuje
kultywowane w rodzinie poglądy, postawy, wzory zachowania i postępowania.
Ważnym elementem funkcjonowania rodziny jest to, że rodzina odzwierciedla w
swej strukturze przeobrażenia ogólnospołeczne, z czasem dostosowując się do
nich. Łącząc elementy tradycji z elementami postępującej nowoczesności, ułatwia swoim członkom adaptację do zmieniającej się rzeczywistości społecznej,
jednocześnie będąc dla niej oparciem i strefą ochronną. Poddana wpływom zewnętrznym, zmienia się, zmieniając jednocześnie jednostki, poprzez wewnątrzrodzinną socjalizację. Uwzględniając wszystkie zaprezentowane czynniki można
stwierdzić, że to właściwie rodzina tworzy społeczeństwo, jest jego podstawą,
decyduje o jego obliczu. Rodzina de facto ustala pewne normy postępowania,
które wpływają na kształt całego społeczeństwa. Społeczeństwo jest w zasadzie
sumą rodzin, co sprawia, że polityka społeczna i gospodarcza powinna mieć na
względzie rodzinę, jako jednostkę konsumpcyjną, a niekiedy i produkcyjną. Mimo zaobserwowanych zmian o charakterze mikro – i makrospołecznym rodzina
nadal jest powszechnym modelem współżycia i nie można jej niczym zastąpić.
Rodzina jako podstawowa instytucja wychowawcza jest wartością uniwersalną. Przeto domaga się szacunku w respektowaniu jej praw i obowiązków. Wszelkie
działania przeciw rodzinie i jej członkom jest aktem skierowanym nie tylko względem jej samej ale także całemu społeczeństwu. Podsumowując w mojej opinii nie
możemy być obojętni na wyzwania i zagrożenia stojące przed Polską rodziną, konieczne jest wypracowanie spójnej i aktywnej strategii wsparcia dla rodzin zarówno
w wymiarze ekonomicznym jak i społecznym ponieważ to właśnie rodzina jest gwarantem bezpieczeństwa i rozwoju naszego państwa i społeczeństwa. Rodzina jest
wielką wartością, którą należy chronić i wspierać, co stanowi w dzisiejszych czasach
ogromne wyzwanie, wyzwanie na miarę XXI wieku.
Streszczenie
Rodzina stanowi w każdej kulturze instytucję o dużej doniosłości społecznej. Związek mężczyzny i kobiety wykracza daleko poza strefę spraw osobistych
i prywatnych, zawsze posiada charakter publiczny, a co za tym idzie podlega
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prawom i zwyczajom wspólnoty. Zawsze i wszędzie odróżnia się związki nazywane małżeńskimi od innych form współżycia ludzkiego. Rodzina jest naturalnym i niezastąpionym elementem struktury społecznej. Jest zjawiskiem nieprzemijającym, chociaż podlega znacznej ewolucji. Rodzina jest grupą o niepowtarzalnym charakterze. Jest jedyną grupą społeczną bazującą na czynnikach biologicznych i naturalnych, w której więzi miłości i pokrewieństwa nabierają wyższego znaczenia.
Rodzina jako podstawowa instytucja wychowawcza jest wartością uniwersalną. Przeto domaga się szacunku w respektowaniu jej praw i obowiązków.
Mimo zaobserwowanych zmian o charakterze mikro – i makrospołecznym rodzina nadal jest powszechnym modelem współżycia i nie można jej niczym zastąpić. Rodzina Łącząc elementy tradycji z elementami postępującej nowoczesności, ułatwia swoim członkom adaptację do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, jednocześnie będąc dla niej oparciem i strefą ochronną. Poddana wpływom zewnętrznym, zmienia się, zmieniając jednocześnie jednostki, poprzez wewnątrzrodzinną socjalizację.
Abstract
Family as a primary social unit.
Family is the basic institucion in every culture of high social importance.
Relationship between a man and a woman goes far beyond the zone of personal
and private issues, always has a public character, thats why this topic falls under
the laws and customs of the community. Always a marriage is distinguished from
the others forms of cohabitation. The family is the natural and irreplaceable element of social structure.
The family is a everlasting phenomenon, although many of evolution,
which passed. It is the only social group based on biological and natural factors,
in which love and kinship links are becoming more important. The family as a
basic educational institution is a universal value thats why it is necessary to respect their goods which are protected by law. Despite the observed changes in the
nature of micro - and macro- way of socialisation, family is still the most significant model of coexistence and can not be replaced by anything. Combining traditional elements with progressive modernity, it helps of their members to adapt for
example to the changing reality, while being for their support. Subjected to external influences, evolving and changing at the same time members of families,
through intrafamilial socialization.
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Teresa Skupień (KUL)

Specyfika rodziny podhalańskiej
Tradycyjne rodziny Skalnego Podhala w znacznym stopniu różniły się od
rodzin żyjących na innych terenach Polski. Wśród cech wyróżniających znajdowały się: specyfika budowy domów, sposób ubierania się, żywienia, zwyczaje i
obrzędy, które w znacznym stopniu wpływały na życie osób mieszkających na
Podhalu. W niniejszym artykule omówione zostaną wybrane aspekty dotyczące
specyfiki rodzin zamieszkujących na terenie Skalnego Podhala.
1. Charakterystyka rodziny podhalańskiej
W najstarszej monografii Podhala O mieszkańcach gór tatrzańskich Ludwik Kamiński dokonał charakterystyki ludności mieszkającej na Podhalu. Zauważył, że górale jako naród w znacznym stopniu różnią się od ludności zamieszkującej inne tereny w Polsce. Wśród czynników wyróżniających znalazły
się m. in. zwyczaje, uznawane i przestrzegane przesądy, silna wiara w zabobony,
a także wyjątkowe prawidła życia. Mieszkańcy Podhala, żyjący w bardzo trudnych warunkach, ale za to w zgodzie z naturą, potrafili radzić sobie ze smutkami
i cierpieniami, byli bardzo wytrwali, zaradni, mający w sobie chęć i wolę walki z
przeciwnościami losu. Warunki w jakich wzrastali górale, czyli bardzo zdrowy
klimat, spowodowały, że wyróżniali się także cechami fizycznymi. Były to osoby
wysokie, smukłe, o lekkim chodzie. Na ich twarzach widoczna była „spokojność
z słodyczą w jedno zlana, ożywiona niewymuszonym, prawie ciągłym uśmiechem, bijąca postronnym piętnem radości z życia”1.
Mówiąc o cechach charakteru górali podhalańskich, szczególnie należy
zwrócić uwagę na bystrość umysłu, przenikliwość, umiejętność rozsądnego myślenia, a także konsekwencję w dążeniu do postawionego celu. Jest to naród cechujący się dużym poczuciem humoru, a także umiejętnością zdroworozsądkowego podejścia do problemów życia codziennego. Ludzie mieszkający na terenie
Podhala są bardzo zdolni i utalentowani, a jednocześnie bardzo solnie przywiązani do ziemi ojczystej. Zajmowali się głównie rzemiosłem, i te zamiłowania
przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Korzystając z naturalnych zdolności i umiejętności oraz własnej przedsiębiorczości zarabiali na utrzymanie domu,
ponieważ praca na roli nie przynosiła wystarczających dochodów2.
Czynnikiem, który w znacznym stopniu wyróżnia górali od ludzi mieszkających poza Podhalem jest strój, który zmieniał się i zmienia się nadal. Pomimo
nieustannych zmian, istnieje klasyczna postać stroju góralskiego, która uznawana
1
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jest za tradycyjną. W przypadku mężczyzn strój ten składa się z białej lnianej lub
bawełnianej koszuli, wyszywanych portek z białego sukna, serdak w kolorze
brązowym, wykonany z owczej skóry biała cucha oraz czarny kapelusz z kostkami3. Strój kobiet składa się z białej, zdobionej haftem dziurkowym koszuli,
gorsetu wiązanego wstążką, spódnicy tybetowej, na plecy zarzucały chustki wykonane z takiego samego materiału jak spódnica, oprócz tego kierpce i korale4.
Na Skalnym Podhalu pierwotne zabudowania były bardzo skromne. Dom
mieszkalny zwany chałupą zazwyczaj składał się z jednego pomieszczenia zwanego izbą. W pomieszczeniu tym znajdował się wymurowany z kamieni piec bez
komina, dlatego też dym podczas palenia rozchodził się po całym domu. Dom
nie był bogato wyposażony, w izbie znajdowało się kilka najpotrzebniejszych,
wykonanych z drewna sprzętów tj. łóżko, stół, kilka stołków i służąca do spania
ława, umieszczona wzdłuż ściany. Obok części mieszkalnej dobudowane były
pomieszczenia gospodarcze dla zwierząt, głównie bydła i owiec5.
Sytuacja trochę się zmieniła pod koniec XIX wieku, kiedy tradycyjne domy nadal budowane były z drewna świerkowego, ale były większe, zazwyczaj
szeroko frontowe, w których znajdowały się dwa pomieszczenia mieszkalne
zwane izbą białą i izbą czarną, pomiędzy którymi znajdowała się sień. Czarna
izba była miejscem, gdzie toczyło się życie codzienne, pełniła ona funkcję kuchni, sypialni i jadalni6. Mieszkało w niej od kilku do kilkunastu osób, a zimą nawet zwierzęta: kury, cielęta, owca z jagniętami. Konieczność przebywania w
jednym pomieszczeniu ze zwierzętami spowodowana była silnymi mrozami podczas zimy, w wyniku których młode jagnięta i cielaki mogły zamarznąć. W tym
pomieszczeniu znajdował się jedyny w całym gospodarstwie piec. W czarnej
izbie zamiast podłogi było klepisko z gliny, które dopiero pod koniec XX w.
zastąpione zostało poprzez drewniane deski zwane forztami7.
Drugie pomieszczenie zwane białą izbą było miejscem odświętnym. W
nim stały łóżka zaścielone puchowymi kołdrami i poduszkami, powleczonymi
ręcznie haftowaną pościelą. Stała tam również drewniana, pięknie malowana
skrzynia, w której przechowywano odświętny góralski strój oraz wartościowe
rzeczy. Biała izba pełniła rolę salonu, w którym przyjmowano zacniejszych gości, przede wszystkim przybywającego z kolędą księdza. Obok jednej z izb znajdowała się komora, w której przechowywano zapasy żywności8.

3

Zob. S. Trebunia-Staszel, Strój górali podhalańskich dawniej i dziś, w:] Dziedzictwo kulturowe Podhala. Wybrane zagadnienia, red. S. A. Hodorowicz, S. TrebuniaStaszel, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2011, s. 45.
4
Zob. tamże, s. 45.
5
Zob. A. Kroh, Tatry i Podhale, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002, s. 80-81.
6
Zob. S. Galica –Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska. Góralskie życie, Wydawnictwo
Promo, Kraków 2008, s. 51-53.
7
Zob. A. Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 80-81.
8
Zob. S. Galica –Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska…, dz. cyt., s. 54.
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Źródłem utrzymania tradycyjnej rodziny podhalańskiej była tzw. gazdówka, czyli pasterstwo owiec, hodowla bydła jak również uprawa roli. Życie codzienne górali toczyło się zgodnie z rytmem przyrody. Większość prac gospodarskich wykonywana była zgodnie z następującymi porami roku. Wiosna była czasem orki, wysiewu zboża przede wszystkim owsa i lnu. Również wtedy wysadzało się ziemniaki oraz jarzyny. Wiosenne prace w polu trwały kilka dni a czasami
nawet cały miesiąc, dlatego że wszystkie prace wykonywane były ręcznie. Lato
było czasem sianokosów. Był to okres wymagający wiele pracy i wysiłku. Po
skoszeniu siana, należało je wysuszyć, złożyć w kopy i zwieźć za pomocą wozu i
konia lub też znieść na plecach do stodoły zwanej na Podhalu boiskiem, a potem
wyłożyć na sope, czyli przestrzeń znajdującą się na poddaszu nad zabudowaniami gospodarczymi. Lato było czasem kiedy należało wykonać prace przy ziemniakach oraz jarzynach. Jesień była okresem zbioru plonów. Wówczas koszono i
zwożono owies, robiono wykopki, wybierano i obrabiano len oraz wykonywano
młockę. Na początku wszystkie te prace wykonywane były ręcznie, później zaczęto wykorzystywać do tego celu konie, a obecnie używa się maszyn rolniczych. W związku z ogromem pracy jaką należało wykonać w polu sąsiedzi i
rodzina wzajemnie sobie pomagali9.
Podczas zimy zajmowano się przede wszystkim pracami typowo domowymi. Kobiety zajmowały się przędzeniem wełny i lnu, w tym czasie także szyły
odzież, haftowały, a także tkały płótno. Mężczyźni w tym czasie zajmowali się
zwożeniem drewna z lasu, zarówno na opał, jak też do budowy domu, wykonywali prace gospodarskie. Wieczorami zajmowali się robieniem nowych sprzętów
domowych, naprawianiem zepsutych, jak również reperowaniem i konserwacją
uprzęży dla konia10.
Znaczna część górali zajmowała się wypasem owiec na hali. Pasterstwo
było jednym ze źródeł utrzymania. Była to bardzo ciężka i męcząca praca. Powszechną formą zarobku były także wędrówki na Węgry. W okresie między
wiosennymi pracami w polu a przed sianokosami udawano się do sąsiedniego
kraju, by zarobić pieniądze11.
Gwałtowny rozwój kulturalny i gospodarczy na Podhalu nastąpił w latach
20. XX wieku, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Rozwój wsi, a także poprawa warunków życia górali była związana z rozwojem turystyki w Tatrach.
Wtedy też zaczęto budować większe domy z pokojami na piętrze, które wynajmowano turystom. W trakcie II wojny światowej sytuacja górali uległa znacznemu pogorszeniu, dopiero lata 60. przyniosły rzeczywistą poprawę. Życie górali
zaczęło zmieniać się gwałtownie12.

9

Zob. tamże, s. 38 – 40.
Zob. tamże, s. 38-42.
11
Zob. tamże, s. 46.
12
Zob. tamże, 57-58.
10
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Wszystkie omówione wyżej prace polowe wykonywane były ręcznie. Górale Skalnego Podhala bardzo aktywnie spędzali czas w ciągu całego roku. Do
pracy zaangażowani byli wszyscy domownicy począwszy od dziadków po dzieci.
Każdy miał przydzielone obowiązki dostosowane do możliwości i wieku. Podział
obowiązków był ściśle określony, prace dzielono na kobiece i te wykonywane
przez mężczyzn. Były również takie, które wykonywano wspólnie.
Góralki jako matki i żony miały wiele obowiązków. Przede wszystkim
opiekowały się domem: gotowały, sprzątały, prały, a oprócz tego zajmowały się
gospodarstwem, oporządzały zwierzęta, zajmowały się także obróbką lnu i przędzeniem wełny. Latem kobiety uprawiały grządki, na których posiane były buraki, brukiew jadalna (na Podhalu zwana korpiylami), marchewka, groch, bób,
kapusta, a także specjalnie wcześniej wysadzone ziemniaki13.
Mężczyźni zajmowali się koszeniem siana, grabieniem. Do ich obowiązków należała także zbiórka drewna na opał, ponieważ był to jedyny dostępny
wówczas materiał służący do ogrzewania domu. Mężczyźni zajmowali się większością prac na gospodarstwie. Najstarsze pokolenie, czyli dziadkowie i babcie w
ciągu lata zajmowali się wypasem owiec i bydła, obróbką wełny, a także zbieraniem grochu i bobu. Starsze dzieci pomagały rodzicom w pracach domowych, a
także opiekowały się młodszym rodzeństwem. Bardzo często chodziły do lasu,
aby zbierać owoce leśne: maliny, borówki, czyli czarne jagody, a także grzyby.
Pomimo licznych obowiązków znajdowały czas na zabawę. Dzieci dawniej nie
miały zabawek, dlatego też same robiły coś dla siebie. Dziewczynki robiły lalki
ze strych szmatek, starsi chłopcy robili samodzielnie narty oraz korcule, czyli
łyżwy14.
Latem dzieci bawiły się głównie podczas pracy, np. pasąc bydło czy owce
na hali. Większość czasu spędzali grając i bawiąc się w gry zręcznościowe, poprawiające sprawność fizyczną. Najczęściej były to gry zespołowe, w których
uczestniczyła większa grupa. Wśród najbardziej popularnych zabaw należy wymienić grę w pliskę i palestrę („ z obrysowanego koła, dużym kijem odbijało się
małą pliskę. Przeciwnik musiał wrzucić ją do koła. Ten, co był w kole mógł palestrą odbić pliskę. Gdy pliska wpadła do koła następowała zmiana graczy” 15) oraz
hurdu burdu świnie w kasie ( „na okręgu zrobione były dołki. Każdy zawodnik
trzymał w ręku kij, którego jeden koniec był w dołku. Zawodnik, który pasł świnię był w środku koła. Świnią była przeważnie stara puszka po konserwach UNRA. Gdy zawodnikowi z koła udało się wbić świnię do dołka, następowała zmiana graczy.”)16.
Brak zabawek oraz konieczność przebywania poza domem miała także
swoje dobre strony. Dzieci bawiąc się doskonaliły swoją sprawność fizyczną. Jak
13

Zob. tamże, s. 51-53.
Zob. tamże, s. 122-123.
15
Tamże, s. 124.
16
Tamże, s. 124.
14
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zauważył Seweryn Goszczyński trudne warunki geograficzne, konieczność zmagania się z trudami, jakie wynikały z zamieszkiwania na terenach górskich powodowała, że dzieci góralskie rozwijały się znacznie lepiej i szybciej niż ich
rówieśnicy spoza terenu Podhala. W bardzo trudnej sytuacji znajdowały się osierocone dzieci, które od najmłodszych lat zabierane były na służbę i do pracy u
obcych ludzi, w zamian za co otrzymywały jedzenie i mieszkanie17. Edukacja
dzieci odbywała się w szkółkach parafialnych, ale tylko w okresie zimowym,
ponieważ latem dzieci pomagały rodzicom na gospodarstwie18.
Dokonując charakterystyki rodzin mieszkających na Podhalu należy
zwrócić uwagę na sposób odżywiania się, a także charakterystyczne potrawy,
które znane były i są tylko na tym obszarze. Specyficzne warunki klimatyczne
wywierały istotny wpływ na strukturę upraw na tych terenach. Jak już wcześniej
zostało wspomniane podstawowymi roślinami uprawnymi na tych terenach był
owies, rzadziej jęczmień, ziemniaki, biała kapusta, groch, bób, cebula, czosnek,
marchew, sałata, a także len. Podstawę pożywienia górali stanowiły ziemniaki,
zwane grulami, bardzo często określano je mianem góralskiej pszenicy. Mięso
pozyskiwane było głównie z hodowli trzody chlewnej i owiec. Aby możliwe było
przechowywanie go przez dłuższy czas poddawano je rosoleniu, tzn. przechowywano go przez określony czas w roztworze wody, soli i czosnku. Mięso wieprzowe po około tygodniu było wędzone, natomiast baranina była wyjmowana z
tego roztworu tuż przed gotowaniem. Hodowano także krowy, a z mleka produkowano ser, masło, śmietanę. Trudne warunki klimatyczne uniemożliwiały
mieszkańcom Podhala pozyskiwanie niektórych produktów spożywczych, np.
cukru, soli, fasoli, kaszy, czy też mąki żytniej, a nawet chleba. Aby móc zakupić
te produkty sprzedawano wełnę owczą, ręcznie robione chodniki, owies, zebrane
w lesie owoce, a także nabiał. Chleb spożywano stosunkowo rzadko. Podstawą
pożywienia były ziemniaki. Z nich robiono większość potraw. Kartofle jadano z
rosołem, zsiadłym mlekiem, jak również okraszone słoniną. W lecie bardzo często spożywano je z duszonymi grzybami. Z ugotowanych ziemniaków robiono
kluski zwane hałuskami, które najczęściej polewano roztopioną słoniną, masłem
lub bryndzą (owczym serem). Charakterystyczną potrawą spożywaną przez
mieszkańców Podhala były moskole, czyli placki dawniej owsiane, później robione z ugotowanych i dobrze ubitych ziemniaków z dodatkiem mąki i soli. Pieczono je na blasze pieca, a spożywano zarówno na ciepło jak i na zimno19.
Drugim bardzo powszechnym składnikiem pożywienia górali była kapusta
kiszona, którą spożywano z gotowanymi ziemniakami, gotowano z niej także
zupę zwaną kwaśnicą. Potrawę tą przygotowywano najczęściej z soku, który
wypływał z kapusty, z dodatkiem wędzonego mięsa lub w okresie postu z dodat17

Zob. tamże, 57-58.
L. Kamiński vel Kamieński, O mieszkańcach gór tatrzańskich…, dz. cyt., s. 6.
19
Zob. Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie, [w:] Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze
wsi, red. D. Tylkowa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków 2000, s. 221-227.
18
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kiem lnianego oleju. Często mieszano także kapustę z grochem. Wśród warzyw
uprawianych na terenach Podhala były także korpiyle, czyli brukiew jadalna,
którą gotowano i mieszano z marchewką lub ziemniakami, doprawiano kminkiem i dodawano zoproskę, czyli zasmażkę. Z powodu trudnej sytuacji związanej
z pozyskiwaniem produktów spożywczych, wykorzystywano maksymalnie to, co
było dostępne. Z mąki owsianej i wody gotowano kluske, którą spożywano z
masłem, słoniną lub mlekiem. Wśród produktów łatwo dostępnych znajdowała
się sałata, z której gotowano zupę. Do gotującej się serwatki lub zsiadłego mleka
z dodatkiem czosnku wrzucano listki sałaty poczym wszystko zaprawiano zasmażką20.
Tradycyjna rodzina góralska spożywała na śniadanie ziemniaki, mleko lub
kluskę. Obiad składał się głównie z ziemniaków, kiszonej kapusty, fasoli, brukwi
jadalnej i grochu oraz zupy. Na kolację natomiast spożywano ziemniaki z zsiadłym mlekiem. Niedziele była dniem, kiedy na obiad podawano rosół z ziemniakami oraz gotowane mięso. Znacznie bardziej urozmaicone potrawy przygotowywano na święta, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także na wesela. Wówczas pieczono także babki drożdżowe oraz kołacze z gotowanych ziemniaków,
pokryte bryndzą21.
Życie ludzi mieszkających w górach nie było łatwe. Trudne warunki klimatyczne oraz konieczność podejmowania pracy, wysiłku ponad siły były przyczyną licznych zgonów. Problem ten dotyczył przede wszystkim dzieci i kobiet.
W sytuacjach, gdy pojawiała się choroba, problemy zdrowotne ludność Podhala
nie korzystała z porad lekarskich22. Stosowano przede wszystkim z lecznictwa
ludowego, które dzieliło się na pomoc medyczną, której udzielały osoby z rodziny lub sąsiedztwa oraz pomoc ludowych specjalistów. Medycyna ludowa stanowiła połączenie wierzeń ludowych, religii z wiedzą zdobytą przez doświadczenie. Klimat oraz warunki ekologiczne regionu Podhala w znacznym stopniu decydowały o rodzaju stosowanych środków leczniczych. Wykorzystywano przede
wszystkim dostępne zioła, a także środki pochodzenia zwierzęcego.23 Zdarzały
się jednak przypadki, że podstawowe, znane powszechnie metody nie pomagały,
wtedy proszono o pomoc specjalistów. Babice, były to kobiety, które pełniły
funkcję położnych, osoby zajmujące się masażem to smarowacki, w sytuacji
złamania lub zwichnięcia kończyn zawracano się po pomoc do naprawiacow,
zwanych inaczej tymi, co naproscajom. Były także osoby, które trudniły się stawianiem baniek, wyrywaniem, czyli targaniem zębów oraz osoby do zlecania,
odczyniania uroków i czarów24.

20

Zob. tamże, s. 221 – 227.
Zob. tamże, s. 227.
22
Zob. S. Galica-Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska…, dz. cyt., s. 297-299.
23
Zob. D. Tylkowa, Medycyna ludowa, [w:] Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi, red. Danuta Tylkowa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 385-388.
24
Zob. S. Galica-Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska…, dz. cyt., s. 297-299.
21

36

W badaniach uczestniczyło łącznie 130 gimnazjalistów z klas I, II i III
gimnazjum. Z klas I w badaniu brały udział 43 osoby, z klas II przebadane zostały 53 osoby, a pozostałe 34 osoby to młodzież z klas III. Wśród ankietowanych
znalazło się 76 chłopców i 54 dziewczyny. Z klas I przebadane zostały łącznie 43
osoby: 14 dziewcząt i 29 chłopców, z klas II 53 osoby: 25 dziewcząt i 28 chłopców oraz 34 osoby z klas III w tym 15 dziewcząt i 19 chłopców. Wśród uczniów
klasy pierwszej znajdują się osoby w wieku 13-14 lat. Klasa II to młodzież w
wieku od 14- 15 lat, a klasa III to osoby w wieku od 15- 16 lat.
Badaniami jakościowymi objętych zostało 10 osób ze średniego i starszego pokolenia z miejscowości Stołowe i Gliczarów Górny. Techniką stosowaną w
tej grupie był wywiad nieskategoryzowany, polegający na naprowadzaniu przez
badacza na wybrane problemy, bez wcześniejszego przygotowywania pytań.
Przebadano osoby w wieku od 35 do 78 lat. Wśród nich znalazły się osoby z
pochodzące z rodzin wielodzietnych, osoby z rodzin jednopokoleniowych oraz
trzypokoleniowych, a także osoby, które osiedliły się na tych terenach.
2. Struktura rodzin badanej młodzieży gimnazjalnej
Analizując problem struktury rodzin podhalańskich należy zwrócić uwagę
na kilka aspektów, wśród których należy wymienić: liczebność rodzin, kategorie
osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym, liczebność rodzeństwa oraz średnia wieku rodziców. Wyniki dotyczące pierwszego zagadnienia,
czyli liczebności rodzin zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym w
badanej grupie tab. 1.
Tabela 1 Liczba osób zamieszkujących w rodzinach badanej młodzieży gimnazjalnej
Ogółem
Lp.
Liczebność rodzin
Liczba
% N = 130
1
0
0,0
1.
2
1
0,9
2.
3
6
4,6
3.
4
41
31,5
4.
Więcej
82
63,0
5.
130
100,0
Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Wyniki zawarte w tabeli powyższej tabeli wskazują, że 63,0% ankietowanej młodzieży z klas I, II i III gimnazjum pochodzi z rodzin liczących więcej niż
cztery osoby. Rodziny czteroosobowe stanowią 31,5%, natomiast 4,6% to rodziny liczące trzech członków. Pozostała część, czyli 0,9% to rodziny dwuosobowe.
Z rozmów przeprowadzonych z osobami ze średniego i starszego pokolenia wynika, że ich rodziny w większości przypadków liczyły więcej niż pięć
osób, zdarzały się rodziny dziewięcioosobowe, a nawet takie, które liczyły dwanaście osób. Na podstawie uzyskanych informacji oraz danych zawartych w lite-
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raturze można wywnioskować, że cechą charakterystyczną rodzin żyjących na
Podhalu dawniej była ich liczebność. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Rodziny
żyjące na Podhalu to w znacznej większości rodziny małe. Drugim zagadnieniem
badawczym była struktura rodzin. Wyniki w tym zakresie zawiera tab. 2.
Tabela 2 Struktura rodzin zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym według badanej młodzieży gimnazjalnej
Osoby zamieszkujące we wspólnym
gospodarstwie domowym.

Lp.

Ogółem
Liczba

%N = 130

1.

Mama

126

96,2

2.

Tata

115

88,5

3.

Babcia

44

33,8

4.

Dziadek

32

24,6

5.

Wujek

9

6,9

6.

Ciocia

11

8,5

7.

Kuzyn

3

2,3

8.

Kuzynka

5

3,8

9.

Siostra

67

51,5

10.

Brat

84

64,6

11.

Inne

1

0,8

497

381,5

Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Liczba wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do liczby
wszystkich badanych uczniów.
Analizując strukturę badanych rodzin należy zwrócić uwagę na kategorie
osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Badani uczniowie klas I, II i III gimnazjum w 96,2% deklarują, że mieszkają razem z matką.
Ankietowana młodzież w liczbie 88,5% mieszka także z ojcem. Według 64,6%
respondentów we wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje także brat, a
51,5% ankietowanych wybrało siostrę. Spośród wszystkich badanych 33,8%
przyznało, że babcia mieszka razem z ich rodziną, natomiast 24,6% odpowiadających wybrało dziadka. We wspólnym gospodarstwie zamieszkuje także ciocia
8,5% odpowiedzi i wujek – 6,9% odpowiedzi. Ankietowani w liczbie 3,8% zadeklarowali, że mieszka z nimi kuzynka, a 2,3% wybrało kuzyna.
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Z rozmów z przedstawicielami starszych pokoleń wynika, że dawniej rodziny podhalańskie w zdecydowanej większości zamieszkiwały w jednym gospodarstwie domowym wraz z dziadkami, teściami, wujostwem lub też innymi
członkami rodziny. Analiza wyników uzyskanych podczas badań ankietowych
pozwala wysunąć wniosek, że zjawisko to jest obecne w trochę mniejszym stopniu, ale nadal zdarzają się takie sytuacje. Obecnie zjawisko rodzin wielopokoleniowych, charakterystycznych dla tego regionu, występuje zdecydowanie rzadziej niż w historii. Kolejnym zagadnieniem dotyczącym struktury badanych
rodzin jest liczba rodzeństwa badanej młodzieży. Uzyskane wyniki zaprezentowane zostały w tab. 3.
Tabela 3 Liczba sióstr badanej młodzieży gimnazjalnej
Lp.

Liczba
sióstr

Ogółem

1.
2.

0
1

65
50

%N=
130
50,0
38,5

3.

2

10

7,7

4.

3

3

2,2

5.

4

1

0,8

6.

Więcej

1

0,8

130

100,0

Razem

Liczba

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Ankietowana młodzież gimnazjalna w pytaniu dotyczącym liczby sióstr w
50,0% zadeklarowała, że nie ma siostry, natomiast 38,5% zadeklarowało posiadanie jednej siostry, a 7,7% spośród wszystkich badanych ma dwie siostry. Respondenci w liczbie 2,2% mają po trzy siostry. Pozostała część, czyli 0,8% ogółu
badanych ma cztery siostry i tyle samo, czyli 0,8% ankietowanych ma więcej niż
cztery siostry. Kolejna tabela zawiera wyniki dotyczące liczby braci badanej
młodzieży gimnazjalnej z klas I, II, III.
Tabela 4 Liczba braci badanej młodzieży gimnazjalnej
Lp.

Liczba braci

0
1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
5.
Więcej
6.
Razem

Ogółem
Liczba
% N = 130
42
32,3
54
41,5
27
20,8
4
3,1
2
1,5
1
0,8
130
100,0

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
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Ankietowana młodzież gimnazjalna w liczbie 41,5% deklaruje, że ma jednego brata, natomiast 32,3% ogółu nie posiada rodzeństwa płci męskiej. Badana
młodzież w 20,8% przyznaje, że ma dwóch braci, a 3,1% spośród ogółu ma
trzech braci. Czterech braci ma 1,5% respondentów, natomiast 0,8% ma więcej
niż czterech. Informacje uzyskane podczas wywiadów z przedstawicielami starszego i średniego pokolenia ukazują, że dawniej zdecydowana większość rodzin
zamieszkujących na terenie Podhala, była rodzinami wielodzietnymi. Jedna z
osób uczestniczących w badaniach przyznaje „nos tyz było dość duzo, siodymka.
Dwojy umarło a siodymka siy wychowała”. Inna pani deklaruje, że „rodzyństwa
nos, mojego było nos trzy siostry i brat”. Respondenci deklarują posiadanie
siedmiorga, dziewięciorga rodzeństwa, są też rodziny mniej liczne, które liczą
czworo czy pięcioro dzieci. Obecnie w zdecydowanej większości rodziny mają
jedno bądź też dwoje dzieci, rzadziej zdarza się, że w rodzinie jest ich troje. Rodziny, które można uznać za wielodzietne stanowią niewielki procent ogółu. Na
podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że charakterystyczna dla rodzin
podhalańskich cecha wielodzietności obecnie zanika.
3. Źródła dochodów w rodzinie
Dokonując charakterystyki wychowania w rodzinach podhalańskich zasadne staje się zwrócenie uwagi na źródła dochodów w rodzinie. W ramach tego
zagadnienia poruszone zostaną następujące zagadnienia: rodzaj aktywności podejmowanej przez ojca, matkę rodzeństwo, a także kwestia dodatkowych źródeł
utrzymania, ewentualnego wsparcia finansowego oraz ocena stopnia możliwości
zaspokojenia potrzeb materialnych przez rodzinę według badanej młodzieży.
Tabela 5 Rodzaj aktywności podejmowanej przez ojca według badanej
młodzieży gimnazjalnej
Ogółem
Liczba
%N = 130
72
55,4
5
3,8

Lp.

Rodzaj aktywności

1.
2.

Tak, zawód
Nie

3.

Pracuje poza granicami kraju

12

9,2

4.

Prowadzi własną działalność gospodarczą

23

17,7

5.

Jest na rencie

3

2,3

6.

Jest na emeryturze

2

1,5

7.

Pracuje dorywczo/ sezonowo

14

10,8

8.

Zajmuje się gospodarstwem rolnym

15

11,5

9.

Zajmuje się domem

10

7,7

10.

Inne

0

0,0

156

119,9

Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
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Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Liczba wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich badanych
uczniów. Według 55,4% badanych uczniów z klas I, II i III gimnazjum, ojciec pracuje
zawodowo. Zdaniem 17,7% osób ankietowanych tata prowadzi własną działalność gospodarczą, natomiast 11,5% zajmuje się gospodarstwem rolnym. Badana młodzież przyznaje w 10,8%, że ojciec pracuje dorywczo/sezonowo, natomiast 9,2% stwierdza, że
pracuje poza granicami kraju. Respondenci w liczbie 7,7% przyznają, że tata zajmuje się
domem, a 2,3% deklaruje, że ojciec jest na rencie. Na emeryturze przebywa 1,5% ojców
badanej młodzieży.
Z. Galica–Górkiewicz zaznacza, że rodziny żyjące na Podhalu dawniej to
głównie rodziny patriarchalne, w których decydującą rolę odgrywał mężczyzna.
Był on głową rodziny, a jego głównym zadaniem było zapewnienie rodzinie odpowiednich warunków bytowych. Potwierdzeniem tego są wypowiedzi badanych
osób ze starszego i średniego pokolenia, które przyznają, że ojciec jako głowa
rodziny podejmował pracę zarobkową, aby utrzymać rodzinę. Większość czasu
spędzał poza domem, ale do jego obowiązków należało także zajmowanie się
gospodarstwem rolnym. Jedna z respondentek przyznaje, że „tata przewoźniy
jeździył do lasa i drzewa tam ściongali i na hole jeździył bocem”. Inna Pani
stwierdza, że „tata robiył, chodziył do roboty, do państwowej”. Inna pani wśród
obowiązków taty wymienia: pracę zawodową, pomoc w gospodarstwie domowym i rolnym, wszelkie naprawy w domu.
Porównując dane uzyskane w wyniku badań ankietowych wśród młodzieży z danymi uzyskanymi podczas rozmów z przedstawicielami starszych pokoleń, można zauważyć, że nadal głównym obowiązkiem ojca jest utrzymanie rodziny, praca zawodowa. Obecnie jednak większy odsetek mężczyzn podejmuje
także inną działalność oprócz pracy zawodowej i zajmowania się gospodarstwem
rolnym. Tabela zamieszczona poniżej zawiera dane dotyczące aktywności podejmowanej przez matkę.
Tabela 6 Rodzaj aktywności podejmowanej przez matkę według uczniów gimnazjum
Ogółem
Lp.
Rodzaj aktywności
Liczba
% N = 130
Tak, zawód
72
55,4
1.
Nie
17
13,1
2.
Pracuje poza granicami kraju
4
3,1
3.
Prowadzi własną działalność
21
16,2
4.
gospodarczą
Jest na rencie
0
0,0
5.
Jest na emeryturze
0
0,0
6.
Pracuje dorywczo/ sezonowo
7
5,4
7.
Zajmuje się gospodarstwem
4
3,1
8.
rolnym
Zajmuje się domem
45
34,6
9.
Inne
0
0,0
10.
170
130,9
Razem
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N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Liczba wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do liczby
wszystkich badanych uczniów.
W opinii 55,4% badanych gimnazjalistów matka podejmuje pracę zawodową, natomiast 34,6% respondentów przyznaje, że mama zajmuje się gospodarstwem domowym. Badana młodzież w liczbie 16,2% stwierdza, że mama prowadzi własną działalność gospodarczą, natomiast 13,1% przyznaje, że mama nie
pracuje. Po 3,1% wyborów padło na odpowiedź pracuje poza granicami kraju i
zajmuje się gospodarstwem rolnym.
Rodziny żyjące na Podhalu charakteryzowały się tradycyjnym podziałem
ról. Jak już wcześniej zostało wspomniane mężczyzna miał zapewnić rodzinie
odpowiednie warunki bytowe, natomiast kobieta, matka pozostawała w domu.
Większość osób, z którymi przeprowadzone zostały wywiady przyznaje, że matka nie pracowała zawodowo, zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowywaniem dzieci. W niektórych przypadkach podejmowała pracę, która
przynosiła dochody, była to jednak praca, którą wykonywała w domu. Jeden z
respondentów powiedział „mama syła. Telo coby zarobić troche”, „mama w
doma syła kołcony. Takiy papuciy były (…) no to siedziała w doma bo miała
robote w doma”.
Zestawiając wyniki uzyskane podczas badań młodzieży z wynikami osób
starszych można zauważyć, że rola matki w domu oraz zakres jej obowiązków
uległ przeobrażeniom. Obecnie zdecydowana większość matek podejmuje aktywność zawodową. Jednak jeszcze spora część spośród nich nadal zajmuje się
domem. Uzyskane dane wskazują, iż następuje odejście od tradycyjnych ról pełnionych przez kobietę w domu. Z informacji podanych przez Z. GalicęGórkiewicz wynika, że w tradycyjnej rodzinie góralskiej kobiety zajmowały się
domem, wychowywaniem dzieci oraz gospodarstwem rolnym. Na podstawie
uzyskanych danych można zauważyć, że cecha charakterystyczna dla rodzin
podhalańskich związana z przypisanym do roli kobiety – matki określonych zadań i obowiązków, współcześnie uległa znacznym przeobrażeniom, ale mimo
tego znaczna część matek nadal zajmuje się domem.
Zmiany dokonujące się w podziale pełnionych przez mężczyznę i kobietę
ról widoczne są także wśród mieszkańców pozostałych regionów Polski. Coraz
częściej kobiety podejmują aktywność zawodową, a także stają się odpowiedzialne za utrzymanie rodziny. Dawniej praca zarobkowa była głownie domeną
mężczyzn. Tabela nr 7 prezentuje formy aktywności podejmowanej przez rodzeństwo badanej młodzieży gimnazjalnej.
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Tabela 7 Rodzaj aktywności podejmowanej przez rodzeństwo badanej
młodzieży gimnazjalnej
Ogółem
Lp.

Rodzaj aktywności
Liczba

%N = 130

1.
2.

Uczy się
Studiuje

65
10

50,0
7,7

3.

Pracuje

24

18,5

4.

Pracuje poza granicami kraju

4

3,1

5.

Prowadzi własną działalność

0

0,0

6.

Przebywa w domu i pomaga rodzicom

8

6,2

7.

Ma własną rodzinę

5

3,8

8.

Inne

5

3,8

121

93,1

Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Liczba wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do liczby
wszystkich badanych uczniów.
Dane zawarte w tabeli nr 6 wskazują, że 50,0% rodzeństwa badanej młodzieży gimnazjalnej uczy się, natomiast 7,7% studiuje. Według ogółu ankietowanych 18,5% rodzeństwa pracuje, a 6,2% braci i sióstr przebywa w domu i pomaga rodzicom. Własną rodzinę ma 3,8% rodzeństwa i tyle samo, czyli 3,8% podejmuje inną aktywność. Poza granicami kraju pracuje 3,1% rodzeństwa.
Z informacji uzyskanych podczas wywiadów wynika, że badane osoby
czas dzieciństwa i młodości spędzały zupełnie inaczej niż przedstawiciele najmłodszego pokolenia. Dawniej dzieci miały zdecydowanie więcej obowiązków
niż teraz. Oprócz nauki i uczęszczania do szkoły, pomagały w większości prac
domowych i gospodarczych. Starsze rodzeństwo podejmowało pracę zawodową,
przynoszącą pewien zysk. Sytuacja ta niewiele się zmieniła. Obecnie jednak więcej młodzieży kończy szkołę średnią, a także kontynuuje naukę na wyższej
uczelni. Kolejna tabela zawiera wyniki badań dotyczące dodatkowych źródeł
dochodów w badanych rodzinach.
Tabela 8 Dodatkowe źródła dochodów rodziny w badanej młodzieży grupie gimnazjalnej
Lp.

Dodatkowe źródła dochodów

Tak
1.
Nie
2.
Razem

Liczba
59
71
130

Ogółem
% N = 130
45,4
54,6
100,0

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
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Według deklaracji badanej młodzieży gimnazjalnej 54,6% rodzin nie posiada dodatkowych źródeł dochodów, natomiast 45,4% ankietowanych udzieliło
odpowiedzi twierdzącej, a poproszone o wymienienie tych źródeł najczęściej
podawały dochody płynące z pracy starszego rodzeństwa oraz osób zamieszkujących razem z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
Dawniej sytuacja materialna rodzin mieszkających na terenie Podhala była
zdecydowanie gorsza niż obecnie. Rodziny były bardziej liczne, w większości
pracę zarobkową podejmował tylko ojciec, dlatego też dzieci bardzo wcześnie
podejmowały różne prace, dzięki którym mogły zarobić pieniądze. Jedna z respondentek przyznaje „jo (…) jak borowki były, cza było do lasu chodzić i borowki, maliny zbiyrać i na zeszyty cy tam na jakom spodnicke se zarobić (…) no
jak ik cłowiyk sprzedoł to juz tam cosik tyk grosiont mioł”. Inna osoba zauważa
„I na tyk holak to tam siy zbierało borowki (…)maliny, grzyby i kozdy se ficioł
cosi zarobić coby se kupić i buty do skoły, cy tam jakom spodnice, cy na krydki
do skoły”. Z zacytowanych wypowiedzi można wywnioskować, że sytuacja materialna rodzin była bardzo ciężka. Obecnie młodzież też podejmuje pracę zarobkową, ale w większości przypadków nie jest to sytuacja konieczna, a zarobione
pieniądze przeznaczają na własne potrzeby.
Analizując sytuację materialną rodzin badanej młodzieży gimnazjalnej należy także zwrócić uwagę na dodatkowe źródła dochodów – czy występują, a
jeśli tak to w jakiej formie. W tabeli nr 8 zawarte zostały wyniki dotyczące
wsparcia finansowego jakie otrzymują rodziny badanej młodzieży gimnazjalnej.
Tabela 9 Wsparcie finansowe rodziny – w deklaracji badanej młodzieży
gimnazjalnej
Lp.
1.
2.
Razem

Wsparcie finansowe
Tak
Nie

Ogółem
Liczba
18
112

% N = 130
13,8
86,2

130

100,0

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Według 86,2% wszystkich respondentów z klas I, II i III gimnazjum ich
rodziny nie otrzymują żadnego wsparcia finansowego, natomiast 13,8% ankietowanych wybrało odpowiedź pozytywną. Wśród osób udzielających takiego
wsparcia wymieniano sąsiadkę, babcię, dziadka oraz instytucję, którą jest urząd
gminy. Rodziny podhalańskie żyjące dawniej pomimo tego, że znajdowały się w
trudnej sytuacji materialnej w większości nie otrzymywały wsparcia finansowego
podobnie jak w czasach obecnych. Podczas przeprowadzanych badań młodzież
została także poproszona o ocenę sytuacji materialnej w swojej rodzinie w
aspekcie możliwości zaspokojenia swoich potrzeb. Uzyskane wyniki zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.
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Tabela 10 Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb materialnych według badanej młodzieży gimnazjalnej
Lp.
1.
2.
3.
4.
Razem

Stopień zaspokojenia potrzeb
materialnych
W pełni
W znacznej części
W niewielkim stopniu
Wcale

Ogółem
Liczba
50
68
9
3
130

% N = 130
38,5
52,3
6,9
2,3
100,0

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Zdaniem ogółu młodzieży uczestniczącej w badaniach sytuacja materialna
52,3% rodzin pozwala na zaspokojenie potrzeb osób ankietowanych w znacznej
części, 38,5% badanych wybrało odpowiedź w pełni, natomiast w niewielkim
stopniu ma możliwość zaspokoić swoje potrzeby materialne 6,9% ogółu badanych. Pozostałe 2,3% respondentów wybrało odpowiedź wcale.
Jak już zostało wspomniane wcześniej rodziny na Podhalu znajdowały się
w większości w trudnej sytuacji materialnej. W wywiadach udzielanych przez
przedstawicieli starszego i średniego pokolenia niejednokrotnie osoby zaznaczają, że w domu brakowało pieniędzy na podstawowe rzeczy takie jak ubranie,
przybory szkolne. Jedna z pań wspomina „ (…) pote juz zek chodziyła zaś do
skoły jazk bez zime, ale to nie było w cym chodzić niy, ba jak były jakiy baciocki.
Bo w piyrsyj klasiy tok boso chodziyła”. Respondenci podkreślali także brak
niektórych produktów spożywczych, np. chleba, cukierków. W jednym z wywiadów padły następujące stwierdzenia: „no bo ło tyn gros było biydniy. No jak mama posła w Zokopane tam z tom smietanom, po tyk pensjonatak, no to wtedy
chleba przyniesła. Cosi tam jesce cy jakiego cukiyrka”. Porównując sytuację
przedstawicieli starszych pokoleń z sytuacją, w której znajduje się obecnie młodzież należy zauważyć, że współcześnie rodzina jest w stanie zaspokoić potrzeby
swoich członków. Jak wynika z przeprowadzonych badań sytuacja materialna
rodzin podhalańskich w ocenie badanej młodzieży jest podobna do sytuacji rodzin, zamieszkujących w pozostałych częściach Polski.
4. Obowiązki spoczywające na poszczególnych członkach rodziny
Kolejnym zagadnieniem stanowiącym jeden z elementów charakterystyki
rodziny podhalańskiej jest podział obowiązków w rodzinie. Zgłębiając tą problematykę poruszone zostały następujące zagadnienia: częstotliwość podejmowanych działań na rzecz rodziny przez badaną młodzież, kategorie działań podejmowanych przez młodzież na rzecz rodziny, obowiązki matki, obowiązki
ojca, obowiązki rodzeństwa, a także stopień zaangażowania w życie rodziny i
częstotliwość wyręczania młodzieży przez rodziców z wypełniania swoich obowiązków. Tabela nr 11 przedstawia wyniki dotyczące częstotliwości podejmowania działań na rzecz rodziny przez młodzież uczestniczącą w badaniach.
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Tabela 11 Częstotliwości podejmowania działań dla dobra rodziny w deklaracjach badanej młodzieży gimnazjalnej
Częstotliwość podejmowanych
działań

Lp.

Ogółem
Liczba

%N=
130
67,7
29,2

1.
2.

Często
Czasem

88
38

3.

Nigdy

4

3,1

130

100,0

Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Spośród wszystkich badanych 67,7% często podejmuje działania na rzecz
swojej rodziny. Około 29,2% ankietowanych zadeklarowało, że czasem podejmuje takie działania, natomiast 3,1% respondentów nie robi tego nigdy.
Z. Galica – Górkiewicz, opisująca życie rodzin zamieszkujących na terenie Podhala, podkreśla, że dzieci góralskie były przyzwyczajane od samego początku do wspólnej pracy dla dobra swojej rodziny. Rodzice angażowali dzieci
od najmłodszych lat do pracy, przydzielając im określone zadania dostosowane
do wieku i możliwości. Zakres obowiązków był dosyć szeroki, ale mimo to dzieci i młodzież bardzo chętnie angażowali się w różnego typu działania. Wychowanie do pracy i poprzez pracę, podejmowanie działań na rzecz wspólnoty rodzinnej zarówno dawniej jak i obecnie charakteryzuje rodziny podhalańskie,
stanowi swoistą cechę tego środowiska.
Tabela znajdująca się poniżej prezentuje wyniki dotyczące rodzajów działań podejmowanych przez młodzież na rzecz swoich rodzin.
Tabela 12 Rodzaje działań na rzecz rodziny podejmowanych przez badaną
młodzież gimnazjalną
Ogółem
% N = 130
85,4
47,7

Lp.

Rodzaje działań

1.
2.

Sprzątanie
Gotowanie

3.

Opieka nad młodszym rodzeństwem

39

30,0

4.

Prace na gospodarstwie

33

25,4

5.

Inne

24

18,5

269

207,0

Razem

Liczba
111
62

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Liczba wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do liczby
wszystkich badanych uczniów.
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Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że 85,4% osób uczestniczących w badaniach zajmuje się sprzątaniem. Respondenci w liczbie 47,7%
angażują się w gotowanie, a 30,0% opiekuje się młodszym rodzeństwem.
Uczniowie gimnazjum, uczestniczący w badaniach w 25,4% pracują na gospodarstwie, a 18,5% spośród ogółu podejmuje inne działania wśród których wymienia: prace domowe, zmywanie naczyń, rąbanie drewna na opał, pieczenie
ciasta, pomoc tacie, palenie w piecu zakupy, pranie, prasowanie, odśnieżanie,
praca w zakładzie taty, zajmowanie się domem, opieka nad zwierzętami rolnymi.
Porównując informacje zawarte w części teoretycznej dotyczące zakresu i
rodzaju obowiązków dzieci i młodzieży w rodzinach góralskich dawniej z wynikami badań dotyczących rodzajów działań na rzecz rodziny podejmowanych
przez badaną młodzież, a także z wypowiedziami przedstawicieli starszych pokoleń widoczne są znaczne różnice. Dawniej zdecydowana większość rodzin
utrzymywała się z gospodarstwa rolnego, dlatego też dzieci już od najmłodszych
lat uczestniczyły w różnych pracach gospodarczych. Jedna z pań zauważa „(…)
zafse były krowy noi łowce, ftore siy wyposało na holi w Olcysku i tam my byli na
wypasiy zafse przez trzy, śtyry miesiące, a późniuj do skoły”. Inna wspomina
„jak zek już chodziyła do trzeciej klasy, do cwortyj juz zek musiała pomogać
mamiy (…) przy krowak. My zawse mieli robote takom. Kozdy mioł wyznacone:
jedyn barany pos, jedyn kurcynta, cielynta, jedyn krowy. I tak ze my bezrobotni
nie byli. Kozdy wiedzioł co mo robić”. Kolejna z osób zapytana o jej obowiązki
powiedziała „Cza było ze skoły przyść i warciutko do pola cy kansi do roboty
takiej gospodarcyj (…)”. Inna dostrzega wiele zalet w tym, że pomagała rodzicom, gdyż to pozwoliło jej nauczyć się wszystkiego, zdobyć doświadczenie, które ułatwiło jej dalsze życie. Praca od najmłodszych lat zdaniem osób badanych
była dla nich szkołą życia i dzięki temu łatwiej było im poradzić sobie w dorosłym życiu.
Dawniej podział obowiązków w rodzinach podhalańskich był ściśle określony. Młodzież zajmowała się głównie pracą na gospodarstwie, pracą na roli,
opiekowała się rodzeństwem. Wyniki uzyskane podczas badań ankietowych
wskazują, że zakres obowiązków spoczywających na młodzieży znacznie się
zmienił, obecnie zajmują się oni głównie pracami związanymi z gospodarstwem
domowym. Uzyskane wyniki wskazują, że ta cecha charakterystyczna dla rodzin
podhalańskich obecnie występuje bardzo rzadko.
Analizując problematykę związaną z podziałem obowiązków w domach
młodzieży uczestniczącej w badaniach, należy także zwrócić uwagę na obowiązki pozostałych członków rodziny. W tabeli nr 13 zaprezentowane zostały wyniki
dotyczące obowiązków matki w domu.
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Tabela 13 Obowiązki matki w domu według badanej młodzieży gimnazjalnej
Lp.

Rodzaje obowiązków

1.
2.

Praca zawodowa
Gospodarstwo

3.

Ogółem
Liczba
62
20

% N = 130
47,7
15,4

Zarządzanie domem

82

63,1

4.

Pranie

103

79,2

5.
6.
7.

Sprzątanie
Gotowanie
Inne

104
102
8

80,0
78,5
6,2

481

370,1

Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Liczba wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do liczby
wszystkich badanych uczniów.
Z danych zawartych w tabeli 15 wynika, że 80,0% osób ankietowanych
przyznaje, że obowiązkiem matki w domu jest sprzątanie, 79,2% badanych
twierdzi, że pranie, natomiast 78,5% młodzieży uważa, że obowiązkiem mamy
jest gotowanie. Zdaniem badanej młodzieży 63,1% matek zarządza domem, natomiast 47,7% jest aktywnych zawodowo. Gospodarstwo jako obowiązek ma
15,4% matek wszystkich respondentów. Respondenci w liczbie 6,2% deklarują,
że ich mamy podejmują inne działania, wśród których znajdują się: zakupy,
uczenie dzieci, opieka nad dziećmi, pomoc w lekcjach.
Z wypowiedzi osób ze średniego i najstarszego pokolenia wynika, że matka przebywała w domu i wykonywała wszystkie prace związane z gospodarstwem domowym, czyli pranie, sprzątanie, gotowanie, zarządzanie domem. Podobny zakres obowiązków kobiety w domu opisuje Z. Galica – Górkiewicz, która wśród obowiązków należących do kobiet wymienia: pranie, sprzątanie, gotowanie, prace na gospodarstwie, obróbka lnu, przędzenie wełny itp. W odniesieniu
do obecnej sytuacji można zauważyć pewną różnicę. Obecnie matki podejmują
także aktywność zawodową. Zjawisko to dawniej nie występowało.
Porównując badania dotyczące zakresu obowiązków matki – żony w rodzinach podhalańskich z wynikami badań dotyczących podziału obowiązków
domowych w rodzinach polskich można zauważyć, że kobiety mają zdecydowanie więcej obowiązków niż mężczyźni. Zestawiając wyniki badań dotyczących
zakresu obowiązków kobiety w rodzinach podhalańskich z wynikami dotyczącymi rodzin z pozostałych regionów można zauważyć pewne podobieństwa.
Większość obowiązków spoczywa na matkach – żonach, które zarówno a Podhalu jak i w pozostałych regionach zajmują się praniem, sprzątaniem, gotowaniem,
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jak również zarządzaniem domem. Kolejna tabela zawiera wyniki uzyskane w
badaniach, dotyczące zakresu obowiązków ojca w domu.
Tabela 14 Obowiązki ojca w domu według badanej młodzieży gimnazjalnej
Ogółem
Lp.

Rodzaje obowiązków
Liczba

% N = 130

1.
2.

Praca zawodowa
Gospodarstwo

90
40

69,2
30,8

3.

Zarządzanie domem

34

26,2

4.

Pranie

3

2,3

5.

Sprzątanie

17

13,1

6.

Inne

18

13,8

202

155,4

Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Liczba wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do liczby
wszystkich badanych uczniów.
Według 69,2% respondentów z wszystkich klas, obowiązkiem ojca jest
praca zawodowa, natomiast 30,8% badanych twierdzi, że zajmowanie się gospodarstwem, Spośród badanej młodzieży 26,2% uważa, że ojcowie zarządzają domem, natomiast 13,1% zajmuje się sprzątaniem. Inną działalność, czyli troska o
dom, budowanie domu, sprawy biznesowe, praca przy domu, wykończenie domu, wypożyczanie nart, robienie zakupów, podejmuje 13,8% ojców. Według
wskazań badanej młodzieży 2,3% ojców robi w domu pranie.
Zestawiając dane dotyczące obowiązków ojca w domu uzyskane w wyniku badań ankietowych oraz podczas wywiadów, należy zauważyć, że rola ojca w
domu nie uległa większym przemianom. Dawniej jak i obecnie głównym zadaniem mężczyzny była praca zawodowa i gospodarstwo. Obecnie obserwuje się
zjawisko przejmowania niektórych zadań kobiecych przez mężczyzn jak np.
sprzątanie, pranie, zarządzanie domem. Zjawisko to jednak nadal występuje bardzo rzadko w tych rodzinach. Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku rodzin
zamieszkujących w innych regionach Polski.
Porównując zaprezentowane wyniki badań można zauważyć, że mężczyźni raczej rzadko angażują się w prace domowe. Zjawisko to od dawna było cechą
charakterystyczną rodzin zamieszkujących na Podhalu. Wyniki badań wskazują,
że obecnie sytuacja się zmieniła, mężczyźni przejmują część obowiązków domowych, które w poprzednich pokoleniach przypisane były kobiecie. Jedną z
przyczyn tej dokonującej się przemiany jest fakt, że współcześnie zdecydowana
większość kobiet podejmuje aktywność zawodową. Inną przyczyną może być
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rezygnacja z prowadzenia gospodarstwa rolnego przez rodziny podhalańskie, na
rzecz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, najczęściej w formie pensjonatu, domu wypoczynkowego dla turystów.
Wyniki badań dotyczące podziału obowiązków domowych w rodzinach
podhalańskich nieznacznie różnią się od wyników uzyskanych podczas badań
prowadzonych w innych regionach. Zarówno w rodzinach zamieszkujących na
Podhalu, jak i w pozostałych częściach Polski widoczny jest nierówny podział
obowiązków domowych. Zdecydowanie więcej ma ich kobieta, natomiast na
Podhalu rzadziej niż w pozostałych regionach Polski, mężczyźni angażują się w
prace domowe. Zamieszczona poniżej tabela stanowi zestawienie wyników dotyczących zakresu obowiązków rodzeństwa młodzieży gimnazjalnej uczestniczącej
w badaniach.
Tabela 15 Obowiązki spoczywające na rodzeństwie
Ogółem
Lp.

Rodzaje obowiązków
Liczba

% N = 130

1.
2.

Nie mają obowiązków
Pomagają w pracach na gospodarstwie

12
30

9,2
23,1

3.

Pomagają w pracach w domu

78

60,0

4.

Pracują poza domem

28

21,5

5.

Opiekują się rodzeństwem

17

13,1

6.

Uczą się

77

59,2

7.

Inne

10

7,7

252

193,8

Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Liczba wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do liczby
wszystkich badanych uczniów.
Zdaniem badanej młodzieży z klas I, II i III gimnazjum 60,0% braci i
sióstr pomaga w pracach w domu, a 59,2% rodzeństwa uczy się, natomiast 23,1%
pomaga w pracach na gospodarstwie. Respondenci w liczbie 21,5% deklarują, że
ich rodzeństwo pracuje poza domem, a 13,1% opiekuje się rodzeństwem. Ankietowana młodzież przyznaje, że 9,2% braci i sióstr nie ma obowiązków, natomiast
7,7% podejmuje inne działania.
Zakres obowiązków rodzeństwa dawniej i dziś znacznie różni się od siebie. Obecnie dzieci mają mniej obowiązków niż kiedyś. Widoczne są także pewne różnice w rodzajach tych obowiązków. Pokolenie najstarsze i średnie zajmowało się głównie pracami w gospodarstwie, mniejszy nacisk położony był na
naukę. Dzieci i młodzież uczestniczyła w pracach domowych, podobnie jak dzi-
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siaj. Kolejna tabela zwiera informację na temat stopnia zaangażowania młodzieży w prace domowe.
Tabela 16 Ocena stopnia zaangażowania w prace domowe
Lp.

Poziom zaangażowania

1.
2.

Bardzo chętnie
To zależy w czym

3.
4.

Ogółem
Liczba
26
91

% N = 130
20,0
70,0

Raczej nie

7

5,4

Nie lubię pomagać

6

4,6

130

100,0

Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Z danych zawartych w tabeli powyżej wynika, że 70,0% badanej młodzieży angażuje się w wybrane prace domowe, natomiast 20,0% bardzo chętnie
uczestniczy w działaniach na rzecz rodziny. Respondenci w liczbie 5,4% wybrali
odpowiedź raczej nie, a 4,6% ankietowanych przyznaje, że nie lubi pomagać.
Zarówno w części teoretycznej jak też w wypowiedziach respondentów
można zauważyć różnice w podejściu do prac domowych współczesnej młodzieży z młodzieżą żyjącą dawniej. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet obecnie
młodzież w większości angażuje się tylko w wybrane prace domowe, natomiast
dawniej zaangażowanie było większe i nie wpływał na nie rodzaj działania. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła we wszystkich pracach, które odbywały się w
domu. Tabela nr 17 stanowi zestawienie wyników dotyczących częstotliwość
wyręczana badanej młodzieży z wypełniania obowiązków.
Tabela 17 Częstotliwość wyręczania badanej młodzieży gimnazjalnej z
wypełniania obowiązków przez rodziców
Lp.

Częstotliwość wyręczania z obowiązków

1.
2.

Ogółem
Liczba

% N = 130

Zawsze
Czasami

6
57

4,6
43,8

3.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach

56

43,1

4.

Nigdy

11

8,5

130

100

Razem

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Z danych zawartych w tabeli nr 17 wynika, że 43,8% badanej młodzieży
czasami jest wyręczana przez rodziców z wypełniania swoich obowiązków, na-

51

tomiast 43,1% deklaruje, że zdarza się to tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zdaniem 8,5% badanych gimnazjalistów rodzice nigdy nie wyręczają ich z wypełniania obowiązków, natomiast wariant zawsze wybrało 4,6% ankietowanych.
Jak już zostało wcześniej wspomniane, osoby ze starszych pokoleń przyznają, że w domu był ściśle określony podział obowiązków, z których nie byli
wyręczani przez rodziców. Każdy wiedział, co ma robić i starał się to wykonać
jak najlepiej. Jedna z respondentek wspomina sytuację, gdy brat nie wywiązał się
ze swoich obowiązków „Dostoł roz Stasek (…) Nyj bo zaś łowce wysły na trowe,
a nie w lesiy siy pasły. A musioł paść ino w lesiy, a coby nie wysły na trowe
(…)”. Konsekwencje związane z niewłaściwym wypełnianiem swoich obowiązków były dosyć poważne.
Porównując wyniki uzyskane w badaniach ankietowych z informacjami
uzyskanymi podczas wywiadów należy zauważyć, że dawniej dzieci miały więcej obowiązków, z których musiały się wywiązać. W sytuacji, gdy nie wykonały
tego, co powinny były karane nawet bardzo surowo. Obecnie rodzice często wyręczają swoje dzieci z wypełniania ich obowiązków. Można więc zauważyć, że
kształtowane u dzieci od najmłodszych lat poczucie obowiązkowości i konieczności wywiązywania się z powierzonych zadań, charakterystyczne dla rodzin
podhalańskich żyjących dawniej na Podhalu, obecnie zanika.
Uzyskane wyniki badań pozwalają wysunąć wniosek, że wychowanie dokonujące się w rodzinach podhalańskich dawniej miało swoją specyfikę, która
stopniowo zanika. Cechą charakterystyczną rodzin zamieszkujących na terenie
Podhala była ich liczebność. W większości były to rodziny wielodzietne. Obecnie ulega to zmianom. Przeciętna rodzina liczy pięć osób. Występują jeszcze
rodziny wielkie, zwane wielopokoleniowymi, jednak nie jest to tak częste zjawisko jak było kiedyś.
Głównym źródłem utrzymania badanych rodzin, jest praca zawodowa podejmowana przez rodziców. Przedstawiciele średniego i starszego pokolenia
deklarują, że ojciec był głową rodziny i on jego głównym zadaniem było utrzymanie rodziny. Matka w większości przypadków pozostawała w domu i zajmowała się gospodarstwem domowym, wychowywaniem dzieci. Czasami podejmowała pracę przynoszącą dochody, ale odbywało się to w domu. Tradycyjne
rodziny podhalańskie utrzymywały się głównie z gospodarstwa rolnego. Obecnie
znaczna część rodzin nadal zajmuje się gospodarstwem, nie jest ono jednak źródłem dochodów. Z badań wynika, że nadal głównie ojciec podejmuje pracę zarobkową, natomiast nastąpiło widoczne odejście od gospodarki rolnej na rzecz
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Obecnie, jak już zostało wcześniej wspomniane, coraz więcej kobiet jest aktywnych zawodowo, poprzez co
także ich praca jest kolejnym źródłem dochodów.
Coraz powszechniej odchodzi się od tradycyjnego podziału ról rodzinnych
i małżeńskich. Mężczyźni podejmują się także prac domowych, takich jak np.
pranie, sprzątanie, gotowanie, które dawniej uznawane były za prace typowo
kobiece. Kobiety natomiast w zdecydowanej większości podejmują pracę zawo-
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dową i zarabiają pieniądze na utrzymanie rodziny, a w latach wcześniejszych tym
zajmowali się głównie mężczyźni. Zarówno kiedyś jak i dzisiaj, część rodzin
posiada także dodatkowe źródła dochodów. Najczęściej dzieci podejmują pracę
zarobkową. Zmienił się natomiast cel podejmowanej przez młodzież pracy.
Dawniej dzieci i młodzież podejmowała się różnych działań, jak np., zbieranie
jagód, malin, grzybów i sprzedawanie ich, a zarobione pieniądze przeznaczali na
jedzenie, ubranie, przybory szkolne. Obecnie młodzież zarabia pieniądze na własne potrzeby, realizację swoich planów, pragnień. Diametralnie zmieniła się sytuacja materialno – bytowa rodzin podhalańskich. Współcześnie młodzież ma o
wiele lepsze możliwości i warunki bytowe, które ułatwiają jej życie. Zwiększyła
się możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych.
Zarówno kiedyś jak i teraz w rodzinach zamieszkujących na terenie Podhala istnieje ścisły podział obowiązków. Każdy z członków rodziny ma przydzielone odpowiednie zadania do wykonania. Porównując sytuację tych rodzin dawniej i obecnie, należy zauważyć, że nastąpiła zmiana w zakresie, ilości oraz rodzaju tych obowiązków. W związku z rezygnacją z prowadzenia gospodarstwa
rolnego, młodzież zajmuje się głównie pracami związanymi z gospodarstwem
domowym. Współcześnie młodzież w mniejszym stopniu angażuje się w życie
rodziny. Ma więcej czasu dla siebie. Obecnie młodzież jest mniej zaangażowana
w życie rodziny.
Streszczenie
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie specyfiki rodziny podhalańskiej.
W szczególny sposób zwrócona zostanie uwaga na strukturę rodzin zamieszkujących na teranie Skalnego Podhala. Pierwsza część artykułu stanowi teoretyczne
wprowadzenie w zagadnienia związane z charakterystyką rodzin podhalańskich.
W kolejnych częściach omówione zostały wyniki badań własnych, dotyczących:
struktury rodzin podhalańskich, źródeł dochodów oraz obowiązków spoczywających na poszczególnych członkach rodziny.
Summary
This article aims to discuss the specifics of the Highland family. In a special way, attention will be paid to the structure and meaning of families residing
Rock Highlands. The first part of the article is a theoretical introduction to issues
related to the family of Podhale. The following sections discuss the results of
their own research, relating to: the structure of families Podhale, sources of income and duties of the individual family members.
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Joachim Popek (URz)
Galicyjskie rodziny magnackie na terenie powiatu kolbuszowskiego
Zarys charakterystyki
Nowe stosunki, jakie zapanowały na ziemiach polskich po pierwszym zaborze austriackim miały bezpośrednie przełożenie na każdą z grup społecznych.
W sposób szczególny odczuła je szlachta, której jednym z pierwszych obowiązków wobec cesarstwa było udowodnienie posiadanego szlachectwa w odpowiednich urzędach. Ponadto została podzielona na dwa stany – wyższy tj. magnacki
oraz niższy – rycerski. Do pierwszego z nich zaliczane były rodziny piastujące
niegdyś godności wojewodów, kasztelanów lub inne funkcje państwowe. Otrzymywali oni bezpośrednio od monarchy austriackiego tytuły książąt, hrabiów lub
baronów. Do stanu niższego zaliczana była reszta szlachty, która legitymowała
się przed Komisją Magnatów lub Sądami Grodzkimi i Ziemskimi 1.
Szlachta musiała również odnaleźć się w nowych stosunkach gospodarczych. Po dokonaniu zaboru, Galicja została poddana reformom gospodarczym
cesarza Józefa II Habsburga, ograniczającymi samowolę szlachecką i regulującymi dokładnie powinności chłopa wobec dworu i państwa. W dalszej perspektywie zmierzała do zmiany polityki świadczeń na czynsz. Wprowadzone zmiany
nie trwały długo bowiem zostały zniesione z pewnymi wyjątkami przez kolejnego cesarza Leopolda II na początku kwietnia 1790 roku 2. Jednak w dalszym ciągu szlachcic posiadał dużą dozę samorządności w swoim majątku, a chłop był
mu podporządkowany osobiście, gruntowo i sądowo. Stan taki trwał nieprzerwanie do czasów zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów w 1848 roku3.
Szlachta galicyjska pozbawiona została w szerokim ujęciu wpływu na decyzje polityczne. Nastąpił kres samowolnej polityki prywatnych dominiów magnackich znanych z czasów Rzeczypospolitej. Stosunki panujące w państwie
absolutnym, jakim była monarchia habsburska spowodowały, że grupa ta stała
się elementem biernym, mogąc jedynie prezentować swoje stanowisko w tzw.
„adresach”, innymi słowy suplikach do cesarskiego dworu4. Co prawda istniał w
Galicji w latach 1775-1790 i 1817-1845 Sejm Stanowy, lecz była to namiastka
parlamentu o charakterze doradczym, która nie odegrała poważniejszej roli 5.
Stanowczo większe kompetencje posiadał istniejący w czasach autonomii gali-
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Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów 1857, s. 1-2.
K. Ślusarek, Uwłaszczenie chłopów w Galicji zachodniej, Kraków 2002, s. 18.
3
F. Bujak, Galicya, t. 1, Lwów 1908, s. 165-166.
4
S. Grodziski, Studia galicyjskie, Kraków 2007, s. 160.
5
S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski 1861-1914, Warszawa 1993, s. 15.
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cyjskiej Sejm Krajowy. Wówczas był organem stanowiącym o niektórych sprawach wewnętrznych Galicji6.
W badania nad historią rodów szlacheckich, żyjących niegdyś na terenie
dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego najbardziej pomocną okazała się metoda
indukcyjna, pozwalająca pracować i opierać się bezpośrednio na faktach zawartych w źródłach7. Niniejsze rozważania stanowią próbę charakterystyki rodzin
magnackich, a więc tych zaliczanych do stanu wyższego, posiadających tytulatury hrabiowskie lub baronowskie.
Do ukazania tej cząstki historii regionalnej, najwartościowsze są źródła
archiwalne zgromadzone w instytucjach polskich oraz ukraińskich. Te pierwsze,
to przede wszystkim Archiwa Państwowe w Rzeszowie i Przemyślu, gdzie znaleźć można źródła odnoszące się do działalności majątkowej, np. w zespołach
Państwowego Biura Notarialnego w Rzeszowie8 czy Aktach c.k. notariuszy z
Kolbuszowej i Sokołowa Małopolskiego9. Źródła zgromadzone w archiwach
ukraińskich odnoszące się do działalności charakteryzowanych tutaj rodzin magnackich znajdują się przede wszystkim w Centralnym Państwowym Archiwum
Historycznym Ukrainy we Lwowie oraz Lwowskiej Naukowej Bibliotece NAN
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Najwartościowsze materiały zgromadzone w
pierwszym z wymienionych archiwów odnoszą się do działalności politycznej
oraz narodowowyzwoleńczej. W specjalnym zespole „Sąd Krajowy we Lwowie”10 znajdują się akta kryminale magnaterii zaangażowanej w działania narodowowyzwoleńcze, tj. partyzantkę Zaliwskiego, czy powstanie antyaustriackie z
1846 roku. Druga z wymienionych instytucji lwowskich, gromadzi w swoich
zespołach materiały charakteryzujące działalność rodzinno-majątkową szlachty.
Najwięcej źródeł istnieje w Oddziale rękopisów mieszczącym Zbiory Aleksandra
Czołowskiego11. Można tam znaleźć prywatną korespondencję, drzewa genealogiczne, akta prawno-majątkowe, czy prywatne zapiski rodzinne.
Dodatkowym źródłem informacji są akta metrykalne zgromadzone w poszczególnych parafiach. Akty chrztów, śmierci czy ślubów to wiarygodny materiał informacyjny, który charakteryzował, czasem barwne i zmienne życie magnaterii. Najważniejsze akta odnoszące się do rodzin mieszkających niegdyś na
terenie dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego w Archiwum Parafialnym w Raniżowie, Kolbuszowej oraz Widełce.
6
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Powiat kolbuszowski współcześnie znajduje się w województwie podkarpackim i obejmuje jedną gminę miejską – miasto Kolbuszowa oraz pięć gmin
wiejskich – Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów12. Po
pierwszym zaborze, ziemie powiatu znalazły się w kilku odrębnych jednostkach
administracyjnych – początkowo w cyrkule pilzneńskim i rzeszowskim, zaś po
reformie administracji terytorialnej z dnia 22 marca 1782 r. w cyrkule rzeszowskim i
tarnowskim13. Rody szlacheckie zamieszkujące ziemie dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego, reprezentowały według reformy Marii Teresy z 1775 r. dwa stany
- rycerski i magnacki14. Stan niższy tj. rycerski reprezentowały rodziny Rychlickich z Dominium Wilcza Wola, Politalskich z Dominium Przewrotne, Ruckich z
Kolbuszowej, Pasków-Błotnickich z Dzikowca, Nejmanowskich z Hadykówki,
czy Hupków z Niwisk. Do stanu wyższego magnackiego należały rodziny hrabiów Tyszkiewiczów z Weryni, baronów Brunickich z Widełki, czy Reyów z
Raniżowa. Wymienione rodziny szlacheckie tworzyły pierwszy plan dziewiętnastowiecznej arystokracji na terenie dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego15.
Podstawowa działalność wymienionych rodzin zawierała się w dwóch sferach życia –ziemiańskiej i politycznej. Na działalność ziemiańską, składały się
wszystkie czynności związane z podstawowym źródłem utrzymania owych rodzin, tj. z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sfera ta nabrała szczególnego znaczenia po 1848 r. Reformy pańszczyźniane i uwłaszczenie chłopów po12

http://www.powiat.kolbuszowski.pl [dostęp 15.06.2014].
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wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem
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stawiły w trudnej sytuacji tę szlachtę, która wcześniej nie miała bliższego kontaktu z umiejętnością prowadzenia gospodarstwa, tj. czynnościami typowo rolniczymi, jak również zarządzaniem ogromnych obszarów uprawianej ziemi. W II
połowie XIX wieku w wyniku nieumiejętnego prowadzenia działalności gospodarczej, w sposób wyraźny rysuje się tendencja do bankrutowania i sekwestracji
sądowej wielu majątków szlacheckich16. Dowodem owej działalności jest szereg
inwentarzy dokładnie opisujących stany majątkowe. Rodziny najbogatsze jeszcze
za czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej bardzo często dzierżawiły królewszczyzny, a po 1772 r. w wyniku sprzedaży dóbr kameralnych włączały je do swojego
majątku17. Źródła opisujące owe reformy zachowały się w bardzo dobrym stanie
do czasów obecnych i opisują w sposób bardzo szczegółowy przemiany zachodzące w każdej miejscowości18.
Działalność polityczna, w którą angażowała się szlachta zamieszkująca tereny dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego to przede wszystkim udział w konfederacjach, czy powstaniach narodowych. Najmocniej dla tego obszaru zapisały
się wydarzenia m.in. z czasów partyzantki Zaliwskiego, powstania antyaustriackiego z 1846 r., czy uzyskania autonomii. Wielu magnatów jak choćby Tyszkiewiczowie, czy Reyowie angażowali się w sprawy polityczne na szczeblu państwowym i samorządowym.
Działalność szlachecka we wszystkich sferach życia wymagała odpowiedniego wykształcenia. Pierwszym etapem kształcenia był z reguły dom rodzinny.
Starano się w nim wpoić dziecku określone zasady postępowania. Dziewiętnastowieczne wychowanie domowe obejmowało na samym początku wpojenie
pewnych nawyków, jak zachowywanie czystości, porządku, oszczędność,
uprzejmość, otwartość i posłuszeństwo. W edukacji domowej zwracano szczególną uwagę na potomstwo męskie, mające w przyszłości zajmować urzędy państwowe i zarządzać wielkimi gospodarstwami19.
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Przykładem jest tutaj bankructwo Władysława hr. Reya, właściciela dóbr Raniżów.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Księga Tabularna nr 16, Gmina katastralna Raniżów, pagina
167-168; Dekret własności Mayera Kauf wydany na podstawie wyroku C. K. Sądu Obwodowego w Rzeszowie, APR, PBNR, nr z. 779, sygn. 123, lata 1881 - 1884, s. 450.
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oddziale II.
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K. Wróbel-Lipowa, Nauka domowa możnowładztwa i ziemiaństwa polskiego w
XIX wieku, [w:] Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku, K. Jakubiak, A.
Winiarz (red.), Bydgoszcz 2004, s. 152-153.
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Tradycja nauki domowej wśród ziemiaństwa dziewiętnastowiecznego
miała swoje długie korzenie. Uważano, że właśnie w domu rodzinnym, czyli
miejscu będącym częścią stanu elitarnego dziecko powinno pobierać naukę.
Szkoły elementarne w ówczesnym czasie nie cieszyły się z reguły poważaniem.
Niestety aktualny stan źródeł archiwalnych nie pozwala stwierdzić, jak wyglądał
ten najwcześniejszy proces edukacji szlachty zamieszkującej obszar dzisiejszego
powiatu kolbuszowskiego. Można natomiast przypuścić, że tylko najbogatsi magnaci, jak Tyszkiewiczowie, Reyowie czy Bruniccy mogli pozwolić sobie na
opłacenie prywatnych nauczycieli20.
Istnieją natomiast liczne źródła charakteryzujące wykształcenie szlachty w
zakresie średnim i wyższym. Wykształcenie średnie w XIX wieku szlachta omawianego obszaru Galicji pobierała w gimnazjach. Edukacja w tych jednostkach
oświatowych odbywała się w trybie ogólnokształcącym i teoretycznym. Kończyła się egzaminem dojrzałości. Przeznaczona była dla młodzieży w granicach od
10 do 18 lat21. Była zwieńczeniem edukacji początkowej i przygotowywała do
studiów wyższych. Najczęściej wybieranym gimnazjum przez szlachtę dla swego
potomstwa było Państwowe Gimnazjum im. Księdza Stanisława Konarskiego w
Rzeszowie. Wybór rzeszowskiego gimnazjum wynikał głównie z odległości. Nie
każdy posiadał bowiem wystarczające środki finansowe, by dzieci kształcić w
gimnazjach lwowskich, czy krakowskich. W Rzeszowie kształciły się dzieci ze
stanu rycerskiego, tj. Rychliccy z Wilczej Woli, Hupkowie z Niwisk i Politalscy
z Przewrotnego22.
Bogatsza szlachta kształciła dzieci w gimnazjach lwowskich i krakowskim. Dzieci hrabiów Reyów pobierały naukę m.in. w III Gimnazjum Franciszka
Józefa we Lwowie, Gimnazjum św. Anny w Krakowie, Gimnazjum św. Jacka w
Krakowie czy Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie23.
Kolejnym etapem edukacji, podejmowanym z reguły przez najbogatsze
rodziny szlacheckie było pobieranie nauki na uniwersytetach i politechnikach.
Wybitnym przykładem tutaj jest Jan Hupka z Niwisk. Wykształcenie zdobył
początkowo w Gimnazjum im. Św. Jacka w Krakowie, później na Uniwersytecie
Jagiellońskim na Wydziale Prawa, gdzie w 1889 r. uzyskał stopień doktora
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Ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie w latach 1860-1938. Sprawozdanie dyrekcji I
Państwowego Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie za rok szkolny
1937/38, Rzeszów 1938, passim.
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M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska–Kulińska, U. Perkowska, P. M. Żurkowski,
Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18. R, Kraków 2013, s. 148
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praw24. Wykształcenie wyższe w XIX wieku szlachta omawianego obszaru Galicji z reguły pobierała na uczelniach krakowskich (Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz Wyższej Szkole Realnej), i lwowskich (Wyższe Kursy Ziemiańskie we
Lwowie), lecz najczęściej wybierano uczelnie wiedeńskie z Uniwersytetem Wiedeńskim na czele25.
I tak na najlepszych uczelniach kształcili się najbogatsi. Biorąc pod uwagę
szlachtę mieszkającą na terenie dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego były to
rodziny Reyów Tyszkiewiczów, Brunickich oraz Rychlickich. Kierunki studiów
obierane najczęściej przez wspomnianą magnaterię to: medycyna, filozofia, teologia, lecz przytłaczająca większość studiowała prawo. Trzeba pamiętać, iż sam
fakt studiowania nie oznaczał faktu uzyskania dyplomu. Często zdarzały się takie
sytuacje, że student przerywał naukę po roku i przenosił się na Uniwersytet Jagielloński z różnych powodów. Przykładowo, Konstanty hr. Rey (syn Władysława hr. Reya, właściciela dóbr Raniżów), zrezygnował ze studiów na Uniwersytecie Wiedeńskim prawdopodobnie ze względu na brak środków finansowych26.
Na obszarze dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego w XIX wieku znajdowało się wiele posiadłości szlacheckich i magnackich skupionych w tzw. państwach dominialnych. Obok dóbr prywatnych znajdowały się, przynajmniej w
początkowym okresie, dobra kameralne należące administracyjnie do zarządu
sandomierskich dóbr kameralnych. Były to dobra państwowe, będące w czasach
pierwszej Rzeczypospolitej dobrami królewskimi. Na podstawie najważniejszego
uniwersału pełnomocnego komisarza Disponit de bonis Regalibus z 1773 roku,
wspomniane królewszczyzny stały się własnością cesarza austriackiego. Przyjęły
wtedy nazwę – dóbr kameralnych. Po przejęciu majątku, administracja wiedeńska dążyła do zabezpieczenia dochodu, jaki generowały. W ówczesnym czasie do największej własności
kameralnej należały dobra sandomierskie. Podobnie
jak za czasów Rzeczypospolitej były one wydzierżawiane na pewien okres czasu. Sam fakt rozbioru nie
był jednoznaczny z końcem dzierżaw, tzw. dożywocia niektórych magnatów. Niektóre zostały utrzymane, zaś resztę przekazano pod administrację sandomierskiemu zarządowi dóbr kameralnych27.
Rys. 1. Herb Brunstein rodziny baronów Brunickich, Bawaria
1815, Galicja 1847. Źródło: T. Gajl, Herbarz polski, Gdańsk 2009.
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http://www.niwiska.pl/o_gminie/historia.html [dostęp 18.06.2014];
http://www.eduteka.pl/temat/Jan-Hupka [dostęp 18.06.2014].
25
M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska–Kulińska, U. Perkowska, P. M. Żurkowski,
Corpus studiosorum Universitatis…, s. 390.
26
Tamże, s. 148.
27
K. Czemeryński, O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej, Lwów 1870, s. 11-16.
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Na mocy patentu cesarskiego z 16
czerwca 1811 r. wszelkie dobra państwowe
miały zostać sprzedane. W okresie XIX wieku
można wyszczególnić cztery okresy wyprzedaży dóbr narodowych. Poprzez licytację zostały
one sprzedane poszczególnym rodzinom magnackim. I tak na terenie dzisiejszego powiatu
kolbuszowskiego sprzedawano poszczególne
klucze posiadłości. Dobra Raniżów nabył Karol
Nitsche, Wola Raniżowska Franciszek Rychlicki, czy dobra Widełka Maksymilian baron
Brunicki28. W skład majątków prywatnych
wchodziły posiadłości Reyów i Tyszkiewiczów
z Weryni, Ruckich z Kolbuszowej, Nejmanowskich z Hadykówki, Politalskich z Przewrotnego, czy Pasków-Błotnickich z Lipnicy.
Podsumowując niniejsze rozważania
wymienione rodziny magnackie w XIX
wieku tworzyły pierwszy plan arystokracji
na terenie powiatu kolbuszowskiego. W celu
Rys. 2. Herb Leliwa rodziny hrabiów Tyszkiewilepszego nakreślenia konkretnych działań
czów, Rosja 1861, Saksonia 1871, Austria 1893.
podejmowanych przez ówczesne rodziny
Źródło: Źródło: T. Gajl, Herbarz polski, Gdańsk 2009.
szlacheckie i szczegółowego ich opisu,
dokonana powyżej ogólna problematyka
działalności szlacheckiej na terenie powiatu kolbuszowskiego, wymaga jednak
podjęcia przede wszystkim dalszych badań archiwalnych i opublikowania ich na
łamach szerszych monografii naukowej poświęconej temu zagadnieniu.
Streszczenie
W niniejszym artykule został zaprezentowany zarys historii galicyjskich
rodzin magnackich mieszkających niegdyś na terenie dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego. Najważniejsze z nich to ród hrabiów Reyów z Raniżowa, Tyszkiewiczów z Weryni, baronów Brunickich z Widełki czy Zamoyskich z Sokołowa Małopolskiego. Wspomniane rodziny zostały przedstawione na tle działalności politycznej i ziemiańskiej. Rozważania podjęte w tej pracy są jednak tylko
próbą określenia kierunku badań, której wyniki mogą zostać przedstawione na
łamach szerszej monografii naukowej.

28

Tamże; APR, C.k. Sąd Obwodowy w Rzeszowie, Akta spadkowe po Karolu Nitsche, nr z. 18, sygn. 38; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Zbiór akt dotyczących sprzedaży posiadłości Królewskich i Kościelnych, Fond 453,
opis, 1, sprawa 2068-2076.
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Summary
Aristocratic family from Galicja in the county Kolbuszowa.Outline of issue
The article presents a brief history of noble families from Galicia, who
lived in the present county Kolbuszowa. The most important of them are the family of the Counts Rey from Raniżów, Tyszkiewiczów of Werynia, barons Brunickich and Zamoyskich from Sokolow Malopolska. These families have been
presented against the background of political activity and the landed gentry.
However, the ideas contained in this work, are only an attempt to determine the
direction of research, the results can be described in scientific monograph about
this issue.
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Magdalena Malec (KUL)
Zadania rodziny wobec edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży szkolnej
Wstęp
Wśród młodzieży zainteresowanie problematyką patriotyzmu jest coraz
rzadziej spotykane. Należy próbować zaciekawić młodych ludzi do podjęcia tego
tematu, aby mogli zmierzyć się z odnalezieniem swojego dziedzictwa kulturowego i własnej tożsamości. Młodzi ludzie znajdują się pod wpływem środowisk
rówieśniczych posiadających różne wartości, wobec tego ważne są zadania rodziny. Przedmiotem pracy jest analiza zadań rodziny wobec edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży szkolnej. W części teoretycznej, na podstawie literatury
przedmiotu, zostało określone pojęcie oraz zadania rodziny wobec patriotyzmu.
Natomiast część empiryczna zmierzała do określenia uznania swojego kraju ojczystego, znajomości bogactw kulturowych regionu, częstotliwości uczestniczenia w obchodach świąt narodowych, składania hołdów poległym żołnierzom oraz
uczestniczenia w obchodach świąt narodowych w szkole.
1. Edukacja patriotyczna rodziny
Miłość Ojczyzny to inaczej patriotyzm, czyli godna podziwu postawa wobec
ukochanego kraju, w którym się urodziliśmy i mieszkamy. Należy zatem aktywnie
troszczyć się o nasze dziedzictwo narodowe i kulturowe. W tym względzie to rodzina jest źródłem pomocy i wsparcia w prowadzeniu odpowiednich zajęć edukacyjnych1. T. Tokarz uważa, że aby dojść do godnej postawy wobec Ojczyzny najpierw
trzeba „wspomóc młodego człowieka w uszanowaniu rodziny i wszystkich wartości
nabywanych w rodzinie, w budowaniu zdrowej rodziny – bardzo ważnej wartości w
życiu człowieka. Młody człowiek musi wiedzieć, że fundamentem życia narodowego i społecznego jest rodzina; umiłowanie ojczystej ziemi – ziemi przodków, miejsca
urodzenia; poznanie historii Polski, integralnie związanej z chrześcijaństwem; uszanowanie wolności i niepodległości, a w razie zagrożenia gotowość poniesienia ofiary
za te dwie ważne wartości”2.
Jan Paweł II pojęcie patriotyzmu ujmuje jako „umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest
to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą
dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna.
Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły

1
2

Zob. T. Tokarz, Pochwała edukacji obywatelskiej, „Edukacja i dialog” 2004 nr 8, s. 159-163.
Tamże, s. 160.
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żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane
na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami”3.
Istotna jest zatem funkcja rodziny. To ona skupia nas na danym terytorium
i określa naszą tożsamość. Rodzina zamieszkuje na danym terenie i posiada swoją tradycję i kulturę. Przekazuje wartości kulturowe, idee wolności, a także nadaje sens ciągłości kulturowej. Wspomaga także młodego człowieka w budowaniu i
kształtowaniu osobowości patriotycznej. To od niej zależy jaki stosunek do symboli narodowych (godła, flagi, hymnu, patrona, munduru wojskowego, itd.), do
godności, do drugiego człowieka, do pracy będzie mieć młody człowiek. Aby ten
cel był spełniony, rodzina musi współdziałać ze szkołą, pomagać w wychowywaniu młodych ludzi tak, aby byli godnymi obywatelami oraz pełnowartościowymi ludźmi, którzy w przyszłości będą dbać o Ojczyznę i nie pozwolą by zgasła do niej ich miłość4.
Ojczyzna jest dobrem wspólnym oraz dobrem każdego człowieka 5. Te dobra są „otrzymywane bezpośrednio od rodziców i od całego środowiska rodzinnego (…) od wspólnot lokalnych, a ich członkiem przez urodzenie się w konkretnym środowisku rodzinnym człowiek staje się w sposób naturalny. Wspólnoty lokalne są powiązane ze wspólnotami istniejącymi w skali globalnej, jak naród
czy Kościół Powszechny; narody lub państwa w wielorakiej formie są ze sobą
sprzymierzone. Wszystkie te więzi ze społecznościami w skali globalnej, zapewniające udział w posiadanych przez nie dobrach, są jednak możliwe dzięki społecznościom lokalnym, z którymi jest człowiek powiązany w sposób najmocniejszy, ponieważ właśnie one zapewniają mu bezpośrednio dobro umożliwiające
życie i rozwój. Ojczyzna bezpośrednio i najwyraźniej objawia się człowiekowi w
jego rodzicach i ich krewnych, w parafii, gminie, w których żyje od najmłodszych lat, a następnie, w szkole, w grupie rówieśniczej, w stowarzyszeniach i
organizacjach, które stopniowo poznaje i których następnie staje się członkiem.
Ogromny wpływ wywiera na młodego człowieka to, czym żyje dana społeczność
lokalna, wokół jakich wartości ogniskują się jej zainteresowania, pragnienia i
dążenia”6.
Postawa miłości wobec Ojczyzny jest podstawową postawą obywatelską.
Może ona wyrażać się w różnych formach i zakresach. Jak podkreśla K. Chałas
„postawa patriotyczna wyraża się w zaangażowaniu we wszystkie sprawy narodu, Ojczyzny i państwa, w podejmowaniu działań dla jego dobra w różnorodnych
sytuacjach życia codziennego. Jej wskaźnikami są: służba Ojczyźnie, aktywność
obywatelska, rzetelna i efektywna praca, troska o wspólne dobro, gotowość do
obrony słusznych interesów Ojczyzny. Wyrasta też zadanie zaszczepienia w wy3 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, „Znak”, Kraków 2005, s. 71-72.
4
K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym, t. II, Naród, Ojczyzna, Patriotyzm, Państwo, Pokój, „Jedność”, Lublin-Kielce 2006, s. 159-161.
5
Zob. J. Pyrek, Polski patriotyzm, „Wychowawca” 2000 nr 5, s. 26.
6
Tamże.
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chowankach potrzeby czynnego uczestnictwa w procesach społecznego działania, zaangażowania w działania, rozwijanie własnej, twórczej wizji przyszłościowych działań”7.
Człowiek wtedy posiada cechy dobrego obywatela, gdy min. uczestniczy
w wyborach i głosowaniach, płaci podatki, zakłada firmę w kraju, działa na rzecz
swojej społeczności, należy do organizacji zwanych porządkowymi 8. Z tak pojmowanej postawy obywatelskiej mogą wynikać odpowiednie zadania rodziców,
którzy powinny zaszczepiać w dzieciach miłość do Ojczyzny, m.in.:
- wspieranie rozwoju w duchu patriotyzmu,
- zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych,
- kultywowanie narodowych lokalnych tradycji,
- uświadomienie przynależności do „małej Ojczyzny”,
- umacnianie więzi z lokalnym środowiskiem,
- kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi osobowości ucznia,
- wzbudzanie chęci uczestniczenia w obchodach świąt narodowych,
- zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych,
- wdrażanie do kultywowania tradycjom, itp.
Zatem rodzina powinna zaszczepiać u młodych ludzi postawę patriotyczną, gdyż to poprzez nich kształtowane są procesy obywatelskie wobec Ojczyzny.
Wychowanie patriotyczne wyraża się nie tylko obroną przed negatywnymi wartościami, ale także dbaniem o jej dalszy rozwój i wpływem na przyszłe pokolenia. Rodzina jest tą instytucją, która jako pierwsza wprowadza dziecko w świat
wartości, ukazuje prawidłową drogę dążenia do obranego celu. Ważna jest tu
świadomość młodego obywatela swojego wkładu w dynamicznie rozwijające się
społeczeństwo. To rodzice zapoznają z obrzędami, tradycjami, zwyczajami, które
są specyficzne dla danego regionu. Dzieci są gotowe poznawać świat i jego dorobek kulturalny i narodowościowy, gdyż prowadzi to do zakorzeniania w tym
specyficznym środowisku. Traktują one bowiem rodziców jako wzorzec przy
obchodzeniu i celebrowaniu świąt narodowych. To oni są kluczowym wyznacznikiem kształtowania postaw patriotycznych i utrzymywania kontaktów interpersonalnych, a te są podstawą do tworzenia prawidłowego klimatu wśród wspólnot9. Wobec tego „dom rodzinny stanowił także twierdzę, której podstawowym
zadaniem było obronić ów system wartości i nie dopuścić do naruszenia jego
spójności. Pielęgnowano przede wszystkim tradycje narodowe i regionalne, a

7

K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom…, dz. cyt., s.162.
Zob. Z. Stankiewicz, Patriotyzm w globalnej wiosce – dylematy ideowe i wychowawcze, [w:] B. Burda, M. Szymczak (red.), „Duża i mała ojczyzna” w świadomości
historycznej, źródłach i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona
Góra 2010, s. 231.
9
Zob. M. Czerwonka, H. Piróg, Wychowanie patriotyczne w rodzinie, „Wychowawca” 2002 nr 11, s. 20-22.
8
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obrzędowość życia rodzinnego była silnie związana z kolejnymi okresami roku
liturgicznego”10.
Wykształcenie obywatelskie to istotny element wychowania, który oznacza, że obywatel posiada zdolność do kreowania własnych postaw wobec realiów
otaczającego go świata. Potrafi z właściwą mu wiedzą i obiektywizmem ocenić
zaistniałe wokół siebie zdarzenia zachodzące w kraju i ukierunkować odpowiednio swoje działania na rzecz społeczeństwa oraz państwa. Nie bez znaczenia jest
fakt kształtowania swojej osobowości zgodnie z szacunkiem do drugiego człowieka. Człowiek posiada też obowiązki wobec kraju w którym żyje, dlatego musi
przestrzegać zasad i norm prawnych w nim obowiązujących. Ważne są zasady
współdziałania w społeczności, tworzenia z nią jedności, gdyż wtedy staje się
członkiem wspólnoty politycznej o to nie tylko w skali krajowej, ale także całego
świata11.
We wspomaganiu rodziny niezbędne jest wsparcie ze strony szkoły, która
powinna zaszczepiać w wychowanku postawę obywatelską realizującą bezpośrednią współpracę społeczną dzieci i młodzieży szkolnej. Należy brać pod uwagę przekształcenie w edukacji wychowawczej oraz dydaktycznej. Według Z.
Markockiego nadrzędnym celem tej edukacji jest: „dostarczenie wychowankom
wiedzy na określone tematy, na podstawie której kształtuje się ich osobowość i
cechy charakteru gwarantujące godne wypełnianie obowiązków oraz postępowanie zgodne z interesami społeczeństwa i Państwa. Obowiązuje tu zatem niezmienna zasada integracji kształcenia i wychowania, sprowadzająca się także do
wdrażania kompleksowego systemu kształcenia wartości i motywacji sprzyjających budowie poczucia dumy z przynależności do określonego środowiskaspołeczności, narodu”12.
Według K. Chałas „młody człowiek poprzez urzeczywistnianie wartości
patriotyzmu powinien pogłębić zrozumienie, że Ojczyzna to integracja dobra
wspólnego i osobistego każdego człowieka. To zespół wartości warunkujących
rozwój jego człowieczeństwa. Na ten zespół wartości składają się dobra wyniesione z domu rodzinnego, a więc wartości otrzymane od rodziny, wartości tkwiące w środowisku lokalnym i utworzone przez to środowisko oraz dobra otrzymane od środowiska ponadlokalnego. Powinnością dla młodego człowieka staje się
zachowanie otrzymanych wartości oraz podejmowanie twórczych działań zmierzających do pomnażania dobra. Podstawowym warunkiem rozwoju dobra
wspólnego jest samodoskonalenie i rozwój swoich możliwości, by pełniej
uczestniczyć w budowaniu Ojczyzny. Postawa prorozwojowa względem samego
siebie staje się elementem postawy patriotycznej. Ta zależność postawy patrio10

W. Chałupka, Bogu, ojczyźnie i ludziom, „Wychowawca” 2002 nr 4, s. 20.
Zob. tamże, s. 67-69.
12
Z. Markocki, Edukacja patriotyczno-obywatelska młodzieży zintegrowanym procesem wychowania, [w:] pr. zb., Wychowanie patriotyczne młodzieży, „Arcanus", Bydgoszcz 1995, s. 66-67.
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tycznej od samorozwoju i samodoskonalenia implikuje szereg zadań. Do nich
należą: poszanowanie własnej godności i drugiego człowieka, odkrywanie mocnych stron osobowości i ich rozwijanie poprzez zgłębianie wiedzy, poszukiwanie
obszarów samorealizacji, stawianie sobie ambitnych zadań na miarę swoich możliwości i odpowiedzialna ich realizacja, budowanie dobrych relacji interpersonalnych, przychodzenie w darze drugiemu człowiekowi. Chodzi głównie o integralny rozwój siebie, by pełniej troszczyć się o trwanie i rozwój Ojczyzny, w której
będzie możliwa pełnia życia, pełnia człowieczeństwa”13.
Zatem stwierdzić należy, iż nasz kraj potrzebuje odpowiedzialnych, świadomych, zaradnych i gotowych do poświęceń obywateli. Istnieje również potrzeba kształtowania wśród młodych umiejętności komunikowania się między sobą
w celu podtrzymywania więzi społecznych i tradycji kulturowych. Tożsamość
młodych ludzi ma być ściśle powiązana z całym społeczeństwem, gdyż pozwala
im to na budowanie dobra wspólnego oraz świadomości dotychczasowych problemów ludzkich14.
2. Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej w świetle
własnych badań
Badania zostały przeprowadzone w dwóch szkołach na terenie Lublina
wśród 112 uczniów. W klasie VI szkoły podstawowej uczestniczyło w badaniu
62 uczniów, natomiast w klasie II gimnazjum 50 uczniów.
Na pytanie, czy kraj w którym mieszkasz uznajesz za swoją Ojczyznę?, ponad połowa ankietowanej młodzieży – 94,0% odpowiedziała, że Polska jest ich
krajem ojczystym. Nieliczni uczniowie udzielali odpowiedzi, iż nie mają zdania
na ten temat – 16,0% wskazań. Wyniki badań przedstawia tabela nr 1.
Tab.1. Uznanie Polski za swoją Ojczyznę.
Liczba uczniów
Lp.

Kategoria
odpowiedzi

Szkoła podstawowa

Szkoła gimnazjalna

Klasa VI
Liczba
%
N=62

Klasa II
Liczba
%
N=50

Ogółem
Liczba
N=112

%

1

tak

52

83,9

42

84,0

94

84,0

2

nie

0

0

0

0

0

0

3

nie wiem

10

16,1

8

16,0

18

16,0

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem.

13

K. Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. I, Godność,
wolność, odpowiedzialność, tolerancja, „Jedność”, Lublin-Kielce 2006, s.158-159.
14
Zob. T. Tokarz, Pochwała edukacji…, dz. cyt., s. 36-39.
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Uczniowie coraz częściej utożsamiają się ze swoim krajem i nie dopuszczają do siebie myśli, że mogą go kiedyś opuścić. Ojczyzna jest dla nich oazą, w
której mogą znaleźć swoje miejsce i w nim pozostać. Znaczna część ankietowanych dzieci w klasie VI – 83,9% uważa Ojczyznę jako kraj, w którym mieszka;
motywuje to m.in. „uczę się historii”, „czuje się w nim bardzo dobrze i lubię
obchodzić z Polakami święta narodowe”, „moja Ojczyzna jest dla mnie ważna,
bo tam się urodziłem i wychowałem”, „jestem Polakiem i jestem z tego dumny”,
„lubię w niej mieszkać, kocham ją i jest moim krajem”, „mogę mówić po polsku”, „dobrze się czuję, gdy śpiewam nasz hymn”. Natomiast 16,1% nie jest
zdecydowanych, czy to jest ich Ojczyzna.

Znaczna część ankietowanych z II klasy gimnazjum – 84,0% uznaje Polskę za swój ojczysty kraj, gdyż „urodziłem się tu i mieszkam od urodzenia”,
„jestem i czuję się Polakiem”, „lubię mieszkać w Polsce i nie wyobrażam sobie
mieszkać w innym kraju”, „urodziłem się, wychowałem, uczę się ojczystego
języka i biorę udział w akademiach” oraz „czuję się przywiązany do tego kraju”.
Pozostała część młodzieży – 16,0% uważa, iż nie jest zdecydowana, czy Polska
jest ich krajem ojczystym. Z analizy wyników badań można zauważyć, że zarówno dzieci, jak i młodzież szkolna zdecydowanie identyfikują się ze swoją
Ojczyzną. Uczniowie ukazują przynależność narodową, jako dumę z uczestnictwa w jej społeczności, a także utożsamiają się z regionem posiadającym własne
obyczaje.
Na pytanie dotyczące bogactw kulturowych danego regionu uczniowie odpowiadali, iż przede wszystkim znaną pieśnią wśród nich jest hymn - 30,3% i Rota 23,2%, tańce: krakowiak - 15,2% i polka - 11,6%, wiersze: „Kto Ty jesteś? Polak mały” - 14,3% i „Na Lipę” Jan Kochanowski” 8,9%, muzea: „Zamek Lubelski” - 42,8% i
„Majdanek” 16,1%, pomniki: „Piłsudski na Kasztance” - 45,5% i „Jan Kochanowski”
– 8,9%, inne „Potrawy: pierogi, kotlet schabowy” – 2,7% i „Potrawy: Żurek” – 1,8%
ankietowanych. Wyniki badań przedstawia tabela nr 2.
Tab.2. Stopień znajomości bogactw kulturowych regionu w deklaracjach
ankietowanych.

Lp.

Kategoria
wiedzi

1
2

4
5
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pieśni

3

odpo-

Bogurodzica
Wojenko
Przybyli
ułanie
Piechota
Pierwsza
brygada

Szkoła podstawowa
Klasa VI
Liczba
N=62
5
12

%

Liczba uczniów
Szkoła gimnazjalna
Klasa II

8,1
19,2

Liczba
N=50
8
7

5

8,1

9
11

%

Ogółem

16,0
14,0

Liczba
N=112
13
19

%
11,6
16,9

3

6,0

8

7,1

14,5

11

22,0

20

17,8

17,7

6

12,0

17

15,2

6

Boże,
Polskę

coś

7

Mazurek
Dąbrowskiego

0

5

10,0

5

4,5

16

25,8

18

36,0

34

30,3

9
11
3
7
4
5
2
1

14,5
17,7
4,8
11,3
6,4
8,1
3,2
1,6

1
15
0
10
0
7
11
5

2,0
30,0
0
20,0
0
14,0
22,0
10,0

10
26
3
17
4
12
13
6

8,9
23,2
2,7
15,2
3,6
10,7
11,6
5,3

9

14,5

7

14,0

16

14,3

4

6,4

0

0

4

3,6

0

0

8

16,0

8

7,1

„Na Lipę” Jan
Kochanowski

0

0

10

20,0

10

8,9

1

skansen

1

1,6

0

0

1

0,9

2

Zamek Lubelski

23

37,1

25

50,0

48

42,8

3

Muzeum Wsi
Lubelskiej

9

14,5

6

12,0

15

13,4

7

11,3

11

22,0

18

16,1

8

12,9

9

18,0

17

15,2

27

43,5

24

48,0

51

45,5

6

9,7

4

8,0

10

8,9

2

3,2

0

0

2

1,8

2

3,2

0

0

2

1,8

2

3,2

0

0

2

1,8

3

4,8

0

0

3

2,7

0

0

2

4,0

2

1,8

8
9
10
1
2
3
4
5

tańce

0

1
2

4

wiersze

3

5

muzea

4

1
2
3

5

pomniki

4

2

Inne

1

Legiony
Rota
ludowe
Krakowiak
Kujawiak
Oberek
Polka
Polonez
Kto Ty jesteś?
Polak mały
J. Czechowicz
„Wieża”
„Inwokacja”
Pan Tadeusz

Majdanek
Muzeum
Powstania
warszawskiego
Piłsudski na
Kasztance
Jan
Kochanowski
Zawarcie unii
polskolitewskiej
Mały żołnierz
Lew
pod
zamkiem
Lubelskim
Potrawy: pierogi, kotlet schabowy
Potrawy:
Żurek

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać kilka odpowiedzi.
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Każdy obywatel, który jest zaangażowany w działalność na rzecz swojej
Ojczyzny powinien nie tylko znać święta narodowe, ale także wiedzieć, czym
charakteryzuje się poszczególny region. Z reguły tradycje regionalne utrzymywane i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Młody człowiek powinien
odróżniać cechy, które identyfikują dane środowisko lokalne pod względem kulturowym. Dobra kulturowe to nie tylko regionalne obyczaje, ale też literatura
(wiersze), pomniki, muzea, tańce, pieśni, a także potrawy. Każda prywatna ojczyzna („mała Ojczyzna”) posiada swoje tradycje i skrupulatnie je pielęgnuje,
angażując w to młode pokolenie, aby przetrwała ich odrębność.
Z analizy uzyskanych wyników można wnioskować, iż dzieci w VI klasie szkoły podstawowej w szczególności znają takie pieśni patriotyczne jak: „Mazurek Dąbrowskiego” - 25,8%, „Wojenko” - 19,2%, „Pierwsza brygada” - 17,7%, „Rota” 17,7%, „Przybyli ułani” - 8,1%, „Piechota” - 14,5%, „Legiony” - 14,5%, „Bogurodzica” - 8,1% i „ludowe” – 4,8% wskazań. Jeżeli chodzi o tańce ludowe to znają: „krakowiaka” – 11,3%, „oberka” - 8,1%, „kujawiaka” - 6,4%, „polkę” – 3,2% i „poloneza” –
1,6% uczniów. Wiersze znają takie jak: „Kto Ty jesteś? Polak mały” – 14,5% i „J.
Czechowicz „Wieża”” – 6,4% odpowiedzi. Uczniowie znają muzea takie jak: „Zamek
Lubelski” – 37,1%, „Muzeum Wsi Lubelskiej” – 14,5%, „Majdanek” – 11,3%, „Muzeum Powstania warszawskiego” – 12,9% oraz „skansen” – 1,6% wskazań. Wskazali
również pomniki: „Piłsudski na kasz tańcu” – 43,5%, „Jan Kochanowski” – 9,7% oraz
tyle samo odpowiedzi – 3,2% uzyskały „Zawarcie unii polsko-litewskiej”, „Mały żołnierz” i „Lew pod zamkiem Lubelskim”. Uczniowie klasy VI znają tradycję regionalną: „potrawy: pierogi, kotlet schabowy” – 4,8% ankietowanych.
Młodzież gimnazjalna w kl. II zna pieśni patriotyczne takie jak: „Mazurek Dąbrowskiego” – 36,0%, „Rota” – 30,0%, „Piechota” – 22,0%, „Bogurodzica” – 16,0%
„Wojenko” – 14,0%, „Pierwsza brygada” – 12,0%, „Boże, coś Polskę” – 10,0%,
„Przybyli ułani” – 6,0%, „Legiony” – 2,0% wskazań. Jeżeli chodzi o tańce ludowe to
znają: „polkę” – 22,0% „krakowiaka” – 20,0%, „oberka” – 14,0% i „poloneza” –
10,0% uczniów. Wiersze znają takie jak: „Na Lipę” Jan Kochanowski – 20,0%, „Inwokacja” Pan Tadeusz – 16,0%, „Kto Ty jesteś? Polak mały” – 14,0% odpowiedzi.
Uczniowie znają muzea takie jak: „Zamek Lubelski” – 50,0%, „Majdanek” – 22,0%,
„Muzeum Powstania warszawskiego” – 18,0% „Muzeum Wsi Lubelskiej” – 12,0%
wskazań. Wskazali również pomniki: „Piłsudski na Kasztance” – 48,0%, „Jan Kochanowski” – 8,0%. Uczniowie klasy II gimnazjum znają tradycję regionalną, potrawy:
„żurek” – 4,0% ankietowanych.
Na podstawie analizy wyników można stwierdzić, że zarówno dzieci jak i
młodzież szkolna wymieniła wiele bogactw kulturowych związanych z danym
regionem. Głównym miejscem zdobywania tejże wiedzy jest dom rodzinny,
gdzie należycie przedstawiane i ukazywane dziedzictwo kulturowe wpisuje się w
codzienną egzystencję i stanowi podstawę do angażowania się w życie narodu.
Podtrzymywanie tradycji przez szkołę jest również bardzo ważne, bowiem to ona
kształtuje wzorce zachowań, godne prawdziwego obywatela. Dokonuje się to
poprzez uczestnictwo w wycieczkach do opery, kina, teatru, a także klasowych
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wypraw do ciekawych zakątków regionalnych. Uczniowie powinni być aktywni
w organizowaniu świąt narodowych nie tylko w szkole, ale także i poza nią.
Na pytanie dotyczące częstotliwości uczestniczenia w obchodach świąt
narodowych, zarówno dzieci, jak i młodzież gimnazjalna w zdecydowanej większości odpowiedziała: „bardzo często” – 40,2% badanych. Natomiast w zbliżonym przedziale procentowym występowało określenie: „zawsze” – 31,2% oraz
„często” – 20,5% ankietowanych. Najrzadziej zaznaczana była odpowiedź „rzadko” – 8,1% wskazań. Wyniki badań przedstawia tabela nr 3.
Tab.3. Częstotliwość uczestniczenia w obchodach świąt narodowych w
deklaracjach ankietowanych.
Lp.

Kategoria odpowiedzi

Szkoła podstawowa
Klasa VI
Liczba
%
N=62

Liczba uczniów
Szkoła gimnazjalna
Klasa II
Liczba
%
N=50

Ogółem
Liczba
N=112

%

1

zawsze

24

38,7

11

22,0

35

31,2

2
3
4
5

bardzo często
często
rzadko
nigdy

24
9
5
0

38,7
14,6
8,0
0

21
14
4
0

42,0
28,0
8,0
0

45
23
9
0

40,2
20,5
8,1
0

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem.
Udział w obchodach świąt narodowych jest bardzo ważny dla podtrzymania tradycji pokoleniowych i narodowych. Młodzież powinna już od najmłodszych lat uczestniczyć w uroczystościach państwowych, gdyż w ten sposób
umacnia się w nich patriotyzm i bogactwo kultury. Dzięki uczestnictwu wzrasta
poczucie dumy i przynależności do narodu.
Wyniki badań przeprowadzonych w VI klasie wskazały, iż uczniowie
„zawsze” i „bardzo często” biorą udział w obchodach świąt narodowych – 38,7%
wskazań. Natomiast 14,6% deklaruje, że „często” uczestniczy w tego typu świętach. „Rzadko” bierze udział w zorganizowanych obchodach rocznicowych –
8,0% uczniów. Nie było żadnej odpowiedzi „nigdy”.
Natomiast w II klasie gimnazjum uczniowie deklarowali, że „bardzo często” uczestniczą w apelach szkolnych – 42,0% ankietowanych. Pozostała część
młodzieży udzieliła odpowiedzi „często” – 28,0%, „zawsze” – 22,0% oraz
„rzadko” – 8,0% badanych. Tak jak w przypadku dzieci z VI klasy podstawowej
nie było żadnej odpowiedzi „nigdy”.
Zarówno dzieci, jak i młodzież gimnazjalna deklaruje, iż regularnie bierze
udział w obchodach świat narodowych. Jest to bardzo ważne, gdyż w ten sposób
podtrzymywana jest tradycja narodowa i pamięć o historii z przed wielu wieków.
Uczestnictwo w tych uroczystościach daje możliwość przebywania z osobami
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biorącymi czynny udział w obronie naszego kraju. W ten sposób można dowiedzieć się interesujących i ciekawych rzeczy przekazywanych czytelną metodą.
W ankiecie umieszczono różne formy składania hołdu żołnierzom. Wyniki
badań wykazują, że zarówno uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, jak i II
klasy gimnazjum preferują przedstawione formy. W szczególności dominowała
odpowiedź „zapalam znicze” – 86,6% ankietowanych. Pojawiły się także wskazania: „składam kwiaty” – 34,8%, „biorę czynny udział w nabożeństwie za ich
duszę” – 30,3%, oraz „uczestniczę w uroczystych wartach przy ich grobach” –
12,5% badanych. Nieliczni wskazywali „inne” – 1,8% wskazań. Wyniki badań
przedstawia tabela nr 4.
Tab.4. Składany hołd żołnierzom przez ankietowanych w ich deklaracjach.

Lp.

1
2
3
4
5

Kategoria odpowiedzi

Zapalam znicze
Składam kwiaty
Uczestniczę w uroczystych
wartach przy ich grobach
Biorę czynny udział w nabożeństwie za ich duszę
inne

Szkoła podstawowa
Klasa VI
Liczba
%
N=62
51
82,3
24
38,7

Liczba uczniów
Szkoła gimnazjalna
Klasa II
Liczba
%
N=50
46
92,0
15
30,0

Ogółem
Liczba
N=112
97
39

%
86,6
34,8

7

11,3

7

14,0

14

12,5

21
2

33,9
3,2

13
0

26,0
0

34
2

30,3
1,8

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać kilka odpowiedzi.
Dla dzieci i młodzieży szkolnej ważne jest składanie hołdu poległym żołnierzom, którzy dzielnie walczyli za nasz kraj i poświęcili swoje życie w jego
obronie. Według nich bohaterskie zachowanie zasługuje na pamięć nie tylko przy
doniosłych uroczystościach, ale również w zwykłej codzienności. Zapalenie znicza, czy pomodlenie się za ich duszę jest wyrazem pamięci i szacunku do ich
postawy. Wyniki badań ukazują, iż uczniowie kl. VI przede wszystkim zaznaczali „zapalam znicze” – 82,3% wskazań. Kolejnymi działaniami, jakie czynią w
celu pamięci o zmarłych to: „biorę czynny udział w nabożeństwach za ich dusze”
– 33,9%, „składam kwiaty” – 38,7%, „Uczestniczę w uroczystych wartach przy
ich grobach” – 11,3% oraz „inne” („sprzątanie grobów”) – 3,2% odpowiedzi
Wyniki badań wykazują, iż młodzież w II klasie gimnazjum przede wszystkim
zaznaczyła odpowiedź „zapalam znicze” wskazało 92,0% badanych. Innymi
formami oddania czci poległym żołnierzom było: „składam kwiaty” – 30,0%,
„biorę czynny udział w nabożeństwie za ich duszę” – 26,0%, oraz „uczestniczę w
uroczystych wartach przy ich grobach” – 14,0% młodzieży.
Ankietowani uczniowie w przeważającej większości zapalają znicze, aby
uczcić pamięć poległych żołnierzy. Jest to wynik tego, iż wpajane wartości i obowiązujące zasady nie zostały zatracone. Uczniowie znają historię i są dumni, że mieszkają w
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tak pięknym kraju jakim jest Polska. Powinno się pielęgnować tę wspaniałą tradycję,
by młode pokolenia wiedziały jak trudna była droga do polskości. Na pytanie, czy
uczestniczysz w obchodach świąt narodowych w Twojej szkole?, znaczna część ankietowanej młodzieży odpowiedziała twierdząco – 96,4% ankietowanych. Niektórzy
uczniowie nie uczestniczą w obchodach świąt narodowych – 3,6% wskazań. Wyniki
badań przedstawia tabela nr 5.
Tab.5. Uczestnictwo w obchodach świąt narodowych w deklaracjach ankietowanych.

Lp.

Kategoria odpowiedzi

Szkoła podstawowa
Klasa VI
Liczba
%
N=62

Liczba uczniów
Szkoła gimnazjalna
Klasa II
Liczba
%
N=50

Ogółem
Liczba
N=112

%

1

tak

61

98,4

47

94,0

108

96,4

2

nie

1

1,6

3

6,0

4

3,6

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem.
Akademie i apele organizowane w szkołach angażują młodzież do uczestnictwa w nich. Jest to bardzo istotne dla propagowania dziejów narodu, w którym
żyją nie tylko oni, ale także ich bliscy.
Znaczna część uczniów klasy VI uczestniczy w obchodach świąt narodowych – 98,4% ankietowanych. Motywowali to tym, iż „u nas w szkole każde
święto jest obchodzone”, „organizuję je czasami”, „biorę czynny udział w apelach”, „są ciekawie przedstawione sceny z tamtych czasów, obrazujące walki i
jak było kiedyś. Nie zawsze mam czas, aby wziąć udział we Mszy świętej modląc
się za ich dusze, więc robię to w szkole”, „jest to dla mnie ważne”, „cała klasa
idzie, więc ja też chcę uczestniczyć”, „czuję się wtedy obywatelką tego kraju”
oraz „chcę się więcej dowiedzieć o mojej Ojczyźnie”. Natomiast – 1,6% uczniów
nie bierze udziału w tych uroczystościach.
Młodzież gimnazjalna w klasie II w większości uczestniczy w obchodach
świąt narodowych w szkole – 94,0% argumentuje to tym, iż „należy to do obowiązków patrioty”, „trzeba uszanować ich pamięć i odwagę, którą w sobie mieli”, „jest to ważne dla każdego Polaka”, „należy im się cześć i szacunek od każdego patrioty”, „wszyscy muszą chodzić na apele w szkole” oraz „bo muszę”.
Nieliczni odpowiadali, iż nie czują się patriotami i nie chcą chodzić na apele
zorganizowane w szkole – 6,0% ankietowanych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie biorą udział w
obchodach świąt narodowych organizowanych w swojej szkole nie tylko ze
względu na ciekawą interpretację wydarzeń historycznych, ale kieruje nimi chęć
pogłębienia tematu związanego z przynależnością narodową. Niestety zdarzają
się przypadki, że uczniowie kierują się innymi pobudkami, robiąc to co inni.
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Zakończenie
Głównym miejscem zdobywania i kreowania postaw patriotycznych i
obywatelskich jest dom rodzinny. Należycie ukazane dziedzictwo kulturowe
wpisuje się w codzienną egzystencję i stanowi podstawę do angażowania się w
życie narodu. Podtrzymywanie tych tradycji przez szkołę buduje konkretne
wzorce zachowań, godne prawdziwego obywatela. Dokonuje się to poprzez
uczestnictwo w pracach samorządu szkolnego, sejmikach uczniowskich,
wycieczkach do opery, kina, teatru a także w klasowych wyprawach do
ciekawych zakątków regionalnych. Poprzez zdobywanie i zintegrowanie uczą się
oni żyć w zgodzie z samym sobą i pełnić znaczącą funkcję w ewoluującym
społeczeństwie. Zauważono, że działania środowiska rodzinnego ewokują w
procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole, pełnią integralną funkcję w
uświadomieniu młodemu pokoleniu tożsamości narodowej i stanowią pewien
kanon w celu ukształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw. Dzięki nim
uczniowie czują się związani ze swoim krajem.
Z badań wynika, że tradycja przekazywana jest przez rodziców w sposób
aktywny. Swoim przykładem uczestniczenia w ważnych wydarzeniach państwowych, czy ukazywania bogactw kulturowych regionu pokazują swoim dzieciom
jak być Polakiem na co dzień.
W procesie wychowania należy pamiętać o ścisłej współpracy szkoły z
domem rodzinnym ucznia. Nie można bowiem kształtować określonych postaw,
ingerując, czy wręcz zmieniając zasady ustalone wcześniej w rodzinie. Cały proces wychowania w duchu patriotyzmu i obywatelskiej postawy powinien opierać
się na metodzie progresywnej (koncentrycznej). Ważne w tym względzie są tradycje i obyczaje kultywowane w domu rodzinnym. Uczeń przychodząc do szkoły
wnosi dorobek kulturowy swojej rodziny, a rolą nauczyciela jest wydobyć z niego najcenniejsze walory i wyeksponować je tak, by dziecko odczuło jego prawdziwą wartość. Jest to bowiem ważny krok budzenia w młodej świadomości
przynależności do narodu i określonych zasad. Pomocne w tym względzie może
okazać się organizowanie i wspólne przeżywanie wigilii świąt Bożego Narodzenia. Czar pachnącej igliwiem choinki, na której uczniowie zawieszą ulubione
ozdoby oraz zapach przygotowanych przez rodziców wigilijnych potraw tworzą
więzi, które ewokują w dorosłym życiu. Ciepła i rodzinna atmosfera w zespole
klasowym procentuje, dając w ten sposób możliwość bliższego poznania dziecka
i jego środowiska. Uczy także empatii i współpracy w zespole. Kształtowanie
patriotycznych i obywatelskich postaw to także uczciwa i rzetelna nauka. Uczeń
powinien wiedzieć, że szkolny sukces wymaga wielu wyrzeczeń, ale osiągnięty
uczciwie daje ogromną satysfakcję. Stąd w ocenie nauczyciela preferowana jest
skrupulatność, uczciwość i pełna jawność. Wartość samooceny ucznia podnosi
odpowiednia, ustalona wcześniej z wychowankami, gradacja nagród i kar.

Streszczenie
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Patriotyzm określany jest jako miłość do Ojczyzny. Sprzyja to pełni człowieczeństwa i tworzy jej tożsamość narodową. Ojczyzna ze swej istoty łączy
ludzi i jednocześnie różnicuje ich w zależności od tego do jakiej grupy przynależą, rozwija ich osobowy charakter. Jest ona bardzo ważna dla człowieka, to dzięki niej znamy swoją przynależność narodową i obywatelską, to miejsce, gdzie
żyjemy razem a nie osobno. Przede wszystkim to rodzina powinna stworzyć warunki do urzeczywistnienia wartości oraz powiększania dobra.
Summary
The tasks of the family regarding the patriotic education of the children
and school-age youth.
Patriotism is defined as love for the homeland. It promotes the height of
humanity and creates its national identity. The fatherland intrinsically unites
people and simultaneously differentiates them depending on the groups they belong to, develops their personal characters. It is very significant for the human
being and thanks to it we know our nationality and citizenship, where we live
together, not separately. Above all, the family should provide the conditions for
the values realization and increase of good.
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Paweł Łubiński (UWM)
Rodzina jako „fundament życia wspólnotowego” w ujęciu Ruchu Narodowego
Wprowadzenie
Przeobrażenia współczesnego świata zachodzą na różnych płaszczyznach
życia w charakterystycznym dla nich żywiołowym tempie. Nie sposób nie zauważyć na tym tle zmian zachodzących w najbliższej człowiekowi grupie społecznej, jaką jest rodzina. Dotyczy to zarówno sposobu postrzegania rodziny jako
struktury organizującej życie ludzi połączonych ze sobą więziami pokrewieństwa, jak i aksjologicznego wymiaru rodziny nakazującego traktować ów termin
w kategorii określonej wartości wspólnotowego życia. Rozluźnienie więzi rodzinnych, przekształcenia dokonujące się w tradycyjnym modelu rodziny, promocja postulatów sprzeciwiających się ugruntowanemu wizerunkowi małżeństwa, czyli uświęconego związku kobiety i mężczyzny, tendencja do popierania
tzw. „związków partnerskich”, decyzje o adopcji dzieci w tego typu związkach,
problemy wychowawcze w rodzinach z różnych przyczyn niepełnych, przesunięcie się granicy wieku, w którym ludzie decydują się na małżeństwo i założenie
rodziny, wzrastająca liczba rozwodów i separacji czy też odraczanie lub całkowita świadoma rezygnacja z posiadania potomstwa najczęściej ze względów egoistycznych (tzw. „wygodnictwo”) i ekonomicznych… to bez wątpienia czynniki,
które świadczą o skali zjawiska i ekspansji wielu elementów rozbijających rodzinę od środka i z zewnątrz. Nie może zatem dziwić fakt, iż kwestia zagrożeń i
ewolucji współczesnej rodziny jest obecna zarówno w debacie publicznej, akademickiej, jak i politycznej. Perspektywa wyborów samorządowych czy parlamentarnych często skłania ugrupowania polityczne do sięgania po argumenty
„społecznie chwytliwe”, a więc również po obietnice uregulowania spraw mających ułatwić życie polskiej rodzinie. Niniejszy artykuł przedstawia kwestię rodziny w ujęciu Ruchu Narodowego, społeczno-politycznego podmiotu, który za
jeden ze swoich celów ustanowił ochronę wartości jaką jest rodzina. Dają temu
wyraz zapisy deklaracyjne oraz programowe przygotowane na potrzeby kampanii
wyborczej, konkretne działania w sferze społeczno-politycznej oraz teksty natury
publicystycznej.
1. Społeczna wartość rodziny
Z naukowego punktu widzenia tematyka rodziny jest przedmiotem zarówno
badań pedagogicznych, jak i psychologicznych, teologicznych, filozoficznych,
socjologicznych czy prawniczych. Jak podaje Tomasz Sosnowski, problematyka
rodziny była obecna już w pracach Arystotelesa i księgach Starego oraz Nowego
Testamentu. Znajdują się tam zapisy o moralnym aspekcie życia rodzinnego i
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wskazówki dotyczące małżeństwa1. Za jednego z prekursorów badań o tematyce
rodziny uważa się Floriana Znanieckiego, filozofa i socjologa społecznego, który
był twórcą socjologicznej teorii wychowania oraz tzw. „współczynnika humanistycznego”, wedle którego socjolog powinien badać i opisywać obserwowaną
rzeczywistość „oczyma jej uczestników”, a nie z pozycji jedynie „obserwatora” 2.
Doświadczenia szczególnie nauk pedagogicznych i socjologicznych wskazują na
coraz większe znaczenie dla współczesnego człowieka aspektów ekonomicznych, indywidualistycznych, samorealizacji, autonomii jednostki, mobilności
przestrzennej itp. Siłą rzeczy musi się to wiązać ze zmianami zachodzącymi w
samych rodzinach oraz sposobie ich rozumienia i definiowania. Za Tomaszem
Sosnowskim można powtórzyć, iż „nowe trendy życia współczesnego człowieka
w zdecydowany sposób różnią się od wartości tradycyjnych”3. Obniżenie się
wartości autorytetu rodziców wśród młodzieży czy wymienianie przez młodzież
rodziny wśród istotnych w życiu wartości dopiero na czwartym miejscu (po życiu pełnym przygód, jak najlepszym wykształceniu i dobrych zarobkach w przyszłości)4 najlepiej o tym świadczą. Niezwykle ważne wydaje się być w takiej
sytuacji podkreślanie znaczenia świadomego rodzicielstwa, odnoszącego się
zarówno do roli matki, jak i ojca5.
Rodzina w naukach społecznych ujmowana jest na różne sposoby. Często
można spotkać się z określeniem rodziny jako podstawowej komórki społecznej
z jej specyficznym rodzajem więzi wewnątrzgrupowych i pierwotnym środowiskiem wychowawczym jednostki. Rodzina jest też jedną z wielu kategorii pedagogicznych. Jak podaje Andrzej W. Janke, nie bez znaczenia jest fakt, że myśl
pedagogiczna oraz pedagogiczna orientacja familiologiczna, ukształtowane na
gruncie XX-wiecznej nauki o wychowaniu, stają się istotnymi instrumentami
służącymi do analizy szeroko pojętej problematyki współczesnej rodziny. Człowiek rodzi się w rodzinie, staje się członkiem rodziny, potem zakłada własną
1

T. Sosnowski, Rodzina i rodzicielstwo – stan, zagrożenia, pedagogiczne postulaty
zmian, w: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, red. T. Pilch, T. Sosnowski, Wydaw. Akademickie Żak, Warszawa 2013, s. 278.
2
E. Syrek, Znaniecki Florian, w: Słownik pedagogów polskich, red. W. BobrowskaNowak, D. Drynda, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 231-232.
3
T. Sosnowski, Rodzina i rodzicielstwo…, s. 279.
4
Zob. M. Truszkowska, Rodzina jako wartość w życiu młodzieży licealnej. Przypadek jednej szkoły, w: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej
orientacji familiologicznej, red. A. W. Janke, Wydaw. Akademickie Akapit, Toruń 2008,
s. 194-202.
5
Praktyczne zaangażowanie obojga rodziców powinno opierać się m.in. na: udziale
rodziców w opiece nad dziećmi i procesie wychowawczym, udziale rodziców w wychowaniu społecznym, wprowadzeniu dziecka w świat moralnych wartości, stosowaniu
określonego systemu nagród, uczuciowości w relacjach z dziećmi, tworzeniu możliwości
do efektywnego spędzania przez dziecko czasu wolnego czy tworzeniu układu typu partnerskiego w relacjach pomiędzy rodzicem a dzieckiem. T. Sosnowski, Rodzina i rodzicielstwo…, s. 287.
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rodzinę oraz staje się podmiotem tworzenia relacji i przekazywania życia kolejnemu pokoleniu. W ten sposób toczy się „familiocentryczne koło”, którego bieg
wyznaczają procesy wychowawcze wewnątrz rodziny oraz socjalizacyjne w kontaktach z jej otoczeniem6. Abstrahując od różnorodnych ujęć teoretycznych w
kontekście definiowania rodzin pełnych i niepełnych, związków mniej lub bardziej sformalizowanych oraz konsekwencji wynikających z faktu bycia członkiem określonego typu rodziny, należy stwierdzić, że badania opinii społecznej
wskazują w dalszym ciągu na ogromne znaczenie rodziny w życiu Polaków.
Rodzina stanowi wręcz wartość podstawową7.
Komunikat z badań przeprowadzonych przez CBOS w lutym 2013 roku
oraz porównanie uzyskanych wyników z rezultatem tożsamych badań z roku
2008 ukazały pewien symptomatyczny obraz myślenia Polaków w kategoriach
rodzinnych. Otóż, jak się okazuje, dwiema najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami na pytanie o wartości jakimi kierują się ludzie w swoim życiu były
właśnie szczęście rodzinne (78% - wynik ten w stosunku do roku 2008 pozostał
na niezmiennym poziomie) oraz pragnienie zachowania dobrego zdrowia (59% jednoprocentowy spadek w porównaniu do roku 2008). Niżej znalazły się takie
wartości, jak spokój, uczciwe życie, grono przyjaciół, szacunek innych ludzi i
praca zawodowa (wszystkie w przedziale 41-47%). Stosunkowo niskim poparciem obdarzono w badaniu kwestię wiary religijnej jako wartości, którą kierują
się Polacy w życiu codziennym. Na tym polu zanotowano wynik 26% (spadek o
1% w stosunku do roku 2008). Na kolejnych miejscach ankietowani umieścili
dobrobyt i bogactwo, wolność głoszenia własnych poglądów, pomyślność ojczyzny, wykształcenie, kontakt z kulturą, życie pełne przygód i wrażeń, możliwość
udziału w demokratycznym życiu społeczno-polityczny, sukces i sławę8. Przeprowadzone badanie jednoznacznie stwierdza, że przeciwstawnymi wartościami
we wspomnianym kontekście są szczęście rodzinne i dążenie do sukcesu oraz
sławy. Zatem potwierdzeniu uległa powszechnie znana hipoteza o przekonaniu
społecznym, co do braku możliwości pogodzenia szczęśliwego życia rodzinnego
z karierą prowadzącą do sławy. Choć od wspomnianego przekonania istnieją
liczne wyjątki, to opinia społeczna w przedstawionej kwestii wydaje się być jednoznaczną. Pocieszające jest jednak to, iż Polacy w zdecydowanej większości w
deklarowanej hierarchii wartości uznają rodzinę jako wartość godną najwyższej
uwagi.
Problematyka współczesnej rodziny jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym, co w sprawie choćby samego jej definiowania wśród społeczeństwa
6

A. W. Janke, Wychowanie rodzinne jako fundament rozwoju pedagogicznej orientacji familiologicznej, [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, red. A. W. Janke, Wydaw. Akademickie Akapit, Toruń 2008, s. 307-308.
7
R. Boguszewski, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, komunikat z
badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, marzec 2013, s. 5.
8
Tamże, s. 6.
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polskiego pokazują badania. Autor pozwoli sobie przytoczyć fragment komunikatu z badań CBOS, który będzie dobrym podsumowaniem tej części opracowania: „Jak się okazuje, w zasadzie nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że rodzinę stanowią małżonkowie z dziećmi (99% wskazań). Zdecydowana większość
badanych (91%) uznaje za rodzinę także matkę lub ojca samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Dość rozpowszechnione jest również przekonanie, że rodziną są osoby pozostające w związku nieformalnym i wychowujące
dzieci z tego związku (78% wskazań). Niespełna trzy czwarte badanych (71%)
uznaje za rodzinę bezdzietne małżeństwo, a dwie trzecie (67%) mianem rodziny
określa układ, w którym matka lub ojciec wychowuje swoje dzieci wraz z konkubentem/konkubiną. Pozostałe wymienione rodzaje związków między ludźmi
zdecydowanie rzadziej definiowane są jako rodzina. Jedynie co trzeci respondent
jej mianem określa nieformalny związek dwojga ludzi, którzy nie mają dzieci
(33%), a jeszcze mniej liczną grupę stanowią ci, którzy jako rodzinę uznają
związek osób tej samej płci wychowujących dziecko/dzieci jednej z nich (23%)
czy też, tym bardziej, związek gejów lub lesbijek niewychowujących dzieci
(14%). Mimo wciąż dość znacznego sprzeciwu społecznego wobec określania
związków homoseksualnych jako rodziny, to właśnie w przypadku odpowiedzi
dotyczących par tej samej płci nastąpiły w ostatnich siedmiu latach największe
zmiany. Wyraźnie wzrosła liczba badanych uznających za rodzinę parę gejów
lub lesbijek wspólnie wychowujących dziecko lub dzieci (z 9% do 23%), a także
tych, którzy rodziną nazywają również nieformalny związek osób tej samej płci
niewychowujących dzieci (z 6% do 14%)”9.
2. Rodzina w Deklaracji Ideowej i Postulatach Programowych Ruchu
Narodowego
Swoistym paradoksem jest konfrontacja kwestii rodziny podnoszonej przez
środowiska współtworzące współczesny Ruch Narodowy z opinią społeczną na
ten temat. Otóż można pokusić się o stwierdzenie, iż Ruch Narodowy poniekąd
wywodzi pomyślność ojczyzny (co z patriotycznego punktu widzenia jest cechą
charakterystyczną dla postawy Ruchu Narodowego) właśnie od pojęcia, rozwoju,
dobrobytu i szczęścia rodziny. Jednak wskazane badanie zdaje się traktować o
rozróżnieniu w świadomości (lub podświadomości) społecznej tych kategorii
(pomyślności ojczyzny i rodziny). Podczas gdy w roku 2008 deklarujących kierowanie się w życiu wartością szczęścia rodzinnego było 78% (w roku 2013
również), a pomyślnością ojczyzny jedynie 19%, badanie w roku 2013 przyniosło zaledwie 11%-owy wynik dla pomyślności ojczyzny10. Zatem Ruch Narodowy wzmaga swoją działalność w okresie niezwykle trudnym tożsamościowomentalnie. Przekaz formułowany przez liderów Ruchu Narodowego jest obliczony na ukazanie szerszego kontekstu rodziny, jako tytułowego „fundamentu życia
9

R. Boguszewski, Rodzina – jej współczesne znaczenie…, s. 9-10.
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wspólnotowego”11. Rodzina ma być, poza oczywistym aspektem pedagogicznowychowawczym12, elementem spajającym naród i przekazującym wartości istotne dla zachowania narodowej ciągłości pokoleń. Przekonywanie opinii społecznej (a w kontekście wyborów różnego szczebla – wyborców) do narodowych
postulatów, musi łączyć się zabieganiem o tzw. „zmianę myślenia” Polaków na
myślenie kategoriami narodowymi (ogólnopolskimi, wspólnotowymi). Jest to
proces żmudny i długotrwały, niemniej jest to jeden z priorytetów, jaki za cel
stawia sobie Ruch Narodowy.
Kwestia rodziny, jej definiowania i sposobu postrzegania jest w środowisku
Ruchu Narodowego dość jednoznacznie określona. Dwa podstawowe dokumenty, które konstytuują linię ideowo-programową Ruchu Narodowego to Deklaracja Ideowa zaprezentowana podczas I Kongresu Ruchu Narodowego w Warszawie dnia 8 czerwca 2013 roku oraz Postulaty Programowe z II Kongresu Ruchu
Narodowego, który odbył się w Warszawie dnia 3 maja 2014 roku. Oczywiście
sprawa rodziny jest w owych dokumentach traktowana jako jeden z wielu kluczowych aspektów działalności społeczno-politycznej Ruchu Narodowego, niemniej świadczy to o tym, że stanowi ona istotny element ideowy dla wspomnianej formacji. We wspomnianej Deklaracji Ideowej Ruchu Narodowego, w części
poświęconej tożsamości (pozostałe dwie części dotyczą suwerenności i wolności)
wyodrębniono tożsamość narodu, osoby i właśnie rodziny. Zapis dotyczący tożsamości rodziny stwierdza: „Rodzina jest fundamentem życia wspólnotowego.
Ruch Narodowy będzie bronił rodziny pojmowanej jako małżeństwo kobiety i
mężczyzny oraz prawa do życia od momentu poczęcia. Zaproponujemy rozwiązania poprawiające warunki życia rodzin, by umożliwić rozwój demograficzny
narodu. Ruch Narodowy będzie stać na straży autonomii rodziny i przeciwstawi
się próbom ingerencji urzędniczej w życie rodzinne”13.
W cytowanym dokumencie oraz dyskursie współczesnych narodowców daje się zauważyć szczególne wyeksponowanie wątków silnie tożsamościowych.
Są to wątki niezwykle trudne do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ kwestia tożsamości w odniesieniu do poszczególnych jednostek czy grup społecznych jest pojęciem stosunkowo niejednoznacznym. Ewa Kubiak-Szymborska
podaje, że problematyka rodziny i tożsamości poszczególnych jej członków nie
jest zbyt często podejmowana w specjalistycznej literaturze przedmiotu w odróżnieniu od naukowych rozważań dotyczących związków pomiędzy środowiskiem
rodzinnym, a rozwojem osobowości człowieka. Jednym z tego powodów jest
11

Określenie to zostało zawarte w Deklaracji Ideowej Ruchu Narodowego w pkt. 2
dotyczącym tożsamości rodziny. Zob. Tożsamość – Suwerenność – Wolność. Deklaracja
Ideowa Ruchu Narodowego, http://narodowcy 2014.pl/idea/ (dostęp z dnia 5.06.2014).
12
W zależności od autora opracowania wymienia się różnorodne funkcje rodziny,
m.in.: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, socjalizacyjna, kontrolna, materialnobytowa, kulturowa, emocjonalno-ekspresyjna.
13
Tożsamość – Suwerenność – Wolność. Deklaracja Ideowa Ruchu Narodowego,
http://narodowcy 2014.pl/idea/ (dostęp z dnia 5.06.2014).
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zdaniem autorki bardziej precyzyjne określenie kategorii i pojęć wchodzących w
skład osobowości. Poza tym tożsamość jest terminem charakterystycznym przede
wszystkim dla rozważań natury filozoficzno-teologicznej. Natomiast osobowość
często pojawia się w naukach socjologicznych i pedagogicznych14. Nie zmienia
to jednak faktu, iż Ruch Narodowy tworzą stowarzyszenia i organizacje o ideowym kręgosłupie będącym spuścizną narodowej myśli politycznej pierwszej
połowy XX w. oraz tożsamości narodowej świadczącej o przywiązaniu Ruchu
Narodowego do wartości chrześcijańskich i międzypokoleniowych. Potwierdzają
to m.in. niniejsze słowa: „Nacjonalizm chrześcijański, który wyrwał naród polski
z letargu i zorganizował go do walki o niepodległość na przełomie XIX i XX
wieku, dziś wraca do życia publicznego pod postacią Ruchu Narodowego. Jesteśmy młodzi i zdeterminowani do walki o przyszłość Polski. Musimy odbudować
polską gospodarkę i obronność, uporządkować państwo, dać perspektywy naszemu i kolejnym pokoleniom, dać nadzieję naszym rodzicom i dziadkom”15.
Międzypokoleniowy wymiar wspólnoty, którą promuje Ruch Narodowy głęboko
zakorzeniony jest w podstawowej komórce społecznej, jaką jest rodzina.
Rodzinę, co autor zasygnalizował już wcześniej, rozumie się w literaturze
przedmiotu jako najważniejszą grupę społeczną, integralną część każdego społeczeństwa, grupę połączoną stosunkami małżeństwa i rodzicielstwa oraz więziami
pokrewieństwa i powinowactwa. Zygmunt Wiatrowski, poza wymienionymi,
podaje jednak jako pierwszą z definicji rodziny tę, która jest najbliższa rozumieniu jej przez Ruch Narodowy, a więc: „Rodzina, to uniwersalna forma życia
zbiorowego, występująca w zróżnicowanych historycznie i kulturowo formach”16. Reprezentanci Ruchu Narodowego odwołując się do kategorii rodziny
zamieścili w broszurze pt. „Ruch Narodowy. Dlaczego jesteśmy narodowcami?”
następujące słowa: „Ruch Narodowy postrzega rozpad wspólnot naturalnych,
takich jak rodzina, oraz zanik więzów wspólnotowych w narodzie, za największe
zagrożenia dla przetrwania, rozwoju oraz pomyślności Polski (…). Broni polskiej
rodziny, przeciwstawiając się promowaniu dewiacji seksualnych w życiu publicznym i w prawodawstwie RP. Pielęgnuje chrześcijańską tożsamość oraz

14

E. Kubiak-Szymborska, Środowisko rodzinne a proces kreowania tożsamości jego
członków: pułapki krętych ścieżek współczesności, [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i
praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, red. A. W. Janke, Wydaw.
Akademickie Akapit, Toruń 2008, s. 50.
15
Ruch Narodowy. Radykalna zmiana, ulotka Komitetu Wyborczego Wyborców
Ruch Narodowy z kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 25
maja 2014r.
16
Z. Wiatrowski, Rodzina w kontekście globalizacji komunikacyjnej i rozluźnienia
społeczno-moralnego, [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, red. A. W. Janke, Wydaw. Akademickie Akapit, Toruń 2008, s. 41.
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dziedzictwo kulturowe naszego narodu”17. Jeśli chodzi o teoretyczną warstwę
stosunku Ruchu Narodowego do kwestii rodziny, jej rozwoju oraz ochrony, to
należy w tym miejscu bliżej przyjrzeć się jednemu z postulatów jakie Ruch Narodowy zaprezentował w kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Chodzi o postulat dotyczący sytuacji polskich rodzin, a
także uregulowań podatkowych, jakie w tej materii postulują narodowcy. Treść
postulatu zatytułowanego „Dobrobyt polskich rodzin” jest następująca: „Polska
potrzebuje rozwoju ludnościowego i zdrowego wychowania dokonującego się w
rodzinach. Aby naród mógł być „rodziną rodzin”, jak nauczał Prymas Tysiąclecia, rodziny muszą zyskać godziwe warunki narodzin i wzrostu potomstwa. Rozbudowany system zasiłków jest mniej efektywny niż właściwie skonstruowane
ulgi podatkowe. Optymalnym rozwiązaniem rzeczywistego wsparcia jest kwota
wolna od podatku przyznawana na każde dziecko w rodzinie, a więc stanowiąca
wielokrotność posiadanego potomstwa. Tak skonstruowana jest sprawiedliwa, bo
dotyczy wszystkich rodzin, ale jest najbardziej odczuwalna przez rodziny uboższe i wielodzietne. Należy umożliwić odliczanie takiej kwoty nie tylko od obecnego podatku dochodowego, ale od całego wymiaru danin, także od składek po
ich włączeniu do podatku dochodowego. Uzupełnieniem tego rozwiązania będzie
preferencyjna stawka VAT na wszelkie artykuły dziecięce, która obniży koszty
wychowania potomstwa”18. Jak widać rodzina, jako „fundament życia wspólnotowego”, jest obecna w deklaracjach i postulatach Ruchu Narodowego, co świadczy o wysokiej wartości rodziny wśród środowiska reprezentantów i sympatyków analizowanego ruchu społeczno-politycznego.
3. Rodzina w przekazie prasowym Ruchu Narodowego
Powyższe zapisy w dokumentach i deklaracjach, które pokazują zarys oblicza
ideowego Ruchu Narodowego, pozostałyby jedynie martwa literą, gdyby nie realna
działalność aktywistów ruchu oraz polemika na łamach czasopism „narodowych”
dotycząca kwestii będących przedmiotem niniejszego opracowania. Najczęściej ukazującym się pismem, które można określić jako narodowe (część publicystów jest aktywnymi działaczami organizacji współtworzących Ruch Narodowy) jest tygodnik „Polska Niepodległa” ukazujący się na polskim rynku wydawniczym od września 2013
roku. Nierzadką tematyką, jaką poruszają zwłaszcza „narodowczynie”, a więc panie z
kobiecych organizacji działających w ramach Ruchu Narodowego, jest właśnie rodzina
i problematyka dotycząca poszczególnych członków rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, dzieciństwa, małżeństwa, wychowania itp. W publicystyce narodowej podkreśla
się rolę rodziny w zmieniającej się i działającej na jej niekorzyść rzeczywistości społecznej. Często obrońców tradycyjnego modelu rodziny przeciwstawia się femini17

Ruch Narodowy. Dlaczego jesteśmy narodowcami?, tekst broszury: J. Misztal, P.
Chruszcz, Wydaw. Fundacja im. Bolesława Chrobrego, Szczecin 2013, s. 26-27.
18
Postulaty Programowe. Ruch Narodowy – Radykalna zmiana, wybory do Parlamentu Europejskiego 2014, s. 3.
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stycznej wizji funkcjonowania jednostek w społeczeństwie, w której (jak pisze jedna z
działaczek Ruchu Narodowego Dorota Smosarska) podejmuje się walkę z instytucją
małżeństwa i rodziny oraz ośmiesza się te kobiety, które z własnej woli, świadomie
wybrały rolę żony i matki. Wspomniana autorka pisze: „W skrajnych formach feminizmu nie jest promowana kobieta, lecz rewolucja seksualna, antykoncepcja i aborcja,
walka z małżeństwem i rodziną, a „ideałem” dla kobiet staje się naśladowanie zachowań i ról podejmowanych przez mężczyzn (…). Feministyczne aktywistki uporczywie
i w agresywny sposób propagują mit, jakoby kobieta-katoliczka jest zacofana, mało
atrakcyjna, zależna od mężczyzny i naiwnie „poświęca się” małżeństwu i rodzinie”19.
Opinia ta jest determinowana zmianami jakie zachodzą w obliczu stosunku do rodziny
różnych środowisk o rozmaitych preferencjach ideowych. Zachodzące na tej płaszczyźnie przemiany oraz brak reakcji rządzących na negatywną sytuację współczesnej
rodziny w opinii narodowców pozwalają im na kwestionowanie tzw. Roku Rodziny,
którym został okrzyknięty rok 2013. Z punktu widzenia narodowców negatywnie oceniono kampanię na rzecz wprowadzenia uregulowań dotyczących tzw. związków partnerskich, uderzających w małżeństwo, antyrodzinne działania związane z Konwencją
Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wprowadzającej rozwiązania charakterystyczne dla tzw. „ideologii gender”, pomysł tzw.
„przedszkoli za złotówkę”, który uniemożliwia organizację zajęć dodatkowych dla
przedszkolaków, pomysł obowiązku szkolnego dla 6-latków itp.20.
Publicystyka narodowa przepełniona jest również artykułami traktującymi o
akcjach i manifestacjach niekoniecznie organizowanych przez Ruch Narodowy,
ale wpisujących się w trend ochrony tradycyjnych wartości, godności człowieka i
rodziny. Jest tak w przypadku odbywających się w wielu polskich miejscowościach inicjatyw takich, jak Marsze dla Życia i Rodziny 21, organizowanych przez
szereg organizacji katolickich. Na jednym z nich padły następujące słowa: „Rodzina jest wspólnotą miłości i życia (…). Każde dziecko ma prawo do miłości
Ojca i Matki. (…) sprzeciwiamy się nazywaniu par homoseksualnych małżeństwem, co dawałoby w rezultacie prawo do adopcji22 i in vitro dla tychże par
(…). Nasze dzieci mają prawo do edukacji zgodnej z wartościami chrześcijańskimi (…). Chcemy zaświadczyć, że rodzina chrześcijańska jest od kilkuset lat
pewnym i sprawdzonym fundamentem naszego społeczeństwa (…)”23. Tego typu
akcje mają na celu przeciwstawienie się ogólnoeuropejskiej tendencji deformującej dotychczasowe pojęcia rodziny i małżeństwa. Jak pisze Anna Wasiukiewicz,
tradycyjne ujmowanie celów rodziny, czyli prokreacji i wychowywania potomstwa, ustąpiło miejsca egoizmowi i dążności do decydowania o sobie samym bez
19

D. Smosarska, Kobiecość kontra feminizm, „Polska Niepodległa” 2014, nr 16-17, s. 18.
Taż, Rok Rodziny 2013 wg Tuska, „Polska Niepodległa” 2014, nr 16-17, s. 18.
21
Zob. M. Soska, Gender jak komunizm! W Cieszynie odbył się I Chrześcijański
Marsz w obronie Życia i Rodziny, „Polska Niepodległa” 2014, nr 16-17, s. 27.
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Na temat protestu w sprawie tzw. homoadopcji – zob. http://w-obroniedzieci.blogspot.com/p/zapraszamy-na-protest-przeciwko.html (dostęp z dnia 17.06.2014).
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względu na chęć poświęcenia się dla innych. Coraz mniej ważna staje się myśl o
poczuciu bezpieczeństwa własnych dzieci, ich dobro, a górę bierze wyimaginowane „ja” jednego bądź obojga rodziców, często będące przyczyną rozwodów,
na których najwięcej tracą właśnie dzieci. „W Polsce sytuacja i tak jest lepsza niż
na Zachodzie, prawdopodobnie dlatego, że Kościół Katolicki stoi jeszcze na straży małżeństwa i rodziny, tworząc rodzaj presji”24. Ruch Narodowy stoi zatem na
stanowisku, które w kontekście rodziny i małżeństwa jest charakterystyczne dla
Kościoła Katolickiego.
Przedstawiciele Ruchu Narodowego na łamach prasy przedstawiają także
inny kontekst związany z życiem rodzinnym, a mianowicie sytuację tzw. Matki
Polki oraz patriarchalnego modelu rodziny, charakterystycznego dla konserwatywnego podejścia do definiowania trwałego, uświęconego związku miedzy
dwojgiem ludzi. Zdaniem narodowców współczesne znaczenie określenia Matki
Polki ewoluowało w negatywnym kierunku. Bowiem ze znacznie większym naciskiem Matka Polka przedstawiana jest w mediach i dyskursie feministycznym
jako synonim kobiety podporządkowanej mężczyźnie i jego stylowi życia, nie
widzącej dla siebie perspektyw w życiu „poza domem”, bezgranicznie oddanej
wszystkim i nieoczekującej niczego dla siebie, wiecznie nieszczęśliwej i sfrustrowanej ogromem obowiązków oraz kobiety pełniącej rolę (występującej w
potocznym języku) „kury domowej”. Ruch Narodowy przeciwstawia się takiemu
pojmowaniu kobiety świadomie wybierającej pracę w domu. Powyżej zasygnalizowany trend spowodował, że określenie Matki Polki „jest często traktowane
jako obelga, upokorzenie. A to przecież wyjątkowa na tle kultury europejskiej
kobieta, która w sytuacji braku mężczyzny potrafiła zarządzać gospodarstwem i
dobytkiem. Powinna ona być jednym z wzorów życiowych, a nie jednym ze sposobów ośmieszania polskości”25. W dyskursie narodowym tego typu zdania idą w
parze z podkreślającym trwałość rodziny, opartej na szacunku i zaufaniu, patriarchalnym modelem rodziny. Anna Wasiukiewicz podkreśla, iż paradoksem jest to,
że feministki walczące z patriarchalnym modelem rodziny, promując tym samym
model oparty na równowadze obowiązków domowych pomiędzy mężem i żoną,
doprowadziły do sytuacji, w której kobieta została jeszcze bardziej „zniewolona”. Wynikać ma to z faktu, iż coraz częściej kobiety pracują na dwa etaty, a i
tak niezmiennie wykonują wszelkie prace domowe, wychodząc z założenia, że
„same zrobią to lepiej”, a męża mimo wszystko trudno zmusić jest do pomocy.
Wasiukiewicz pisze ponadto: „Rodzina powinna mieć strukturę hierarchiczną, bo
to ona zapewnia jej trwałość. Głową rodziny powinien być mąż, bo to on jest z
natury silniejszy, bardziej racjonalny, sprawniej podejmuje decyzje”26. Co ciekawe, powyższy cytat jest autorstwa kobiety, która dodatkowo twierdzi, iż patriarchalny, hierarchiczny model funkcjonowania rodziny zapewnia odpowiedni
24

A. Wasiukiewicz, O rozwodach, „Polska Niepodległa” 2014, nr 3, s. 21.
D. Smosarska, Matka Polka, „Polska Niepodległa” 2014, nr 6, s. 2.
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podział ról, zgodny z naturalnymi predyspozycjami obu płci. Dotyczy to zarówno
obowiązków, zadań oraz funkcji matki i ojca, żony i męża oraz obojga rodziców
i ich potomstwa.
Zagrożenia współczesnego świata i zasygnalizowana powyżej zmiana myślenia części kobiet w stosunku do tradycyjnego modelu rodziny prowadzą w
konsekwencji do zafałszowania znaczenia takich pojęć, jak niezależność i wolność. Negatywne tendencje destabilizujące rodzinę poparte promocją antykoncepcji wśród młodych i aborcji wśród kobiet są w środowisku Ruchu Narodowego zauważane i zajmują wiele miejsca w dywagacjach natury publicystycznej.
Wątek rodziny nie może być jednak rozpatrywany w oderwaniu od aspektu wychowawczego kolejnych pokoleń, który ma dać odpowiedź na pytanie o sposób
przekazywania przez rodzinę młodym ludziom wartości i kształtowania u nich
swoistej „blokady” przed „postępową ofertą” współczesnego świata27. Kluczowe
w tym względzie są słowa: „(…) przekazanie dziecku wartości moralnych jest
najważniejszym zadaniem wychowawcy (…). My sami jako rodzice musimy
starać się zachowywać wysokie standardy moralne (…). (Jednak – przyp. aut.)
nowe pokolenia są łatwiejsze do manipulowania (…). Wystarczy odpowiedni
przekaz medialno-propagandowy i mamy człowieka ukształtowanego w dowolny
sposób”28. Silnie anty-unijny i „anty-postępowy” przekaz publicystyki narodowej
charakterystycznej dla linii pisma, z którego pochodzą cytowane fragmenty, w
kontekście rodziny można zawrzeć w stwierdzeniu: „To rodzice są osobami najbardziej kompetentnymi, aby wprowadzać dziecko w życie, nie urzędnicy unijni,
szkoła czy medialna propaganda”29. Zupełnie przeciwną do dominującej współcześnie (ale bliską tej, którą preferuje współczesny Ruch Narodowy) koncepcję
wychowania stworzył niegdyś związany z polską narodową myślą pedagogiczną
doby dwudziestolecia międzywojennego Lucjan Zarzecki. Ową koncepcję wychowawczą oparł na założeniach kształtowania wśród podopiecznych świadomości, pracy nad użytecznością kształcenia, budowy osobowości wspartej świadomością wspólnego języka i historii, kształtowania siły fizycznej, rozwoju wykształcenia zarówno ogólnego, jak i zawodowego oraz normach moralnych zawartych w etyce chrześcijańskiej. Była to koncepcja wychowania narodowego30.
Rodzina jako „fundament życia wspólnotowego” w dyskursie charakteryzującym współczesny Ruch Narodowy jawi się jako wspólnota ludzi, która nie
wywyższa żadnej z wartości ją konstytuujących kosztem innych. Podkreśla się,
że kariera zawodowa czy zbyt wygórowane ambicje nie mogą stać na przeszkodzie do prawidłowego rozwoju współczesnej rodziny. W kwestii rodziny rozpa27
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trywanej w kategoriach narodowych współwystępowanie takich elementów, jak
małżeństwo, ojcostwo, macierzyństwo, satysfakcja rodzinna i zawodowa oraz
działalność narodowa31 daje podstawę do stwierdzenia, że tak ujmowana rodzina
jest podstawą zarówno prawidłowych relacji międzyludzkich, jak i wewnątrznarodowych. Relacje wewnątrz samej rodziny (również pomiędzy współmałżonkami) to kolejny aspekt wokół którego koncentruje się publicystyka narodowa.
Całkowite „podporządkowanie się” żony mężowi oraz wyłączna odpowiedzialność za rodzinę leżąca po stronie męża (tak charakterystyczne dla konserwatywnego ujęcia rodziny) są często komentowanymi problemami natury zarówno
społecznej, jak i psychologicznej. Świadczy o tym choćby artykuł autorstwa Ewy
Rejman (zainspirowanej twórczością Constanzy Miriano) na temat konieczności
zachowania „naturalnych” ról kobiety i mężczyzny w rodzinie32.
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe refleksje naukowe dotyczące rodziny definiowanej przez środowisko Ruchu Narodowego jako „fundament życia wspólnotowego”, ciekawe wydaje się być spostrzeżenie, iż tematyka rodziny poruszana w
różnego rodzaju deklaracjach i postulatach omawianej formacji społecznopolitycznej znajduje wyraz w tekstach publicystycznych praktycznie wyłącznie
kobiet – związanych (choć niekoniecznie) z Ruchem Narodowym. W podsumowaniu autor pragnie poruszyć też kontekst małżeństwa, jednego z wymiarów
szeroko pojętej rodziny, tym razem widziany okiem mężczyzny. Zajmując się
tematyką małżeństwa Krzysztof Marcinkiewicz wyróżnia płaszczyzny: biologiczną, zwyczajową, prawną, religijną i współczesną. Narodowy punkt widzenia
owego nieodłącznego komponentu każdej rodziny w sensie biologicznym oznacza naturalny związek kobiety i mężczyzny, w sensie religijnym – więź między
nimi uświęconą przez Boga opartą na miłości, szacunku, wierności i oddaniu, w
sensie zwyczajowym – symbol trwałości i ciągłości pokoleń, w sensie prawnym
– sformalizowany związek wciąż mający wyższość nad tzw. związkami partnerskimi. W sensie współczesnym (odrzucanym przez narodowców) – małżeństwo
jawi się jako: z jednej strony wymóg związany częstokroć z presją środowiska
rodzinnego lub jego oczekiwaniami, a z drugiej – element, który nie jest wymagany do „normalnego” życia we dwoje, w konsekwencji czego promuje się życie
na tzw. „kocią łapę”33. Zdaniem autora, przedstawiony obraz rodziny pokazujący
różne jej aspekty w kontekście Ruchu Narodowego, będzie podstawą do dalszej
pracy naukowej nad omawianą formacją i stanie się kolejnym przyczynkiem do
zgłębiania problematyki rodziny we współczesnym świecie.
31

Zob. A. Gąsiorek, Nacjonalistki – macierzyństwo, kariera i działalność narodowa,
„Polska Niepodległa” 2014, nr 13, s. 25.
32
Zob. E. Rejman, Kobieto – poddaj się, mężczyzno – bądź gotów umrzeć!, „Polska
Niepodległa” 2014, nr 19, s. 29.
33
K. Marcinkowski, Alfabet narodowca [M]AŁŻEŃSTWO, „Polska Niepodległa”
2014, nr 22, s. 22.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania szerokiego kontekstu definiowania,
postrzegania oraz perspektyw współczesnej rodziny w ujęciu Ruchu Narodowego
– formacji społeczno-politycznej o narodowo-patriotycznym charakterze. W
artykule zostały poruszone następujące kwestie: społeczna wartość rodziny, rodzina w Deklaracji Ideowej i Postulatach Programowych Ruchu Narodowego
oraz rodzina w przekazie prasowym Ruchu Narodowego. Poszczególne elementy
składowe artykułu odnoszą się do społecznej percepcji kategorii rodziny zarówno
ukazanej w badaniach, jak i w literaturze przedmiotu, zapisów dotyczących rodziny w zaprezentowanych dokumentach i broszurach narodowych oraz roli i
znaczenia instytucji rodziny w dyskursie narodowym prezentowanym na łamach
jednego z czasopism o profilu narodowo-patriotycznym.
Abstract
This article is an attempt to show the broad context of the definition, perception and perspectives of the modern family in terms of the National Movement - socio-political formation of the national-patriotic character. The article
raised the following issues: the social value of the family, family in the Ideological Declaration and Programmatically Postulates of the National Movement and
the family in the transmission release of the National Movement. The individual
components of the article relate to the social perception of family category shown
in both studies, as well as in literature, the records of the family in the presented
documents and booklets of national and the role and importance of the institution
of the family in the national discourse presented in the pages of one of the national-patriotic journal.
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Artur Lis (KUL)
Rodzina w monarchii patrymonialnej – analiza historycznoprawna
Wprowadzenie
W badaniach nad rodziną średniowieczną rysują się, co najmniej trzy kierunki. Pierwszy reprezentują monografie poświęcone badaniom genealogicznorodowym. Można tu wymienić prace dotyczące elit politycznych, jak i artykuły
odnoszące się do rodzin mniej znaczących. Nie sposób w tym miejscu wymienić
wszystkich, dlatego należy wskazać tylko te, które odegrały istotną rolę w rozwoju badań nad omawianą problematyką. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na prace Janusza Bieniaka1, Włodzimierza Dworzaczka2, Błażeja Śliwińskiego3, Janusza Kurtyki4 oraz Franciszka Sikory5. W materiałach tych starano się
ukazać rodzinę w szerokim kontekście politycznym, omawiając jej działalność
publiczną, gospodarczą i kulturalną. Drugi kierunek reprezentuje Maria Koczerska6 z pracą Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, która prezentuje socjologiczne podejście do zagadnienia rodziny. Przedstawia ona rodzinę
szlachecką jako wspólnotę gospodarczą i społeczną, która ma do zrealizowania
ważne cele, przede wszystkim wychowanie dzieci i zabezpieczenie bytu wszystkim jej członkom. Koczerska zaproponowała program badawczy nad rodziną,
który obejmuje następujące zagadnienia: imiennictwo kobiet, terminologia rodzinno-rodowa, konkubinat duchownych i świeckich, formy życia seksualnego i
moralność, ludzie samotni, edukacja kobiet oraz historia statusu dziecka w Polsce. Ze względu na uchwycenie znaczenia kobiety w rodzinie średniowiecznej
1

J. Bieniak, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu
zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306, Toruń 1969.
2
W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy. z dziejów możnowładztwa małopolskiego.
Wiek XIV-XV, Warszawa 1971.
3
B. Śliwiński, Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci. Studium genealogiczne, Gdańsk 1993.
4
J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997.
5
F. Sikora, Wielopolscy z rodu Starych Koni do początków XVI wieku, „Acta
Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 26(1992), s. 143.
6
M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975;
taż, Zawarcie małżeństwa wśród szlachty w Polsce późnego średniowiecza, „Przegląd Historyczny” 66(1975), z. 1; taż, Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodziną
w średniowieczu i nowożytności, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów
nowożytnych, red. Z. H. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 7-17; Por. W. Uruszczak,
Uwagi o polskiej rodzinie szlacheckiej w późnym średniowieczu. (W związku z pracą Marii
Koczerskiej), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 28(1976), z. 2, s. 249-261.
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należy zwrócić także uwagę na publikacje Marii Boguckiej, między innymi Białogłowa w dawnej Polsce7 oraz Gorsza płeć8. Na uwagę zasługuje monografia
Grzegorza Paca Kobiety w dynastii Piastów9, opracowanie zbiorowe Per mulierem…Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej pod
redakcją Katarzyny Justyniarskiej-Chojak i Sylwii Konarskiej-Zimnickiej10 oraz
opracowanie popularnonaukowe Andrzeja Radzimińskiego Kobieta w średniowiecznej Europie11. Ostatnio stan badań nad rodziną szlachecką w średniowiecznej Polsce podsumowała Alicja Szymczakowa 12. Trzeci nurt badań nad rodziną
stanowią studia historycznoprawne. Szczególnie godne uwagi, oprócz podstawowych podręczników z historii prawa sądowego Bogdana Lesińskiego i Władysława Rozwadowskiego13, Ewy Borkowskiej-Bagieńskiej14, Katarzyny SójkiZielińskiej15, Stanisława Płazy16 czy Tadeusza Maciejewskiego17 i ostatnio Andrzeja Dziadzio18, Wacława Uruszczaka19 oraz Lecha Krzyżanowskiego20. Z
opracowań wymienić należy przede wszystkim prace: Alojzego Winiarza21, Stanisława Kutrzeby22, Kazimierza Tymienieckiego23, Jana Adamusa24, Władysława
Abrahama25, Adama Vetulaniego26 oraz wspomnianego już Bogdana Lesińskie7

M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVIXVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.
8
Taż, Gorsza płeć, Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.
9
G. Pac, Kobiety w dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku – studium porównawcze, Toruń 2013.
10
Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012.
11
A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.
12
A. Szymczakowa, Stan badań nad rodzina szlachecką późnego średniowiecza,
[w:] Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej
na tle porównawczym, red. J. Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003, s. 75-94.
13
B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 2007.
14
E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2010; E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa sądowego, Poznań 2005.
15
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005.
16
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., Kraków 2002.
17
T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2009.
18
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008.
19
W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego. Tom I: (966-1795), Warszawa 2010.
20
L. Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium, Bielsko-Biała 2013.
21
A. Winiarz, Polskie prawo dziedziczenia kobiet w wiekach średnich, „Kwartalnik
Historyczny” 10(1896), s. 756-812.
22
S. Kutrzeba, Ideał i życie kobiety w Polsce wieków średnich, „Ateneum Polskie”
4(1908), s. 176-198.
23
K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród i plemię, Lwów 1928.
24
J. Adamus, Uwagi o pierwotnym małżeństwie polskim i słowiańskim, „Pamiętnik
Historyczno-Prawny” 4(1929), z. 1.
25
W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, [Studia nad historią prawa polskiego, t. IX], Lwów 1925; tenże, Z dziejów prawa małżeńskiego w Pol-
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go27. Pominięto w tym miejscu fragmentaryczne opracowania, które związane są
jedynie z pewnym wycinkiem interesujących zagadnień, zostaną one omówione
w odpowiednich rozdziałach niniejszej pracy. W szczególności przydatne były
publikacje podejmujące zagadnienia dotyczące zawarcia małżeństwa, małżeńskiego prawa kanonicznego, stosunków między małżonkami, porządku dziedziczenia, czy ostatnio budzący szersze zainteresowanie temat pozycji kobiety w
średniowieczu. Zagadnienie polskiego prawa zwyczajowego podjął Maksymilian
Winawer28, natomiast kwestię polskiego prawa ziemskiego prywatnego analizowali Przemysław Dąbkowski29 i Romuald Hube30. Z kolei prawnej sytuacji mężatek i wdów swe badania poświęcili Marian Plezia31 oraz Stanisław Roman32.
Zagadnienie dziedziczenia w prawodawstwie świeckim omówili między innymi
Karol Koranyi33 oraz Kazimierz Kolańczyk34. Idąc dalej, historię rządów opiekuńczych przeanalizował Władysław Sobociński35. Można także zauważyć, iż
historiografia została wzbogacona o szereg cennych studiów dotyczących testamentów36. Podczas analizowania zagadnień praw rodziny bezwzględnie przydat-

sce. Zezwolenie panującego lub panów na małżeństwo poddanych i świeckie opłaty małżeńskie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza, t. I, Lwów 1916, s. 1-70.
26
A. Vetulani, Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 4(1952), s. 126-161.
27
B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV wieku,
Wrocław 1956 [Studia nad historią państwa i prawa, seria II, t. IV].
28
M. Winawer, Najdawniejsze prawo zwyczajowe polskie, Warszawa 1900.
29
P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. I-II, Lwów 1910-1911.
30
R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, [w:] tegoż, Pisma poprzedzone zarysem
biograficzno-krytycznym, t. II, Warszawa 1905, s. 371-380.
31
M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego prawa małżeńskiego, „Archeologia” 3(1949),
s. 230-232.
32
S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), s. 80-108.
33
K. Koranyi, Podstawa średniowiecznego prawa spadkowego, „Pamiętnik Historyczno-Prawny”, red. P. Dąbkowski, t. IX, Lwów 1930, z. 2, s. 165-394; tenże, Powszechna historia państwa i prawa, t. II: Średniowiecze, cz. 1, Warszawa 1963.
34
K. Kolańczyk, Najdawniejsze polskie prawo spadkowe, Poznań 1939.
35
W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo PrawnoHistoryczne” 2(1949), s. 227-352.
36
M. Koczerska, Inwentarze majątku ruchomego duchowieństwa krakowskiego w
XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51(2003), z. 2, s. 201-210; taż,
Testament kanonika tarnowskiego i plebana Wszystkich Świętych w Krakowie, [w:] Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej
(średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 237-254; U. Sowina, Testament pewnego kmiecia. Przyczynek do badań
nad relacjami międzystanowymi w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:]
Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Średniowiecznej, red. C. Buśko
i in., Wrocław-Praha 2002, s. 209-214; B. Popiołek, Woli mojej ostatniej testament
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ne były prace Andrzeja Dzięgi37. W rozważaniach wzięto pod uwagę również
publikacje oraz wyniki badań nad polską rodziną w okresie nowożytnym. Widząc zjawiska i przemiany zachodzące w rodzinie nowożytnej, możemy uchwycić ich początki w czasach średniowiecza. Szczególne miejsce wśród dociekań
nad rodziną średniowieczną zajmują studia nad rodziną dynastyczną. Ważne są
zwłaszcza publikacje Oswalda Balzera38 i Kazimierza Jasińskiego39. Należy zaznaczyć, że prawie każdy władca z dynastii Piastów doczekał się osobnej monografii, w której są poruszane również kwestie rodziny nierzadko na tle porów-

ten…Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku,
Kraków 2009.
37
A. Dzięga: O istocie kanonicznego spornego procesu ustnego, [w:] Divina et Humana. Księga Jubileuszowa w 65. Rocznicę Urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz. Lublin 2001, s. 383-399; Elementy strukturalne
kanonicznego sądowego procesu spornego, [w:] Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr. hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy
urodzin, red. W. Wenz, Wrocław 2002, s. 101-115; Kanoniczno - prawne i duszpasterskie
zadania trybunału diecezjalnego, [w:] Ius et Lex. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora
Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 447464; Zadania trybunału diecezjalnego, [w:] Struktura i zadania kurii diecezjalnej, red. J.
Krukowski, K. Warchałowski, Warszawa 2003 s. 135-156; Zasada bezpośredniości w
kanonicznym spornym procesie ustnym, [w:] Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z
okazji 40 - lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K.
Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 273-288; Władza sędziego kościelnego, [w:] Urzędy sądowe - władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11 - 12 października 2004
roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2005, s. 15-33; Funkcja wychowawcza rodziny w prawie
kanonicznym, [w:] Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz małżeństwa i rodziny.
Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, Łomża 6 7 września 2004, red. J. Krukowski, T. Śliwowski, Łomża 2005, s. 127-136; Prawny
wymiar małżeńskiej wspólnoty osób, [w:] Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne.
Materiały i studia. T. 4, red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007, s. 1338; Karta Praw Rodziny - 25 lat później, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P.
Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin 2009, s. 23-39; O racjonalności postulatu prawnej
podmiotowości rodziny, [w:] Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i
studia, T. 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz,
Lublin 2010, s. 11-29; Prawo rodziny wobec zagrożeń życia, [w:] Vir Ecclesiae deditus.
Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego, red. W. Irek, Wrocław
2011, s. 69-80; Integralność naukowego podejścia do zagadnienia wychowania w rodzinie, [w:] Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011, t. II, s. 17-20.
38
O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895.
39
K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa 1992; tenże, Rodowód Piastów śląskich, t. I-III, Wrocław 1973-1977.
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nawczym40. Jedyna synteza poświęcona dziejom polskiego społeczeństwa powstała pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku i miała charakter popularnonaukowy41. Wspomnieć wypada o nowej serii Społeczeństwa staropolskiego
Instytutu Historii PAN: tom i „Społeczeństwo a polityka”, tom II „Społeczeństwo a przestępczość”, tom III „Społeczeństwo a rodzina”42. Badania nad społeczeństwem średniowiecznej Polski podsumował Jerzy Wyrozumski 43, a ostatnio
również Sławomir Gawlas44. Z kolei Jan Wroniszewski oceniając rezultaty powrotu do metody genealogicznej w badaniach nad społeczeństwem podkreśla ich
trwałe osiągnięcia: wypracowanie solidnych podstaw metodycznych przy ustalaniu faktów genealogicznych, przezwyciężenie anonimowości mechanizmów
wydarzeń politycznych, znajomość składu elit władzy, bliskie związki z historią
osadnictwa. Badania genealogiczno-rodowe, odwołując się do oczywistego w tej
epoce znaczenia więzi rodzinnych i krewniaczych, zachowują stałą aktualność w
szczegółowych analizach źródłowych, pozwalają m.in. na uchwycenie zjawisk
awansu rodziny. Nowe badania obejmują takie zagadnienia, jak funkcjonowanie
wspólnot terytorialnych, czy strategie rodzinne. Wroniszewski podkreślił, iż śledzenie losów rodzin podnosi się do rangi najbardziej obiecującej metody badawczej w nadchodzących latach. Idzie nie tyle o prozopografię, ile o metodę polegającą na śledzeniu dziejów wybranych na podstawie określonych kryteriów lub
losowo grup rodzin. Przedmiotem analizy staje się linia rodowodowa złożona ze
wszystkich potomków wspólnego przodka. Uczony ten zaznaczył, że w ciągu
ostatnich trzydziestu lat z demografii historycznej wyłoniła się, jako samodzielna
dyscyplina badawcza, historia rodziny, co stawia kwestię relacji między gospodarstwem domowym a szeroko rozumianym środowiskiem krewniaczym45. Istot-

40

Ta kwestia zostanie omówiona w dalszej części pracy.
I. Ihnatowicz, A. Mączka, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X
do XX wieku, Warszawa 2005.
42
Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. III: Społeczeństwo a rodzina, red. I. M.
Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, Warszawa 2011.
43
J. Wyrozumski, Potrzeby i perspektywy badań nad społeczeństwem średniowiecznej Polski, „Studia Historyczne” 41(1998), z. 3, s. 317-324; tenże, Badania nad społeczeństwem średniowiecznej Polski, [w:] Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy
badawcze polskiej mediewistyki, red. W. Fałkowski, Warszawa 2001, s. 9-17.
44
S. Gawlas, Badania nad społeczeństwem polskim późnego średniowiecza. Aktualne
problemy, [w:] Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. tenże,
Warszawa 2011, s. 63-106; tenże, O kształt zjednoczonego Królestwa: niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Warszawa 2000; tenże, Stan badań nad polską świadomością narodową w średniowieczu, [w:] Państwo,
naród i stany w świadomości wieków średnich, Warszawa 1990, s. 149-194. Zob. S.
Kwiatkowski, Polska mediewistyka historyczna w czasach maszynopisu. O wymuszonej
modernizacji i okolicznościach jej przemijania (wybrane zagadnienia), Poznań 2010.
45
J. Wroniszewski, Metoda genealogiczno-rodowa w badaniach historii społecznej.
Bilans i perspektywy, [w:] Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania,
41
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ny wkład do rozwoju badań nad powyższymi zagadnieniami wniosły dwie serie
wydawnicze. Pierwsza to siedem tomów materiałów pokonferencyjnych pod
wspólnym hasłem Genealogia46, zaś druga to dwanaście tomów Społeczeństwa
Polski średniowiecznej47.
W pracy wykorzystano wiele dzieł poświęconych zagadnieniu rodziny w
Polsce średniowiecznej. W tej dziedzinie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na prace Małgorzaty Chołodowskiej, między innymi Życie rodzinne pierwszych Piastów48 oraz Stosunek rodziców do dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej49. Rodzina w środowisku geograficznym w średniowiecznej Polsce
została omówiona w pracach Jana Tyszkiewicza50. Natomiast przemianami spored. S. Gawlas, Warszawa 2011, s. 107-120. Zob. M. Dygo, Historia gospodarcza a
historia społeczna, [w:] tamże, s. 121-140.
46
Genealogia. Problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, red. J. Hertel, Toruń 1982; Genealogia. Studia nad
wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Hertel, J. Wroniszewski, Toruń 1987; Genealogia. Kręgi zawodowe i grupy
interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń
1989; Genealogia. Polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym, red.
J. Wroniszewski, Toruń 1993; Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w
życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński,
J. Wroniszewski, Toruń 1996; Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1999; Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. J.
Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003.
47
Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. I-XII, Warszawa 1981-2012.
48
M. Chołodowska, Życie rodzinne pierwszych Piastów, [w:] Rodzina a wychowanie
- ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 95-119.
49
Taż, Stosunek rodziców do dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po XX wiek. Materiały z konferencji naukowej Katedry
Historii Wychowania – czerwiec 1993 r., red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 169-179;
Zob. taż, Pozycja i rola kobiety w polskiej rodzinie wczesnośredniowiecznej, [w:] Rola i
miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, t. I, Poznań 1998, s. 33-38; taż, Pozycja
córki w rodzinie polskiej we wczesnym średniowieczu, [w:] Rodzina w społeczeństwach
antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. J.
Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 339-346; taż, Matka - opiekunka małoletnich dzieci - w
Polsce wczesnośredniowiecznej na podstawie opisów cudów św. Jadwigi i św. Stanisława, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w starożytności i średniowieczu,
red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1999, s. 260-269.
50
J. Tyszkiewicz, Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. VI, Warszawa 1994, s. 111-120; tenże, Środowisko
życia człowieka w Polsce średniowiecznej (dalej: SPś), [w:] Człowiek w społeczeństwie
średniowiecznym, red. R. Michałowski, Warszawa 1997, s. 159-175; tenże, Człowiek w
środowisku geograficznym średniowiecznej Polski, Warszawa 1981; tenże, Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1983; tenże, Dziecko w średniowiecznej Polsce: poczęcie, urodzenie, zdrowie niemowlęcia, [w:] Wkład starożytności, średniowiecza i
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łecznymi, gospodarczymi i kulturowymi zajmowali się Stanisław Trawkowski51
oraz Henryk Samsonowicz52. Dzieje kultury duchowej oraz materialnej polskiego
średniowiecza zostały opracowane przez zespoły naukowe pod redakcjami Jerzego Dowiata53 oraz Bronisława Geremka54. Ponadto szereg cennych uwag na temat roli kobiety w rodzinie zawarła Christiane Klapisch-Zuber w zbiorze Człowiek średniowiecza pod redakcją Jacques’a Le Goffa55. Z kolei na kobiety w
aspekcie hagiograficznym zwrócił uwagę Maciej Michalski 56. Zagadnieniem
kobiety w Kronice polskiej Wincentego Kadłubka oraz Kronice polskiej Galla
Anonima oprócz wspomnianego już Grzegorza Paca, zajmowali się: Jolanta Malinowska w szkicu pt. Wizerunek kobiety w Kronice mistrza Wincentego57, Anna
Gałka w pracy Obraz kobiety w „Kronice polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka58, Joanna Chodor w publikacji Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej59 oraz Edward Skibiński w artykule Postaci kobiet w
kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego60.

renesansu w rozwój nauk medycznych. Wybór materiałów z sesji naukowej Toruń 12-13
IX 1980, Toruń 1983, s. 159-170.
51
S. Trawkowski, Przemiany społeczne i gospodarcze w XII i XIII wieku, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo - społeczeństwo - kultura, red. A. Gieysztor,
Warszawa 1972, s. 62-118.
52
H. Samsonowicz, Świadomość zbiorowa wspólnot społecznych w Polsce XIII-XV
wieku, [w:] SPś, t. XI, Warszawa 2007, s. 91-112. Por. Studia nad świadomością historyczną Polaków, red. J. Topolski, Poznań 1994.
53
Kultura Polski średniowiecznej X-XIII wieku, red. J. Dowiat, Warszawa 1985.
54
Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV wieku, red. B. Geremek, Warszawa 1997.
55
Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa
2000, s. 353-387.
56
M. Michalski, Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004.
57
J. Malinowska, Wizerunek kobiety w Kronice mistrza Wincentego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 64(1999), s. 5-23.
58
A. Gałka, Obraz kobiety w „Kronice polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka,
„Studenckie Zeszyty Historyczne Koła Naukowego Historyków Studentów UJ”
10(2007), s. 33-48.
59
J. Chodor, Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej
(XI-XII wiek), [w:] Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy ŚrodkowoWschodniej. Średniowiecze - początek czasów nowożytnych, red. U. Borkowska, Lublin
1996, s. 265-297.
60
E. Skibiński, Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego,
[w:] Humanistyka i płeć, t. III: Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe, red. E.
Pakszys, W. Heller, Poznań 1999, s. 19-37; tenże, Wanda i Lubusza. Mit i motyw – kilka
uwag o budowie opowiadań w tekstach kronik średniowiecznych, [w:] Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym. Materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznać
Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 14-15 grudnia 2000 r., red. A. Górka, K. Skupieński, Lublin 2006, s. 31-39; tenże, Kobieta rzadko dobra, [w:] Cor hominis. Wielkie na-
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1. Rodzina jako wzorzec ustrojowy państwa
W procesie tworzenia się państwowości polskiej główną rolę odegrały język, terytorium oraz związki rodzinne61. Organizacja państwowa powstawała w
oparciu o wspólnoty sąsiedzkie, które były podstawowymi jednostkami terytorialnymi. Powstanie monarchii patrymonialnej wiązało się z wprowadzeniem
prawa książęcego, czyli systemu świadczeń ludności zależnej na rzecz władzy
państwowej62. W okresie monarchii patrymonialnej kształtowały się grupy społeczne różniące się od siebie statusem prawnym: rycerstwo, duchowieństwo,
mieszczanie i chłopi. W wyniku feudalizacji stosunków społecznych nastąpiło
prawne utrwalenie istniejących podziałów i zależności wynikających ze sprawowanych w społeczeństwie funkcji63. Na najniższym szczeblu drabiny zależności
feudalnej znajdowali się niewolnicy, głównie brańcy wojenni. Podstawowy człon
ludności w kraju stanowili kmiecie, którzy podlegali prawu książęcemu. Władca
przekazywał ich wraz z ziemią instytucjom kościelnym lub panom świeckim,
stawali się oni im poddani64. Stan rycerski wykształcił się z warstwy społecznej włodyków65. Jak zaznaczył Jerzy Wyrozumski za panowania Bolesława Krzywoustego, dziewięciu ojców rodzin miało uzbroić i wyposażyć dziesiątego. Był
to sposób powoływania na pospolite ruszenie w razie zagrożenia ludności wieśniaczej66. Książę nadawał ziemię wraz z osiadłymi na niej ludźmi swym wojom
w zamian za służbę wojskową. Z czasem dla wojów (z języka niemieckiego Ritter - jeździec) przyjęła się nazwa rycerz67.
Po przyjęciu chrztu organizacja kościelna była czynnikiem spajającym
państwo piastowskie68. Stale umacniała się pozycja Kościoła, wraz z ukształtowaniem się sieci diecezji w ramach metropolii gnieźnieńskiej. Więzi rodowe
wyrastające z pokrewieństwa, wspólnego prawa do ziemi, kultu przodków i prawa zwyczajowego wiązały się z wielką rodziną. Łączyły się one z więzami terytorialnymi o charakterze sąsiedzkim. Oparte były na wspólnocie interesów, na

miętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. S. Rosik, P. Wiszewski,
Wrocław 2007, s. 281-287.
61
H. Samsonowicz, Więzi społeczne we wczesnym średniowieczu polskim, [w:] SPś,
t. X, Warszawa 2004, s. 47-73, cyt. s. 49.; zob. tenże, Świadomość zbiorowa wspólnot
społecznych w Polsce XIII-XV wieku, [w:] SPś, t. XI, Warszawa 2007, s. 91-112.
62
H. Samsonowicz, Więzi społeczne we wczesnym..., s. 68.
63
W. Uruszczak, Historia państwa...., t. I, s. 47.
64
J. Kłoczowski, Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku,
Lublin 2000, s. 30-31.
65
K. Buczek, Prawo rycerskie i powstanie stanu szlacheckiego w Polsce, „Przegląd
Historyczny” 69(1978), z. 1, s. 23-46.
66
J. Wyrozumski, Rola więzi społecznych..., s. 29.
67
J. Kłoczowski, Historia Polski..., s. 30.
68
T. Lalik, Integracyjna funkcja państwa i Kościoła, [w:] Kultura Polski średniowiecznej, red. J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 163.
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przykład na wspólnym użytkowaniu lasów i wód, na obronie przed wrogiem,
ściganiu przestępców oraz różnych świadczeniach na cele publiczne69.
Ustrój monarchii patrymonialnej kształtował się w związku z powstaniem
systemu świadczeń na rzecz warstwy rządzącej, drużyny książęcej oraz administracji terytorialnej, która zapewniała realizację wymiaru sprawiedliwości i działanie systemu skarbowego oraz militarnego70. Instytucją przedpaństwową były
wiece, które funkcjonowały także w monarchii piastowskiej, co poświadcza Gall
Anonim71. W X wieku, jak zaznaczył Henryk Samsonowicz, traciły na znaczeniu
dawniejsze więzi kształtujące porządek plemienny, zastępowane przez nowe,
wyrastające z potrzeb organizacji państwowej. Z drugiej jednak strony powstawały nowe formy więzi, wprowadzane przez chrześcijaństwo, adaptowane i
przystosowywane do miejscowych warunków72.
Istotą przemian w pierwszej monarchii piastowskiej było wzmocnienie
władzy wykonawczej73. Prawdopodobnie powstawały nowe elity władzy. Bolesław Chrobry miał otaczać się dwunastoma doradcami, którzy tworzyli jego radę74. Nie wiadomo, czy wywodzili się oni z kręgu naczelników plemiennych.
Dużą rolę w zdobywaniu przez rody majątku oraz dóbr ziemskich miało zajmowanie miejsce we władzy lokalnej, regionalnej, centralnej. Siła pokrewieństwa i
solidarność rodowa miały istotne znaczenie. Rody występowały jako zwarta siła
polityczna. Monarchia piastowska była majątkiem rodowym i podlegała dziedziczeniu, zgodnie z zasadami prawa spadkowego. Miała charakter patrymonialnego
państwa, czyli uznawania go za własność panującej dynastii (patrimonium).
Dziedziczenie tronu było zwyczajnym sposobem następstwa. Jak zauważa Wacław Uruszczak, dziedziczenie tronu następowało „po mieczu”, a od XIII wieku
także przez kobiety75. W przypadku wyboru małoletniego, należało ustanowić
opiekę dla samej Rzeczypospolitej76. Gall Anonim przypisuje tytuł króla Bolesławowi Chrobremu, Mieszkowi II i Bolesławowi Śmiałemu. Natomiast Wincenty Kadłubek, tytułuje tak władców od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego77.
69

J. Wyrozumski, Rola więzi społecznych w kształtowaniu się średniowiecznego narodu polskiego, [w:] SPś, t. V, Warszawa 1992, s. 24.
70
Tamże, s. 25.
71
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, oprac. Marian Plezia, wyd.
IX, Wrocław 2008, ks. II, rozdz. 16, s. 77-82. Zob. T. Giergiel, Colloquia rycerstwa sandomierskiego. Od wieców dzielnicowych do zjazdu ziem polskich w Chęcinach w 1331 roku,
[w:] Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu
między Wisłą a Pilicą, red. J. Muszyńska, J. Pielas, Kielce-Warszawa 2008, s. 9-55.
72
H. Samsonowicz, Więzi społeczne we wczesnym..., s. 72-73.
73
Tamże, s. 61.
74
Gall Anonim, Kronika polska , ks. I, rozdz. 13, s. 32.
75
W. Uruszczak, Następstwo tronu w księstwie krakowsko-sandomierskim i Królestwie Polskim (1180-1370), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 62(2010), z. 1, s. 2-3.
76
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, wyd. Brygida Kürbis, wyd. IV,
Wrocław 2008, ks. IV, rozdz. 21, s. 239-243, (dalej: Mistrz Wincenty, Kronika polska).
77
G. Labuda, O godności króla..., s. 53-54.

99

Jacek Matuszewski78 i Wacław Uruszczak odrzucili koncepcję monarchii
patrymonialnej. Drugi z wymienionych suponuje: „Nie uważam koncepcji patrymonialnej za prawidłową. Podziały państwa nie były dowodem na to, że państwo było „własnością” monarchy. W czasach wczesnopiastowskich nie znano
pojęcia własności jako nieograniczonego prawnego władztwa nad rzeczą. Najsilniejszym prawem rzeczowym było dziedziczne dzierżenie rzeczy (haereditas),
które było w swej istocie uznanym stanem faktycznym. Podobnie było w przypadku panujących. Władca państwa był dziedzicznym jego posiadaczem, ale nie
właścicielem”79. Stanisław Szczur podał dwie formy władztwa monarchy tj. dominium directum, czyli władztwo oznaczające własność zwierzchnią nad całością
terytorium państwowego oraz dominium utile - władztwo nad dobrami prywatnymi księcia. Zwierzchność i posiadanie składały się na patrymonialny charakter
państwa80.
Gall Anonim był zwolennikiem koncepcji, iż zasada dziedziczenia tronu
nawiązywała do pradawnej w Polsce idei traktowania Piastów jako panów przyrodzonych (domini naturales)81. Piastowie nadawali ziemie, uważając się za
zwierzchnich właścicieli swego kraju82. Celem sporządzenia testamentu przez
Bolesława Krzywoustego była chęć zabezpieczenia państwa przed konfliktami
wewnętrznymi i waśniami rodzinnymi. Na mocy statutu ustanowiono namiastkę
władzy wielkoksiążęcej w postaci pryncypatu. Tadeusz Wojciechowski stał na
stanowisku, że seniorem miał zostawać każdorazowo najstarszy z całego rodu, a
dzielnice nadane przez Krzywoustego synom miały pozostać dziedziczne w ich
liniach83. Instytucja pryncypatu najstarszego w rodzie i bliższości w rodzie w
stosunku do praojca była powodem rozbieżności między pojęciem senioratu i
pojęciem bliższości w rodzie, czyli primogenitury84. Ostatnio Janusz Bieniak
wprowadził konstrukcję, w świetle której dzielnice były nadawane książętom
juniorom dożywotnio w zarząd, a zasada dziedziczności zarządzanych prowincji
wykształciła się dopiero pod koniec XII wieku85.
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W monarchii patrymonialnej rodziny kmiece utrzymywały się z pracy rolniczej,
tworząc rodzinny charakter gospodarstwa, w którym pokrywały się funkcje produkcyjne i domowe86. Stanowili oni najliczniejszą, a zarazem najsłabiej poświadczoną w
źródłach pisanych warstwę społeczną. W XIX wieku Michał Bobrzyński zakładał
istnienie powszechnego poddaństwa ludności wiejskiej narzuconym przez książąt
ciężarom87. Z kolei Stanisław Smolka podkreślał długie przetrwanie wolnej ludności
wieśniaczej88. W XX wieku kwestią chłopów w Polsce piastowskiej zajmowali się:
Roman Grodecki89, Kazimierz Tymieniecki90, Karol Buczek91 i Karol Modzelewski92.
Karol Buczek uważał, że każda z grup społecznych posiadała odrębne prawa, obciążenia i uprawnienia dziedziczne z ojca na synów. Prawa te wyznaczały obowiązki poddanych wobec księcia93. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w niniejszej
dysertacji przy charakterystyce podstaw prawnych materialnego bytu rodziny. W zakres prawa książęcego wchodziły regalia (iura ducalia, regalia): regale ziemne, leśne,
łowieckie, wodne, górnicze, drogowe, handlowe, mennicze i grodowe. Badacz ten,
analizując dokument trzebnicki Henryka Brodatego z 1204 roku, wskazał ponad 40
specjalizacji - zawodów ludności wiejskiej94. Podzielił je na cztery kategorie: służbę
dworską (komornicy, łagiewnicy, piekarze, mącznicy, kucharze, podstolice, koniarze,
żyrdnicy, karmnicy, obornicy, pracze, łaźniki, palacze), łowiecką (sokolnicy, jastrzębnicy, psiarze, bobrownicy, strzelcy), hodowlaną (kobylnicy, skotnicy, owczarze, świwładzy w państwie, zależnej dotąd od różnych czynników niedostatecznie ustalonych od desygnacji, bądź elekcji, a niekiedy walki” za: tenże, Polska elita polityczna XII wieku
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niarze, pasterze) i przemysłową (garncarze, cieśle, drwale, szczytnicy, tokarze, bednarze, woźnicy, kołodzieje, korabnicy, rzeszotarze, złotnicy, kowale, grotnicy, szewcy,
kobiernicy, niewodnicy, rudnicy, węgielnicy, górnicy, solnicy, rzeźnicy, karczmiarze,
młynarze)95. W monarchii patrymonialnej ludność była zobowiązana do danin (stróża,
powołowe-poradlne-podymne, podworowe, narzaz, stan) oraz świadczeń i posług na
rzecz władcy (okolicznościowe daniny, kary sądowe, regalia, ciężary stacyjne, transportowe, fortyfikacyjne)96.
Najstarszymi uprawnieniami księcia (króla) były obrona kraju i wymiar
sprawiedliwości. Z kolei do kompetencji księcia w dziedzinie administracyjnej
należały: polityka zagraniczna, troska o bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie skarbem oraz obsadzanie urzędów97.
Najważniejszą funkcję w radzie książęcej spełniali komes pałacowy (comes palatinus) zwany wojewodą lub palatynem.
W celu osadzenia ludności na niezamieszkałych terenach, władcy decydowali się na nadanie immunitetu, czyli wyłączenia pełnego lub częściowego
danej grupy od sądownictwa książęcego (immunitet sądowy) lub od zobowiązań
gospodarczych na rzecz księcia (immunitet ekonomiczny). Od początku XIII
wieku rozpoczęła się na szerszą skalę na ziemiach polskich kolonizacja niemiecka. Jej rozkwit łączył się z działalnością Henryka Brodatego na Dolnym Śląsku 98.
W XIV wieku zakończył się proces przekształcania się monarchii patrymonialnej Piastów w późnośredniowieczną monarchię stanową99. Wraz ze śmiercią monarchy-właściciela, państwo przechodziło na spadkobierców zgodnie z zasadami prawa
prywatnego. Podstawową cechą monarchii patrymonialnej była zasada dziedziczności.
Władca dysponował państwem bez żadnych formalnych ograniczeń. Marian Kallas
wymienił między innymi następujące cechy monarchii patrymonialnej: państwo traktowane jako dziedziczna własność dynastii piastowskiej; przenikanie się norm prywatnoprawnych i publicznoprawnych; władza znajdowała się w ręku jednej dynastii, mimo rozbicia dzielnicowego, koronacja nie stanowiła niezbędnego warunku do objęcia
tronu; brak rozróżnienia na urzędy państwowe i dworskie; utożsamienie wydatków
panującego z państwowymi100.
Na powstanie państwa z organizacji plemiennej wpłynęło wiele czynników. Władcami plemiennymi byli wodzowie, czyli duces, w językach słowiańskich władykowie, następnie książęta. Posiadali oni autorytet, a ludność wykonywała ich polecenia i była im posłuszna. Prawo do rozkazu miało swoją genezę
we władzy książęcej - wyboru dowódcy na wyprawie wojennej, decyzji starszyzny na wiecu. Jak słusznie zauważa Stanisław Grodziski, prawem po stronie
księcia było powoływanie ludności pod broń, a obowiązkiem poddanych było
95

S. Gawlas, Chłopi w Polsce..., s. 29-30.
Tamże, s. 33. Zob. Gall Anonim, Kronika polska, ks. I, rozdz. 14, s. 34.
97
W. Uruszczak, Historia państwa..., t. I, s. 55-56.
98
J. Kłoczowski, Historia Polski..., s. 38-39.
99
J. Matuszewski, Polska monarchia patrymonialna..., s. 137-153.
100
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 1996, s. 9-26.
96

102

temu prawu się podporządkować101. Przywódca stopniowo umacniał swoją pozycję, dążąc do tego aby jego władza stała się dziedziczną. Jego decyzje oparte
były na miejscowych zwyczajach, w których się urodził i wyrastał. Z czasem
stawał się rozjemcą w sporach i sędzią. W wyniku tego jego własnością stawała
się ziemia, która nie była zasiedlona, było to tzw. regale ziemi, czyli wyłączne
prawo panującego do ziemi zdobytej bądź nieuprawianej przez nikogo. Mógł on
swobodnie dysponować posiadanymi dobrami. Ważnym krokiem było zastrzeżenie łowów na grubego zwierza, korzystania z kopalin, nakładanie ceł i myt oraz
organizowanie targów, wznoszenie grodów i bicie monety102. Ludność była zobowiązana składać daniny począwszy od bydła i nierogacizny do produktów
rzemiosła oraz wykonywać odpowiednie posługi między innymi: stan, stróża,
przewód, podwody. Ciężary spoczywające na ludności poddanej zaczęto określać
jako prawo książęce (ius ducale) i stały się one obowiązkiem wobec państwa.
Działalność władcy w zakresie sądownictwa umacniała aparat władzy państwowej i wpływała na tworzenie się porządku prawnego. Stosując wszędzie to samo
prawo przyczynił się on do jego unifikacji. Jednocześnie ciągle zmieniał je i
rozwijał, łagodził lub zaostrzał sankcje. W Europie średniowiecznej podstawowym źródłem prawa był zwyczaj (consuetudo, mos), czyli powszechnie uznawany, zgodny z tradycją sposób postępowania. Stawał się on prawem zwyczajowym
w momencie zgody i stosowania przez sąd. Kościół katolicki nadawał chrześcijańską formę wielu miejscowym obyczajom103. Prawo zwyczajowe bardzo powoli ulegało zmianom.
Monarchia patrymonialna czy też wczesnofeudalna ukształtowała się w
pełni za czasów Mieszka I. Jej charakterystyczną cechą była silna władza jednostki, która traktowała państwo jako własność swojego rodu. Zbrojna drużyna
zapewniała dyscyplinę i porządek wewnętrzny oraz bezpieczeństwo granic. Z
rodzinnych elementów plemiennych tworzył się aparat państwowy złożony z
urzędników nadwornych i lokalnych. Urzędnicy książęcy nazywani byli komesami (łac. comes – członek orszaku). W związku z przyjęciem chrztu na ziemiach
polskich pojawiło się duchowieństwo i rozbudowała się organizacja kościelna, na
której opierał się władca104. Monarcha dysponował przywilejami immunitetowymi, którymi ograniczał ciężary prawa książęcego na rzecz panów feudalnych,
nierzadko duchowieństwa. Przekazywaniu ziem na rzecz Kościoła stało na przeszkodzie prawo rodowe, które zastrzegało członkom rodu prawo pierwokupu
dóbr rodowych105. Z czasem jednak ustrój rodowy tracił na znaczeniu, a działania
Kościoła oparte na zasadach prawa kanonicznego, ale z zachowaniem niektórych
zasad prawa zwyczajowego.
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Władza monarsza była ograniczana podczas wieców oraz przez prawo
oporu (ius resistendi), które przysługiwało całemu społeczeństwu w przypadku
dopuszczenia się zbrodni przez panującego. Było ono wyrazem tego, że władca
sam podlegał prawu106. Przykładem prawa oporu w Kronice polskiej Wincentego
Kadłubka jest spór biskupa krakowskiego Gedki z księciem Mieszkiem III Starym. Pierwszy z nich starał się powstrzymać surową administrację skarbową
księcia i złagodzić sądownictwo. Prawo zwyczajowe regulowało wiele dziedzin
życia, między innymi umowy, z których wynikały prawa i obowiązki dla obu
stron. Sędziowie zwani później asesorami (łac. assessio – zasiadać przy kimś)
doszukiwali się w praktyce minionych lat odpowiednich rozstrzygnięć sporów.
Początkowo orzeczenia sądowe były powtarzane i przekazywane ustnie, w późniejszych czasach zostały zapisane i stały się wzorami dla podobnych spraw.
Prawo zwyczajowe tworzyło zbiór wzorców do naśladowania. Warto w tym
miejscu przytoczyć fragment kroniki Wincentego Kadłubka: „Niezbożną bowiem
jest rzeczą nie czcić tego, co rozum ustanowił, co ma we czci bogobojny obyczaj
przodków”107. Władca pełnił rolę sędziego nad swoimi poddanymi. Wincenty
Kadłubek opisuje rozmowę św. Wojciecha z księciem Bolesławem Chrobrym,
podczas której pouczał on monarchę o wyższości prawa kanonicznego nad
świeckim, które powinno być wzorem108.
Jak zaznacza Teresa Michałowska, Gall Anonim wprowadził do naszego
piśmiennictwa słowo patria, które stało się znakiem najwyższych wartości,
oznaczającym narodową więź. Pojawia się często jako amor patriae, honor patriae, laus patriae, defensor patriae, patria eliberata109.
„Oficjalną wersję” dziejów Polski, adresowaną do elit kraju stanowiła
Kronika polska Kadłubka110. Odzwierciedlając różne problemy nurtujące krąg
dworu i katedry nie była pomyślana jako utwór religijny, a tym bardziej, jako
wyraz życia duchowego pisarza. Podlegała też prawidłom gatunku literackiego,
które wpływały na dobór treści i formę przekazu. Wincenty otrzymał formację
kapłańską w środowisku, gdzie gorliwość religijna, służba Boża odprawiana w
katedrze i zarząd diecezją przeplatały się z uczestnictwem w sprawach państwa.

106

S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej…, s. 33-37.
Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 7, s. 48; „Irreligiosum enim est ea
non uenerari que ratio instituit, que deuota maiorum ueneratur religio” za: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd., komentarz i wstęp Marian Plezia,
[w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. XI, Kraków 1994, Liber secvndvs 7,
s. 36, (dalej: Chronica Polonorum).
108
Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 10, s. 51-52.
109
T. Michałowska, Średniowiecze, s. 107-116.
110
E. Kauer-Bugajna, Legenda dynastyczna – refleksje wokół kroniki Anonima zwanego Gallem i mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, [w:] Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, red. P. BuchwaldPelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995, s. 153-163.
107

104

Zainteresowania historią i prawem wynikały tu z potrzeby samookreślenia się
monarchii polskiej i tworzącego się narodu111.
Należy zwrócić uwagę na pojęcie Rzeczypospolitej w Kronice polskiej
mistrza Wincentego, który tymi słowami rozpoczyna swe dzieło: „Była, była
ongi cnota w tej rzeczypospolitej, którą senatorowie niby jakoweś świeczniki
niebieskie opromienili nie zapisaniem pergaminowych kart wprawdzie, ale najświetniejszych czynów blaskiem. Nie rządzili bowiem nimi ani potomkowie
plebejscy, ani samozwańczy władcy, lecz książęta dziedziczni, których dostojność, chociaż wydaje się okryta pomroką niewiedzy, świeciła jednak dziwnym
blaskiem, którego nawałnice tylu wieków nie mogły zagasić”112. Tym fragmentem kronikarz kierował uwagę na meritum swych rozważań „stan Rzeczypospolitej”113. W dalszej części pisał o książętach dziedzicznych, których dostojność
świeciła dziwnym blaskiem. W kontekście tej wypowiedzi, w dobie dzielnicowych sporów, walk i intryg, których późniejszy biskup krakowski był świadkiem, wyraził tęsknotę za ojczyzną mającą silną władzę królewską oraz budzącą
respekt wśród sąsiadów114.
Wincenty, który nazywał swoją ojczyznę res publica, uważał, że jest to
monarchia rządzona prawem stanowionym przez prawowitych władców, wybranych przez społeczeństwo, a nie tyranów uzurpujących sobie władzę115. Jest to
też ojczyzna (patria), broniona męstwem swych obywateli (cives). Najwyższym
dobrem jest miłość ojczyzny, najpoważniejszym zaś kryterium wartościowania
czynów jest salus civium, czyli dobro obywateli116. Kolejne pokolenia widziały w
traktacie politycznym Wincentego historię potraktowaną jako pretekst do pokazania znaczenia Polski i Polaków, a dzieje jako okazję do unaocznienia zalet i
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wad społeczeństwa, które samo decydowało o obsadzaniu tronu i stanowiło właściwy podmiot działania politycznego117.
2. Relacje rodzinno-prawne
Małżeństwo dawało początek rodzinie. Jego zawarcie powodowało powstanie między małżonkami stosunków osobistych, które regulowało osobowe
prawo małżeńskie, oraz majątkowych, regulowanych przez prawo małżeńskie
majątkowe118. Gospodarstwo rolne oraz warsztat rzemieślniczy w średniowieczu
były oparte na wspólnej pracy poszczególnych członków rodziny119. Podział
pracy wymuszał powtórne zawarcie małżeństwa po śmierci współmałżonka. W
gospodarstwie domowym funkcje mężczyzny-ojca i kobiety-matki wzajemnie się
uzupełniały i były komplementarne120. Rodzina odgrywała dużą rolę w życiu
społeczno-politycznym, opartym na silnym poczuciu więzi. Miało to pozytywne,
jak i negatywne skutki. W dawnej Polsce dochodziło często do rywalizacji zarówno rodów, jak i poszczególnych rodzin. Już od czasów słowiańskich z życiem
rodziny wiązał się kult ogniska domowego. Badacze przyjmują, iż przeciętna
chata chłopska w monarchii piastowskiej mieściła od czterech do sześciu osób.
Liczba mieszkańców gospodarstwa z czasem ulegała zwiększeniu do 9-11
osób121. Za powszechny typ polskiej rodziny rycerskiej w okresie rozbicia dzielnicowego należy uznać tzw. małą rodzinę. Składała się ona z rodziców, małoletnich dzieci, czasami matki jednego z małżonków, przeważnie męża, lub jego
niezamężnej siostry.
Pozycję żony i męża w małżeństwie określały w znacznej mierze czynniki
wspólne dla poszczególnych stanów: stosunki majątkowe, swoboda działań
prawnych oraz rola krewnych w życiu rodzinnym. Pozycja męża i żony w małżeństwie określona była przez ich obowiązki, zarówno wzajemne, jak i jednostronne. Możemy tu wymienić: wspólne zamieszkanie i zajmowanie się gospodarstwem, podążanie żony za mężem, pożycie małżeńskie i wychowanie potomstwa, konieczność dochowania wierności, posłuszeństwo żony wobec męża, wzajemna opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie przez męża. Wykonywanie obowiązków małżeńskich nie było w istocie prywatną sprawą samych
117
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małżonków, nad ich wypełnianiem czuwało prawo kanoniczne, sądy świeckie,
jak również kontrola społeczna, przede wszystkim krewnych122.
Kanoniści średniowieczni starali się zdefiniować małżeństwo jako sakrament, który wywołuje głównie skutki duchowe a dodatkowo cywilne, w zasadzie
nierozdzielne jedne od drugich. Definicja ta wiązała elementy duchowe i elementy świeckie w jedną całość123. Małżeństwo stanowiło ważny moment w życiu
kobiety i mężczyzny. Świadczyło o osiągnięciu dojrzałości, ale również wiązało
się ze zmianą sytuacji materialnej. Zanim stało się sakramentem, stanowiło
umowę między małżonkami, co faktycznie sprowadzało się do porozumienia ich
rodziców124. Przed chrystianizacją wśród Słowian rozpowszechnione było
wielożeństwo. Wczesnośredniowieczne źródła wielokrotnie sprawę tę
podkreślają. Szczególnie liczne żony posiadali słowiańscy władcy. Pierwszemu
historycznemu władcy Polski, Mieszkowi I, Kadłubek przypisywał siedem żon,
które oddalił poślubiając Dobrawę125. Kościół popierał i opowiadał się jedynie za
związkami jednego mężczyzny i jednej kobiety. Jak słusznie zaznacza Stanisław
Płaza, osobowe prawo małżeńskie ustalało zawarcie małżeństwa, jego ustanie,
stosunki osobowe między małżonkami oraz właściwości sądów w osobowych
sprawach małżeńskich. Początkowo miało ono charakter świecki, po przyjęciu
chrześcijaństwa stało się prawem wyznaniowym126.
Prawo rodzinne obok procesu i prawa karnego zostało w Kronice polskiej
potraktowane najszerzej. Świadczy o tym używanie przez Wincentego terminologii rzymskiej127: matrimonium128, connubium129, nuptiae130, legale coniugium131, sponsalia132, pollicetur matrimonium133 (w znaczeniu przyrzeczenia
małżeńskiego), donatio propter nuptias134, affinitas135, agnatio136, cognatio137,
consanguinitas138, repudium139, divortium140.
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Bodźcem do zawierania małżeństw miał być nacisk opinii, która za
pełnoprawnych członków społeczności uznawała dopiero osoby pozostające w
związku małżeńskim141. W dawnej Polsce małżeństwa kojarzono i zawierano w
bardzo młodym wieku, głównie ze względu na niską średnią trwania życia ludzkiego, dążenie rodziców do zabezpieczenia odpowiedniej przyszłości dzieciom,
jak również wykorzystywanie małżeństwa do umacniania więzów politycznych i
majątkowych. Znane były przykłady zaręczyn dzieci jeszcze w kołyskach, z
czym nie zgadzał się Kościół katolicki, nakazując warunek złożenia oświadczenia woli przez narzeczonych po dojściu do odpowiedniego wieku142.
Dominujące znaczenie więzów krwi we wczesnośredniowiecznym
społeczeństwie powodowało, że człowiek ówczesny był przede wszystkim
członkiem społeczności rodzinnej. Patriarchalny charakter rodziny sprawiał, że
sytuacja mężczyzn była znacznie lepsza, ale niezależnie od płci pełnoprawne
stanowisko w społeczeństwie owej doby uzyskiwał dopiero człowiek, który
zawarł związek małżeński i posiadał potomstwo. Stanowisko mężczyzny w
małżeństwie było dominujące. Obyczaj słowiański, ukształtowany w dobie
poprzedzającej chrystianizację powodował, że prawo ówczesne uznawało
mężczyznę nie tylko za zwierzchnika rodziny, lecz także za jej posiadacza.
Znalazło to wyraz w formie zawierania małżeństwa przez kupno żony. Sytuacja
kobiety w rodzinie męża nie była więc łatwa, tym bardziej że posiadał on nad nią
absolutną władzę, włącznie z prawem karcenia, które w praktyce niejednokrotnie
sięgało życia i śmierci. Traktowanie kobiety-żony jako własności męża znalazło
najdobitniejszy wyraz w praktyce zabijania jej przy pogrzebie męża,
poświadczonej przez wielu autorów, piszących o obyczajach Słowian przed
przyjęciem przez nich chrześcijaństwa, między innymi przez Thietmara i
Ibrahima ibn Jakuba. Praktyka ta miała zapewne charakter bardzo ograniczony
społecznie i zdarzała się głównie, jeśli nie wyłącznie, w rodzinach
najmożniejszych. W sytuacji kiedy mąż nie był posesjonatem, jego majątek był
mniejszy od majątku żony lub mieszkał w jej domu, pozycja żony była niewątpliwie silniejsza143.
Działalność Kościoła prawdopodobnie początkowo miała niewielki wpływ
na charakter małżeństwa słowiańskiego. Obyczaj oddalania żon przez mężów
oraz częste wypadki przedwczesnej śmierci kobiet przy połogu sprawiały, że pan
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domu i gospodarstwa rodzinnego brał następne żony, zazwyczaj młodsze. Gdy
po jego śmierci pozostawała w domu niestara macocha, brał ją niejednokrotnie za
żonę jeden z synów zmarłego. Praktyka ta, zwalczana przez Kościół, przetrwała
w życiu społeczności chłopskiej dość długo, zwłaszcza na Rusi.
Rozpowszechniony byt również obyczaj brania żony po zmarłym bracie,
najczęściej wspólnie gospodarującym144. Praktyki te stanowiły wyraz tendencji
zatrzymywania w rodzinie kobiet, których praca, a także posag przyczyniały się
do wzrostu zasobności gospodarstwa. Interwencja Kościoła w stosunki rodzinne i
obyczajowość małżeńską związana była już z początkami chrystianizacji.
Kościół, nie będąc jeszcze wrośnięty w miejscowe społeczeństwo, nie miał szans
realizacji swych postulatów wyłącznie drogą oddziaływania ideologicznego.
Toteż hierarchia kościelna zwracała się z prośbą o interwencję do władców
świeżo schrystianizowanych państw. Tylko bowiem władca miał realną siłę,
zapewniającą przynajmniej częściową egzekucję postulatów, formułowanych
przez przedstawicieli nowo przyjętej wiary. Postulaty te nie były zaś łatwe do
przyjęcia, gdyż dotyczyły podstawowych zasad życia społecznego i warstwy
obyczajowej tradycyjnie z nimi związanej. Możemy więc mówić w większym
stopniu o kierunkach oddziaływania Kościoła na strukturę rodziny i zasady życia
rodzinnego niż o ich faktycznej realizacji, która rozkładała się na okres kilku
stuleci145. Zwracanie się przez przedstawicieli Kościoła do władców z prośbą o
interwencję w stosunki rodzinne sprawiło, że władza książęca uzyskała faktyczne
uprawnienia prawno-rodzinne. Co więcej, jak możemy przypuszczać, we
wczesnej fazie chrystianizacji Kościół był zainteresowany umocnieniem
autorytetów panujących w tej dziedzinie146.
Interweniując w sprawy zawierania małżeństwa, Kościół w pierwszym okresie
swej działalności nie zastrzegał sobie bynajmniej praw uczestnictwa przy obrzędach
małżeńskich, które odbywały się nadal w sposób tradycyjny. Sytuacja ta jednak w
późniejszym czasie uległa zmianie. W początkach XIII wieku, kiedy to Kościół
dysponował już liczną kadrą duchowieństwa i ugruntowaną organizacją, starał się
przejąć uprawnienia panujących w dziedzinie prawa rodzinnego. Ale przez długi czas
uprawnienia te zdołały się już utrwalić. Znalazły one wyraz w poborze przez książąt
świadczeń z tytułu zawierania małżeństwa w postaci podatków: „dziewiczego”,
„wdowiego” czy też rozpowszechnionego na późnośredniowiecznym Mazowszu
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„swadziebnego”. Co więcej, powstanie i ugruntowywanie zależności społecznej
poddanych i niewolnych, mieszkających w posiadłościach możnych, powodowało, że
opłaty te nabierały charakteru opłat dominialnych łączących się, jak należy
przypuszczać, z faktem wychodzenia poza obszar dóbr kobiety poślubianej przez
obcego mężczyznę147. Rosnąca przewaga Kościoła nad instytucjami świeckimi
sprawiła jednak, że ostatecznie, w ciągu XIII wieku upowszechnił się na większości
terytorium Polski sakramentalny charakter małżeństwa chrześcijańskiego, zawieranego
w kościele parafialnym przed proboszczem panny młodej. Po zawarciu małżeństwa
odbywały się ceremonie ślubne. Ze względu na ich uroczysty charakter nie udzielano
ślubów w okresie Adwentu i Postu148. Dzięki pierwszym spostrzeżeniom możemy
podzielić małżeństwa o charakterze świeckim do końca XII wieku oraz wyznaniowym
- początek XIII wieku. Najważniejsze decyzje dotyczące omawianej kwestii Kościół
podjął na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku, w którym również uczestniczył wśród
reprezentacji polskiego episkopatu Wincenty Kadłubek. Kościół przeciwstawiał się
małżeństwom zawieranym pod przymusem, uznając jedynie małżeństwa zawarte za
obopólną zgodą, a także przemocy stosowanej wobec kobiet przy zawieraniu związków małżeńskich, co uzasadniał równością wszystkich względem Boga. Konsekwencją tego była koncepcja konsensualnej natury małżeństwa, zgodnie z którą zawarcie
małżeństwa dokonywało się wyłącznie przez zgodne i dobrowolne oświadczenie woli
nupturientów, według kanonicznej zasady consensus facit nuptias149.
Cudzołóstwo popełnione przez kobietę karano surowo już w czasach
przedchrześcijańskich. Prawo karania cudzołożnicy należało do męża i jego rodu.
W monarchii piastowskiej sądownictwo w tym zakresie stanowił władca, który
ustalał rodzaj kary. Z przekazu Thietmara wynika, że karano niewierność zarówno kobiet, jak i mężczyzn poprzez okaleczenie narządów płciowych150. Mistrz
Wincenty wyraźnie odróżnia prawowite małżonki od nielegalnych. Pojawia się u
niego także kategoria nałożnic i nierządnic, co świadczy o klarowaniu się w jego
czasach pojęcia małżeństwa i kilku pokrewnych mu kategorii związków między
kobietą i mężczyzną, obwarowanych przepisami prawa kanonicznego151. Sam
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Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005, s. 204 i nn.
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Kronika Thietmara, wyd. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, ks. VIII, § 2, s. 581-583;
Ks. VIII, § 3, s. 583.
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Por. M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce. Interpretacja Kadłubka, „Archeologia” 3(1949), s. 230-231; M. Handelsman, Kara w najdawniejszym prawie polskim, Warszawa 1908, s. 239.
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jednak autor takich definicji nie podaje152. Wydarzenie z czasów Bolesława
Śmiałego, kiedy doszło do zdrady żon i córek rycerskich z niewolnymi pod nieobecność wojowników, pokazuje, jak poważnym wykroczeniem było cudzołóstwo153. W tym przypadku sytuacja jest o tyle szczególna, że kobiety połączyły
się z niewolnikami, burząc zupełnie ustaloną hierarchię społeczną. Wprawdzie
niektóre zostały do tego zmuszone, inne jednak dopuściły się zdrady dobrowolnie, co Kadłubek piętnuje z całą mocą: „niewiasty, które własnowolnie uległy
sługom, poniosły z rozkazania zasłużone kary, gdyż poważyły się na okropny i
niesłychany występek, którego nie da się porównać z żadną zbrodnią”154, bowiem
jak kronikarz pisze dalej nie ma „nic zuchwalszego, nic podlejszego niż nieuszanowanie, co więcej - pogwałcenie praw małżeńskich”155, jednym z których było
prawo wyłączności w stosunku do ciała małżonki. Ukaraniem niewiernych żon
oraz niewolników zajęli się sami poszkodowani i wymierzanie przez nich sprawiedliwości kronikarz pochwala, jak wynika z powyżej cytowanego fragmentu.
Jednak nie znajduje jego akceptacji postępek władcy, który potraktował winne
zdrady małżeńskiej z wyjątkowym okrucieństwem: „Nawet niewiasty, którym
mężowie przebaczyli, z tak wielką prześladował potwornością, że nie wzdragał
się od przystawiania do ich piersi szczeniąt, po odtrąceniu niemowląt, nad którymi nawet wróg się ulitował”156. Kronikarz posiadał odmienny stosunek do tych
dwóch kar, po części prawdopodobnie związany z etyką chrześcijańską zabraniającą stosowania tak okrutnych kar nawet w przypadku najcięższych zbrodni, do
których zalicza cudzołóstwo. Można przypuszczać, że chodzi także o osobę, która wymierza karę. Żona podlegała mężowi jako głowie rodziny i to on miał prawo zastosować wobec niej karę, nie leżało to jednak w kompetencji władcy,
zwłaszcza jeśli poszkodowani okazali miłosierdzie. Należy jeszcze raz podkreślić, że Wincenty występuje w obronie tych kobiet, chociaż ich zachowanie osądza bardzo surowo i opowiada się za należytą karą, ale wymierzoną przez zdradzonych mężów157.
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A. Gałka, Obraz kobiety w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego Kadłubka, „Studenckie Zeszyty Historyczne” 10(2007), s. 33-48.
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A. Lis, Nauczyciel wartości - św. Stanisław ze Szczepanowa. Zarys historiograficzny, „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011), s. 317-350.
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Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 18, s. 73; „set et femine que ultro
seruis consenserunt, penas iusse sunt pendere non inmeritas, atrocissimum et unicum
ause facinus, nulli prorsus flagitio conferendum”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 18, s. 55.
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Tamże, ks. II, rozdz. 19, s. 74; „nihil sordidius, quam iura matrimonii non modo
non coli set confundi”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 19, s. 56.
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Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 20, s. 75; „Mulieres quoque,
quibus mariti pepercerant, tanta insectatus est inhumanitate, ut ad earum ubera catulos
applicare non horruerit infantulis abiectis, quibus etiam hostis pepercisset”, za: Chronica
Polonorum, Liber secvndvs 20, s. 56.
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A. Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, s. 134-139.
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Kronikarz odwołuje się również do czasów historii starożytnej, gdzie
znajdujemy analogiczne sytuacje: „Gdy Scytowie przebywali piętnaście lat w
Azji, ledwie dali się odwołać na usilne żądanie żon, które oznajmiły, że jeśli nie
wrócą, one u sąsiadów postarają się o dzieci, jak to niegdyś uczyniły Amazonki.
Ci sami, gdy w trzeciej wyprawie azjatyckiej przez osiem lat byli z dala od żon,
w wojnie z niewolnikami zostali z domu wypędzeni. Albowiem żony ich, znużone długim czekaniem, powychodziły za pastuchów, którzy panom zwycięsko
wracającym zabronili wstępu jakby obcym. Atoli odpokutowali to przez śmierć
krzyżową. Również niewiasty pod wpływem wyrzutów sumienia, niektóre przebiwszy się mieczem, niektóre powiesiwszy się, zakończyły życie, ażeby je i tamtych jednaka spotkała kara i ażeby zrównała ich potworność zbrodni”158.
Opinie historyków prawa o stanowisku prawnym kobiety na ziemiach polskich w okresie piastowskim są bardzo rozbieżne. Wielu badaczy zajmujących się
tym zagadnieniem stwierdzało dość słabe uprawnienia kobiet, a nawet niektórzy
wręcz uważali, że były one pozbawione zdolności prawnej159. Rodzina organizowała
życie człowieka od narodzin do śmierci. Podstawową literaturę przedmiotu zestawia
Maria Bogucka w pracy pt. Gorsza płeć160, co stanowi rozwinięcie kwestionariusza
badań z wcześniejszej książki zatytułowanej Białogłowa w dawnej Polsce161. Jednym z głównych zajęć kobiety w epoce średniowiecza była ciężka fizyczna praca w
158

Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 19, s. 73-74; „Scithe XV annis in
Asia morati, uix uxorum flagitatione reuocarttur, nuntiantibus ni redeant, sobolem a
finitimis quesituras, sicut quandoque fecerunt Amazones. Idem tertia expeditione Asiana
cum annis octo a coniugibus fuissent, seruili bello domi propulsantur. Nam coniuges
eorum longa prestolatione fesse, seruis pecorariis nubunt, qui reuersos post uictoriam
dominos quasi alienos prohibent, set supplicia crucibus luunt. Mulieres quoque male sibi
conscie, quedam ferro quedam suspendio uitam finiunt, ut hos uel illas nec pena
dissimiles, nec disparis fecerit sceleris inmanitas”, za: Chronica Polonorum, Liber
secvndvs 19, s. 55.
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Stan badań omawia Bogdan Lesiński w pracy Stanowisko kobiety w polskim prawie
ziemskim do połowy XV wieku, s. 7-14; por. A. Winiarz, Polskie prawo dziedziczenia kobiet w
wiekach średnich, „Kwartalnik Historyczny” 10(1896), s. 756-812; R. Hube, Prawo polskie w
wieku XIII, [w:] tegoż, Pisma, t. II, Warszawa 1905, s. 371-380; S. Kutrzeba, Ideał i życie kobiety w Polsce wieków średnich, „Ateneum Polskie” 4(1908), s. 176-198; K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród i plemię, Lwów 1928; J. Adamus, Uwagi o pierwotnym małżeństwie polskim i słowiańskim, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 4(1929), z. 1; W. Abraham,
Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, Lwów 1925; tenże, Z dziejów prawa małżeńskiego w Polsce. Zezwolenie panującego lub panów na małżeństwo poddanych i świeckie
opłaty małżeńskie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza, t. I, Lwów 1916, s. 1-70;
A. Vetulani, Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego, „Czasopismo PrawnoHistoryczne” 4(1952); S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie
polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), s. 80-107.
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M. Bogucka, Gorsza płeć...
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Taż, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII
wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.

112

środowisku rodzinnym. Szczególnie duży wysiłek ponosiły kobiety na wsi. Do ich
podstawowych zadań poza pomocą w uprawie ziemi należała hodowla zwierząt i
drobiu, przygotowywanie posiłków, zapasów oraz utrzymywanie porządków w domu. O każdej porze roku kobieta miała swoje obowiązki, nawet zimą, podczas gdy
mężczyzna odpoczywał (darła pierze, szyła, haftowała). W związku z tym jej pozycja w gospodarstwie była dość dobra. Można zaznaczyć, iż podział pracy na wsi miał
bardziej charakter funkcjonalny niż hierarchiczny162. Nieco inaczej przedstawiała się
sytuacja kobiety mieszkającej w mieście. Tu również spełniała ona podstawowe
funkcje związane z wychowaniem dzieci i pracami w gospodarstwie domowym lub
warsztacie rzemieślniczym. Często była dyskryminowana ze względu na swoją płeć.
Za ta samą pracę otrzymywała dużo mniejsze wynagrodzenie niż mężczyzna. Maria
Bogucka zauważa, że istniały głównie dwa zawody uprawiane przez kobiety niezamężne - prostytucja i służba domowa163. Sytuacja kobiety zależała przede wszystkim
od jej miejsca w strukturze rodzinnej. Odmienna była pozycja żony w małżeństwie
elit możnowładczych oraz w małżeństwach mieszczan i chłopów. Niemniej jednak
bardzo wiele zależało od osobistych relacji między małżonkami164.
Rozbieżne wiadomości o stanowisku kobiet niezamężnych znajdujemy u
pisarzy arabskich. Przede wszystkim należy wymienić tu relacje Ibrahima ibn
Jakuba w dwóch jej przekazach Al-Kazwiniego i Al-Bekriego. Tak oto Ibrahim
ibn Jakub w relacji Al-Kazwiniego charakteryzuje informacje dotyczące związków małżeńskich w czasach Mieszka I: „A kto się urodzi, temu król przydziela
żołd, czy będzie płci męskiej, czy żeńskiej. Gdy zaś dziecię dorośnie, to jeżeli
jest chłopcem, żeni go, bierze od jego ojca wiano i wręcza je ojcu tej kobiety. A
wiano jest u nich ciężkie [to jest kosztowne, trudne do uiszczenia]. Jeżeli mężowi
urodzą się dwie lub trzy córki, staje się [przez to] bogatym, a jeżeli mu się urodzi
dwóch lub trzech synów, staje się ubogim. Ożenek [następuje] u nich wedle
uznania ich króla, nie z wolnego wyboru. Król bierze na siebie całkowite ich
[swych ludzi] utrzymanie. Na nim też ciąży koszt wesela. Jest on jak czuły ojciec
dla swych poddanych. A ci [Słowianie] odznaczają się wielką zazdrością o swe
kobiety, w przeciwieństwie do wszystkich Turków”165. Interpretacja przekazów
arabskich ze względu na rozbieżne informacje nie pozwala na jednoznaczne
wnioski. Przytoczmy inną wiadomość o kobietach słowiańskich pochodzącą od
Al-Bekriego: „ale panna kiedy pokocha jakiego mężczyznę, udaje się do niego i
zaspokaja u niego swą żądzę. A kiedy małżonek poślubi [dziewczynę] i znajdzie
ją dziewicą, mówi do niej: gdyby było w tobie coś dobrego, byliby cię pożądali
mężczyźni i z pewnością byłabyś sobie wybrała kogoś, kto by był wziął twoje
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dziewictwo. Potem ją odsyła i uwalnia się od niej”166. Odwrotną relację dotyczącą
kobiet niezamężnych zamieszcza współczesny Al-Bekriemu geograf perski AlGardizi: „Jeśli jakaś dziewczyna pokocha jakiegoś mężczyznę, idzie do niego; on
połączywszy się z nią, jeśli ją znajdzie dziewicą, bierze ją sobie za małżonkę;
jeśli nie, to odtrąca ją i powiada: Jeśliby w tobie było coś wartościowego, tobyś ty
się uchroniła [w całości]”167.
Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Romana Michałowskiego pt.
Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku, który na tle porównawczym przedstawia kwestie problemów małżeńskich168. Idąc za tym badaczem
zwróćmy uwagę na dwa fragmenty z kroniki Thietmara z Merseburga. Pierwszy
z nich opisuje obyczaje w Polsce przedchrześcijańskiej za panowania Mieszka I:
„Za czasów pogańskich jego ojca [tzn. Mieszka I], po pogrzebie każdego męża,
którego palono na stosie, obcinano głowę jego żonie i w ten sposób dzieliła ona
jego los po śmierci. A jeśli znaleziono nierządnicę jakową, obcinano jej srom, by
ją w ten szpetny i okrutny sposób ukarać, następnie zaś - jeśli godzi się o tym
mówić - wieszano ten wstydliwy okrawek nad drzwiami domu, by uderzając w
oczy każdego wchodzącego, do opamiętania na przyszłość go przywiódł oraz
ostrożności. Prawo Boże nakazywał kamienować za to, a obyczaj naszych przodków żąda obcięcia głowy takim niewiastom”169. Z kolei kronikarz ten opisując
czasy Bolesława Chrobrego pod rokiem 1018 podaje: „W państwie jej małżonka
[tzn. Chrobrego] panuje dużo różnych zwyczajów, a choć są one straszne, to
jednak niekiedy zasługują na pochwałę. Lud jego wymaga pilnowania na podobieństwo bydła i bata na podobieństwo upartego osła; również nie da rządzić
sobą w interesie władcy, jeżeli ten nie stosuje kar surowych. Jeśli kto z tego ludu
ośmieli się uwieść cudzą żonę lub uprawiać rozpustę, spotyka go natychmiast
następująca kara: prowadzi się go na most targowy i przymocowuje doń wbijając
gwóźdź poprzez mosznę z jądrami. Następnie umieszcza się obok ostry nóż i
pozostawia mu się trudny wybór: albo tam umrzeć, albo obciąć ową część ciała.
Jeżeli stwierdzono, że ktoś jadł po Siedemdziesiątnicy mięso, karano go surowo
przez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem, świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki przymus, niż przez post ustanowiony przez
biskupów. Są tam także inne zwyczaje, znacznie od tych gorsze, ani Bogu nie są
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miłe, ani tubylcom niczego prócz strachu nie przynoszą”170. Splot tych
czynników powodował ukształtowanie się trwałości struktury rodzinnej i
tradycyjnego obyczaju w jej obrębie171. Rodzina miała charakter patriarchalny,
na jej czele stał ojciec. Pozycja żony w rodzinie zależała od posiadania
potomstwa; jego brak mógł być przyczyną odesłania żony jej rodzicom jako
bezpłodnej, a więc niezdolnej do wykonywania podstawowej funkcji172. Z
uprzywilejowanego bowiem stanowiska mężczyzny w małżeństwie wynikało, że
kobietę traktowano jako jedyną sprawczynię bezpotomności. Znaczenie pracy
kobiety w obrębie gospodarstwa domowego sprawiało, co prawda, że nie zawsze
rodzina decydowała się na rezygnację z niej; jednak pozostając w rodzinie męża,
kobieta bezpłodna stawała się przedmiotem pogardy. Z drugiej strony wychowywanie licznego potomstwa pozwalało na zwiększenie jej praw i autorytetu w
rodzinie173.
Na wizerunek kobiety w Kronice polskiej Wincentego Kadłubka miały
wpływ pochodzenie, wykształcenie oraz pozycja społeczna jej autora. Mimo, iż
kronikarz nie poświęca kobietom zbyt wiele uwagi, to wnikliwa analiza jego
dzieła pozwala wydobyć zarówno pozytywny, jak i negatywny ich obraz. Anna
Gałka w pracy Obraz kobiety w „Kronice polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka174 zakłada, że Wincenty jako uczestnik Soboru Laterańskiego IV był propagatorem celibatu w Kościele polskim. W związku z tym mógł mieć wizję kobiety
zagrażającej czystości i będącej pokusą dla życia kapłańskiego. Kobiety opisane
na kartach kroniki pochodzą z elit politycznych oraz panującej dynastii piastowskiej. Obraz piastowskich żon w dziele Galla Anonima jest przedmiotem erudycyjnych studiów zawartych w pierwszym rozdziale monografii Grzegorza Paca
Kobiety w dynastii Piastów. Badacz ten porównuje wspomnianą kronikę z innymi źródłami narracyjnymi wczesnego średniowiecza. Konkludując zauważa
wspólne cechy określające oczekiwania względem kobiet pochodzących z wyższych warstw społeczeństwa175.
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Niewiasty niskiego pochodzenia pojawiają się na kartach kronik jedynie w
kontekście uczestnictwa w wydarzeniach budzących szczególna uwagę autorów.
We wszystkich badanych kronikach uwidoczniają się pewne podobieństwa w
sposobach charakteryzowania kobiet. W każdym z tych dzieł mamy do czynienia
zarówno z bezpośrednimi, jak i pośrednimi sposobami opisywania kobiecego
świata. Na pełną charakterystykę postaci ludzkiej składają się elementy zewnętrznego wyglądu oraz cechy osobowości. W badanych źródłach cechy zewnętrzne kobiet są zaznaczone o wiele mniej wyraziście niż cechy wewnętrzne.
Najwięcej informacji zanotowali dziejopisarze o cnotach kobiecych. Należą do
nich w świetle źródeł: pobożność, szczodrobliwość i miłosierdzie, mądrość, prawość i sprawiedliwość, troska o zbawienie duszy męża, wierność, czystość i dbałość o cześć kobiecą.
Kronikarze średniowieczni bardzo często zwracali uwagę na pobożności
kobiecą, uważając ją bezsprzecznie za wielką zaletę. Wśród kobiet przez nich
opisywanych pobożnością odznaczały się nie tylko zakonnice, jako Deo devotae,
ale i niewiasty świeckie. W większości wizerunków władczyń, jakie zawarte są
na kartach kronik, element ich pobożności jest silnie wyeksponowany. Bardzo
często charakteryzując konkretną kobietę jako pobożną, kronikarze jednocześnie
wiążą z jej postacią cnotę czystości, która nie zawsze jednoznaczna jest ściśle z
virginitas, ale także wyraża dbałość o cześć niewieścią - honor mulieris oraz
wierność w małżeństwie176. Istotną rolą społeczną było macierzyństwo - przede
wszystkim urodzenie dzieci, zapewnienie potomstwa, o wiele mniej natomiast
wiadomo o obowiązkach związanych z ich wychowaniem. Jak pisze G. Duby,
„zachowanie pokoju było jedną z przyczyn, które nakazywały władcom księstw
brać sobie żony. Ale najważniejszym powodem był obowiązek łączenia się z
kobietami po to, by przetrwał ród”32. Miarą oceny kobiety często bywała płodność, a zwłaszcza wydanie na świat męskiego dziedzica, głównym zaś i najszczytniejszym celem małżeństwa - prokreacja.
Kobieta nierzadko bywała przedmiotem. Dotyczyło to szczególnie córek
władców (i władczyń), które służyły jako narzędzie w realizacji polityki zagranicznej. Chodzi tu o małżeństwa zawierane przy okazji ważniejszych porozumień
politycznych, umacniające tak ścisłe, jak i chwilowe przymierza stanowiące
pewnego rodzaju zawieszenia broni. Mówiono czasem o „polityce małżeńskiej” i
było to w pełni aprobowane. Taką politykę prowadził według Wincentego
Mieszko III Stary177. Podobnie przedmiotowo potraktował kronikarz Julię. Jest to
postać całkowicie przez niego wymyślona, służąca ukazaniu potęgi Polaków. Jest
ona siostrą Juliusza Cezara wydaną za Lestka III (celem było zawarcie sojuszu).
176

J. Chodor, Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy ŚrodkowoWschodniej (XI-XII wiek), [w:] Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy
Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze - początek czasów nowożytnych, red. U. Borkowska, Lublin 1996, s. 268-297.
177
Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 2, s. 173-175; Chronica Polonorum, Liber qvartvs 2, s. 130-131.
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Wniosła rzekomo mężowi w posagu Bawarię, a także założyła w kraju miasta:
Julius - czyli Lubus i Julia - czyli Lublin. Jednak, gdy podstępny Cezar próbował
odebrać siostrze to, co dał jej jako posag, została odesłana przez męża do ojczystego kraju178. W Polsce zaś musiała zostawić maleńkiego syna - Pompiliusza. W
tym opowiadaniu znowu pojawiły się dwa elementy - sojusz i posag; to one decydowały o małżeństwach i losie córek w rodzinach panujących.
W Kronice polskiej Wincentego Kadłubka znajdujemy interesującą charakterystykę kobiety: „Donoszą pewnemu mędrcowi, że urodził [mu] się syn.
Miły to dar - rzecze - i dobrodziejstwo natury, lecz każę strzec, żeby innego nie
ssał mleka, jak tylko z piersi najdzikszego potwora. Zapytują go, czy wilczycę
należy wyszukać. Odrzekł: Bynajmniej. Czy może lwicę? Nie. Tygrysicę? Przenigdy! Smoka? W żaden sposób. Cóż więc spośród wszystkich istot żyjących jest
najdziksze? Odpowiedział: To, co spośród wszystkich jest najłagodniejsze wskazując przez to na niewiastę. Wszelka bowiem łagodność niewieścia jest nad
wszelką srogość bardziej zawzięta i nad wszelką zawziętość sroższa”179.
Zdecydowana większość wzmianek poświęconych kobietom w omawianych kronikach zawiera informacje dotyczące małżeństwa. Chociaż żaden z kronikarzy nie podaje żadnej definicji małżeństwa, to jednak każdy przekazuje ją w
sposób pośredni, ukazując model idealnej żony. Jest to znamienne, że małżeństwo ukazane jest właśnie poprzez obraz kobiety. Wśród informacji dotyczących
małżeństwa dają się wyróżnić zagadnienia odnoszące się do sposobów jego zawierania, jak również i takie, które są związanie z funkcjonowaniem związku
małżeńskiego. Kronikarze zanotowali godne uwagi informacje na temat czynników decydujących o powstaniu związków małżeńskich. Zważywszy na to, że
źródła mówią przed wszystkim o kobietach pochodzących z domów panujących,
a także wyższych warstw feudalnych, należałoby oczekiwać, że opisywane w
kronikach koligacje mają wymiar polityczny. W zasadzie każdy mariaż władcy
miał swoje głębokie uzasadnienie polityczne i pośrednio ekonomiczne180. Kobie178

Tamże, ks. I, rozdz. 17, s. 30-31.
Tamże, ks. III, rozdz. 27, s. 158; „Cuidam sapienti nuntiatur filius natus. Gratum,
inquit, munus ac beneficium nature, set caueri iubeo ne umquam lac sugat nisi ab
uberibus atrocissime beluarum. Dicunt ei: Querendane est lupa? Ait: minime. Numquid
leena? non. Tigris? absit. Olophagus? nequaquam. Quod ergo animantium omnium est
atrocissimum? Respondit: quod omnium est mansuetissimum, feminam significans. Est
enim omnis mansuetudo feminea omni seueritate truculentior, omni truculentia seuerior”,
za: Chronica Polonorum, Liber tertivs 27, s. 120.
180
M. Chołodowska, Życie rodzinne pierwszych Piastów, [w:] Rodzina a wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 95119; taż, Stosunek rodziców do dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po XX wiek. Materiały z konferencji naukowej Katedry
Historii Wychowania – czerwiec 1993 r., red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 169-179;
taż, Pozycja i rola kobiety w polskiej rodzinie wczesnośredniowiecznej, [w:] Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, t. I, Poznań 1998, s. 33-38.
179
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ty, bez względu na wiek, nie dysponowały z reguły samodzielnością przy wyborze męża, jako że znajdowały się pod stała opieką prawną (manus) męskich
krewnych, a niekiedy władcy. Prawo znajdujące się wówczas pod wpływem
rzymskim określało taką sytuację prawną jako alieni iurs, co oznaczało podporządkowanie innej osobie, najczęściej ojcu lub innemu męskiemu opiekunowi,
pod względem decydowania o sytuacji prawnej i majątkowej. Także wdowy były
poddawane opiece, np. najstarszego syna, jak w zwyczajowym prawie germańskim, bądź też instytucji kościelnych, czego przykładem może być sytuacja
wdów na Rusi, które zaliczane były do tzw. ludzi cerkiewnych181.
Macierzyństwo ukazane jest na kartach kronik głównie na przykładzie miłości i troski okazywanej przez matki swoim dzieciom. Kronikarze ukazali wyraźnie troskę macierzyńską kobiet i ich niepokój o potomstwo. Rozłąka z nimi
napawała je tym większym lekiem, że nie były one świadome ich dalszego losu.
Miłość ta przybiera szczególne formy, gdy dotyczy stosunków z dorosłymi już
dziećmi.
Zakończenie
Charakter rodziny w średniowiecznej Polsce był zróżnicowany w zależności od grupy społecznej, stopnia zamożności, sytuacji własnościowej, tradycji,
regionu oraz wielu innych czynników. Najważniejszymi funkcjami rodziny były:
prokreacyjna, gospodarcza, wychowawcza, kulturalna i zabezpieczająca. Należy
podkreślić, iż potrzeby człowieka w okresie średniowiecza były realizowane
głównie w rodzinie. Stanowiła ona oparcie dla poszczególnych jej członków i
zapewniała bezpieczeństwo. Podsumowując można zauważyć, że rodzina była
modelem ustrojowym w monarchii patrymonialnej.
Summary
The nature of the family in medieval Poland was varied depending on the
social group, wealth, ownership situation, tradition, region, and many other factors. The most important functions of the family were procreative, economic,
educational, cultural and safety. It should be emphasized that the needs of people
in the Middle Ages were implemented mainly in the family. It provided support
for each of its members and assured safety. In conclusion it can be seen that the
family was the model of systemic patrimonial monarchy.
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S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), s. 80-107. Zob. A. Lis, Władza ojcowska w
świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku, [w:] Ojcostwo. Powołanie czy zadanie?,
red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 21-38.
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Magdalena Jaworek (UWM)
Wielopokoleniowe rodziny pod jednym dachem – zagrożenia i korzyści
Wstęp
Jak twierdzą polscy1 i zagraniczni2 badacze tematu rodzina stanowi podstawową komórkę, w której każda jednostka ma określone zadania i przypisane
role, w których wzrasta i się rozwija oddziałując nie tylko na środowisko i jednostki do niego należące, ale i odwrotnie. Stanisław Kawula określa rodzinę jako
zmechanizowaną i celowo działającą „instytucję wychowawczą” 3, która stara się
spełniać i wypełniać w miarę możliwości wszystkie funkcje4 należące do obowiązków rodziny.
Ze względu na mnogość czynników ale w przeważającej kwestii szybki
rozwój technologiczny, „pogoń za pieniądzem”, słynny „wyścig szczurów” oraz
na przekształcenia zachodzące w życiu mężczyzny i kobiety, a tym samym w ich
wspólnym bycie tradycyjne ujęcie rodziny nuklearnej również zmieniło swoje
znaczenie. Jak określa współczesne transformacje Jadwiga Izdebska „Coraz więcej jest rodzin niepełnych, rodzin samotnej matki lub samotnego ojca, rodzin
zastępczych, ale także związków alternatywnych, np. kohabitanckich, zwanych
konkubinatami, małżeństw otwartych, wspólnotowo-komunalnych, związków
homoseksualnych”5. Takie zmiany niekorzystnie oddziałują na prawidłowo wypełnianie funkcji przypisanych rodzinie, dlatego niejednokrotnie w takowych
typach związków dochodzi do dysfunkcji, dewiacji i problemów6. W ostatnich
dekadach rodzina przeżyła i wciąż przeżywa poważne przewartościowanie jako
wartości społecznej. „Zmiany te dotyczyły m. in. jej struktury, wzorów zacho-

1

Patrz: S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 1997; J. Izdebska, Dziecko w rodzinei w progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Trans Human, Białystok 2000; M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko,
PWN, Warszawa 1986; (i.in.).
2
D. Zillmann, J. Bryant, A. C. Huston, Media, Children and the Family Social,
Scientific Psychodynamic and Clinical Perspectives, NY 1994; J. G. Woititz, Wymarzone
dzieciństwo, GWP, Gdańsk 2008 (i.in.).
3
S. Kawula, Diagnozowanie potrzeb społeczno-wychowawczych środowiska rodzinnego, Toruń 1978, s. 14.
4
M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1986.
5
J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, Trans Humana, Białystok 2000, s. 12.
6
Tamże.
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wań, stylów oddziaływań, postaw, uznawanych wartości, układu stosunków społecznych i emocjonalnych we współczesnej rodzinie”7.
Wśród mnogości typów rodzin współczesnego życia w ostatnim dwudziestoleciu zauważa się tendencję wzrostową do wspólnego zamieszkania ze swoimi
rodzicami czy teściami. Powrót do tradycji, więzi z najbliższymi członkami rodziny, swoich rodziców i dziadków jest dziś na topie. Jak zawsze w życiu bywa
są zwolennicy i przeciwnicy takiego modelu rodzin, które określa się jako wielopokoleniowe.
1. Wielopokoleniowe rodziny – przegląd literatury i źródeł zastanych
Termin rodziny jest znany każdemu, ale nie każdy jest w stanie podać jego
właściwą i pełną definicję. Jednak nie na tym polegają nauki humanistyczne w
tym społeczne aby obrać jeden wzór i kurczliwie się jego trzymać – to nie jest
sztywny wzór matematyczny. Ilu badaczy tematu tyle wyjaśnień grupy społecznej jaką jest rodzina. Jak określa ją Norman Goodman „Rodzina to stosunkowo
trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych
przodków, małżeństwo lub adopcję”8.
Do podstawowej funkcji rodziny podczas wychowywania potomstwa najczęściej zalicza się potrzebą zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa 9 w szerokim
słowa tego znaczeniu. Jednak nie jest to jedyna funkcja do spełnienia przez rodzinę, jak wymienia Maria Ziemska istnieją potrzeby psychiczne, emocjonalne i
społeczne, w których można wyróżnić zadania „istotne dla makrostruktury społecznej oraz dla członków grupy rodzinnej i rodziny jako całości”10. Autorka
wśród tych trzech bardzo szerokich grup wymienia poszczególne zadania:
- funkcja prokreacyjna – jest to cel powiększania się grupy, zachowanie
gatunku i ciągu biologicznego. W pośrednim kontakcie zaznajamia się dziecko z
wypełnianiem potrzeb seksualnych kobiet i mężczyzn niezwiązanych z prokreacją a z potrzebami seksualnymi ojca i matki;
- funkcja produkcyjna – grupa społeczna jaka jest rodzina powiększa ilość
jednostek przyczyniających się do działalności twórczej i wytwórczej. Pozwala
zachować wymagającą ilość pracowników na rynku pracy oraz w dom wypełniając ogólne potrzemy ekonomiczne:
- funkcja usługowo- opiekuńcza – jest to zapewnienie członkom grupy rodziny podstawowych usług i odpowiednich warunków bytowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi osobami starszymi, które same nie potrafią jeszcze
bądź już o to zadbać. Dzięki tej funkcji rodzina spełnia potrzeby bytowe oraz
7

H. Cudak, Przekaz wartości w systemie oddziaływań rodzicielskich, [w:] S. Bębas,
E. Jasiuk (red.), Prawne , administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie,
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Radomiu, Radom 2011, s. 35.
8
N. Goodman, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań 2001, s. 183.
9
Patrz: F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, PWN, Warszawa 1984, s. 25;
M. Ziemska, Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1986 (itp.).
10
M. Ziemska, Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1986, s. 234.
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opiekuńcze, jak również odczuwanie potrzeby troszczenia się o innych ale chęć
bycia również pod opieką innych;
- funkcja socjalizacyjna – dzięki , której członkowie rodziny zapoznają się
z zasadami i normami panującymi na danych terytorium w danym czasie, czyli
mają styczność pośrednią i bezpośrednią ze wzorami kultury oraz z pełnieniem
ról w danej grupie społecznej;
- funkcja psychohigieniczna – do której zalicza się potrzebę spełniania poczucia bezpieczeństwa, stabilności emocjonalnej, w której istnieje możliwość
ekspresji swoich uczuć. Dzięki tej funkcji członkowie rodziny mogą się poczuć
kochani, szanowani, będący częścią jakiejś grupy co zaspokaja potrzeby emocjonalne11. Przytaczając inną klasyfikacje funkcji rodziny Daniel Jabłoński i Lech
Ostasz w podobny sposób wyznaczają zadania wzorując się na Marii Ziemskiej
nazywając je następująco: funkcja reprodukcyjna, funkcja opiekuńczo –
socjalizacyjna, funkcja ekonomiczno- bytowa oraz funkcja intymno-erotyczna12.
Badacze tematu, Daniel Jabłoński i Lech Ostasz, koncentrują swoje badania wokół specyficznej grupy społecznej jaką jest rodzina. Zwracają oni uwagę i
kategoryzują rodzinę i małżeństwo pod wieloma czynnikami wyróżniając tym
samym funkcje, rodzaje i formy życia w podstawowej jednostce społecznej. Zapoznając się z przeglądem układów rodzinnych autorzy podzielili rodzinę dwa
główne modele: małą i złożoną. Ta pierwsza zwana również nuklearną bądź prostą wyróżnia w sobie jeszcze dwa typy: dwurodzicielską i minimalną jednorodzicieską. „Prostota rodziny małej wiąże się ze względnym pokrywaniem się biologicznych relacji między rodzicami i dziećmi z relacjami społecznymi; z występowaniem tylko dwojga rodziców lub jednego; z dwupokoleniowością”13. Jak
autorzy opisują rodzina nuklearna ma większą swobodę podejmowania decyzji
na temat swojego jestestwa i bytowania. Często są niezależni, mogą zmieniać
swoje miejsce zamieszkania oraz dostosowywać się do panujących warunków
kulturowych, ekonomicznych czy obyczajowych. Powiada się, że im mniejsza
ilość członków w rodzinie, to tym mniejsza presja na jej składowe w pełnieniu
ról, z drugiej zaś strony rodziny mała maja mniejsze wsparcie od jednostek będących w relacjach rodzinnych.
Drugim rodzajem rodziny jest model złożony, który jest kontrastem dla
rodziny małej. Autorzy definiują, iż „Rodzina złożona, będąc liczną strukturą,
może przyjmować osoby spoza biologicznego rdzenia (z wyjątkiem silnie krewniaczej rodziny matrylinearnej). Wyjaśnienie takiego zjawiska łączy się głównie
z ekonomią grupy, która w sposób mniej dotkliwy – niż ma to miejsce w odniesieniu do rodziny małej – dla każdego jej członka z osobna, ja i dla niej jako całości, jest w stanie włączyć kolejnego człowieka, ponosić koszty jego utrzyma11

Tamże.
D. Jabłoński, L. Ostasz, Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Adiaphora, Olsztyn 2001.
13
Tamże, s. 149.
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nia, otoczyć opieką itd”14. Jabłoński i Ostasz wyróżniają tutaj kilka podtypów
złożonego układu: rodzina rozszerzona, rodzina oparta na małżeństwach pluralnych15, rodzina matryfokalna16, rodzina matrylinearna17, rodzina oikoidalna18.
Rozszerzona rodzina, która może liczyć nawet kilkaset członków, ponieważ w jej skład wchodzą nie tylko osoby spokrewnione i małżeństwa, lecz również niezamężne córki i nieżonaci synowie jak również osoby o odległym stopniu
pokrewieństwa czy powinowactwa. Jak twierdzi Lazar „Stała obecność dorosłych i młodych ludzi w różnym wieku i obydwu płci oznacza, że niemowlęta i
małe dzieci będą socjalizowane przez wielu ludzi, a nie wyłącznie przez matkę i
być może kilkoro rodzeństwa. Jeśli matka będzie niezdolna do wykonania zadań
związanych z opieką nad dzieckiem, dostępni będą zastępcy. Oznacza to również, że relacje między matką (i jej pomocnikami w zakresie opieki nad potomstwem) a dzieckiem pociąga za sobą mniej intensywną interakcję między nimi
niż ta, która ma miejsce w przypadku mniejszej rodziny nuklearnej”19. Niejednokrotnie w literaturze przedmiotu jest podkreślana waga rodzin większych, składających się z osobników kilku pokoleń. Członkowie takiej grupy mogą liczyć na
wsparcie i opiekę w wieku starczym i w chwilach choroby mają zapewnioną
pomoc ze strony swoich dzieci, wnuków czy osób sprawniejszych. Słabą stroną
takiego układu rodziny jest zaniechanie samorealizacji indywidualnej jednostek
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Tamże, s.160.
„Rodzina oparta na małżeństwach pluralnych jest strukturą obejmującą: 1. kobietę, jej mężów (poliandria) oraz ich dzieci, które spokrewnione są poprzez wspólną matkę, 2. mężczyznę,
jego żony (poliginia) i ich potomstwo spokrewnione ze sobą przez ojca, 3. współżony, współmężów (małżeństwo multilateralne i poliandria poliginiczna) wraz z potomstwem.” D. Jabłoński, L.
Ostasz, Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie perspektywa antropologii
kulturowej i ogólnej, Adiaphora, Olsztyn 2001, s. 163-164.
16
„”Jest strukturą, w której centralną rolę odgrywa kobieta-matka skupiająca na sobie większość funkcji rodzinnych i rodzicielskich. Wokół kobiety zebrane są dzieci
(dwupokoleniowość), a niekiedy i dzieci jej córek (trzypokoleniowość). Mąż, bądź partner – gdyż małżeństwo nie jest tu konieczne i w rzeczywistości często nie występuje – i
ojciec dzieci (często tylko niektórych) zamieszkuje w domostwie, w jego pobliżu bądź w
zupełnym oddaleniu.” Tamże, s. 164.
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Jest to rodzina czysto krewniacza, w której skład mogą wchodzić tylko biologicznie spokrewnione jednostki. Małżeństwo wyklucza przynależność do tej grupy chyba, że
jest to małżeństwo tworzone przez brata i siostrę. Tamże, s. 173.
18
„Jest strukturą złożoną z dorosłych i dzieci. Dorośli mogą być powiązani małżeństwami wszelkich typów, ale nie muszą (jeśli nie są, to można by mówić o rodzinie domowej sensu stricto, czy też wzorcowej); oczywiście może być i tak, że niektórzy są
powiązani małżeństwami, a inni nie. Dzieci są dziećmi biologicznymi dorosłych, niektórych z nich, bądź nie są dziećmi żadnego z nich.” Tamże, s. 183.
19
R. J. Lazar, Asia Family and Society – A Theoretical Overview, [w:] M. S. Das, P.
D. Bardis (red.), The Family in Asia, Allen and Unwin, London 1979, s. 7.
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w poczet dobra zbiorowego i wywieranie na poszczególnych osobach wymogu
poświęcenia się dla rodziny20.
2. Zagrożenia i korzyści rodzin wielopokoleniowych pod jednym dachem
We współczesnym świecie młodzi ludzie nie zawsze są w stanie sami
spełnić wszystkie potrzeby i funkcje od razu. Jeszcze nie dorośli a już nie młodzież, po skończeniu szkoły często nie posiadają planów na przyszłość. Wchodzą
w związki partnerskie, szukają pracy, choć nie wszyscy mają takie szczęście, że
od razu ja znajdują i podejmują, współżyją i pojawia się dziecko. W społeczeństwie krąży opinia, iż „dzieci rodzą dzieci”, ponieważ nie są w stanie wypełnić
zadań wyżej wymienionych funkcji należących do rodziców. W takim przypadku
są dwie możliwości wyjścia: po pierwsze rodzina może zacząć funkcjonować z
pewnymi dysfunkcjami, które prędzej czy później w różnym stopniu nasilenia
będą odbijać swoje piękno. W drugim zaś wyjściu z odsieczą przychodzą rodzice, którzy wspomogą młodsze pokolenia21. Jest kilka możliwości wspierania
młodego małżeństwa czy rodziny, w której pojawiło się potomstwo.
„Według danych Amerykańskiego Urzędu Statystyki w kraju wspólnie
mieszka ponad 4 miliony wielopokoleniowych rodzin. W 2000 roku było ponad
5,8 milionów dziadków mieszkających w jednym domu z małoletnimi wnukami.
W Polsce odsetek tego rodzaju rodzin wciąż jest znaczny, choć w ostatnich kilkunastu latach ciągle się zmniejsza”22.
Niestety w obecnym czasie podjęty typ rodzin wielopokoleniowych w literaturze przedmiotu oraz w Internecie uważany jest jako negatywny skutek ubóstwa bądź innych trudnych przypadków23. Jak określa to pojęcie Kajfasz na forum poświęconym rozważań na temat mieszkania z rodzicami i dziadkami tak
opisuje swój stosunek do zjawiska: „W zachodnich krajach pogrążonych w kryzysie wraca zjawisko rodzin wielopokoleniowych (czyli takich gdzie co najmniej
3 pokolenia mieszkają razem). Młodzi nie mają pracy, nie mają pieniędzy na
kupno mieszkania, albo nawet na samodzielne utrzymanie się. Starzy mają za
małe emerytury, aby wykupić sobie opiekę, więc potrzebują kogoś na miejscu.
Rodzice nie mają pieniędzy na przedszkole dla swoich dzieci, więc potrzebują
kogoś kto z nimi posiedzi w domu. Rodzina wielopokoleniowa zaspokaja potrzeby każdego pokolenia, jednostkowe koszty życia zmniejszają się im rodzina jest
liczniejsza. Umacniają się więzi rodzinne i łatwiej pokonywać życiowe problemy. Czy jednak jest tak łatwo? Kłótnie, poczucie porażki życiowej u młodych,
20

D. Jabłoński, L. Ostasz, Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Adiaphora, Olsztyn 2001.
21
J. G. Woititz, Wymarzone dzieciństwo, GWP, Gdańsk 2008.
22
J. Papierniak, Rodzina wielopokoleniaowa – jak będzie w przyszłości?, [w:]
http://www.rodzina.senior.pl/88,0,Rodzina-wielopokoleniowa-8211-jak-bedzie-wprzyszlosci,6215.html (pobrano dnia: 1.06.2014)
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frustracja. (…) Uważam że rodzina wielopokoleniowa jest naturalna i społecznie
korzystna. Sam mieszkam z żoną, córką i teściem - bardzo sobie chwalę, bo
dzięki temu mieszkamy w domu, gdzie jest więcej miejsca niż w bloku, a z teściem dogaduję się bardzo dobrze, robimy wspólne interesy. Oczywiście można
trafić gorzej, na rodzica który jest utrapieniem i zamienia życie w piekło, ale tacy
to chyba wyjątki? Jeśli widzą korzyść we wspólnym mieszkaniu to nie powinni
mieć nic przeciwko...”24. Inny uczestnik tego samego forum stwierdza, iż rodzina
wielopokoleniowa jest możliwa tylko w tego, gdy jest to dobrowolna decyzja a
nie przymus czy ograniczenie zdolności finansowych. Z takiej decyzji wspólnego
życia członkowie rodziny kalkulują swoje korzyści i zagrożenia. Tam, gdzie
szala się przeważy, czyli np. względy finansowe i emocjonalne wezmą górę tam
kilka rodzin może mieszkać razem. Jednak nie powinno porównywać się tradycji
wschodnich z europejskimi czy zachodnimi. W każdym regionie ustosunkowanie
jest całkowicie inne, ponieważ panują tam odmienne warunki chociażby klimatyczne i kulturowe. Wspólne życie pod jednym dachem kilku rodzin może działać korzystnie nie tylko na materialną sferę życia, ale przede wszystkim ułatwia
wiele spraw logistycznych. Dziadkowie będący na emeryturze mogą podjąć
opiekę nad swoimi wnukami a rodzice są w stanie pracować i nie wydawać pieniędzy na przedszkola czy żłobki. Natomiast dziadkowie mogą czerpać korzyści
z posiadania w pełni sprawnych członków rodziny, którzy zaopiekują się starszym pokoleniem. W momencie gdy taka rodzina jest przymuszona wyłącznie
względami finansowymi będzie mogło to rodziło mnóstwo frustracji, stresów i
konfliktów25.
Wielopokoleniowe rodziny, zdecydowanie częściej są spotykane na terenach wsi i mniejszych miejscowości aniżeli w miastach. Spowodowane jest to
czynnikami terenowymi i logistycznymi związanymi możliwość wspólnego zamieszkania większej ilości osób w domkach jednorodzinnych czy na większych
powierzchniach mieszkalnych. „W małych, zwykle też ciasnych, mieszkaniach
miejskich blokowisk w ten sposób żyje się niezwykle trudno, tak więc takie decyzje podejmowane są zwykle w obliczu absolutnej konieczności.
Tu dochodzimy do podstawowej zasady właściwego funkcjonowania rodziny
wielopokoleniowej - jest ono uzależnione od wielu czynników, niemniej jednym z
najważniejszych jest specyfika danego lokum. Im trudniejsze warunki mieszkaniowe,
brak przestrzeni i swobody, tym mieszkańcy są bardziej podatni na konflikty. W miarę
możliwości należy więc zadbać o wydzielenie dla każdego małżeństwa jego własnej
przestrzeni, najlepiej oddzielonej od reszty odrębnymi drzwiami, po to, aby mogło żyć
swoim życiem, bez uczucia czyjejś ciągłej obecności, kontroli i wtrącania się w coś, co
zwykło się nazywać małżeńskimi sprawami”26.
24
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Tabela 1. Korzyści i zagrożenia wielopokoleniowych rodzin
Wielopokoleniowe rodziny pod jednym dachem
Korzyści
Zagrożenia
1. Dziadkowie pomagają w wychowaniu 1. Konflikty o wychowanie dzieci.
wnuków swoim dzieciom.
2. Brak klarownej strefy prywatności.
2. Doświadczenie życiowe dziadków po- 3. Różnica poglądów dotycząca różnych
maga uczyć młodych rodziców zasady sfer życia z czego wynikają kłótnie i kon„ucz się na czyiś błędach i wyciągaj wnio- flikty.
ski”
4. Problemy związane z podjęciem stałej
3. Podział obowiązków domowych na opieki nad osobami starszymi.
kilka osób a nie tylko na dwoje dorosłych 5. Mieszanie się w problemy i konflikty
m.in. gotowanie, sprzątanie, robienie za- obu rodzin.
kupów, pomoc przy dzieciach, itp.
6. Osoby starsze, dziadkowie uważa, że wie
4. Opieka młodszego pokolenia (młode najlepiej.
małżeństwo) sprawuje kontrolę nad poko- 7. Syndrom „nieodciętej pępowiny”, pozoleniem starszym (dziadków itp.)
stawianie cały czas pod nadzorem swoich
5. Wsparcie mentalne, psychiczne i fi- rodziców, brak odpowiedzialności i niezazyczne.
leżności.
6. Nikt nie czuje się osamotniony i pozo- 8. Utrata autorytetu i szacunku do rodzistawiony samemu sobie.
ców, przekierowanie na dziadków.
7. Nauka kompromisu i sztuka poprawnej 9. Spory z teściami, rywalizacja w pełniekomunikacji w społeczeństwie oraz wy- niu określonych ról w domu.
pracowanie zasad.
8. Przekazywanie z pokolenia na pokolenie tradycji.
9. Zachowanie ciągłości i zażyłości rodzinnej.
10. Współpraca.

Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.
Podsumowanie
Współczesny świat oraz zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie doprowadzają do różnego rodzaju transformacji, najważniejszym jednak jest utrzymanie pewnej stabilności i zapewnienia rodzinie i jej członkom niezbędnych do
przetrwania warunków. Jednym z takich rozwiązań jest stworzenie zrównoważonego domostwa, w którym zamieszkują kilka pokoleń wspierając się w dobrych i
tych złych chwilach.
Uciążliwym czynnikiem życia w rodzinie wielopokoleniowej może być
również to, że dziadkowie czy osoby starsze i bardziej doświadczone zawsze
wiedzą wszystko najlepiej. Dziadkowie zajmują się wychowywaniem najmłodszych w rodzinie w takim samym stopniu jak matka i ojciec. Niestety w niektórych momentach takie zjawisko ma negatywny skutek od zamierzonego. Autorytet ojca czy matki jest zachwiany a często nawet zastąpiony w postaci dziadka
czy babci, która w dzisiejszym świecie ma więcej czasu i cierpliwości od swoich
młodych bądź wiecznie zapracowanych rodziców. Najważniejsze jest wyczuje
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równowagi i posługiwanie się zdrowym rozsądkiem – recepta na to jest wspólne
wypracowanie złotego środka wśród wszystkich członków rodziny mieszkającej
pod jednym dachem bez względu na ilość osób i pokoleń.
Negatywnych stron wspólnego życia kilku pokoleń pod jednym dachem
jest wiele jednak istnieje również mnóstwo zalet, które przewyższają i tuszują
wszelkie wady domów wielopokoleniowych. Wsparcie wielopokoleniowe i wzajemna udzielana sobie pomoc w życiu codziennym jest niezastąpione, a przykład
dla najmłodszego pokolenia współpracy i wzorców, które może czerpać nie tylko
od rodziców ale i dziadków i innych członków rodziny jest bezcenna. Oprócz
finansowych kwestii, która z pewnością odgrywa dużą rolę warto zwrócić uwagę
na sferę emocjonalną, która jest uzależniona od więzi i relacji z najbliższymi.
W życiu codziennym jest wielu sprzymierzeńców jak i przeciwników, którzy wychwalają bądź krytykują pewnego rodzaju instytucję rodzinną, jaka jest
dom wielopokoleniowy. Na szczęście decyzja o wspólnym mieszkaniu z rodzicami czy teściami bądź dziadkami zawsze należy do indywidualnego rozważenia
rodziny.
Streszczenie
Od niezamierzchłych czasów w społeczeństwie panowały różne rodzaje
rodzin, jeszcze całkiem niedawno dość często spotykana była rodzina wielopokoleniowa, która zamieszkiwała jeden dom wybudowany przez przodka. Zazwyczaj
składała się ona z rodziców, dzieci, dziadków a nawet czasem pradziadków27.
Rodziny wielopokoleniowe mają swoje wady jak i zalety. Wspomniany już dom
gromadzi pod jednym dachem kilka osobnych mniejszych grup społecznych, w
których występuje kobieta i mężczyzna oraz ich dzieci. Niejednokrotnie dochodzi do odmiennych decyzji czy poglądów na jedno zjawisko. W takich przypadkach dochodzi do konfliktów jednak ważnym i pozytywnym aspektem w takich
sytuacjach jest umiejętność dochodzenia do kompromisu i wspólnego rozwiązania problemu. W niektórych sytuacjach nie tylko status materialny decyduje o
podjęciu decyzji związanej ze wspólnym zamieszkaniem, ale potrzeba opieki nad
starszymi i zniedołężnianymi krewnymi oraz upewnia w przekonaniu dzieci i
wnuki o potrzebie wewnętrznego obowiązku pomocy i sprawowania opieki w
rodzinie.
Abstract
From ancient times in a society ruled different types of families, even
quite recently, was not uncommon multi-generation family, who lived in a house
built by an ancestor. Typically, it was composed of parents, children, grandparents and even great-grandparents time. Multigenerational families have their
advantages and disadvantages. The above-mentioned house gathers under one
roof several separate smaller groups where there is a man and a woman and their
27
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children. Often there is a different decision if one views the phenomenon. In such
cases, there is a conflict, however, an important and positive aspect in such situations is the ability of reaching a compromise and a common solution to the problem. In some situations, not only the economic status determines the decision
relating to the common residence, but the need for care of the elderly and patients
relatives and whether the conviction children and grandchildren of the need for
an internal obligation to assist and provide care in the family.
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Marcin Jakóbczyk (KUL)
Walka z tradycyjnym modelem rodziny we współczesnym świecie
Przyczyny i skutki
Wstęp
„Rodzina jest fundamentem społecznym. Rodzina jest tak stara jak ludzkość, jeżeli ją rozmontujemy, rozpadnie się nam społeczeństwo”1. Te słowa abp.
Henryka Hosera najlepiej oddają wagę jaką ma instytucja rodziny oraz pozycję
jaką powinna mieć zagwarantowaną w państwie i społeczeństwie. To właśnie w
rodzinie swoje podstawy ma zdrowe społeczeństwo obywatelskie, to na niej budowane winny być wszelkie elementy życia publicznego, zaś posiadanie wpływu
na jej rozwój lub degradację jest de facto kluczem do siły bądź upadku społeczeństwa jako całości, a co za tym idzie obywatela jako jednostki. Uświadomienie sobie tego faktu pozwala zrozumieć jakie są przyczyny ataków na rodzinę w
tradycyjnej jej formie i proponowanie miast niej alternatywnych form kształtowania życia młodym ludziom. Jednocześnie można poznać motywację całych
grup obrońców rodziny jako instytucji w klasycznym rozumieniu jej roli ze
wszystkimi konsekwencjami w postaci wartości – kolokwialnie rzecz nazywając
– „wynoszonych z domu”. Nietrudno dzisiaj zaobserwować jak zmieniało się
społeczeństwo na przestrzeni ostatnich 25 lat, także w odniesieniu do funkcjonowania rodziny w okresie PRL, a tym bardziej w okresie przedwojennym. Rola
rodziny nie zamyka się bowiem jedynie do przygotowania do życia na rzecz domu, do założenia w przyszłości nowej rodziny, lecz również powinna być najlepszą szkołą wartości i to w niej swoje źródło ma naród jako zbiorowość.
Silna rodzina to gwarancja silnego państwa opierającego swoje instytucje
na elitach zbudowanych z kolei na ludziach, którzy wynieśli z domu honor, szacunek dla drugiego człowieka i cały szereg wartości, do których przywiązanie
gwarantuje chęć działania dla dobra ogółu w oparciu o reguły, które nie mogą
ulegać relatywizmowi. W otaczającym nas świecie, gdzie wszystko wydaje się
znajdować się na biegunie całkowicie przeciwnym przywołanej przeze mnie
wizji, ataki na rodzinę mają na celu utrzymanie antychrześcijańskiego status quo
i niedopuszczenie do zmian.
1. Istota rodziny
Benedykt XVI wskazywał, że „nie tylko Kościół powołany jest do tego,
aby być obrazem Jedynego Boga w trzech osobach, lecz także rodzina, oparta na
małżeństwie zawartym między mężczyzną a kobietą. Na początku stworzył Bóg
1
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129

człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się» (Rdz 1,27-28). Bóg stworzył istotę ludzką jako mężczyznę i kobietę, równych w godności, ale także z właściwymi sobie i dopełniającymi się
cechami, aby dwoje było darem dla siebie nawzajem, aby doceniali siebie oraz
tworzyli wspólnotę życia i miłości. Miłość jest tym, dzięki czemu osoba ludzka
staje się autentycznym obrazem Boga” 2. Zdaniem Benedykta XVI umiejętne
połączenie czasu pracy z wymogami rodziny, życia zawodowego oraz macierzyństwa, zachowanie właściwej proporcji pomiędzy pracą i świętowaniem jest
ważne dla budowania społeczeństw o ludzkim obliczu. Ojciec Święty dodaje
przy tym: „pozwólcie, aby pierwszeństwo zajmowała logika «być» nad logiką
«mieć». Pierwsza z nich buduje, druga kończy się zniszczeniem” 3.
Papież bardzo dużo miejsca w swoich wypowiedziach poświęcał rodzinie,
ponieważ zdawał sobie sprawę z istoty rodziny w kontekście budowania cywilizacji, a także wiedział o zagrożeniach jakie przed tym zadaniem stoją właśnie na
odcinku istnienia silnej wspólnoty jaką niewątpliwie jest rodzina.
Podczas Spotkania Rodzin w Walencji w 2006r. Benedykt XVI powiedział: „U początków każdego człowieka, a zatem w każdym ludzkim ojcostwie i
macierzyństwie, obecny jest Bóg Stwórca. Dlatego małżonkowie winni przyjmować rodzące się dziecko nie tylko jako własne, ale także jako dziecko Boga,
Który miłuje je za to, kim jest i powołuje do Bożego synostwa. (...) Dlatego właśnie u początku każdej istoty ludzkiej nie leży przypadek czy nieuchronność, lecz
plan Bożej miłości”4. Sześć lat później, przemawiając w Mediolanie, podkreślił
równość kobiety i mężczyzny w godności, jednocześnie zaznaczając cechy właściwe każdemu z nich. Odniósł się także do ich przeznaczenia mówiąc, że „aby
dwoje było darem jedno dla drugiego, wzajemnie się doceniali i tworzyli wspólnotę życia i miłości”5, gdyż „miłość jest tym, co czyni osobę ludzką autentycznym obrazem Trójcy, obrazem Boga”6.
Jeszcze w Walencji wspomniał jednak o tym, że współczesna kultura wysławia wolność jednostki, pojmowanej [błędnie – red. M.J.] jako „samodzielny i
samowystarczalny podmiot, który pomija związki z innymi, a także odpowiedzialność za innych”. Ojciec Święty ubolewał nad próbami organizowania życia
społecznego przyjmującymi jako punkt wyjścia wyłącznie zmienne i subiektywne pragnienia przy jednoczesnym pomijaniu uprzedniej obiektywnej prawdy. I to
2
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właśnie tu należałoby widzieć jeden z frontów walki z rodziną, ponieważ jest to
powód, dla którego młodzi ludzie boją się podjąć decyzję „na zawsze”. Benedykt
XVI podczas pielgrzymki do Angoli kapitalnie odtworzył sposób myślenia
utrudniający podejmowanie wiążących decyzji – życie daje mnóstwo możliwości, przyszłość jest niepewna, ostateczna decyzja odbierze mi wolność. Przestrzegał przy tym, że jeżeli młody człowiek nie podejmie decyzji, grozi mu, że
pozostanie wiecznym dzieckiem! (…)„Mówię wam: Odwagi! (...) życie może
mieć wartość tylko wtedy, gdy nie będziecie bać się przygód i będziecie ufać, że
Pan nigdy nie zostawi was samych”7.
2. Przekaz medialny
Problem leży w tym, że żyjemy w rzeczywistości, w której mało że słowa
Benedykta XVI nie docierały do szerszej publiczności, głównie z przyczyn ogłupienia społeczeństwa, które „miało ciekawsze rzeczy” niż słuchanie Ojca Świętego, ale też był i jest on postacią, której dorabiano czarny PR, a podobne przesłania ginęły w natłoku „ważniejszych” zdaniem mediów informacji. Niemniej
przybliżenie istoty rodziny w słowach Papieża otwiera pole do dyskusji nad frontami ataki na jej tradycyjny model. Można tutaj postawić pytanie o kreowanie
wizerunku rodziny w mediach, kinie oraz literaturze. Nie ulega wątpliwości, że
przeciętny, w szczególności młody odbiorca, jest niezwykle podatny na tego
rodzaju czynniki i jeżeli będzie pozbawiony gruntownej edukacji zarówno w
zakresie logiki (chodzi głównie o samodzielne myślenie), jak i życia w rodzinie
(mówię o edukacji w domu w formie wzrastania w miłości i szacunku) to przyjmie wzorce zaprezentowane przez celebrytów, a zatwierdzone przez różnej maści
publicystów o nihilistycznym myśleniu. Trzeba jasno stwierdzić, że przygniatająca większość seriali produkowanych przez różnorodne stacje telewizyjne nie
stroni od wątków zdrad, seksu przedmałżeńskiego, rozwodów czy prezentowania
wolnych związków. Nie stanowi tu problemu istnienie jako takie tego rodzaju
schematów w filmach, natomiast brak jest w nich komentarza – wypływającego z
fabuły – że nie jest to praktyka zasługująca na szczególną pochwałę. Naturalnie
takie sytuacje w życiu się zdarzają, ale powinny być one raczej przyczynkiem do
refleksji, zaprezentowanie ich w kulturze nie może zostać pozostawione bez dyskusji, a co gorsza przedstawione jako styl godny naśladowania, albo nawet – idąc
jeszcze dalej – jako czarny charakter zaprezentowane bywają postaci, które na
taki stan rzeczy się nie zgadzają. Wydaje się jednak, że większy problem stanowią osoby, które – choć zdaje się to być sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem –
niosą na sobie odpowiedzialność za ścieżkę jaką podąży wielu młodych ludzi.
Artyści, piosenkarze, aktorzy, powszechnie nazywani celebrytami powinni mieć
świadomość (może mają?), że rzesze młodzieży obserwuje ich „wyczyny” i stara
się ich naśladować. W większość przypadków nie jest to jednak świadectwo
wzorcowych rodzin i małżeństw, a każdorazowe rozejście się takiej czy innej
7
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pary jest z większą siłą nagłaśniane – za cichym zresztą przyzwoleniem zainteresowanych. Coraz częstszym zjawiskiem zauważanym w ostatnim czasie stają się
tzw. małżeństwa patchworkowe, media ochoczo nagłaśniają kolejne przypadki
tego typu związków, prezentując je niestety całkowicie bezkrytycznie. Jest to
dość nietypowa relacja, w której łączeni są ze sobą członkowie nowej i byłej
rodziny, źródłem tego dość nietypowego model są rozwody i związki zakładane
przez byłych partnerów. Kolejnym zjawiskiem wartym zainteresowania – z uwagi na jego patologiczną naturę i zagrożenie dla instytucji rodziny – są związki
poliamoryczne, zakładające pozostawanie w związku z kilkoma osobami naraz
przy jednoczesnej akceptacji każdej ze stron. Skrupulatne omówienie każdego z
wymienionych zagadnień wymaga jednak odrębnej dyskusji, niemniej nie da się
pominąć roli jaką odgrywają na tej płaszczyźnie media w promowaniu poliamorii
oraz „family patchwork” przy jednoczesnym prezentowaniu rodzin wielodzietnych w stałych małżeństwach jako mocno staroświeckie, coraz rzadziej spotykane zjawiska.
3. Uwarunkowania prawne
Próby osłabienia rodziny jako jednostki społecznej mają miejsce również
na niwie prawnej. Dużo kontrowersji wzbudza m.in. Konwencja Rady Europy o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Po
dokładnym przeanalizowaniu tekstu dokumentu można śmiało interpretować, że
konwencja zobowiązuje podpisujące ją państwo do czynnej likwidacji przemocy
wobec kobiet (Art.1) poprzez ofensywną zmianę postaw społecznych i kulturowych, wykorzenienie uprzedzeń, zwyczajów, tradycji, kultury, religii, a także
niedoprecyzowanego „honoru” („Strony gwarantują, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. „honor" nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla
wszelkich aktów przemocy objętych zakresem niniejszej Konwencji”) opartych
na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn (Art. 12 pkt. 1 i 5). Ma temu
służyć obligatoryjne wprowadzenie oficjalnych programów nauczania dot. stereotypowego pojmowania ról społecznych (w tym płci) na wszystkich poziomach
edukacji (Art.14) Kontrowersje wzbudzają również zapisy dotyczące prowadzenia monitoringu, inwigilacji i zbierania danych o podejrzanych (Art.1 pkt.2,
Art.11), a także zobowiązanie sygnatariuszy do zapewnienia programów leczenia
przestępców (Art.16) którzy dopuszczają się przestępstwa, „w szczególności na
tle seksualnym” – użyty tutaj zapis „w szczególności” kieruje uwagę na możliwość leczenia w innym przypadku niż przestępstwa na tle seksualnym, np. źle
odebrana krytyka seksualnych zachowań8. Dokument ma charakter stricte ideologiczny, a jego ofiarą mogą stać się rodziny żyjące w duchu wartości tradycyjnych i to one znajdą się pod szczególną obserwacją urzędników państwowych.
Zauważmy, że w dyskursie publicznym nt. rodziny najczęściej mówi się w kontekście przemocy o jej stosowaniu wobec dzieci. Jak zauważa pełnomocnik Mi8
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nisterstwa Sprawiedliwości ds. rodziny, pani Anna Andrzejewska – odnosząc
powyższe zdanie do problemu omawianej Konwencji – „70% spraw, które trafiają do sądów rodzinnych, dotyczy nie małżeństw, lecz związków nieformalnych i
osób samotnie wychowujących dzieci. Małżeństwo jest gwarancją rodziny i jest
też podstawą państwa, znajduje się więc pod jego szczególną ochroną”9.
W kontekście uwarunkowań prawnych warto jeszcze raz nawiązać do
wspomnianych już związków patchworkowych. Otóż w ramach wsparcia dla
rodzin wielodzietnych, dzieci pochodzące z takich rodzin otrzymały dodatkowe
punkty w procedurze przyjmowania do przedszkoli. Aż 12,4 procenta dzieci
przyjętych w tym roku do warszawskich przedszkoli miało pochodzić właśnie z
wielodzietnych familii. Rzecz w tym, że rodzin spełniających to kryterium (od
trójki wzwyż) w Warszawie na dzień dzisiejszy było zaledwie 6 procent. Prawo
zostało jednak skonstruowane w taki sposób, iż punkty otrzymali również poligamiści mający więcej niż trójkę dzieci, ale z różnych związków. Interpretacja
urzędu miasta Warszawy była w tym zakresie jednoznaczna: prawo oświatowe
mówi jedynie o liczbie dzieci, jeśli jest ich troje i więcej rodzina jest wielodzietna, ustawa nie precyzuje kwestii konieczności prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego przez rodzinę. Stanowi to jeszcze jeden dowód na patologiczność zjawiska patchworkowych małżeństw, gdyż są one łatwą ucieczką od odpowiedzialności, co sprawia, że prościej się zdecydować na tak pozbawiony
wszelkich wymagań krok, aniżeli podejmować odpowiedzialną decyzję o założeniu rodziny10.
Najwięcej szkód w kształtowaniu pozycji rodziny i jej wpływu na wzrastanie
młodego człowieka (co z kolei jest oddziaływaniem na kształtowanie się społeczeństwa i narodu) można wyrządzić na polu edukacyjnym. Warto przywołać w tym
kontekście niedawne pismo Rzecznika Praw Obywatelskich pani prof. Ireny Lipowicz do szefowej MEN Joanny Kluzik Rostkowskiej w sprawie zawartości programu „Równościowe przedszkole”, przeciw któremu zaprotestowała m.in. Fundacja
Rzecznik Praw Rodziców. Prof. Lipowicz twierdzi, odwołując się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że „konstytucja nie może gwarantować i nie gwarantuje, że
wiedza przekazana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców”11. Przytacza
również wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który we wrześniu 2011r.
w sprawach dotyczących zakresu ingerencji państwa w proces edukacji w Niemczech i Danii uznał, że „rodzice mają ograniczony wpływ na programy szkolne i
mogą edukować dzieci po szkole i w weekendy”. Samo orzeczenie ETPC brzmi
kuriozalnie i w oderwaniu od rzeczywistości. Każdy rodzic, ale i nauczyciel ma
przecież świadomość, że prowadzenie dwóch równoległych procesów edukacyjnych,
9
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szczególnie ze sobą kompletnie sprzecznych, nie może przynieść pozytywnych efektów. Ponadto RPO jest zdania, że „równościowe przedszkole” nie narusza prawa
rodziców, zawartego w art. 48 konstytucji, który głosi, że „rodzice mają prawo do
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”12. Odmienny pogląd na ten
temat ma natomiast prezes Fundacji Mamy i Taty Paweł Woliński. Jego zdaniem
„nauczycielom nie zależy na tym, by rodzice szczególnie kontrolowali, czego i jak
uczą dzieci”. Jak dodaje, jest to kolejny krok, którego celem jest ograniczenie praw
rodziny. Podobnie uważa, Anna Andrzejewska, pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds. konstytucyjnych praw rodziny: „Nie ma podstaw, by rodzice nie mogli wpływać na wychowanie dzieci, zwłaszcza w przedszkolu, gdy nie ma jeszcze obowiązku
edukacji”13.
4. Ideologia gender oraz zaburzenia męskości i kobiecości
W swoim nauczaniu Jan Paweł II podkreśla, że skoro Bóg stworzył człowieka
jako mężczyznę i kobietę, to odmienność płci nie jest ani przypadkowa, ani nieistotna, stanowi natomiast element pierwotnego zamysłu Stwórcy. Zatem zarówno „być
mężczyzną”, jak również „być kobietą” jest równocześnie darem, który trzeba
przyjmować z wielkim szacunkiem i wdzięcznością, a także zadaniem, którego wypełnienie decyduje o najbardziej pierwotnym kształcie powołania14.
Wierność temu powołaniu, by zarówno „jako mężczyzna” i „jako kobieta” być obrazem Boga, domaga się poszanowania głębokiej natury męskości i
kobiecości zarówno na płaszczyźnie ciała, jak również na płaszczyźnie emocji,
uczuć i życia wewnętrznego. Z uwagi na szacunek dla prawdy o tym, co oznacza
bycie człowiekiem oraz bycie osobą, nie wolno – jak naucza Jan Paweł II – banalizować płci, ponieważ grozi to pozbawieniem jej głębokiego sensu, który jest jej
nieodzowną częścią. Ojciec Święty wyodrębnia dwa typy postaw napiętnowanych wspomnianą banalizacją i praktycznym – a niekiedy i teoretycznym czy
wręcz ideologicznym – zanegowaniem „głębi” płciowości. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia wówczas, gdy relacje seksualne przeżywane są
jedynie na płaszczyźnie instynktów. Może to mieć miejsce np. w relacjach heteroseksualnych, kiedy nikt nie dba o zachowanie nierozerwalnej więzi „między
budowaniem komunii oraz przekazywaniem życia”. Taka praktyka prowadzi
wówczas do antykoncepcji, aborcji, różnorakiej przemocy w małżeństwie czy do
tzw. „wolnej miłości”. Takimi zachowaniami nacechowane są również relacje
homoseksualne. Drugim sposobem myślenia banalizującego płeć jest sprowadzanie męskości i kobiecości wyłącznie do wymiaru seksualnego, podczas kiedy
całe życie każdej osoby, a w rezultacie wszelkiego rodzaju wspólnot czy całego
społeczeństwa, powinno czerpać z tej dwoistości swą niepowtarzalną charaktery12
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stykę i wyjątkowe bogactwo. Dlatego Papież przestrzega kobiety, aby w imię
dążenia do źle pojmowanej równości nie redukowały kobiecości do sfery biologicznej i nie upodabniały się do mężczyzn za wszelką cenę, aż do sytuacji utraty
specyficznych cech kobiecych. Bardziej kieruje je taką drogą, by dostrzegały
wartość w tym, że – dążąc do sukcesu i względnej autonomii – potrafią być kobietą, równą mężczyźnie, lecz inną od niego15.
Jeszcze będąc prefektem Kongregacji ds. Nauki Wiary kard. Ratzinger
opracował dokument pod tytułem „Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków między osobami homoseksualnymi”. Jest tam zawarte stwierdzenie, że małżeństwo nie jest jakimkolwiek związkiem między osobami i żadna
ideologia nie jest władna tego faktu odmienić. Jak wskazuje późniejszy Papież
znajduje to swoje potwierdzenie w Objawieniu i nie da się odnaleźć najmniejszej
nawet analogii pomiędzy związkami homoseksualnymi, a planem Bożym odnośnie rodziny i małżeństwa. Jest to wniosek logiczny z ciągu przyczynowoskutkowego, bowiem czyny homoseksualne wykluczają z aktu płciowego dar
życia. Toteż jak twierdzi Joseph Ratzinger wszelkim próbom zrównania związków homoseksualnych na gruncie prawa należy przeciwstawiać się „w sposób
jasny i wyrazisty”. Powołując się na argumenty z dziedziny biologii, antropologii, socjologii i prawa, kard. Ratzinger wnioskuje, że proklamacja równości
związków homoseksualnych z małżeństwami byłaby aprobatą wewnętrznego
nieuporządkowania, a jednocześnie uczyniło by je aktualnym modelem dla społeczeństwa. Byłaby to oznaka zagubienia podstawowych wartości, należących do
wspólnego dziedzictwa ludzkości.
Pod koniec 2012 roku przemawiając do Kurii Rzymskiej Papież poruszył
temat nowej filozofii seksualności gender. Dokonał analizy kryzysu rodziny,
stwierdził przy tym, że nie można patrzeć na nią jedynie jako na „określoną formę społeczną”. Słusznie przestrzegał, że stawka jest o wiele wyższa – głównym
celem jest tutaj sam człowieka, chodzi o odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek
i „co należy czynić, aby być człowiekiem we właściwy sposób”. Jest to jednocześnie pytanie o wolność człowieka, o zdolność do podejmowania przez niego
zobowiązania na całe życie, o pokusę ucieczki od cierpienia. Co ciekawe stawiając te pytania, Benedykt XVI powoływał się na opinię wielkiego rabina Francji,
Gillesa Bernheima. Bernheim w traktacie, który Ojciec Święty określił jako „starannie udokumentowany i głęboko poruszający” pisze o ataku na prawdziwą
postać rodziny, której conditio sine qua non są ojciec, matka i dziecko. Zdaniem
rabina likwidacja dwoistości mężczyzny i kobiety jako faktów, wypływających
ze stworzenia, nieuchronnie doprowadzi do tego, że nie będzie już rodziny, określonej na początku stworzenia. W tej sprawie zarówno głowa Kościoła katolickiego jak i wielki rabin Francji mówili jednym głosem – szturm na instytucję
rodziny objawia się w filozofii seksualności gender, wedle której płeć nie stanowi pierwotnego faktu natury, który człowiek musi przyjąć i wypełnić sensem, ale
15
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jest zaledwie rolą społeczną, o której decyduje się autonomicznie. Przed takimi
manowcami antropologii Papież wyraźnie przestrzegał: „Człowiek kwestionuje,
że ma uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzującą
istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i postanawia, że nie została ona
jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć. To zakwestionowanie biblijnej wizji człowieka, stworzonego jako kobieta i mężczyzna, w
którym kwestionowanie natury kończy się manipulacją, wymierzoną przeciw
zamysłowi Boga-Stwórcy”16.
Ideolodzy gender już nawet nie próbują ukrywać tego, że ich zdaniem, nie
istnieją kobiety i mężczyźni, z racji na to, że biologiczne różnice nie mają znaczenia, zatem – zdaniem genderystów – jeśli zniesione zostaną różnice w „wychowaniu” tych, którzy cieleśnie wyglądają na kobiety i mężczyzn, to jedni i
drudzy będą mieli te same umiejętności, zainteresowania i postawy. Tego typu
teorie brzmią co najmniej absurdalnie i mogą wywoływać pusty śmiech. Powyższe rozumowanie prowadzi do konkluzji, że nie będzie już mężów i żon, ojców
oraz matek, a jedynie nieokreślone biologicznie osoby, mogące być kimkolwiek i
mające prawo dowolną liczbę razy zmieniać swoje przekonania w temacie tzw.
płci „odczuwanej”. Najwięcej szkód rozpowszechnianie takiej ideologii wyrządza rzecz jasna rodzinie, w szczególności dzieciom, a w dalszej perspektywie
społeczeństwu i narodowi. Trudno się dziwić, że osoby takie jak pani Gabriele
Kuby, ks. prof. Paweł Bortkiewicz czy ks. prof. Dariusz Oko, którzy przedstawiają informacje na temat destrukcyjnych dla małżeństwa, rodziny i społeczeństwa skutków ideologii gender, stają się celem agresywnego ataku ze strony
funkcjonariuszy „nowego wspaniałego świata”. Posługując się wzniośle brzmiącymi hasłami, za którymi kryje się treść im zaprzeczająca, nawiązują do tradycji
rewolucji francuskiej, kiedy dokonywano rzezi niewinnych istot pod egidą „równości, wolności i braterstwa”. Pierwszymi spadkobiercami tego nurtu byli „bohaterowie” krzewiący marksizm i leninizm. W jednym z tekstów ks. Marek Dziewiecki określił działania ideologów gender mianem dążenia „do równouprawnienia kobiet i mężczyzn, do promocji zdrowia „reprodukcyjnego”, do wolności
wyboru, do tolerancji zakazu wszelkiej dyskryminacji. W rzeczywistości dążą
oni do wyeliminowania ludzi, który potrafią w samodzielny i krytyczny sposób
myśleć, decydować i kochać. W ich miejsce chcą uformować człowieka, który
uwierzy w to, że kryterium jego tożsamości jest zmienna i subiektywna „orientacja” seksualna, a także w to, że sensem jego życia jest zaspakajanie popędów
poprzez szukanie ciągle nowych form „ekspresji” seksualnej”17.
Warto w tym miejscu jeszcze raz wrócić do wspomnianego już programu
edukacyjnego „Równościowe przedszkole”. Otóż przeciwko indoktrynacji dzieci
16
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w „Trzynastce” czyli przedszkolu publicznym w Rybniku zaprotestowali rodzice.
Niestety dyrektor placówki doszła do wniosku, że dla pociech owych rodziców
miejsca w przedszkolu nie ma, gdyż akurat w tej grupie, każde z dzieci wychowywane będzie „w duchu tolerancji i równości”. Tymczasem tuż za zachodnią
granicą prawo jest jeszcze bardziej restrykcyjne i podporządkowane poprawności
politycznej. W Niemczech rodzice, którzy chronią swoje dzieci przed szkoleniami z masturbacji, są karani grzywną, następnym zagrożeniem jest więzienie, aż
wreszcie – jeżeli i to nie poskutkuje – dzieci są im odbierane i kierowane do państwowych ośrodków lub rodzin zastępczych.
Twórczynie programu „Równościowe przedszkole” twierdzą, że właśnie
w okresie przedszkolnym najskuteczniej i jednocześnie najłatwiej jest niwelować
rozbieżności, które ich zdaniem są efektem wpływu środowiska rodzinnego, a
także przełamywać „stereotypowe podejście do płci”. Wśród metod można znaleźć czytanie bajek, np. tej o dzielnej księżniczce ratującej delikatnego księcia, a
miast siedmiu krasnoludków i Sierotki Marysi pojawia się siedem rusałek i Sierotek Marian. Kolejnym etapem edukacji ma być przekazywanie „wiedzy” na
temat wielopokoleniowych cierpień kobiet zmuszanych do siedzenia w domu
oraz o bohaterskich sufrażystkach walczących z okrutnym patriarchatem. Program zaopatrzony jest ponadto w pomoce naukowe jak np. „Mała książka o feminizmie” czy gra Gender Quiz. Polega ona na opuszczeniu przez troje lub
czworo dzieci (wraz z nauczycielką) sali, zdecydowaniu na zewnątrz kim będą –
chłopiec czy dziewczynka? – a po powrocie pozostałe dzieci mają odgadnąć ich
płeć na podstawie ich ruchów i zachowania18.
Powyższe zjawisko jawi się jako bezpardonowa i całkowicie już otwarta
walka z rodziną w jej tradycyjnej formie, złożoną z ojca, matki oraz dzieci, których płeć jest determinowana biologicznie od samego poczęcia. Rodziną, w której wychowanie dziecka jest obowiązkiem, ale i prawem rodzica, a szkoła – w
szczególności zaś program jej nauczania – ma stanowić cenną pomoc dla rodziny, tak we wpajaniu wiedzy, jak i wartości, na których budowane były całe pokolenia i zachodnioeuropejska cywilizacja. Celną pointą dla opisanego zagrożenia
wydaje się być ironia Rafała A. Ziemkiewicza, który w jednym ze swoich felietonów drwił: „Nie ma żadnej ideologii gender! No przecież nie ma żadnej ideologii gender! Ha! Ha! Ha!” – a następnie pytał – „Nie ma? To czym zajmują się
te paniusie na wydziale „studiów nad rodzajem”? A one się zajmują nauką –
odpowiada salon. Bo gender to nie ideologia, to dziedzina nauki – badania nad
płcią kulturową.” Taką samą nauką był w czasach realnego socjalizmu marksizm,
określany wówczas „marksizmem-leninizmem” czyli badania nad walką klas
(feministki uważają, że „kobiety są klasą społeczną w sensie marksistowskim”).
Norweski gwiazdor TV Harald Eia nakręcił film, w którym dokonuje konfrontacji „naukowców” od gender z ludźmi nauki z innych dziedzin. Najistotniejsze w
18
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tej historii jest to, że po emisji tego filmu Uniwersytet w Oslo podjął decyzję o
zamknięciu Wydziału Gender. Okazuje się więc, że nie trzeba wcale specjalisty
neurofizjologa, by wiedzieć, że mózgi kobiety i mężczyzny są inne i inaczej działają, wystarczy zdrowy rozsądek19. A tego zaś zabrakło pani prof. Monice Płatek,
znanej karnistce, która podczas debaty z organizowanej przez Koło Naukowe
Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych na UKSW stwierdziła że „w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a nawet więcej
niż w związkach różnopłciowych”20.
5. Podsumowanie
Jako podsumowanie całej dysertacji warto odwołać się do problemu kobiecości i męskości w dzisiejszej rzeczywistości, co jednocześnie stanowi nawiązanie do postulowanego wzorca delikatnego i słabego mężczyzny m.in. w „Równościowym przedszkolu”, ale też do słów Benedykta XVI z początku wywodu,
kiedy to wzywał do odwagi młodych ludzi. Bo może właśnie zatarcie tego elementu, wyraźne go osłabienie sprawia, że sypie się cały system wartości rodzinnych. Ktoś przecież musi walkę podjąć…
Coraz częściej daje się zauważyć, że lansowany jest typ mężczyzny słabego, delikatnego, niepodkreślającego swojej męskości, kreowane jest to w całkowitym oderwaniu od natury mężczyzny. Męska duchowość bowiem rozpostarta
jest pomiędzy lwem i barankiem. Trudno jest dzisiaj człowiekowi odnaleźć taki
wzorzec mężczyzny, którego możnaby określić lwem. W tym świecie, który opisany został powyżej ciężko dostrzec taką postać. Tym większą trudność stanowi
znalezienie w chrześcijańskiej rzeczywistości takiej postaci, która jednocześnie
będzie mężczyzną-lwem oraz barankiem. Amerykański aktor Jon Voight, odtwórca tytułowej roli w filmie „Jan Paweł II” właśnie Papieża Polaka określił
mianem „mężczyzny o sercu lwa”21. W duchowości mężczyzny można znaleźć
realne exemplum „lwa”: to mężczyzna walczący o kogoś, taki, który nie boi się,
że podczas walki będzie prześladowany, który walczy z miłości, bardziej „o kogoś”, a nie „z kimś”, nawet jeżeli walka „z kimś” będzie częścią walki „o kogoś”. Być może właśnie współczesnemu mężczyźnie, aby mógł być lwem, brakuje takiego zaangażowania, które będzie prawdziwym „daniem serca”22.
Streszczenie
„Rodzina jest fundamentem społecznym. Rodzina jest tak stara jak ludzkość, jeżeli ją rozmontujemy, rozpadnie się nam społeczeństwo”. Te słowa abp
19
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Henryka Hosera najlepiej oddają wagę jaką ma instytucja rodziny oraz pozycję
jaką powinna mieć zagwarantowaną w państwie i społeczeństwie. To właśnie w
rodzinie swoje podstawy ma zdrowe społeczeństwo obywatelskie, to na niej budowane winny być wszelkie elementy życia publicznego, zaś posiadanie wpływu
na jej rozwój lub degradację jest de facto kluczem do siły bądź upadku społeczeństwa jako całości, a co za tym idzie obywatela jako jednostki. Uświadomienie sobie tego faktu pozwala zrozumieć jakie są przyczyny ataków na rodzinę w
tradycyjnej jej formie i proponowanie miast niej alternatywnych form kształtowania życia młodym ludziom. Jednocześnie można poznać motywację całych
grup obrońców rodziny jako instytucji w klasycznym rozumieniu jej roli ze
wszystkimi konsekwencjami w postaci wartości - kolokwialnie rzecz nazywając „wynoszonych z domu”. Nietrudno dzisiaj zaobserwować jak zmieniało się społeczeństwo na przestrzeni ostatnich 25 lat, także w odniesieniu do funkcjonowania rodziny w okresie PRL, a tym bardziej w okresie przedwojennym. Rola rodziny nie zamyka się bowiem jedynie do przygotowania do życia na rzecz domu,
do założenia w przyszłości nowej rodziny, lecz również powinna być najlepszą
szkołą wartości i to w niej swoje źródło ma naród jako zbiorowość.
Silna rodzina to gwarancja silnego państwa opierającego swoje instytucje
na elitach zbudowanych z kolei na ludziach, którzy wynieśli z domu honor, szacunek dla drugiego człowieka i cały szereg wartości, do których przywiązanie
gwarantuje chęć działania dla dobra ogółu w oparciu o reguły, które nie mogą
ulegać relatywizmowi. W otaczającym nas świecie, gdzie wszystko wydaje się
znajdować się na biegunie całkowicie przeciwnym przywołanej przeze mnie
wizji ataki na rodzinę mają na celu utrzymanie status quo i niedopuszczenie do
zmian. W swoim wystąpieniu oraz późniejszym artykule będę chciał przedstawić
zarówno model rodziny w rozumieniu Kościoła Katolickiego, jak i odnieść się w
skrócie do ewolucji instytucji rodziny na przestrzeni XX i XXI wieku, przedstawić konkretne zagrożenia (ideologia gender, małżeństwa patchworkowe, związki
poliamoryczne czy też przyczyny rozpadów rodzin), a także odnieść się do
wpływu jaki wychowanie w domu ma na edukację dzieci w szkołach.
Summary
A battle with the traditional family model in the present world – causes
and effects.
“A family is the social foundation. A family is as old as humanity. If we
put it into pieces we put the society into pieces.” These words of archbishop Henryk Hoser show the importance of the family and the place it should have in a
country and the society. It is the family where the healthy society has its roots.
The family is also the foundation on which all the elements of the public life
should be built. Gaining power to control family’s development or its degradation is in fact the key to the power or the fall of the society as a whole and, what
comes after it, the fall of the citizen as an individual. The realization of the fact
allows to understand the causes of the attacks which suffers the family in its tra-
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ditional form. It also helps to notice that instead of traditional family there are
propositions of an alternative forms of creating young people’s lives. At the same
time, there can be known the motivation of the whole groups of defenders of the
family in its traditional form with every moral consequence that were taught at
home. It is not difficult to observe how the society changed during last 25 years.
The changes refer to how a family run in the PRL period as well as to pre-war
period. The role of a family does not end on preparing to life in the future house
and to start one’s own family. It should be the best school of values and the
source of a nation as a collective.
A strong family is a guaranty of a strong country which builds its institutions on elites built on people who were taught the honor, respect for others and
all kind of values which guarantee the inspiration for acting for other people’s
good. The rules of their acting should not be affected by relativity. In today’s
world, where everything seems to be on a pole totally different from described
above vision, the point of the attacks made on the family is to sustain status quo
and to not allow to make changes. In my performance and the later article I
would like to present a model of a family in the Catholic Church teaching and
shortly refer the evolution of the institution of the family during XX and XXI
century. I will also mention the certain dangers (gender ideology, patchwork
marriages, poliamoric relationships or the causes of the destruction of the family). Last but not least will be the influence of the upbringing at home on the
school education.
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Renata Husarz (KUL)
Znaczenie rodziny we współczesnym świecie
Wstęp
„Rodzina jest wyrazem pochodnym od ród ‘ród, plemię’, utworzonym
formantem -ina, w polszczyźnie obecnym od najdawniejszych czasów. Ma ogólnosłowiański zasięg występowania, por. czes. rodina, ros. rodina, chorw. radina,
bułg. rodina. Są to kontynuanty prasłowiańskiego *rodina ‘pokrewieństwo, spokrewnione osoby; członkowie tego samego rodu; ziemia rodowa’.” 1 Przytoczona
etymologia jest znaczeniem językowym, natomiast pod względem emocjonalnym
i osobistym słowo „rodzina” każdemu człowiekowi przywodzi na myśl inne skojarzenia. Jedni łączą go z obrazem ciepłej babci, zawsze gotowym do pomocy
tatą, czy rodzeństwem, na które można w każdej chwili liczyć. Innym słowo „rodzina” z wielu względów może kojarzyć się mniej pozytywnie. Są też takie osoby, które nie łączą z nim żadnych wspomnień, czy refleksji. Brak jest w ich głowie i sercu pamiątek po bliskich, ponieważ mogli ich nigdy nie poznać. Taki stan
rzeczy może wynikać z całego szeregu czynników. We współczesnym świecie
pewne wartości, które od wieków wydawały się być pewną stałą, zaczynają
przybierać inny kształt niż miały dotychczas. Często też po prostu tracą w pewnych środowiskach na wartości. Kogo lub co winić za taki stan rzeczy: szybki
rozwój technologii, który w swoim założeniu miał człowiekowi pomóc i ułatwić
życie? Ciągły pęd do posiadania, zastępujący „być” na „mieć”? Zniecierpliwienie
i brak zrozumienia w kontakcie z drugim człowiekiem? Być może odpowiedź na
te pytania powinna stanowić odzwierciedlenie indywidualnych odczuć. Prawda
jest jednak taka, że jakkolwiek nie przedstawiałaby się sytuacja to człowiek ponosi za nią odpowiedzialność. Indywidualnie i grupowo. Tak samo rzecz ma się
w przypadku instytucji jaką jest rodzina.. Dzieci pragną mieć oboje rodziców, a
małżeństwa posiadać potomstwo. W domu każda osoba ma do spełnienia pewną
rolę, posiada zakres obowiązków.
Jednak jak przedstawia się sytuacja gdy matka lub ojciec zostają sami z
dzieckiem, dzieci zostają osierocone, osoby starsze osamotnione lub bez dachu
nad głową? Jeśli ktoś nie znalazł się w jednej z powyższych okoliczności zapewne może jedynie przypuszczać jak ciężko jest wtedy radzić sobie z kolejnym
dniem i brać na barki prozę życia. Od początku XXI wieku model rodziny patriarchalnej – w której to głowę rodziny stanowił ojciec – zaczyna zmieniać się
w: konkubinaty, kohabitacje, czy rodziny zrekonstruowane. Jak wyjaśnia Małgorzata Żmudzka-Kosała w swoim artykule, konkubinat jest związek polegającym
1
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na zasadzie partnerstwa, lecz bez wspólnego zamieszkiwania. Kohabitacja jest
formą pożycia, bez jego formalizowania. Natomiast rodzina zrekonstruowana
tworzona zostaje po śmierci jednego z małżonków lub po rozwodzie2.
2. Rodzina w wybranych aktach prawnych i piśmiennictwie
Aktem najwyższej rangi na gruncie prawa polskiego jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Analizę przepisów legislacyjnych w obszarze
rodziny, rodzicielstwa, bycia ojcem, matką oraz dzieckiem należy zatem rozpocząć właśnie od Konstytucji. Artykułami, które bezpośrednio odnoszą się do
poruszanej tematyki są:
Art. 18.
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 23.
Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta
nie narusza postanowień art. 21 i art. 22. ją się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 33.
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa
w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
Art. 47.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego,
czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
Art. 48.
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,
a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu.
Art. 48.
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,
a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu.

2

http://wychowanie-dziecka.bloog.pl/id,328154952,title,Polska-rodzina-kondycjarodziny-terminy-definicje-dane-statystyczne,index.html?smoybbtticaid=612efc, artykuł:
Polska rodzina – kondycja rodziny: terminy, definicje, dane statystyczne, 2010 r.
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Art. 53 pkt 3:
3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48
ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 71.
1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy
władz publicznych, której zakres określa ustawa.
Art. 72 pkt 2:
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych3.
Niezwykle pomocnym głosem w rozważaniach nad przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest komentarz Wiesława Skrzydło. Co do artykułu 18: „Konstytucja gwarantuje ochronę prawną i opiekę państwa rodzinie,
macierzyństwu i rodzicielstwu. Oczywiście formy i rodzaje tej pomocy nie
mogą być sprecyzowane w ustawie zasadniczej, jest to bowiem zadanie dla
bieżącego ustawodawstwa.
Wobec sporów i kontrowersji, jakie pojawiły się w toku prac nad Konstytucją, a także w obliczu żądań mniejszości seksualnych domagających się uznania ich praw do zakładania rodziny i zawierania związków małżeńskich, Konstytucja jednoznacznie rozstrzyga tę kwestię, stanowiąc, iż tylko związek kobiety i
mężczyzny jest prawnie uznawany przez państwo i tylko taki związek korzysta z
ochrony i opieki Rzeczypospolitej”. Odnośnie artykułu 33: „Treść tego artykułu
stanowi rozwinięcie i konkretyzację postanowień zawartych w art. 32, choć
przedmiotem tej regulacji jest szczególna materia, ma on zapewniać równość
kobiet i mężczyzn. Wspomniany w art. 32 zakaz dyskryminacji z jakichkolwiek
przyczyn dotyczy także zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Jednakże tradycja i praktyka spotykana w życiu społecznym i gospodarczym dowodzą, że
zagwarantowanie równości bez względu na płeć to sprawa niezwykle trudna do
osiągnięcia, bowiem w naszej rzeczywistości występują liczne przypadki innego
traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do stanowisk, urzędów, pracy. Zatem
w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia”4.
Kolejnym aktem nad którym warto pochylić się w trakcie analizy tematu
jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku. Przepisami wartymi uwagi są:

3

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483)

4

W. Skrzydło – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wydanie VII.
Lex, 2013
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Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia,
że wstępują ze sobą w związek małżeński.
Art. 113. § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
Art. 115. § 1. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.
§ 2. Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy,
gdy osoba przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego małżonka5.
Kolejną niezwykle istotną ustawą jest Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży.
Art. 4 pkt 1:
Do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o
wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji6. Następnym aktem prawnym mówiącym o interesującej nas materii
jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jej wstęp stanowi:
„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla
zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny,
która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem
rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się
i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może
być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami - uchwala się, co następuje (…)”7.
Przepisy powyższej ustawy warto byłoby przytoczyć w całości, jednak niniejsza publikacja na jedynie na celu zakreślenie zakresu jaki obejmuje polskie
ustawodawstwo w granicach pojęcia i instytucji jaką jest rodzina dlatego warto
jest zapoznać się nie tylko z pojedynczymi przepisami. Oczywiście przytoczone
akty prawny nie są w żądnej mierze katalogiem wyczerpującym analizę legislacji. Kolejnymi traktującymi o danej materii są m. in.: Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149
poz. 887); Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U.Nr175,poz.1362); Ustawa z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz.
5

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59)
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. - Dz. U. 1993 nr 17 poz. 78.
7
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
(Dz. U. Nr 149, poz. 887)
6
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1457); Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493); Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425);
2. Opinia Polaków na temat modelu rodziny
W tym miejscu warto przyjrzeć się badaniu „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie” z marca 2013 roku, które przeprowadziło Centrum Badań Opinii
Publicznej w Warszawie. Na przykład na pytanie: Jaki rodzaj związku między ludźmi
uznał(a) by pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, pana(i) zdaniem rodzinę tworzy (tworzą)…. badani – w porównaniu z rokiem 2006 - odpowiedzieli:
1. Małżeństwo z dziećmi : 100 (2006); 99 (2013)
2. Matka (ojciec) samotnie wychowująca (y) dziecko lub dzieci : 89
(2006) ; 91 (2013)
3. Osoby pozostające w związku nieformalnym (konkubinacie)
wychowujące dzieci z tego związku: 71 (2006); 78 (2013)
4. Małżeństwo bez dzieci: 67 (2006); 71 (2013)
5. Osoby pozostające w związku nieformalnym (konkubinacie)
nieposiadające dzieci: 26 (2006); 33 (2013)
6. Związek osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) wychowujących
wspólnie dziecko (dzieci) jednej z nich: 9 (2006); 23 (2013)
7. Związek osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) wychowujących
wspólnie dziecko (dzieci) niewychowujących dzieci: 6 (2006); 14 (2013).8
Powyższe dane obrazują w jakim stopniu podejście Polaków do kwestii
posiadania, czy zakładania rodziny zmieniło się na przestrzeni tych 7 lat. Wydaje
się jasnym, iż zakres tolerancji znacząco się zwiększył.
„Jak wynika z deklaracji, wśród najważniejszych wartości, jakimi Polacy
kierują się w swoim codziennym życiu, szczęście rodzinne zajmuje niezmiennie
pierwsze miejsce. W lutowym badaniu2 wskazało na nie w tym kontekście ponad trzy czwarte ogółu ankietowanych (78%), a więc dokładnie tyle samo co
pięć lat wcześniej. Na drugiej pozycji ze zdecydowanie mniejszą liczbą wskazań
(58%) znalazło się zdrowie, na trzecim – spokój (do najważniejszych wartości
zaliczyło go 47% respondentów), a na czwartym uczciwe życie (46%). Mniej
więcej dwie piąte Polaków za istotne w swoim życiu uznało grono przyjaciół
(42%), szacunek innych ludzi (42%) oraz pracę zawodową (41%), a ponad jedna
czwarta (26%) wskazała w tym kontekście wiarę religijną. Za stosunkowo najmniej ważne z perspektywy codziennej egzystencji badani uważają: życie pełne
przygód i wrażeń (6%), udział w demokratycznym życiu społeczno-politycznym
(4%) oraz sukces i sławę (4%).
W ciągu ostatnich pięciu lat w zasadzie nie zmieniła się hierarchia podstawowych wartości cenionych przez Polaków, minimalnie zyskała na znaczeniu
jedynie przyjaźń. Bardziej znaczące zmiany dotyczą natomiast wartości uzna8

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF - BS/33/2013, rys. 4, s. 6
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wanych za nieco mniej istotne w codziennym życiu. Od 2008 roku wyraźnie
ubyło respondentów szczególnie ceniących pomyślność ojczyzny (spadek o 8
punktów), wykształcenie (spadek o 7 punktów) oraz dobrobyt i bogactwo (spadek o 5 punktów). Nieco mniejsze znaczenie przypisywane jest obecnie również
pracy zawodowej (spadek o 3 punkty) oraz możliwości udziału w demokratycznym życiu społeczno-politycznym (spadek o 2 punkty). Minimalnie przybyło
tych, którzy za istotne w swojej codziennej egzystencji uznają kolekcjonowanie
przygód i wrażeń (wzrost z 4% do 6%)9.
3. Rodzina w słowach papieży
Nie od dziś wiadomo, ze wszyscy nowożytni Papieże przykładali i przykładają wielką wagę do instytucji jaką jest rodzina dla współczesnego świata,
nowoczesnego człowieka i jego życia codziennego. Człowiek bez rodziny byłby
nikim. Jego życie byłoby jałowe, puste i samotne. Aby pamiętać o tym należy
wracać do słów, które odnoszą się bezpośrednio do nas, chrześcijan, ale także
całego gatunku ludzkiego. Warto pamiętać, że to właśnie święty Jan Paweł II
był inicjatorem Światowych Spotkań Rodziny. W tym miejscu należy pochylić
się na słowami świętego Jana Pawła II, tak często przecież nazywanym Papieżem rodzin:
„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów
najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z
nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we
wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i
brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak
więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w
takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową.
Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie
urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności - to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym
horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również o „rodzinie ludzkiej”, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi?”10.
„Wśród najważniejszych dokumentów Jana Pawła II o rodzinie, obok
wspomnianego już Listu do rodzin (1994 r.), są także: Adhortacja Posynodalna
Familiaris Consortio (1981 r.), List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II
Mulieris Dignitatem (1988), Encyklika Evangelium Vitae (1995 r.), List Ojca
9

Ibidem, str. 5-6
Święty Jan Paweł II, papież, 1994 rok. (List do rodzin, nr 2)
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Świętego Jana Pawła II do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku (1999
r.) oraz monumentalne dzieło – katechezy środowe Mężczyzną i niewiastą stworzył ich….”11. Niezwykle ważne słowa wypowiedział Papież Benedykt XVI na
VII Światowym Spotkaniu Rodzin w Mediolanie „Rodzina, praca, święto: trzy
dary Boże, trzy wymiary naszej egzystencji, które powinny znaleźć zgodną równowagę”. Natomiast w wystąpieniu z 6 czerwca 2005 roku do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej „Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i
wiary” Papież Benedykt XVI powiedział m. in.: „Już od dwóch lat działalność
misyjna Kościoła rzymskiego skupia się przede wszystkim na rodzinie, nie tylko
dlatego że ta podstawowa ludzka społeczność żyje dziś pośród licznych trudności
i zagrożeń, i w związku z tym w szczególny sposób potrzebuje ewangelizacji i
konkretnego wsparcia, ale i dlatego, że chrześcijańskie rodziny odgrywają decydującą rolę w wychowaniu w wierze i w budowaniu Kościoła jako wspólnoty, to
one stanowią o jego zdolności do misyjnego oddziaływania w różnych życiowych sytuacjach oraz do przemieniania w chrześcijańskim duchu panującej kultury i struktur społecznych. (…)Podstawowym założeniem, które należy przyjąć
za punkt wyjścia, aby zrozumieć, na czym polega misja rodziny w chrześcijańskiej wspólnocie oraz jej zadania w dziedzinie formacji osoby i przekazu wiary,
jest zawsze znaczenie małżeństwa i rodziny wpisane w zamysł Boga — Stwórcy
i Zbawiciela. Dzisiejszego wieczoru to właśnie będzie treścią mojego rozważania, nawiązującego do nauczania zawartego w Adhortacji apostolskiej Familiaris
consortio (cz. II, nn. 12-16)”12.
Podsumowanie
Niniejsza publikacja dotyczy niezwykle istotnej kwestii jaką jest znaczenie rodziny we współczesnym świecie. W dobie XXI wieku zalety, czy przymioty straciły na wartości natomiast bardzo mocno uwypukla się takie, które w latach poprzedniego wieku uznane byłyby za niedopuszczalne. Gdzie upatrywać
źródeł takiego stanu rzeczy? Czy w stale zmieniającej się rzeczywistości, które
pochłonięta została przez mass media XXI wieku? Czy być może tak zwana
„ludzka znieczulica” wynika z braku możliwości porozumienia i orientacji wyłącznie na własną osobę i własny „interes”? Przecież każdy człowiek w głębi
duszy marzy o posiadaniu pełnej, zdrowej, kochającej się rodziny. Jednak czym
jest ta dzisiejsza „rodzina”? Jaką formę przybrała, jaką formę powinna według
nas mieć lub w co powinna się zamienić? Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytania na przykładzie aktów prawnych czy wystąpień świętego Jana Pawła
II, czy Benedykta XVI należy pamiętać, że rodzina jest podstawą wszelkiego
istnienia. To ona daje początek życiu, to ona później to życie kształtuje.
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Streszczenie
Niniejsza publikacja dotyczy niezwykle istotnej kwestii jaką jest znaczenie rodziny we współczesnym świecie. W dobie XXI wieku zalety, czy przymioty straciły na wartości natomiast bardzo mocno uwypukla się takie, które w latach poprzedniego wieku uznane byłyby za niedopuszczalne. Gdzie upatrywać
źródeł takiego stanu rzeczy? Czy w stale zmieniającej się rzeczywistości, które
pochłonięta została przez mass media XXI wieku? Czy być może tak zwana
„ludzka znieczulica” wynika z braku możliwości porozumienia i orientacji wyłącznie na własną osobę i własny „interes”? Przecież każdy człowiek w głębi
duszy marzy o posiadaniu pełnej, zdrowej, kochającej się rodziny. Jednak czym
jest ta dzisiejsza „rodzina”? Jaką formę przybrała, jaką formę powinna według
nas mieć lub w co powinna się zamienić?
Summary
Family significance in contemporary world
The word ‘family’ may bring one to mind different associations connected
e. g. with the image of warm grandmother, dad who is always ready to help and
siblings you can count on. To other this word can be associated less positively.
There are also people who do not connect any memories or reflections with ‘family’ word – due to a number of factors. Some values that for centuries seemed to
be a constant have new meaning nowadays. Often, they just lose on value in certain environments. Whom or what to blame? The rapid development of technology? The constant urge to possess which replacing ‘to be’ to ‘ to have’? Impatience and lack of understanding in relations with another human being? Perhaps
the answer to these questions should reflect individual feelings.
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Justyna Anna Gutka (KUL)
Małżeństwo i rodzina na tle współczesnych zagrożeń
Wstęp
Małżeństwo jest to „uznany i regulowany przez prawo trwały związek
mężczyzny i kobiety zawarty dla utworzenia rodziny”. Małżeństwo to mąż i żona, czyli para małżeńska1. Rodzina jest to wspólnota składającą się z małżonków
i dzieci oraz osób związanych pokrewieństwem, a więc krewni, powinowaci 2.
Instytucja ta jest to szczególna wspólnota, która występuje we wszystkich cywilizowanych społeczeństwach gwarantując im ciągłość biologiczną oraz kulturową. Zaspokaja takie potrzeby człowieka jak potrzeba miłości, przynależności,
samorealizacji oraz poczucia bezpieczeństwa3.
W ostatnim czasie z niepokojem obserwuje się niedomagania tej podstawowej komórki społecznej, dlatego istotne jest podejmowanie zagadnień takich
jak miłość, małżeństwo oraz rodzina. Rozważając przyczyny rozpadania się małżeństw należy wziąć pod uwagę czynniki natury socjologicznej, psychologicznej
oraz religijno-moralnej. Obecnie ma miejsce atak na podstawowe wartości ludzkie i religijne, dlatego należy chronić małżeństwo i rodzinę, „zwłaszcza wtedy,
gdy ludzki egoizm, kampanie antyprokreacyjne, polityka totalitarna, a także nędza i ubóstwo materialne, kulturowe i moralne, jak również mentalność hedonistyczna i konsumpcyjna niszczą źródło życia”4.
Podejmując problematykę małżeństwa i rodziny można wymieniać szereg
zagrożeń, z którymi się borykają. Nie sposób jednak na potrzeby niniejszego
tekstu wyszczególnić wszystkich, gdyż warto również wskazać jak rodzina może
bronić się przed niebezpieczeństwami, jakie niesie cywilizacja śmierci, o której
często mówił Święty Jan Paweł II.
1. Kryzys małżeństwa i rodziny
Młodzi ludzie zawierając związek małżeński przepełnieni są nadzieją, że
będą zawsze szczęśliwi. Jednak to, co dzieje się w ich wzajemnej relacji po
dwóch, czy dziesięciu latach niejednokrotnie ich zaskakuje i przerasta. Dotąd
bliscy sobie i kochający się ludzie zaczynają obdarzać się raniącą nienawiścią.
Rozczarowani sobą nawzajem i wspólnym życiem wkraczają na drogę kryzysu.
Jest to jeden z problemów dotykających wiele małżeństw i rodzin. Wzajemna
niechęć, a nawet nienawiść może objawiać się sporadycznie jako epizod spowo1

B. Dunaj (red.), Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1999, s. 253.
Tamże, s. 500.
3
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 305 – 306.
4
Jan Paweł II, Christifideles laici, Rzym 1988, s. 40.
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dowany zranieniem doznanym ze strony współmałżonka lub może być obecna, w
związku dwojga ludzi cały czas.
Obecnie wiele jest rodzin szczęśliwych oraz wiele jest skłóconych. Często
bliscy sobie ludzie sprzeczają się, biją, wyzywają, drwią z siebie, oskarżają, wychodzą trzaskając drzwiami, czy zamykając się w sobie. Być może wypaliły się,
w takich domach wszystkie uczucia, a członkowie rodziny czują się samotni 5.
Podkreśla się, że wiele par małżeńskich na samym początku, kiedy konflikt, czy
sytuacja kryzysowa były, w początkowej fazie wcale nie zamierzało się rozwieść.
Wzajemne urazy, zranienia, potyczki słowne, groźby zaprowadziły ludzi do decyzji, od których trudno było zawrócić. Rozwód to pochodna wielu niedojrzale
zawartych małżeństw, czy takich, które nie umiały sobie poradzić z problemami
dnia dzisiejszego. Stanowi ostatni etap unicestwienia więzi uczuciowych pomiędzy małżonkami oraz formalne potwierdzenie śmierci relacji pomiędzy dwojgiem, kiedyś bliskich sobie oraz kochających się ludzi6.
2. Przyczyny rozpadania się małżeństw
Niebezpieczny jest rosnący współczynnik rozpadania się związków małżeńskich, a co za tym idzie rozpad rodziny. Obecnie coraz mniejszy nacisk kładzie się na trwałość relacji małżeńskich, czy rodzinnych. Rozpowszechnia się
przekonanie, że jak w małżeństwie dzieje się źle, czyli kończy się miłość, ludzie
się kłócą, zdradzają, czy inne negatywne zdarzenia to należy zakończyć taki
związek. Znacznie rzadziej brane jest pod uwagę dobro dzieci, które stanowią
najbardziej niewinne ofiary dramatu rodzinnego. Również, w trudnych sytuacjach ratowanie związku małżeńskiego niejednokrotnie jest uważane przez małżonków za niemożliwe, czy niepotrzebne.
Wskazuje się na wiele negatywnych zjawisk przyczyniających się do rozpadu rodziny takich jak alkoholizm, przemoc, bezrobocie, niezgodność charakterów, zdrady, emancypacja kobiet, antykoncepcja, propagowanie liberalnego stylu
życia, niszczenie autorytetów, brak czasu dla siebie nawzajem, niedojrzale zawarte małżeństwa, tzw. wolne związki, niezdolność komunikowania się, czy
nowoczesne technologie. Ponadto obecnie zmianie uległy wzory osobowe małżonka, rodzica i dziecka7. Niepokoi fakt, że w związek małżeński wstępują ludzie
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S. R. Covey, 7 nawyków szczęśliwej rodziny, przeł. B. Jóźwiak, Dom Wydawniczy
Rebis, Poznań 2003, s. 25.
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F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 189.
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R. Nęcek, Wzór osobowy w procesie wychowania, „Wychowawca” 2005, nr 11; P.
Wiliński, Dorośli jako autorytety dzieci i młodzieży, „Remedium” 2005, nr 11 – 12; R.
Daniec, Rodzicielstwo a wychowanie – zagrożenia rodziny w XXI wieku, „Pedagogika
społeczna” 2006, nr 3; W. Muszyński, Szanse i zagrożenia rodziny w ponowoczesności,
[w:] Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W.
Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008, s. 7 – 13.
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niedojrzali psychicznie i społecznie do podjęcia ról – męża, żony, czy rodzica8.
Małżonkowie stawiają sobie coraz większe wymagania, a przy tym sami nie wiele chcą dawać od siebie. Wybierając partnera na całe życie chcą, aby spełniał
takie kryteria jak odpowiedni status materialny, stanowisko, posiadane dobra
materialne, czy prowadzony styl życia.
Współcześnie zagrożenie stanowi tzw. wolna miłość, która stanowi jeszcze poważniejsze niebezpieczeństwo, kiedy opierana jest na tzw. prawdziwym
uczuciu. Takie podejście czyni osobę niewolnikiem ludzkich namiętności oraz
instynktów, co podkreślał św. Tomasz. Konsekwencje takiego pojmowania miłości ponoszą nie tylko małżonkowie, ale także ich dzieci. Kolejną antytezą prawdziwej miłości jest wolność bez odpowiedzialności stanowiąca, w połączeniu z
ludzkimi słabościami zagrożenie dla rodziny9. Poważny problem, z jakim borykają się rodziny stanowi uzależnienie od alkoholu. Z tym wiążą się także inne
formy patologicznych zachowań takie jak przemoc, gwałty, pobicia, czy zdrady.
W takim domu człowiek doświadcza przykrości oraz frustracji10.
Konsumpcyjny styl życia spowodował, że ważniejsze od obdarowania
dziecka, czy współmałżonka miłością jest zapewnienie dóbr materialnych, których człowiek niekoniecznie do szczęścia potrzebuje. Pogłębia to przepaść dzielącą bliskich sobie ludzi, mieszkających w jednym domu, ale jakby obok siebie11.
Również jednym z poważnych zagrożeń małżeństwa i rodziny jest zjawisko biedy i bezrobocia. Bezrobocie stanowi poważne zagrożenie dla dzisiejszej rodziny,
która w celu realizacji podstawowych funkcji musi posiadać własność dobrze i
rozsądnie wykorzystywaną. Rodzina jako szkoła różnych wartości oraz norm
ogólnoludzkich, aby mogła wypełniać swoje zadania musi być trwała, mieć zagwarantowane podłoże materialne oraz posiadać i dysponować własnością, gdyż
pozwala ona rodzicom, w sposób swobodny oraz niezależny wychowywać dzieci
oraz zapewnić im wykształcenie12. Ze zjawiskiem bezrobocia i biedy wiąże się
migracja znacznej liczby ludności za pracą, która także przyczynia się do osłabienia więzi emocjonalnych, a nawet rozpadu rodziny13.
8
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Szczególnie niebezpieczny dla trwałości małżeństwa i rodziny jest brak
czasu dla siebie nawzajem. Rozwój nowoczesnych technologii umożliwił dotarcie do innych osób, także członków rodziny, w sposób bardzo szybki. Jednak
spowodował także odciągnięcie od głębszych kontaktów z członkami najbliższej
rodziny, we własnym domu14. Na co dzień kontakty rodzinne ulegają rozmienianiu na drobne, na tysiące gestów, słów, wyrazów twarzy, nastrojów, czy rozbieżnych dążeń powodując poważne zagrożenie dla małżeństwa i rodziny. W sytuacji, kiedy ludzie przestają ze sobą rozmawiać, albo ich rozmowy to fikcja zaczynają żyć obok siebie. Niezdolność komunikowania się ze sobą powoduje poważne konsekwencje, gdyż formy kontaktu mają wpływ na istnienie i trwałość
relacji małżeńskich i rodzinnych15.
3. Dlaczego warto walczyć o rodzinę?
Rodzina to różni ludzie, różne osobowości, różne marzenia i różne ideały.
Każda jest inna i niepowtarzalna. W niej rodzi się i rozwija człowiek. Błogosławieństwem rodziny jest fakt, że nie trzeba być pięknym, mądrym, czy bogatym
żeby do niej należeć. Obecność w niej zagwarantowana jest samym urodzeniem
się. Rodzina to azyl, bezpieczne schronienie w sytuacji, kiedy inni ludzie są rozczarowani człowiekiem. Rodzina jest pełna sił, pełna wad oraz skomplikowana.
Przysparza swoim członkom oprócz ogromnej radości również ogromnych cierpień oraz innych emocji. Nie można twierdzić, że rodziny są wspaniałe, ale na
pewno są ludzkie. Dzieci lepiej rozwijają się w domu rodzinnym, gdzie występuje sieć powiązań międzyludzkich niż gdziekolwiek indziej. Nie możliwym jest
ich pełny oraz prawidłowy rozwój w świecie obcych ludzi, czy nowoczesnych
wynalazków16.
Jan Paweł II słusznie powtarzał, że małżeństwo i rodzina to wielkie dobro.
W encyklice Familiaris consortio pisał, że „rodzina stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości”17. Brak poszanowania dla tych wartości jest poważnym
niebezpieczeństwem18. Rodzina jest czymś tak naturalnym i powszechnym, że
trudno wyobrazić sobie bez niej życie człowieka. Jest podstawowym środowiskiem rozwoju jednostki. Uczy żyć we wspólnocie, czyli społeczeństwie. Tworzą
się w niej określone normy regulujące zachowania jej członków. Z rodziną człowiek związany jest znaczną częścią swojej osobowości oraz pełnionymi rolami
męża, żony, matki, żywiciela rodziny i innymi. Osoba identyfikuje się ze swoją
rodziną oraz przejmuje kultywowane w niej poglądy, postawy, obyczaje, wzory
zachowania i postępowania. Wspólnota rodzinna działając, w sposób prawidłowy
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powoduje, że pomiędzy jej członkami tworzą się właściwe więzi oraz zaspokajane są potrzeby poszczególnych jej członków19.
Na wielu płaszczyznach życia ludzkiego potwierdza się wartość rodziny i
jej wyjątkowa rola w życiu człowieka, Kościoła, narodu, czy państwa. Człowiek,
w momencie przyjścia na świat jest najbardziej bezbronny i na długo taki pozostaje. Rodzice wychowują dziecko oraz dbają o jego rozwój. Wszystko to motywowane jest wielką miłością20. Dla dziecka niezbędne jest uczucie rodziców,
przejawy doceniania i uznania. To daje mu pewność, że jest kochane, potrzebne,
dobre oraz chciane. W bezpośrednich kontaktach dziecko przyswaja wartości,
normy, czy zasady postępowania. Jednostka przez całe swoje życie przebywa w
różnych środowiskach, ale największe znaczenia ma dla niej rodzina, gdyż jest
środowiskiem wyjątkowym ze względu na szczególne więzi jakie łączą jej
członków. Więzi te nie są możliwe do odtworzenia nigdzie indziej. Rodzina staje
się szkołą przygotowującą do życia w społeczeństwie. Rodzice są to pierwsi i
najważniejsi wychowawcy. Poprzez zrodzenie i wynikające z tego więzy krwi są
dla dziecka osobami znaczącymi. Mały człowiek podąża za nimi i ich naśladuje.
To rodzice, jako pierwsi stają się dla niego przewodnikami o niezwykłej sile
oddziaływania oraz dawcami pierwszych uczuć. Często wielu ludzi nie zdaje
sobie sprawy jak bardzo spostrzegawcze są ich dzieci oraz ile myśli i uczuć budzi
w nich osoba rodzica. Dla człowieka bardzo ważne jest, aby mógł dorastać w
pełnej rodzinie otoczony miłością i szacunkiem21, dlatego należy bronić jej praw.
Ponadto rodzina jest niezwykle ważna dla człowieka starszego, który
wchodzi w ostatni etap ziemskiej wędrówki nieuchronnie zmierzając ku wieczności. Ostatnio z przykrością obserwuje się przypadki, kiedy rodzina odtrąca
osobę w podeszłym wieku skazując ją na życie wśród obcych ludzi, w domach
opieki, czy innych instytucjach zajmujących się ludźmi starszymi. Zapomina się
jak ogromną rolę osoby bliskie człowiekowi mają do odegrania w okresie jego
starości. Również nie ceni się osób starszych i ich wkładu w życie rodzinne pomimo słabnących sił fizycznych. Zapomina się jak wiele zadań mają oni do wypełnienia, w wychowaniu młodego człowieka. Nie korzysta się z ich doświadczenia oraz mądrości życiowej.
Dla ludzi starszych, członków rodziny cenna jest obecność, podanie ręki,
czy miłe słowo. Seniorzy również chcą czuć się kochani, akceptowani, czy potrzebni. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy życie osoby starszej zagrożone jest eutanazją
istotne jest, aby członkowie rodzin towarzyszyli swoim bliskim na ostatnim etapie ich życia czyniąc wszystko, aby śmierć przychodziła w sposób naturalny, a
nie sztuczny. Rodzina jest tak ważna dla człowieka, że każdy zarówno zdrowy,
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chory, młody, czy starszy powinien znaleźć w niej swoje miejsce, wśród bliskich
osób otoczony miłością, akceptacją i szacunkiem.
4. Czynniki wpływające na trwałość oraz powodzenie małżeństwa i
rodziny
Rodzina, która będzie w miarę spójna wewnętrznie z powodzeniem obroni
się przed zagrożeniami współczesnego świata. Ważne jest, aby członkowie rodziny dochodzili do porozumienia w kontaktach słownych, gdyż wielu ludzi nie
umie ze sobą rozmawiać. Konsekwencją tego jest, że obok siebie żyją obce osoby, które nie wiele o sobie wiedzą. Prawidłowe kontakty słowne są możliwe, jeśli
małżonkowie, dzieci, rodzice, dziadkowie i inne osoby będą do siebie przemawiać we wspólnym dobrze znanym języku, gdyż słowa mogą mieć wiele znaczeń. Coś innego mogą znaczyć dla osoby, która je wypowiada, a coś innego dla
osoby, która je odbiera. Nie jest rzeczą łatwą odnaleźć wspólne znaczenie słów,
które wpływają na życie człowieka. Ludzie rzadko podejmują trud porozumienia
starając się zrozumieć, co naprawdę autor chciał przekazać. Często człowiek
dopisuje swoją własną interpretację do słów, w innym znaczeniu wypowiadanych. Warto podkreślić, że nie należy być nieufnym wobec osoby rozmówcy, ale
wobec wypowiadanych słów. Należy szukać ich potwierdzenia w tym, co im
towarzyszy, a więc wyrazie twarzy, spojrzeniu, czy tonie. Na przykład serdeczny
ton może zmienić znaczenie słów krytycznych nawet w wyraz uznania. Słowo
stanowi wartość drugorzędną do tonu. Tak więc słowo i ton są bardzo ważne w
kontaktach międzyludzkich, gdyż mogą zarówno łączyć jak i dzielić bliskich
sobie ludzi22. Słowem można wszystko zniszczyć albo wszystko uratować.
Obecnie ludzie zamieszkują w tym samym domu, ale nie nawiązują ze sobą kontaktu, nie spędzają wspólnie czasu zatracając to, co ma znaczenie. Rodzina, aby znaleźć w sobie siłę musi wznieść mury umożliwiające jej określenie
własnej tożsamości i zdefiniowanie siebie. Aby wznieść takie mury należy świadomie wybierać, co akceptować, a co odrzucać. Ważne są – wspólnie spędzany
czas, uroczystości rodzinne, opowieści, tradycje, rytuały, zainteresowania oraz
miejsca, które będą spajały rodzinę23. W pierwszej kolejności należy starać się
zrozumieć drugiego człowieka, a dopiero później samemu poszukiwać zrozumienia. Większość błędów popełnianych we wzajemnych relacji wynika nie tyle
ze złych intencji, ale z braku zrozumienia drugiego 24. Od człowieka zależy, czy
wybuchnie gniewem i się obrazi, czy będzie dążył do pojednania. Jeśli rodzina
będzie na pierwszym miejscu to ważniejsza od zerwania kontaktu będzie miłość,
zgoda oraz wybaczenie25.
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Tym, co nie omija wielu małżeństw jest rozczarowanie sobą nawzajem i
wspólnym życiem. W takiej sytuacji ważna jest postawa każdego z małżonków.
Często przyczyn problemu poszukuje się w drugim człowieku, a w sobie nie
dostrzega się żadnych niedoskonałości. Idąc dalej następuje domaganie się zmian
drugiej osoby, co powoduje tylko pogłębianie się kryzysu. Kiedy dochodzi do
prób „wychowania” partnera trudności pogłębiają się. Rozwiązaniem jest akceptacja rzeczywistego partnera z jego niedomaganiami oraz kochanie go. Może to
zabrzmieć jak klęska jednak jest zwycięstwem miłości dojrzałej, życzliwej, widzącej, w sposób wyrazisty niedoskonałości partnera. Miłość do małżonka staje
się powołaniem oraz służbą człowiekowi26.
Podsumowując nie wolno zapominać, że również dobre rodziny zbaczają z
właściwej drogi i popełniają błędy. Jednak istotne jest, aby rodzina wiedziała
dokąd zmierza oraz która droga jest właściwa, aby mogła ciągle od nowa na nią
powracać27. Każda rodzina jest odmienna i wyjątkowa, ale na pewno wiele z nich
zmaga się z podobnymi problemami, dlatego warto korzystać z wiedzy oraz doświadczenia innych rodzin. Czerpać z ich osiągnięć i błędów. Nie wolno zapominać, że u kresu życia człowiek nigdy nie będzie odczuwał żalu na przykład z
powodu niewygrania jeszcze jednej sprawy, ale na pewno będzie żałował czasu,
którego nie spędził z mężem, żoną, dzieckiem, czy rodzicami. Sukces człowieka
zależy od tego, co dzieje się w jego domu.
5. Rodzina silna Bogiem
Chrześcijańska koncepcja małżeństwa i rodziny akcentuje, że rodzina to
społeczność naturalna, opierająca się na nierozerwalnym związku małżeńskim,
podniesionym do godności sakramentu przez Jezusa Chrystusa oraz stanowiąca
niepowtarzalną wspólnotę duchową małżonków, rodziców i dzieci. Dostarcza
ona społeczeństwu i Kościołowi nowych członków. Fundament rodziny to mężczyzna i kobieta, którzy przyciągają się wzajemnie i uzupełniają w miłości. Dopełnienie miłości małżeńskiej to nowe życie wymagające zapewnienia mu opieki
oraz rozwoju. Dziecko musi przyjść na świat w monogamicznym związku małżeńskim oraz rodzinie. Rodzice jako jedyni mogą prawidłowo wychować małego
człowieka28. W wychowaniu tym bardzo ważna jest miłość.
Święty Jan Paweł II podkreślał, że rodzina została powołana, aby wychowywać nowe pokolenia ludzi o zintegrowanej osobowości według wzoru Chrystusa, w poszanowaniu wartości ludzkich i chrześcijańskich. Sługa Boży mówił,
że rodzina jest szczególną oraz niepowtarzalną drogą jednostki. Nikt nie może się
od tej drogi odłączyć. Natomiast, jeśli w życiu człowieka zabraknie rodziny to
będzie to niepokojący i bolesny brak, którego konsekwencje ponosi się całe życie. Jezus Chrystus na świat przyszedł poprzez rodzinę. Dorastał w rodzinie.
26
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Kochał ludzkim sercem. Pracował ludzkimi rękoma stając się przez to jednym z
nas. Podobny do ludzi we wszystkim z wyjątkiem grzechu29. Początkiem rodziny
jest miłość. Stanisław Dziwisz napisał, że „miłość małżeńska to najgłębsza forma
wspólnoty życia mężczyzny i kobiety. To wspólnota miłości, z której rodzi się
nowe życie i powstaje rodzina jako pierwotna komórka każdej większej społeczności. To przede wszystkim, w rodzinie człowiek doświadcza miłości od pierwszych chwil istnienia. To w rodzinie człowiek uczy się, jak odpowiadać miłością
na miłość. To w rodzinie człowiek uczy się sztuki budowania relacji”30.
Ludzkie miłości zorientowane na rodzicielstwo, macierzyństwo i ojcostwo
są zagrożone oraz doznają kryzysów. Święty Jan Paweł II podkreślał w Liście do
Rodzin, że nie wolno zapominać, że małżeństwo sakramentalne jako przymierze
osób, w miłości może być chronione tylko przez tę Miłość, która została dana
przez Ducha Świętego. Duch wzmacnia siły człowieka w momentach krytycznych, kiedy konieczne jest zdać egzamin z miłości ślubowanej w słowach – że
cię nie opuszczę aż do śmierci31. Przysięga, jaką małżonkowie składają w dniu
ślubu mówi o tym, co stanowi wspólne dobro małżeństwa, a następnie rodziny.
Owo dobro to miłość, wierność, uczciwość oraz trwałość małżeństwa aż do
śmierci. W następnej kolejności dobro to staje się dobrem ich dzieci, a więc dobrem wspólnym przyszłej rodziny. Kościół oraz państwo przyjmują słowa przysięgi małżeńskiej na zasadzie pragnień serc dwojga ludzi. Ich wzajemne ślubowanie jak naucza św. Paweł jest wielką tajemnicą32.
Prawdziwa miłość, a więc taka, o której pisze św. Paweł w Hymnie o miłości jest wymagająca kształtując, w ten sposób prawdziwe dobro człowieka.
Człowiek wymagający od siebie samego w imię miłości może następnie wymagać miłości od innych ludzi. Miłość jest wymagająca w każdej sytuacji. Ważne,
aby właśnie takie uczucie stanowiło fundament dzisiejszych rodzin. W takiej
miłości obecna jest moc Boga, który jest Miłością. Jest obecna moc Chrystusa
człowieka i Zbawiciela świata33.
Miłość, która łączy małżonków oraz spaja rodziny posiada zdolność leczenia ran, o ile różnego rodzaju zagrożenia, jakie niesie świat nie odbierają jej
zdolności regeneracyjnej związanej z Bożą łaską. Łaska ta daje moc do zaczynania wciąć od nowa poprzez wzajemne wybaczenie oraz pojednanie. Dlatego
ważne jest, aby rodzina żyła Bogiem korzystając z Sakramentów Pokuty i Pojednania. Szczególnie istotne jest to, w sytuacji gdy rodzina zagrożona jest rozpadem, a wspólne życie stanowi trud z pozoru nie do pokonania34. Święty Jan Paweł II przypominał jak ważna jest modlitwa, która stanowi miejsce objawienia
29
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stwórczej i ojcowskiej pamięci Boga o człowieku. Ważne, aby modlitwą ogarniać każdą osobę w rodzinie – tych, którzy żyją, tych, którzy odeszli oraz tych,
którzy mają przyjść na świat35. „(…) w modlitwie i przez modlitwę człowiek
odkrywa w sobie najprostszy i najgłębszy zarazem właściwą sobie podmiotowość: ludzkie «ja» potwierdza się jako podmiot najłatwiej wówczas, gdy jest
zwrócone do Boskiego «Ty». Odnosi się to również do rodziny. (…) Modlitwa
służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny przyczyniając się do tego, że
rodzina staje się silna Bogiem” 36.
Zakończenie
Czas na końcowe refleksje. W świecie kulturowych, technologicznych i
ekonomicznych sił powodujących rozpad rodziny oraz kryzys wartości, w społeczeństwie potrzeba nadziei na lepsze jutro małżeństwa i rodziny. Kryzysy w małżeństwie i rodzinie pozwalają zrozumieć jak wiele trudu należy włożyć w trwałość miłości. Zainwestowany wysiłek stanowi rozwój miłości oraz zrozumienie,
że uczucie to jest darem przezwyciężającym niedoskonałości natury ludzkiej.
Ponadto wymaga Bożej łaski, aby rodzina mogła trwać pomimo zagrożeń jakie
niesie współczesny świat.
Pomimo niebezpieczeństw, jakie napotykają dzisiejsze małżeństwa i rodziny niewątpliwie dostrzega się także źródła nadziei. Święty Jan Paweł II słusznie podkreślał, że od ludzi młodych zależy przyszłość świata. Swoje nadzieje
pokładał w młodzieży, która będzie dostrzegała i dostrzega, że przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Wiedział, że współczesny człowiek poszukuje miłości
wyłącznej oraz wiernej, która stanowi uwieńczenie pragnień ludzkiego serca.
Reasumując ważne jest, aby każde małżeństwo i każda rodzina w sytuacji
kryzysu nigdy, ale to nigdy nie poddała się w walce o swój rodzinny dom, który
będzie wypełniony miłością, szczęściem, serdecznością, czy dobrocią. Szczęśliwa rodzina tworzona jest zdeterminowanym wysiłkiem każdego dnia, dlatego
niech misją każdej z nich będzie:
„kochać się nawzajem…
Pomagać sobie nawzajem…
Wierzyć w siebie nawzajem…
Mądrze wykorzystywać czas, talenty i zasoby, by obdarzać innych…
Modlić się razem…
Zawsze”37.
Streszczenie
Niniejszy tekst obrazuje sytuacje małżeństw i rodzin na tle zagrożeń, z jakimi
się borykają. Obecnie coraz mniejszy nacisk kładzie się na trwałość relacji małżeń35
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skich, czy rodzinnych. Wskazuje się na wiele negatywnych zjawisk przyczyniających się do rozpadu rodziny takich jak alkoholizm, przemoc, bezrobocie, niezgodność charakterów, zdrady, emancypacja kobiet, antykoncepcja, propagowanie liberalnego stylu życia, niszczenie autorytetów, brak czasu dla siebie nawzajem, niedojrzale zawarte małżeństwa, tzw. wolne związki, niezdolność komunikowania się, czy
nowoczesne technologie. W tekście autorka wskazuje dlaczego warto walczyć o
rodzinę oraz, w jaki sposób przezwyciężać kryzysy. Rodzina, która będzie w miarę
spójna wewnętrznie z powodzeniem obroni się przed zagrożeniami współczesnego
świata. Ponadto zaakcentowane zostanie znaczenie miłości małżeńskiej, która łączy
małżonków i spaja rodziny oraz posiada zdolność leczenia ran, o ile różnego rodzaju
zagrożenia nie odbiorą jej zdolności regeneracyjnej związanej z Bożą łaską. Ważne
jest, aby małżeństwo i rodzina w obliczu kryzysów nigdy się nie poddawały, w walce o swój rodzinny dom, który będzie wypełniony miłością, szczęściem, serdecznością i dobrocią, gdyż szczęśliwa rodzina tworzona jest zdeterminowanym wysiłkiem
każdego dnia.
Summary
Marriage and family against the background of contemporary threats
This text illustrates the situations marriages and families against the risks
they face. Today, more and less emphasis on the durability of marital relationships, or family. Indicates the number of negative phenomena contributing to the
disintegration of the family such as alcoholism, domestic violence, unemployment, incompatibility, betrayal, the emancipation of women, contraception, promoting the liberal way of life, destruction of authority, lack of time for each other, immature included marriage, so-called. free trade, the inability to communicate, or new technologies. In the text the author shows why fight for the family
and how to overcome crises. The family, which will be as internally consistent
successfully defend itself against the threats of the modern world. Also emphasized is the importance of conjugal love, which connects the spouses and binds
families and has the ability to heal wounds, if different risks not take her regenerative abilities associated with God's grace. It is important to marriage and family
crises never surrendered, to fight for your family home, which will be filled with
love, happiness, affection and kindness, as the happy family creates a determined
effort every day.
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Joanna Górska-Oleszczuk (UWM)
Rodzina jako system porozumiewania się
Wprowadzenie
Rodzina jest pierwszym reprezentantem otaczającego nas świata. Jest pomostem między jednostką a społeczeństwem, a przy tym „czymś tak naturalnym
i powszechnym, że trudno sobie bez niej wyobrazić ludzkie życie” 1. Rodzina jest
zjawiskiem wielowymiarowym. Można postrzegać ją jako grupę społeczną, środowisko wychowawcze, instytucję, wspólnotę, zrzeszenie, podstawową komórkę
społeczną. W jej obrębie mają miejsce zarówno procesy o charakterze obiektywnym, jak i subiektywnym. Dodatkowo, jak pisze Z. Tyszka, rodzina „(…) podlega zewnętrznym wpływom i sama na zewnętrzny świat społeczny wpływa, pozostając z nim w nieustannej interakcji, a także ulegając przemianom wraz z przemianami społeczeństwa globalnego i jego struktur”2. Te zaledwie kilka wstępnych informacji o rodzinie pozwala nakreślić złożony, dynamiczny a przez to
niezwykle intrygujący jej obraz.
Wydaje się, iż ostatnimi czasy coraz więcej uwagi poświęca się sprawom
rodziny. Być może jest to powodowane faktem, iż, jak pisze Anthony Giddens,
nie ma dzisiaj zmian poważniejszych i bardziej spektakularnych od tych, jakie
zachodzą w obrębie małżeństwa, rodziny, życia osobistego i relacji emocjonalnych3. Być może przyczyną owego wzmożonego zainteresowania jest ponowoczesność, w kontekście której ponownie odkrywana jest rola i znaczenie środowiska rodzinnego, które „w nowych warunkach życia społecznego i kulturalnego
spełnia rolę niwelatora wstrząsów i trudności przystosowawczych” 4. Zdaniem A.
W. Janke, nie można już wątpić, że rodzina znajduje się wśród bytów najbliższych człowiekowi i najbardziej dla niego znaczących, a człowieka określa nie
tylko właściwość biologiczna, psychiczna, duchowa, społeczna, ale i jego rodzinność5.
W naukach społecznych rodzina stanowi jedno z centralnych pojęć. Coraz
częściej jest ona rozpatrywana jako „samoregulujący się system, w którym
członkowie sprawują względem siebie kontrolę nad dostępem do myśli, uczuć
czy ewentualnie władzy, zarówno w zakresie komunikacji słownej, jak i bez1
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słownej”6. Warto przyjrzeć się bliżej teorii, która spowodowała swoisty ferment
w sposobie myślenia o rodzinie.
1. Ogólna teoria systemów
Za twórcę ogólnej teorii systemów uznaje się Ludwiga von Bertalanffy’ego, który to w roku 1937 przedstawił po raz pierwszy swoją koncepcję na
seminarium filozoficznym w Chicago. Nie mniej jednak, za oficjalną datę uznaje
się rok 1954, kiedy to wspomniany profesor założył Society for General Systems
Theory. Nie mniej jednak, ferment myślowy, efektem którego okazało się być
podejście systemowe, rozpoczął się wcześniej i był szczególnie intensywny w
latach dwudziestych ubiegłego wieku, głównie na gruncie nauk matematycznofizyczno-przyrodniczych. Wśród postaci, które miały istotny wkład zarówno w
powstanie, jak i rozwój teorii systemów, wymienić należy chociażby Wienera,
twórcę podstaw cybernetyki, informatyków – Shannona i Weavera, wreszcie
Cannona, twórcę pojęcia homeostazy.
Co głosi ogólna teoria systemów? Najkrócej rzecz ujmując, w myśl wspomnianej teorii świat posiada właściwości systemu. Czym zatem jest ów system?
Słowo to, odwołując się do jego etymologii, pochodzi z języka greckiego, w którym
systema oznacza złożoną rzecz. Jest to uporządkowana kompozycja elementów,
tworząca spójną całość7, przy czym owa całość nie jest tym samym, co suma jej
części. To ostatnie założenie, autorstwa Arystotelesa, stanowi jednocześnie podstawę
myślenia systemowego. Czym charakteryzuje się tak rozumiany system? Po pierwsze, systemem rządzi pewna właściwość, zgodnie z którą zmiana w jakimkolwiek
elemencie systemu powoduje zmianę w pozostałych, a tym samym – w całym systemie. Z powyższej właściwości systemu wynikają dwie, charakteryzujące go zasady
– zasada ekwipotencjalności i ekwifinalności. Podczas gdy ta pierwsza oznacza, iż
takie same bodźce na wejściu mogą prowadzić do rożnych reakcji na wyjściu, druga,
będąc niejako jej odwrotnością, mówi, że takie same reakcje na wyjściu mogą być
powodowane przez różne bodźce na wejściu8. Obie zasady wskazują na kolejną właściwość systemu – nie istnieje prosta zależność pomiędzy przyczyną a skutkiem9.
Dodatkowo, system jest pojęciem względnym. Właściwość ta wynika z założenia, iż
system jest zawsze częścią szerszego systemu, czy to w ujęciu horyzontalnym czy
wertykalnym, i staje się on odpowiednio subsystemem lub/i suprasystemem, jak
również częścią tak zwanego ekosystemu10. Pozostając w obszarze relacji system –
otoczenie, pojawia się kolejna jego cecha – stopień otwartości. Systemy w zależności
od ich wymiany informacji i energii ze środowiskiem dzieli się na otwarte i zamknięte. Te pierwsze, o częściowo otwartych granicach i wchodzące w dużą liczbę inte6
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rakcji ze środowiskiem, wykazują tendencję do negentropii, a więc podtrzymywania
stanu uporządkowania wewnątrz systemu, podczas gdy te drugie, o granicach najczęściej zamkniętych i niewielką liczbą interakcji z otoczeniem, charakteryzuje
skłonność do dezorganizacji. System charakteryzuje jeszcze jedna jego właściwość –
stan dynamicznej równowagi. Jej zakłócenie poprzez przekroczenie dopuszczalnej
dla danego systemu wartości zmienności prowadzi do zniszczenia systemu lub jego
przekształcenia w inny. Stan równowagi jest tym samym warunkiem istnienia systemu. Warto dodać, szczególnie w kontekście komunikacji jako przewodniego tematu niniejszych rozważań, iż nad homeostazą układu czuwa mechanizm sprzężenia
zwrotnego, pozwalający na każdorazowe dostosowanie się układu do niewielkiej
nawet zmiany w jakimkolwiek jego elemencie. Sprzężenie zwrotne pozwala ponadto
na monitorowanie procesu zbliżania się do celu oraz na dokonywanie niezbędnych
korekt11.
Pomimo znacznego zadomowienia się podejścia systemowego na gruncie
nauk ścisłych, do jego założeń odwołują się coraz częściej przedstawicieli innych
nauk, w tym nauk społecznych. Nakreślone pokrótce założenia ogólnej teorii
systemów pozwalają stwierdzić jej bezsprzeczną wartość w zastosowaniu do
małych grup, w tym do rodziny. Ta ostatnia coraz częściej postrzegana jest jako
system, a przedstawiciele szkół terapeutycznych coraz częściej opierają swoje
praktyki na podejściu systemowym. Warto zastanowić się zatem, czym jest rodzina rozumiana jako system oraz jak teoretyczne założenia podejścia systemowego przekładają się na praktykę funkcjonowania rodziny.
2. Rodzina jako system
W pozycji Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się autorstwa
R.B. Adlera, L.B. Rosenfelda i R.F. Proctora czytamy, iż „chcąc zrozumieć rodzinę,
trzeba ją zobaczyć w całości”12 i dalej „niezależnie do różnic wszystkie rodziny tworzą systemy, których członkowie wchodzą we wzajemne interakcje, formułując jedność”13. Przedstawiciel podejścia systemowego powie z całą stanowczością, iż nie
można poznać rodziny, znając tylko jej poszczególnych członków. Dodatkowo,
sprawę komplikuje złożoność samego systemu. W jego obrębie funkcjonują bowiem
systemy mniejsze – podsystemy, wśród których do najważniejszych zaliczyć należy
podsystem małżeński, rodzicielski oraz rodzeństwa. Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny ważnym jest, aby podsystemy te miały jasno wytyczone granice, które
z jednej strony umożliwią funkcjonowanie członkom danego podsystemu bez zakłóceń ze strony pozostałych, z drugiej zaś pozwolą na swobodne interakcje między
podsystemami. W praktyce oznacza to, iż ingerencja rodziców w konflikt dotyczący
dzieci jest wskazana jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Rodzeństwo jest w stanie
11

K. Adams, J.G. Galanes, Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa, s. 52.
R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Rebis, Poznań 2014, s. 405.
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Ibidem.
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nie tylko we własnym zakresie negocjować rozwiązania spornych kwestii, ale i nabywać tą właśnie drogą, niejako przy okazji, kompetencje społeczne, tak przecież
niezbędne w dorosłym życiu. Podsystemy rodzinne są ważne także z innego powodu. Zapewniają one różnorodność systemu, chociażby nakładając na swoich członków specyficzne tylko dla siebie zadania. Dzięki tej regule dzieci mogą cieszyć się
dzieciństwem, atmosferą wolności, zabawy, kreatywności, nie zawsze myśląc o konsekwencjach, nie będąc obarczonym odpowiedzialnością. Może oczywiście dojść do
sytuacji, w której starsze rodzeństwo będzie sprawowało opiekę nad młodszym, a
przez to przejmie zadanie typowe dla podsystemu rodzicielskiego. Przywołana powyżej sytuacja będzie odczytana raczej jako chwilowa i zrozumiała dla członków
rodziny. Aby jednak tak się stało, kluczowymi są tu jasno określone granice podsystemów oraz reguły dotyczące hierarchii oraz zasad postępowania poszczególnych
członków. One są gwarantem przejrzystości systemu. W myśl założenia, iż system
nie funkcjonuje w próżni, będąc zawsze częścią szerszego systemu, rodzina nuklearna stanowi część suprasystemu rodzinnego, obejmującego dziadków, teściów, wujków, ciotki, kuzynów. Relacje, jakie zachodzą pomiędzy członkami poszczególnych
pod- i nadsystemów, mają charakter sprzężenia zwrotnego. Oznacza to, iż zachowanie każdego członka rodziny oddziałuje na zachowanie pozostałych, a jednocześnie
jest modyfikowane przez ich reakcje. Gregory Bateson14, na podstawie obserwacji
zwyczajów plemienia Itamul zamieszkującego Nową Gwineę, doszedł do wniosku,
iż w trakcie owych interakcji może dojść do zjawiska schizmogenezy, czyli samowzmacniających się cykli zachowań powodowanych reakcjami partnerów. W praktyce oznaczać to może, iż dominująca partnerka na skutek reakcji partnera walczącego o swój status w podsystemie małżeńskim zostanie przez niego niejako zmuszona
do jeszcze silniej przejawiających się aktów dominacji. W literaturze takie zachowania określa się mianem symetrycznych15.
W świetle powyższego przyjąć można, iż członkowie rodziny są od siebie
zależni, a każde wydarzenie będące udziałem członka rodziny kształtuje nie tylko
trajektorię jego losów, ale i historię systemu. Z tą ostatnią związany jest cykl
życia rodziny, czyli rozwój rodziny w czasie oraz dość powszechny mit 16, zgodnie z którym zdrowa i normalna rodzina z problemami radzi sobie w sposób
harmonijny, pozbawiony napięć. W rzeczywistości, ujmując to bardziej obrazowo, rodzina przypomina raczej okręt od czasu do czasu walczący o przetrwanie
na wzburzonym morzu życia. Usamodzielnienie się dorosłych już dzieci, przejście na emeryturę czy śmierć małżonka jest przykładem takich zdarzeń, zdarzeń
wytrącających rodzinę z równowagi. W konsekwencji, system rodzinny podlega
stałym zmianom. Mówi się o wręcz o jego cyrkularnej dynamice. W mechanizmie tym ujemne pętle sprzężenia prowadzą do wyciszenia, stając tym samym na
straży rodzinnego status quo, zaś pętle dodatnie, wzmacniające, umożliwiają
14

Zob. G. Bateson, Steps to an ecology of mind, Ballantine Books, New York 1972.
Ibidem.
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B. de Barbaro, op. cit., s. 46.
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dostosowanie się systemu rodzinnego do zmieniających się warunków. Jak pisze
B. de Barbaro, w każdej rodzinie istnieje „potrzeba utrzymania jak najdłużej
ustalonych reguł, a co za tym idzie, na zbyt duże zmiany rodzina reaguje oporem”17. W tym obszarze funkcjonowania systemu rodzinnego wyróżnić można
dwa układy podtrzymujące trwanie owych reguł rodzinnych, a tym samym tożsamość rodziny. Jeden z nich to system zasad określających sposób zorganizowania rodziny, jej hierarchię. Drugi to system przepisów dotyczących postępowania poszczególnych członków systemu18. Za zdrową rodzinę, w myśl podejścia systemowego, uważana jest ta, która umiejętnie łączy zmianę z zachowaniem owej trwałości i tożsamości. Jej funkcjonalność określa się na podstawie
tego, w jakim stopniu „członkowie rodziny radzą sobie ze zmianami wynikającymi zarówno z cyklu życiowego rodziny, czyli jej naturalnych procesów rozwojowych, jak i nieprzewidywalnych wydarzeń życiowych”19. Warto jednak podkreślić, iż mechanizmy, które w normalnych warunkach odpowiadają za równowagę systemu rodzinnego, na skutek oddziaływania silnych stresorów, mogą
przekształcić się w mechanizmy dezintegrujące życie rodzinne, w objawy chorobowe, zachowania dysfunkcyjne a nawet patologiczne. W myśl podejścia systemowego są one zawsze traktowane w kategoriach przejawów zaburzenia systemu, nigdy zaś jako zaburzenia ograniczone do przejawiającej jej osoby20. Na
prawidłowe funkcjonowanie systemu rodzinnego wpływa między innymi sposób
komunikowania się jego członków. O znaczeniu komunikacji dla zdrowia rodziny świadczy przede wszystkim fakt iż, jak pisze B. Harwas-Napierała, wiele
działań podejmowanych w ramach terapii rodzinnej polega często przede
wszystkim na poprawie właśnie procesu komunikowania, zwłaszcza w podsystemie małżeńskim21. Warto zatem spojrzeć na rodzinę przede wszystkim jak na
miejsce zachodzących interakcji.
3. Rodzina jako system porozumiewania się
Znaczenie komunikacji22 w funkcjonowaniu rodziny jest bezsprzeczne.
Według Barnhilla, prawidłowa komunikacja, obok wspólnotowości, stanowi
„kamień węgielny” dla zdrowej struktury systemu rodzinnego23. Tym, co wyróżnia komunikację w rodzinie, a jednocześnie wyjaśnia jej doniosłą rolę, jest
17

Ibidem, s. 47.
Ibidem.
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Za: B. Józefik, Rozwój myślenia systemowego a terapia rodzin, [w:] L. Górniak, B. Józefik (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin, UJ, Kraków 2003, s. 25.
20
E. Czerka-Fortuna, Komunikacja w rodzinie monoparentalnej, [w:] J.M. Garbula,
A. Zakrzewska, W. Sawczuk (red.), Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 43-44.
21
B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2006, s. 9.
22
Komunikacja w kontekście systemu rodzinnego rozumiana jest jako komunikacja interpersonalna, a więc taka, która zachodzi bezpośrednio w toku interakcji międzyludzkich.
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Zob. L. Barnhill, Healthy family systems, „The Family Coordinator” 1979, s. 94-100.
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szczególna intensywność interakcji zachodzących między jej członkami. Bezustanne nadawanie i odbieranie komunikatów staje się niejako warunkiem funkcjonowania w rodzinie. Przekładając powyższe na język praktyki, jesteśmy w
stanie uniknąć wejścia w interakcję z sąsiadem, nie możemy natomiast uczynić
tego bez konsekwencji w stosunku do członka rodziny. Wszelkie świadome próby unikania porozumiewania się w systemie rodzinnym będą prowadzić do zakłóceń w obszarze komunikacji.
Zdaniem wielu, procesy komunikacyjne w środowisku rodzinnym najpełniej wyjaśnia teoria systemowa. Jak pisze K. Adams i G. J. Galanes24, potraktowanie grupy ( w tym rodziny) jako systemu okazało się być znaczącym postępem
w odniesieniu do teorii komunikowania się w małych grupach. Podejście systemowe pozwoliło ukazać nie tylko złożoność tego procesu, ale i lepsze zrozumienie jego przebiegu. Umożliwiło zidentyfikowanie zasad leżących u podstaw komunikacji w grupie oraz źródeł jej zakłóceń. Jednocześnie, nałożyło ono wymóg
traktowania komunikacji w kategoriach procesu interakcyjnego. W podejściu
systemowym jednostka traktowana jest bowiem jako element systemu powiązań i
interakcji, jej funkcjonowanie zaś zależy od funkcjonowania pozostałych członków rodziny oraz relacji, jakie łączą osoby wchodzące w interakcje.
Aby zrozumieć istotę rodzinnego systemu porozumiewania się, należy
przywołać w tym miejscu kilka tez do niego się odnoszących. Przedstawiciele
podejścia systemowego, nakładając na proces komunikacji wewnątrzrodzinnej
kalkę ogólnej teorii systemów, doszli do następujących wniosków25: po pierwsze,
komunikowanie interpersonalne to więcej niż suma części. W praktyce oznacza
to, że znaczenie rozmowy nie jest sprowadzalne do znaczeń poszczególnych
wypowiedzi jej uczestników. Po drugie, każdy system charakteryzuje określony
stopień otwartości i ograniczoności, przy czym stopnie te mogą się zmieniać.
Według V. Satir, uznawanej za jednego z twórców podejścia komunikacyjnego w
terapii rodzin oraz jedną z najwybitniejszych psychoterapeutek, system rodzinny
może być bardziej lub mniej podatny na przepływ informacji. W pierwszym
przypadku mamy do czynienia z systemem otwartym, w drugim – z zamkniętym.
Rodzinny system otwartym stanowi przestrzeń sprzyjającą komunikacji bezpośredniej, cechuje go swoboda oraz elastyczność. System zamknięty generuje
sztywne reguły porozumiewania się członków rodziny, niedopowiedzenia, jest
chaotyczny i niespójny26. Ponadto, każdy system cechuje tak zwana złożoność
organizacyjna, przejawiająca się w stopniu zróżnicowania zmienności poszczególnych elementów systemu oraz zdolność do autoregulacji, względnej niezależności, umożliwiającej kształtowanie działań i określanie celów w ramach systemu. Inne ustalenia dotyczące komunikacji mówią, że istnieje system społeczny,
24
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który tworzony jest przez komunikację i którego członkiem jest każdy człowiek.
Akty komunikacji są obserwowalne. System komunikowania jest sekwencją wydarzeń, a każdy komunikat pełni dwojaką funkcję – sprawozdawczą, obejmującą
treść przekazu oraz relacyjną, określającą charakter relacji między nadawcą i
odbiorcą27.
Każda rodzina charakteryzuje się określonym sposobem komunikowania
się. Procesy komunikacyjne w rodzinie warunkowane są przez wiele czynników,
zarówno endogennych, jak i egzogennych. Na porozumiewanie się może wpływać wiek partnerów interakcji, ich płeć, pełnione przez nich role, warunki bytowe rodziny, więzi łączące członków systemu, ich poziom rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, społeczno-moralnego czy też osobowościowego. Dodatkowo, potrzeba komunikowania się, jej częstotliwość oraz zakres nie są systemowi
rodzinnemu przypisane raz na zawsze, będąc zależnymi od rozwoju jego członków oraz aktualnej fazy życia rodziny. Te jak i inne, niewymienione tu czynniki
powodują, iż nie ma dwóch tak samo komunikujących się systemów rodzinnych.
Na specyfikę porozumiewania się w rodzinie wpływa także zbiór określonych
reguł, zarówno tych werbalizowanych w trakcie codziennych interakcji rodzinnych, jak i „milczących”, których istnienia świadomi są paradoksalnie wszyscy
członkowie28. Zasady te precyzują chociażby, kto może do kogo mówić, w jaki
sposób, na jaki temat.
Każdy członek rodziny jest jednocześnie nadawcą i odbiorcą komunikatów, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Łącząca uczestników systemu
więź emocjonalna umożliwia im odczytywanie tych ostatnich. Procesom komunikacji rodzinnej towarzyszą często emocje, postawy, motywy. Dlatego też zasadnym jest mówienie o aspekcie relacyjnym rodzinnych komunikatów. Interakcjami w systemie rządzi przyczynowość cyrkularna, za którą stoi omawiany
wcześniej mechanizm sprzężenia zwrotnego. Pętle sprzężenia powodują, iż zachowania członków rodziny są od siebie wzajemnie zależne, nie mając, niczym
w kole, swojego początku ani końca. Co istotne, porozumiewanie się w rodzinie
zależy w dużej mierze od porozumiewania się w podsystemie małżeńskim. To
małżonkowie zjawiają się w związku z określonymi przyzwyczajeniami, nawykami, wyznawanymi wartościami, sposobami reagowania czy wreszcie sposobami komunikowania się. To wypracowany przez nich model interakcji stanowi
układ odniesienia dla ich dzieci. To w głównej mierze od nich zależy, czy komunikacja interpersonalna będzie miała charakter pozytywny, a więc czy będzie ona
sprzyjała głębszemu zainteresowaniu osobą rozmówcy, uważnemu słuchaniu,
częstej wymianie komunikatów, poczuciu bliskości, intymności, wspólnoty.
Komunikacja w rodzinie, jak pisze T. Rostowska, jest niezbędna, by równoważyć intymność, bliskość, niezależność, by unikać przemocy, konstruktywnie
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Zob. Z. Nęcki, op. cit.
R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor, op. cit., s. 408–409.
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sprawować władzę, wreszcie, by rozwiązywać konflikty29. Te ostatnie, będąc
nieodłącznym składnikiem życia rodzinnego w wysokim stopniu uzależnionym
od procesów komunikacji, zasługują na szczególną uwagę.
4. Konflikty w systemie rodzinnym
W Socjologii rodziny autorstwa T. Szlendaka czytamy, że jakość relacji
między małżonkami to efekt balansowania między dopasowaniem, satysfakcją z
życia małżeńskiego, poczuciem szczęścia a niezgodą, kłótniami i konfliktem 30.
Szczególne znaczenie w kontekście funkcjonowania rodziny ma ten ostatni. Konflikty są zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym31, przy czym, jak czytamy w
przywoływanych już wcześniej Relacjach interpersonalnych, konflikty w rodzinie występują częściej i są ostrzejsze32. Na sytuacje konfliktowe mogą wpływać
chociażby różnice płci czy różnice międzypokoleniowe. Rodzice, dzieci, dziadkowie mogą nie zgadzać się ze sobą co do wielu kwestii, począwszy od przekonań politycznych, ideologicznych przez sposób opieki nad dziećmi, stosunek do
pracy, pieniędzy, po wyobrażenia co do organizacji rodziny, pełnionych w niej
zadań, podziału władzy. Do sytuacji konfliktowej może prowadzić brak danych,
różne lub fałszywe punkty widzenia, stereotypy i uprzedzenia, manipulacja, zazdrość, zemsta. Mogą one dotyczyć kwestii zaufania, sprawiedliwości, poczucia
własnej wartości, uznania, ale także interesów rzeczowych - dóbr, pieniędzy,
czasu33.
Czynnikiem zakłócającym komunikację rodzinną, stojącą na straży prawidłowego funkcjonowania systemu rodzinnego, są między innymi niewłaściwe
sposoby rozwiązywania konfliktów. Zaliczyć do nich można unikanie konfliktu
lub minimalizowanie jego znaczenia, użycie siły, w tym także przewagi emocjonalnej, obwinianie, manipulowanie, odrzucenie osobiste, przejawiające się dystansem i uczuciem chłodu. Strona konfliktu może ponadto stosować krzyk, manifestować silne wzburzenie emocjonalne czy nagły, silny ból głowy, tak zwane
tłumiki, techniki biorące swą nazwę od tego, iż w sposób niemal natychmiastowy
uciszają partnera. Uczestnik konfliktu może zachować się w jeszcze inny sposób,
gromadzić przez długi czas pretensje, żale, by następnie, zupełnie nieadekwatnie
do sytuacji, wybuchnąć. Takie zachowanie w literaturze określane jest techniką
worka34. Powyższe sposoby kierowania konfliktem mogą prowadzić do dezinte29
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gracji systemu, powodując narastanie poczucia niezrozumienia, krzywdy, żalu, a
nawet chęci zemsty. W efekcie, następuje stopniowe oddalanie się od siebie stron
konfliktu. Jeżeli jego uczestnikami są małżonkowie, sytuacja ta może zagrozić
stabilności rodzinnego systemu, a nawet doprowadzić do jego rozpadu.
W Relacjach interpersonalnych czytamy, że „nie należy pytać, jak uniknąć konfliktu – to nie jest możliwe. Wyzwanie polega na tym, aby rozwiązać
konflikt w sposób wzmacniający, a nie osłabiający relację”35. Takim konstruktywnym sposobem, wpisującym się jednocześnie w założenia podejścia systemowego, są strategie negocjacyjne.
5. W stronę praktyki tytułem zakończenia
Za każdym razem, gdy potrzeby jednego członka rodziny pozostają w
konflikcie z potrzebami drugiego, tworzy się potencjalna przestrzeń do negocjacji. Nie każdy typ negocjacji jest jednak korzystny dla systemu rodzinnego. Negocjacje pozycyjne, zarówno miękkie, jak i twarde, zawsze lokują jednego z
uczestników na przegranej pozycji36. Tymczasem, dla zdrowego funkcjonowania
relacji rodzinnych istotnym jest, by obie strony konfliktu odniosły korzyść. Tylko
w takim przypadku konflikt jawi się jako pożyteczny, bo zwiększający efektywność współdziałania członków rodziny, a tym samym stabilność systemu. Aby
mogło do tego dojść, potrzebne jest przede wszystkim spojrzenie na sytuację
konfliktową jak na problem do rozwiązania. Taką perspektywę przyjmują negocjacje integracyjne. Negocjacje te nie są łatwe. Wymagają wzięcia przez każdą ze
stron odpowiedzialności za przebieg konfliktu. Obligują do poskromienia chęci
zwycięstwa. Zakazują demonizowania partnera. Namawiają do skupienia na jego
pozytywnych cechach jako fundamencie porozumienia i kooperacji. Negocjacje
integracyjne wymagają od uczestników dążenia do zdobycia jak największej
ilości informacji, również tych, które mogłyby ewentualnie podważyć ich racje.
Obligują do bycia otwartym na racje partnera, jego potrzeby. Omawiane negocjacje nie są proste z jeszcze jednego powodu. Wymagają one elastyczności postępowania, umiejętności odstąpienia od zaplanowanej strategii działania.
Negocjacje integracyjne prowadzą do rozwiązania poczytywanego przez
obie strony konfliktu za korzystne. Mamy tu zatem do czynienia z wygranym i
wygranym. W tej sytuacji jest jeszcze jeden cichy zwycięzca – rodzina. W omawianej perspektywie konflikt nie prowadzi bowiem do eskalacji zachowań zagrażających systemowi. W miejsce dezintegracji pojawia się szansa na nową jakość
systemu. Negocjacje integracyjne, opierając się na szacunku dla partnera, respektowaniu jego potrzeb, interesów, dążeń, sprzyjając porozumieniu i kooperacji,
budują trwalszy a jednocześnie bardziej otwarty na zmianę system. Warto pokusić się o ich stosowanie na co dzień.

35
36

R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor, op. cit., s. 413.
H. Hamer, op. cit., s. 280–281.
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Streszczenie
Niniejszy tekst został popełniony w myśl idei przyświecającej szkole komunikacyjnej, która w pracy z rodziną kładzie nacisk przede wszystkim na udoskonalanie sposobów komunikacji, a samą rodzinę postrzega jako system wzajemnych powiązań i relacji. Naświetlona w artykule ogólna teoria systemów,
pomimo znacznego zadomowienia na gruncie nauk ścisłych, została już jakiś
czas temu zaadoptowana do nauk społecznych, w tym pedagogicznych. W konsekwencji, coraz częściej rodzinę postrzega się jako uporządkowaną kompozycję
elementów, tworzącą spójną całość37. Zastosowanie podejścia systemowego do
problematyki komunikacji w rodzinie wydaje się być dwojako zasadnym, ukazując nie tylko złożoność interakcji wewnątrzrodzinnych, ale i pozwalając na lepsze rozumienie przebiegu porozumiewania się. Autorka w ramach wspomnianej
perspektywy pokusiła się dodatkowo o przedstawienie sytuacji konfliktu wewnątrz systemu rodzinnego. Wybór ten był podyktowany faktem, iż konflikty
rodzinne mają szczególne znaczenie, jako że występują częściej i są ostrzejsze
niż w innych relacjach. Pragnąc przełamać czysto teoretyczny charakter niniejszych rozważań, autorka w końcowej ich części pokrótce zapoznaje Czytelnika
ze strategią negocjacyjną, upatrując w niej nie tylko efektywnego rozwiązania
sytuacji problemowych, ale i rozwiązania wpisującego się w założenia podejścia
systemowego.
Abstract
This text was committed in line with the idea shared by the school of
communication, which work with the family focuses primarily on improving
ways of communication, and the itself family sees as a system of ties and relationships. Exposed in the article the general systems theory, despite being established in science, was already adapted by the social sciences, including pedagogical ones. Consequently, increasingly the family is spotted as an orderly composition of elements, making a coherent entirety. The use of a systemic approach to
the problem of communication in the family seems to be justified in two ways,
revealing not only the complexity of family interactions, but also allowing for a
better understanding of the course of communication. Additionally, the author
within established approach attempted to describe the situation of conflict within
the family system. This choice was dictated by the fact that family conflicts are
of particular importance, since they occur more frequently and are more severe
than in other relationships. Wishing to break these purely theoretical considerations, the author finally introduces the Reader to the negotiating strategy, seeing
in it not only an effectively way to resolve problems, but also a solution that fits
in assumptions of the systemic approach.

37

Za: B. de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 11.
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Monika Renata Chmielińska (UWM)
Rodzina jako wzorzec w budowaniem więzi międzyludzkich
Wprowadzenie
„Młodzież w dzisiejszych czasach uwielbia luksus. Ma złe maniery, pogardza
autorytetami, nie ma szacunku dla starszych i plotkuje, zamiast pracować. Młodzi
ludzie nie wstają z miejsc, gdy starsi wchodzą do pomieszczenia. Sprzeciwiają się
swoim rodzicom, przechwalają się w towarzystwie, pochłaniają wszystko ze stołu i
tyranizują swoich nauczycieli”.(Sokrates 470-399 r p n e). Rodzina jest podstawową
jednostką życia społecznego, jest to najwcześniejsze i najwłaściwsze środowisko w
którym możemy kształtować odpowiednie wzorce zachowań i budować więzi między ludzkie. Rodzina dla dziecka stanowi pierwsze środowisko rozwojowe, wychowawcze. Wspólne przeżycia tworzą niepowtarzalny świat, gdzie przeżywane smutki,
radości spajają rodzinę i decydują o jej wartości. To właśnie rodzina rzutuje na rozwój indywidualny dziecka. Od niedawna jest propagowany pogląd, że już w łonie
matki dziecko odczuwa dobre i złe emocje, które w późniejszym czasie będą decydować o życiu i postawach tegoż dziecka. Jeszcze w latach 90tych XX wieku zakładało się, że dziecko w łonie matki jest niczym więcej niż płodem. „Płód był rozwijającym się organizmem nieaktywnym poznawczo i emocjonalnie, o małym i niesprawnym mózgu, nieaktywnej korze mózgowej, niezdolnym do odbioru wrażeń
zmysłowych, do odczuwania bólu, uczenia się i zapamiętywania, przeżywania nawet
prostych emocji, organizmem o słabo skoordynowanej aktywności ruchowej i zachowaniach będących jedynie odruchami, za które są odpowiedzialne ośrodki podkorowe”1.
Obecnie przyjmuje się, na podstawie badań prenatalnych, że dziecko w
wieku płodowym jest istotą zdolną do odczuwania, a rozwój dziecka wpływa na
jego psychikę. „Psychologia prenatalna jako nauka interdyscyplinarna, wykorzystuje wyniki badań nauk biologicznych, medycznych i społecznych, aby poznać i
opisać z właściwej dla siebie perspektywy „rzeczywistość łona” – a więc zarówno samo dziecko, jego rodziców oraz wzajemne relacje między nimi” 2. Już w
wieku płodowym możemy nawiązać kontakt z naszym dzieckiem poprzez czynniki takie jak: „ doświadczenie nabyte poprzez nasze pochodzenie i bardzo wczesnego dzieciństwa (w tym prenatalnego, np. trauma odrzucenia), z rodziną aktualną (np. samotne macierzyństwo, niepełnoletnie macierzyństwo, brak akceptacji
poczęcia dziecka ze strony najbliższych), sytuacją życiową (np. ubóstwo, brak
1

D. Kornas-Biela., Z zagadnień psychologii prenatalnej. [w:] J. W. Gałkowski, J.
Gula (red.) W imieniu dziecka poczętego, s. 25-51, Rzym-Lublin 1988-1991,, RW KUL.
2
D. Kornas-Biela., Dziecko prenatalne jako przedmiot zainteresowań psychologicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych. [w:] D. Kornas-Biela (red.) Oblicza dzieciństwa , s 225-252,Lublin 2002, Towarzystwo Naukowe KUL.
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stabilnych środków do życia, konflikty małżeńskie, brak wsparcia), sytuacją
zdrowotną (np. wcześniejsze niepowodzenia prokreacyjne, ryzyko genetyczne,
choroba własna lub w rodzinie, zagrożenie przebiegu ciąży, niepomyślny wynik
prenatalnej diagnozy co do stanu zdrowia dziecka)”3.
Wiek niemowlęcy jest kolejnym etapem życia człowieka, która daje nam
sposobność aby móc wpływać na zachowanie dziecka. Budowanie solidnych i
zdrowych więzi jest dla dziecka i rodziny w której się rozwija bardzo istotne.
Przyjmuje się, że połowa potencjału intelektualnego dziecka rozwija się w ciągu
pierwszych pięciu lat życia dziecka4. Dla dziecka to właśnie rodzice są osobami z
którymi się identyfikuje w sposób szczególnie silny. Ucząc się dziecko przygotowuje się do samodzielnego życia w społeczeństwie, gdzie z domu rodzinnego
wynosi kanon zakazów i nakazów, które pomagają mu postępować według norm
społecznych.
Czym zatem jest rodzina? Jakie cele winny przyświecać rodzicom odpowiedzialnym za swe potomstwo? Jakie wartości dziecko powinno wynieść z domu rodzinnego aby być dobrym człowiekiem, a w przyszłości dobrym rodzicem?
Jak należy korygować niewłaściwe zachowanie?
1. Definicja rodziny
Zacznijmy od tego, że samo słowo „rodzina” jest trudne do zdefiniowania.
Używamy tego słowa potocznie, w życiu codziennym. Nie jest to zadanie bynajmniej proste do zdefiniowania. Autorzy, tacy jak Elżbieta Zubrzycka 5,Virginia
Satir6, Helm Stierlin7 rezygnują z definicji rodziny a zastępują je opisem jej
funkcjonowania. Trudność definiowania wynika m.in. z powodów socjokulturowych, od dawna występowały i występują różne organizacje rodziny, które są w
różnym stopniu komplikacji- monogamiczne i poligamiczne, rodziny bezdzietne
tzw. jednopokoleniowe i wielopokoleniowe, rodziny pełne i niepełne. Według
Stanisława Kawuli „dobra definicja rodziny powinna:
- „(…) zawierać wszystkie formy życia rodzinnego”,
- „(…) obejmować wszystkie typy rodzin”8.
Zatem rodzina w naszym kręgu kulturowym „jest to grupa społeczna (mała, pierwotna), za podstawę której przyjmuje się instytucję małżeństwa (w naszej
kulturze jest to związek monogamiczny) i wynikający z niego stosunek pokre3

http://oplodnosci.pl/index.php/plodnosc/psychologia-plodnosci/161-kontaktrodzicow-z-dzieckiem-prenatalnym, wejście z dnia 11-06-2014.
4
H. Pielka., Wypełnianie funkcji socjalizacyjno-wychowawczej przez rodzinę dziecka
przedszkolnego, [w:] Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie, (red.) H.Pielka,
CPBP, Koszalin 1990, s.30.
5
E. Zubrzycka, Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód., Gdańsk 1999, s. 9.
6
V. Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk 2000, s. 16.
7
H. Stierlin, F. Simon, Słownik terapii rodzin, Gdańsk 1998, s. 22.
8
S. Kawula, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych środowiska rodzinnego, Toruń 1978, s. 125
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wieństwa i adopcji.” Chodzi tu jednak „tylko o osoby powiązane najbliższym
pokrewieństwem (rodzice, dzieci lub rzadziej dziadkowie), zamieszkujące razem
i prowadzące z reguły wspólne gospodarstwo domowe”9.
Według definicji z 1997 Zbigniewa Tyszki „rodzina jest to ustruktualizowany i funkcjonalnie powiązany zbiór jednostek i specyficznych substruktur oraz
mikroelementów społecznych tworzących mikrogrupę i zarazem instytucję społeczną, powiązaną wewnętrznie więzią małżeńską, więzią pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji oraz wypełniającą jednocześnie (symultanicznie) szereg
istotnych, ważnych, zintegrowanych ze sobą funkcji wobec jednostek i społeczeństwa, w oparciu o regulatory występujące w kulturze behawioralnej”10.
W klasyfikacji Z. Tyszki wyróżnione są cztery grupy funkcji pełnionych
przez rodzinę, a w ich obrębie funkcje składowe:
I. Funkcje biopsychiczne:
1. funkcja prokreacyjna,
2. funkcja seksualna.
II. Funkcje ekonomiczne:
1. funkcja materialno - ekonomiczna,
2. funkcja opiekuńczo - zabezpieczająca.
III. Funkcje społeczno - wyznaczające:
1. funkcja klasowa,
2. funkcja legalizacyjno - kontrolna.
IV. Funkcje socjopsychologiczne:
1. funkcja socjalizacyjna,
2. funkcja kulturalna,
3. funkcja rekreacyjno - towarzyska,
4. funkcja emocjonalno – ekspresyjna11.
Zbigniew Zaborowski definiuje rodzinę jako: grupę naturalną opartą na
związkach krwi, małżeństwa lub adopcji. Jest to grupa o charakterze wspólnoty,
której podstawową funkcją jest utrzymanie ciągłości gatunkowej (biologicznej)
społeczeństwa, stąd prokreacja dzieci jest istotną jej funkcją. Członkowie rodziny
powiązani są nie tylko węzłami pokrewieństwa, lecz również związkami prawno–ekonomicznymi12.
Rodzina według R. Wroczyńskiego "jest to grupa osób połączonych węzłami
małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji, na ogół wspólnie zamieszkująca i współdziałająca wewnętrznie odpowiednio do społecznie określonego i uznanego podziału

9

Ibidem. s 126.

10

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4516/1/06_Zbigniew_Tyszka_Soc
jologia_rodziny_a_pedagogika_rodziny_77-90.pdf.
11
Z. Tyszka , Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1979.
12
Z. Zaborowski, O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza, Nasza
Księgarnia, Warszawa 1969.
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ról i również społecznie określonego zestawu jej zadań”13. H. Izdebska twierdzi, że
"rodzina stanowi środowisko życia dziecka, z którym jest ono związane biologicznie,
uczuciowo kulturowo, materialnie i prawnie"14. J. Szepański uważa rodzinę za
,,pierwszą i bardzo ważną instytucję nie tylko wychowania naturalnego, spontanicznego, ale spełnia ważne zadanie w nauczaniu i kształceniu. W okresie przedszkolnym wprowadza ona dziecko w mowę ojczystą, uczy słów, dzięki którym możliwe
jest poznanie i identyfikowanie przedmiotów świata zewnętrznego, pobudza intelektualnie i dostarcza elementarnego zasobu wiedzy umożliwiającej spostrzeganie i
interpretacje zjawisk zachodzących w bezpośrednim otoczeniu”15.
Wydawać się może, że rodzina jako niewielka jednostka jest łatwa do badania, zdefiniowania, prognozowania. Nie ma nic bardziej mylnego, bo każda
rodzina jest jedyna w swoim rodzaju. Każdy z nas niepowtarzalny tak jak rodziny jakie tworzymy. Każdy problem jest rozwiązywany twarzą w twarz. W rodzinie napotykamy pełny wachlarz zachowań społeczno-socjologicznych, kulturowych, psychologicznych, psychospołecznych, pedagogicznych, biologicznozdrowotnych i biseksualnych. Z jej funkcjonowaniem wiąże się też wiele istotnych problemów aksjologiczno-moralnych, obyczajowych i prawnych16. Zgodnie
z artykułem 18 konstytucji RP definiuje rodzinę jako „Małżeństwo jako związek
kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod
ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”17. Claude Levi -Strauss tłumaczy
pojęcie „rodziny”, wymieniając jej niezmienne właściwości (cechy dystynktywne), które są następujące: rodzina wywodzi się z małżeństwa; składa się z męża,
żony, dzieci urodzonych z ich związku, tworząc jądro, wokół którego mogą się
ewentualnie skupiać inni krewni; członkowie rodziny związani są wzajemnie:
a) więzami prawnymi,
b) prawami i obowiązkami natury gospodarczej, religijnej czy jeszcze innej,
c) ścisłą siecią praw i zakazów seksualnych oraz zmiennym i zróżnicowanym zespołem uczuć, takich jak miłość, przywiązanie, uznanie, obawa i tym
podobne18.
Codzienne zadania wypełniania roli rodzica-dziecka niesie olbrzymi bagaż
emocjonalny, gdzie każdy ma poczucie swej odrębności, ma własne zadania i
często odrębne cele życiowe, układ stałych międzyosobniczych stosunków, określoną strukturę. Jak widać z powyższych definicji samo zdefiniowanie rodziny
nastręcza uczonym masę problemów a z pojawieniem się związków partnerskich
i małżeństw homoseksualnych wymusi zmianę definicji rodziny.
13

R. Wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Warszawa 1966, PWN, s. 112
H. Izdebska, Wyższość rodziny nad innymi środowiskami wychowawczymi. "Problemy Opiekuńczo wychowawcze" 1989, nr 1.
15
J. Szczepański , Refleksje nad oświatą. PIW Warszawa 1983, s. 123.
16
Z. Tyszka, Socjologiczne badania nad rodziną z uwzględnieniem interdyscyplinarnej współpracy, „Kultura i Społeczeństwo” 1980, nr 1-2.
17
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/1.html, z dnia 16-06-2014. .
18
http://www.kn.wielun.pl/academia/10/pawele1.pdf, z dnia 11-06-2014.
14

178

2. Funkcje rodziny
Do podstawowych funkcji rodziny wg badaczy należą:
- funkcja prokreacyjna- ma ona na celu dostarczenie nowych członków dla
własnej rodziny, ale i dla całego społeczeństwa,
- funkcja produkcyjna- dostarcza społeczeństwu nowych pracowników
oraz wzmaga siły twórcze,
- funkcja usługowo-opiekuńcza- zapewnia wszystkim stornom codzienne
usługi oraz opiekę tym członkom rodziny, którzy aktualnie wymagają opieki
np./; w czasie choroby, wieku kalectwa i innych przyczyn zależności,
- funkcja socjalizacyjna- wprowadza do społeczeństwa nowych obywateli,
przekazując potomstwu język ojczysty, podstawowe wzorce zachowania, zwyczaje, obyczaje, naucza wartości moralnych i kulturalnych; kontroluje zachowania swoich członków,
- funkcja psychohigieniczna - zapewnia ona członkom rodziny poczucie
stabilności, bezpieczeństwa, równowagi emocjonalnej, możliwość wymiany
emocjonalnej, stwarza warunki rozwoju osobowości19.
Rodzina poprzez wypełnianie powyższych funkcji przyczynia się do
ugruntowania i kultywowania zdrowia psychicznego w społeczeństwie. Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest źródłem poglądów, postaw, wzorców zachowania, obyczajów i postępowania. W rodzinie podstawowe potrzeby psychiczne
dziecka powinny być zaspakajane w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i pewności siebie,
- wsparcia i zaufania do członków rodziny,
- zapewnienia potrzeby przynależności uczuciowej, miłości,
- zaspokojenia potrzeb psychicznych i fizycznych.
3. Role rodziców w rodzinie
W rodzinie, odgrywamy role, które są związane z funkcjami poszczególnych członków rodziny i ich pozycjami poprzez to formuje się określony układ i
hierarchia społeczna. Z reguły to ojciec zajmuje najwyższą rangę miejsce na
„drabinie” społecznej rodziny, po nim swe miejsce ma matka, a następnie dzieci.
Niekiedy i coraz częściej najwyższą pozycje posiada matka, a tym samym pozycja ojca jest stosunkowa niska. Ten układ stosunków rodzinnych jest niekorzystny dla rodziny ze względów wychowawczych, gdyż utrata przez ojca najwyższej
pozycji powoduje obniżenie poważania i autorytetu ojca, wywołując u dzieci
lekceważenie jego osoby. Prowadzi to w konsekwencji do wytworzenia się u
dzieci postawy niezdyscyplinowanej, dodajmy do tego sytuację, że matka, mimo
posiadania najwyższej pozycji, nie potrafi egzekwować swoich wymagań i skutecznie kontrolować zachowania dzieci. To czy pełnione role będą efektywne
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zależy nie tylko od znajomości norm, lecz także i od dyspozycji psychicznych i
możliwości rodziców20.
Rodzice jako dawcy życia dla swego potomstwa poprzez trud jaki wkładają w wychowanie dziecka biorą na siebie obowiązek wychowania i zapewnienia
dziecku odpowiednich warunków do rozwoju aż do czasu uzyskania pełnej samodzielności przez potomstwo. W wyniku nieprawidłowego wychowania postaw
odrzucających lub unikających oraz obojętności emocjonalnej wobec dziecka
może uformować się ocena samego siebie nietrafna - zawyżona lub zaniżona,
prowadząca do zaburzeń emocjonalnych, trudności wychowawczych, a nawet
wykolejenia społecznego21. Jak możemy podsumować czym jest rodzina i jak
wpływa na dziecko? „Rodzice wywierają wpływ na proces wartościowania
dziecka nie tylko z racji swych funkcji, jakie pełnią będąc osobami najbliższymi
dzieciom, ale także jako przedstawiciele ogółu dorosłych, z którymi dzieci się
identyfikują22.
4. Jaka zatem jest rola ojca w rodzinie?
Ojciec jest gwarantem bezpieczeństwa i stabilności rodziny. Staje się dla
dziecka pierwszym wzorem do naśladowania. Dzięki miłości i wsparciu buduje
most, który w przyszłości pozwoli na przezwyciężenie różnych trudności. Dziecko bezgranicznie mu ufa i każdego dnia buduje w sobie to zaufanie na przyszłość. Ojciec potrzebny jest tak samo chłopcu, jak i dziewczynce. Dziecko obserwując zachowanie ojca tworzy podstawowe źródło zdobywania wiadomości
na temat roli i znaczenia roli mężczyzny a także ojca i opiekuna. J. Rembowski
zwraca uwagę, że ojcowie często nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo spostrzegawcze są dzieci, ile ich myśli i uczucia jakie budzi w nich osoba ojca, tworzą obraz ojca23. Natomiast Z. Zaborowski pisze, że rola ojca w rodzinie polega
na wdrażaniu dzieci do przestrzegania norm społecznych. Ojciec jego zdaniem
winien przejawiać konsekwencję, stanowczość, pewną surowość, musi być obecny w procesie wychowania24.
K. Pospiszyl przedstawia funkcje miłości ojcowskiej w ujęciu Ericha
Fromma. Pisze on, że wydatną pomocą w przezwyciężeniu przez dziecko swego
egocentryzmu jest miłość ojcowska, która spełnia inną funkcję, niż miłość macierzyńska. Miłość ojcowska jest uzupełnieniem macierzyńskiej w zakresie stwarzania stymulatorów rozwoju społecznego. Ojciec będąc pozbawiony tak silnego
jak matka związku biologicznego z dzieckiem nie posiada „danej z natury” umiejętności kochania dziecka tylko dlatego, że jest to jego dziecko 25. Dziecko nie
20
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istniałoby, nie rozwinęłoby się normalnie, gdyby nie aktywna obecność ojca,
dziecko także ze swej strony wywiera istotny wpływ na życie mężczyzny, na
rozwój jego psychiki i osobowości26.
Poza opieką i zapewnieniem dóbr materialnych ojciec spełnia rolę wychowawczą, opiniotwórczą i co najważniejsze jest niezastąpiony w wychowaniu i
życiu dzieci. Autorytet ojca zależy przede wszystkim od postawy i zaangażowania w wychowanie potomstwa. Wspólne spędzanie czasu z dziećmi nie jest czasem straconym to jest czas jaki w przyszłości zaowocuje pod warunkiem, że
przekażemy właściwe wartości potomstwu, a „obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec, bowiem dostarcza dziecku tych bodźców wzorów w jego rozwoju
społecznym i moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim
zakresie jemu oferować”27. Miłość ojcowska jest bardzo wymagająca i stawia
wiele warunków, ale dzięki temu uczy on dziecko, że w świecie są normy, zakazy, nakazy ale i nagrody po które warto i można sięgać poprzez odpowiednie
zachowanie.
5. Rola matki
Rola matki w wychowaniu dzieci jest nieco inna niż ojca. Matka w życiu
niemowlęcia i wczesnoszkolnym jest postrzegana jako osoba najważniejsza.
Matka kocha swoje potomstwo bezgranicznie i to już od momentu poczęcia. Z.
Skorny stwierdza, że wśród członków rodziny najważniejszą rolę w socjalizacji
dziecka odgrywa matka. Dba ona o zaspokojenie jego potrzeb, o dostarczenie mu
pokarmu i ubrania. Matka to pierwszy rozmówca i partner zabaw dziecka, darzy
je pieszczotą i chroni przed przykrościami. Jeśli matka okazuje dziecku swe oddanie, życzliwość i miłość, wtedy jej zachowanie staje się modelem współżycia
społecznego, który wpływa na przebieg procesu socjalizacji nie tylko w okresie
dzieciństwa, lecz również w późniejszych latach życia28. A. Sierota przypomina,
że miłość matki jest niezbędna do wytworzenia w dziecku poczucia bezpieczeństwa i przynależności29. K. Pospiszyl obszernie mówi o miłości macierzyńskiej w
ujęciu E. Fromma30.
Zasadnicza różnica między miłością matki i miłością ojca wypływa, zdaniem E. Fromma z bliższego związku matki z dzieckiem. „Wiele dróg prowadzi
do radości tworzenia; najbardziej naturalną i najprostszą jest miłość matki do
26
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swojego tworu. Wykracza ona poza samą siebie w stosunku do dziecka, miłość
do dziecka nadaje jej życiu znaczenie i ważność. Właśnie w fakcie, że mężczyzna nie może zaspokoić swojej potrzeby transcendencji dając życie dziecku, tkwi
przyczyna, że dąży on do jej zaspokojenia tworząc różne dzieła rąk czy też myśli”31. Miłość matki do dzieci jest miłością, która nie jest uwarunkowana osiągnięciami, marka nie warunkuje swojej miłości do dziecka po prostu kocha. Jest
to najpiękniejszy model miłości jaki spotykamy. To miłość totalna całkowicie i
bezgranicznie. Jej miłość jest stała, nie ustępuje i nie stawia warunków, ma charakter bezwarunkowy. Matka kocha dziecko za to, że jest nie patrzy na to co ono
robi, jak się zachowuje, jakim jest człowiekiem.
Wyniki badań potwierdzają występowanie zjawiska międzypokoleniowej
transmisji w zakresie kategorii uznanych za konstytutywne dla orientacji życiowych, takich, jak:
- wartości (zobacz w:badania P. Brzozowskiego 32, M. Niezgody33, Z. Zaborowskiego34),
- postawy społeczne (zobacz w: T. Kukołowicz35, T. Mądrzycki36),
- religijność (zobacz w: L. Dyczewski37, Z. Kawecki38).
Każde pokolenie wnosi coś nowego do rodziny więc wspaniałą skarbnicą
wiedzy i mądrości życiowej są dziadkowie. To właśnie dziadkowie zaszczepiają
we wnukach wiarę w Boga i miłość do Ojczyzny.
Rodzice są odpowiedzialni za wpojenie dziecku takich wartości jak:
- miłość do drugiego człowieka,
- poszanowanie godności i okazywania szacunku innym ludziom,
- wiary w Boga,
- patriotyzmu- miłości do Ojczyzny i języka ojczystego,
- uczciwość w stosunku do samego siebie, ale i do innych,
- odwaga w obronie swoich poglądów i racji,
- prawdomówności,
- przyjaźń, szczerość, pracowitości, uprzejmości, tolerancji.
Zgodnie z tekstem piosenki zespołu T love „Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło”39. Należy nauczyć dziecko, że waż-
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niejsze jest żeby być niż mieć. To są te wartości, które w późniejszym życiu będą
procentować przyjaciółmi, szacunkiem dzieci i miłością współmałżonka.
W powyższym artykule opisałam w jaki sposób rodzice powinni właściwie wypełniać swoją rolę aby dziecko wyrosło na pełnowartościowego obywatela i członka społeczeństwa. Niestety coraz częściej mamy do czynienia z rodziną,
która jest dysfunkcyjna, gdzie nie ma prawidłowego wzorca. Poprzez różnego
rodzaju zawirowania na drodze do szczęścia w rodzinie staja sytuacje zewnętrzne, takie jak: brak pracy, pogarszająca się sytuacja materialna i wszechogarniający pesymizm. Nie bez znaczenia jest również to, że rodziny są tworzone przez
osoby, które do tego ważnego i odpowiedzialnego kroku nie są gotowe. Rodzina
to jest przede wszystkim odpowiedzialność, ale i ogromna radość. Osobowość
rodziców i wzorce wychowawcze realizowane przez nich w postępowaniu z
dzieckiem, lecz także sposób, w jaki dziecko odbiera ich postawy i zachowanie
tak w sytuacjach wychowawczych jak i różnych sytuacjach życia codziennego,
oraz stopień identyfikacji z rodzicami jako osobami decydującymi o charakterze i
jakości tych stosunków, o ich wychowawczej wartości40. Każdy rodzic musi być
także dobrym pedagogiem aby swoim nauczaniem nie skrzywdzić dziecka.
Przekazując nauki dla dzieci pamiętajmy, że dzieci obserwują i analizują,
dlatego ważne jest aby samemu stosować się do tego co uczymy dzieci. Jeżeli
więź z dzieckiem jest silna, to możemy być pewni, że dziecko najpierw będzie
nas naśladować a następnie wdrażać naśladowane cechy w życiu. Naśladownictwo, identyfikacja i modelowanie są zasadniczymi mechanizacjami socjalizacji
prowadzącymi do osobowości tzw. dojrzałej. Janina Sołowiej w artykule poświęconym przeglądowi teorii identyfikacji stwierdza, że „jakkolwiek mechanizm ten
oddziałuje głównie w okresie dzieciństwa, to ślad tych oddziaływań widoczny
jest również w osobowości dojrzałej”41.
Wychowując nasze dzieci zastosujmy się do zasady, która jest poniżej.
Wychowujmy je tak: „Aby nasze dziecko było z czasem dobrze przygotowane do
życia w społeczeństwie, aby wyrósł z niego pełnowartościowy człowiek, musimy
dbać nie tylko o jego dobry rozwój intelektualny, ale też i uczuciowy, moralny
oraz społeczny. Będzie nam zależało więc, aby dziecko nasze było nie tylko aktywne i pomysłowe w zabawach, by miało wiele różnych wiadomości, ale także,
aby było koleżeńskie i przyjacielskie wobec rówieśników oraz zdyscyplinowane
i posłuszne do nas. By darzyło nas uczuciem miłości i szacunku, a także, by było
wrażliwe na ból i smutek innych. Z czasem zaś – by niosło zawsze chętnie pomoc innym, by postępowało zgodnie z wpojonymi w nie uczciwymi zasadami, a
więc by nie kłamało, nie oszukiwało, nie zabierało innym ich własności. By po-
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siadało mocny i prawy charakter, odporny na różnego rodzaje ujemne wpływy,
by jego myśli, słowa i czyny szły zgodnie ze sobą”42.
Ku zakończeniu
Rodzina jest podstawową jednostką życia społecznego, jest to najwcześniejsze i najwłaściwsze środowisko w którym możemy kształtować odpowiednie wzorce zachowań i budować więzi między ludzkie. Rodzina dla dziecka stanowi pierwsze środowisko rozwojowe, wychowawcze. Wspólne przeżycia tworzą niepowtarzalny świat, gdzie przeżywane smutki, radości spajają rodzinę i
decydują o jej wartości. To właśnie rodzina rzutuje na rozwój indywidualny
dziecka. Czym zatem jest rodzina? Jakie cele winny przyświecać rodzicom odpowiedzialnym za swe potomstwo? Jakie wartości dziecko powinno wynieść z
domu rodzinnego aby być dobrym człowiekiem, a w przyszłości dobrym rodzicem? Jak należy korygować niewłaściwe zachowanie?
Trudność definiowania wynika m.in. z powodów socjokulturowych, od
dawna występowały i występują różne organizacje rodziny, które są w różnym
stopniu komplikacji- monogamiczne i poligamiczne, rodziny bezdzietne tzw.
jednopokoleniowe i wielopokoleniowe, rodziny pełne i niepełne.
Wydawać się może, że rodzina jako niewielka jednostka jest łatwa do badania, zdefiniowania, prognozowania. Nie ma nic bardziej mylnego, bo każda
rodzina jest jedyna w swoim rodzaju. Każdy z nas niepowtarzalny tak jak rodziny jakie tworzymy. Każdy problem jest rozwiązywany twarzą w twarz. Rodzina
poprzez wypełnianie powyższych funkcji przyczynia się do ugruntowania i kultywowania zdrowia psychicznego w społeczeństwie. Prawidłowo funkcjonująca
rodzina jest źródłem poglądów, postaw, wzorców zachowania, obyczajów i postępowania. W rodzinie, odgrywamy role, które są związane z funkcjami poszczególnych członków rodziny i ich pozycjami poprzez to formuje się określony
układ i hierarchia społeczna. Z reguły to ojciec zajmuje najwyższą rangę miejsce
na „drabinie” społecznej rodziny, po nim swe miejsce ma matka, a następnie
dzieci.
W powyższym artykule opisałam w jaki sposób rodzice powinni właściwie wypełniać swoją rolę aby dziecko wyrosło na pełnowartościowego obywatela i członka społeczeństwa. Niestety coraz częściej mamy do czynienia z rodziną,
która jest dysfunkcyjna, gdzie nie ma prawidłowego wzorca. Poprzez różnego
rodzaju zawirowania na drodze do szczęścia w rodzinie staja sytuacje zewnętrzne, takie jak: brak pracy, pogarszająca się sytuacja materialna i wszechogarniający pesymizm. Nie bez znaczenia jest również to, że rodziny są tworzone przez
osoby, które do tego ważnego i odpowiedzialnego kroku nie są gotowe.
Każdy rodzic musi być także dobrym pedagogiem aby swoim nauczaniem
nie skrzywdzić dziecka. Przekazując nauki dla dzieci pamiętajmy, że dzieci ob42
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serwują i analizują, dlatego ważne jest aby samemu stosować się do tego co
uczymy dzieci. Jeżeli więź z dzieckiem jest silna, to możemy być pewni, że
dziecko najpierw będzie nas naśladować a następnie wdrażać naśladowane cechy
w życiu.
Streszczenie
Tematem mego artykułu jest rodzina w tradycyjnym rozumieniu. Ważna
jest dla mnie nie tylko jako jednostka społeczna ale przede wszystkim jako miejsce gdzie przekazujemy potomstwu wzorce zachowania. Rodzina jest podstawową jednostką życia społecznego, jest to najwcześniejsze i najwłaściwsze środowisko w którym możemy kształtować odpowiednie wzorce zachowań i budować
więzi między ludzkie. Rodzina dla dziecka stanowi pierwsze środowisko rozwojowe, wychowawcze. Trudność definiowania czym jest rodzina wynika m.in. z
powodów socjokulturowych, od dawna występowały i występują różne organizacje rodziny, które są w różnym stopniu komplikacji- monogamiczne i poligamiczne, rodziny bezdzietne tzw. jednopokoleniowe i wielopokoleniowe, rodziny
pełne i niepełne. Rodzina poprzez właściwe wypełnianie swej funkcji przyczynia
się do ugruntowania i kultywowania zdrowia psychicznego w społeczeństwie.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest źródłem poglądów, postaw, wzorców
zachowania, obyczajów i postępowania. W rodzinie, odgrywamy role, które są
związane z funkcjami poszczególnych członków rodziny i ich pozycjami poprzez
to formuje się określony układ i hierarchia społeczna. Przekazując nauki dla
dzieci pamiętajmy, że dzieci obserwują i analizują, dlatego ważne jest aby samemu stosować się do tego co uczymy dzieci. Jeżeli więź z dzieckiem jest silna,
to możemy być pewni, że dziecko najpierw będzie nas naśladować a następnie
wdrażać naśladowane cechy w życiu.
Summary
The subject of my article is a family in its traditional meaning. Family is important for me not only as a social unit but even more as an area where we transmit behavior patterns to our progeny. Family is the primary unit in society. It is the earliest and
the most correct milieu in which we can mould positive role models of conduct and
build relationships. Family is the first formative and upbringing milieu. The difficulty
of defining family is a result of, among other things, socio-cultural reasons. Since long
time have existed and still exist different structures of families (which are more or less
complicated) – monogamous, polygamous, childless, extended, complete or incomplete families. Family, by fulfilling its function, helps to cultivate sanity in the society.
A well-functioning family is a source of ideas, attitudes, behavior patterns, morals and
conducts. In family we play roles which are related to functions of respective family
members and theirs positions. By dint of those roles, a certain arrangement and social
hierarchy are formed. Giving lessons to our children we should remember that all
children observe and analyze our behavior. It is very important to comply with every-
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thing what we teach our children. If relationship with a child is strong, we can be sure
that the child will follow our example and repeat those behavior patterns.
Bibliografia
Brzozowski P., Postawy wychowawcze rodziców a struktura systemów wartości ich dzieci, [w:] Z badań nad postawami rodzicielskimi (red. K.Pospiszyl),
Lublin 1988.
Dyczewski L., Więź pokoleń w rodzinie, Warszawa 1976.
Izdebska H., Wyższość rodziny nad innymi środowiskami wychowawczymi.
"Problemy Opiekuńczo wychowawcze" 1989.
Kawecki Z., Religijność młodzieży, „Człowiek i światopogląd” 1977.
Kawula S., Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych środowiska
rodzinnego, Toruń 1978.
Kornas-Biela D., Dziecko prenatalne jako przedmiot zainteresowań psychologicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych. W: D. Kornas-Biela (red.)
Oblicza dzieciństwa. Lublin 2002.
Kornas-Biela D., Z zagadnień psychologii prenatalnej. W: J. W. Gałkowski,
J. Gula (red.) W imieniu dziecka poczętego, Rzym-Lublin 1988/1991.
Kukołowicz T., Rodzina w okresie uspołecznienia dziecka, Lublin 1973..
Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw,
Warszawa 1977
Mierzwiński B., Mężczyzna jako mąż i ojciec, w: K. Ostrowska, M. Ryś
(red.) Przygotowanie do życia w rodzinie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
„Adam”, Warszawa 1997.
Niezgoda M., System wartości młodzieży i rodziców,[w:] Zeszyty Naukowe UJ 1979.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 1998.
Pielarski J., Rodzina w międzypokoleniowej transmisji wartości, „Rocznik
pedagogiczny” 1991.
Pielka H.,Wypełnianie funkcji socjalizacyjno-wychowawczej przez rodzinę
dziecka przedszkolnego, [w] Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie, (red.)
H.Pielka, CPBP, Koszalin 1990.
Pospiszyl K., Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
Pospiszyl K., O miłości ojcowskiej, CRZZ, Warszawa 1976.
Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie, PWN, Warszawa 1972.
Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk 2000.
Stierlin H., Słownik terapii rodzin, Gdańsk 1998.
Sołowiej J., Identyfikacja dzieci z rodzicami, [w:] Rodzina i dziecko (red.
M.Ziemska), Warszawa 1979.
Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1976.
Sierota A. ,Postawy rodzicielskie a społeczne zachowania dzieci zależnie od
ich płci problemy Rodziny, 1997 nr 3 / 1997.
Szczepański J. , Refleksje nad oświatą. PIW Warszawa 1983.

186

Tyszka Z. , Socjologiczne badania nad rodziną z uwzględnieniem interdyscyplinarnej współpracy, „Kultura i Społeczeństwo” 1980.
Tyszka Z. , Socjologia rodziny, PWN, Warszawa, 1979.
Witczak J., Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.
Wroczyński R., Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Warszawa 1966.
Zaborowski Z., O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza,
Nasza Księgarnia, Warszawa 1969.
Zaborowski Z. , Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, PWN, Warszawa 1980.
Zaborowski Z., Stosunki międzyludzkie, Wrocław 1976.
Ziemska M. , Rodzina i dziecko, Warszawa 1980.
Zubrzycka E., Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód., Gdańsk 1999.
Biuletyn
Dziecko w wieku przedszkolnym. Rady dla rodziców. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1978.
Netografia
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4516/1/06.
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/1.html, z dnia 16-06-2014.
http://www.kn.wielun.pl/academia/10/pawele1.pdf, z dnia 11-06-2014.
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/1.html, z dnia 16-06-2014.
http://www.kn.wielun.pl/academia/10/pawele1.pdf, z dnia 11-06-2014.
http://www.tekstowo.pl/piosenka,t_love,wychowanie.html, z dnia 19-062014. http://oplodnosci.pl/index.php/plodnosc/psychologia-plodnosci z dnia 1106-2014.

187

188

Patrycja Burak (KUL)
Przemiany współczesnej rodziny
„Rodzina jest miejscem, w którym człowiek rozmawia z Bogiem i braćmi.
Bez rodziny rozmowa zostaje przerwana i nic już nie może jej zastąpić,
a jeśli człowiek próbuje odnowić ten przerwany kontakt własnymi siłami,
staje się kruchy, słaby i zmartwiony –
ludzkość zostaje wypaczona i zaczyna ją toczyć choroba –
jest to początek powolnej śmierci”.
Św. Chrabel1

Wstęp
Całokształt funkcjonowania współczesnej polskiej rodziny uległ licznym
przeobrażeniom. W obliczu przemian cywilizacyjnych i kulturowych słowo „rodzina” nabiera innego znaczenia. Ostatnie dziesięciolecia to czas kondensacji
zmian ustrojowych, ustawodawczych, nasilonych procesów industrializacji i
urbanizacji kraju oraz coraz przeobrażeń na rynku pracy. Za każdym razem, gdy
szukamy zagrożeń funkcjonowania człowieka we współczesnej rzeczywistości,
nasza uwaga kieruje się na dynamikę zmian świata, zamęt w świecie wartości i
związaną z tym komplikację warunków życia człowieka. Świat, w którym dorastają współczesne dzieci nie oszczędza ich. Niestety coraz więcej młodych ludzi
doświadcza przemocy ze strony najbliższych osób-rodziców. Problemy świata
dorosłych są źródłem dziecięcych przeżyć, doświadczeń, lęków, a także poczucia
bezradności. Obserwują świat na swój sposób dziecięcymi oczyma, przeżywają,
cierpią, ale nie potrafią na to nic poradzić. Bardzo często są pozostawiona same
sobie, nie mając oparcia w dorosłych2.
1. Funkcje współczesnej rodziny
Mianem funkcji rodziny określa się cele, do których zmierza życie i działalność rodziny oraz zadania, jakie pełni na rzecz swoich członków, zaspokajając
ich potrzeby, ale też i potrzeby społeczeństwa oczekującego od rodziny dobrze
przygotowanych i bezkonfliktowo włączających się w życie społeczne obywateli.
Funkcja oznacza zatem działalność skierowaną na określony cel, kontynuowaną
w ramach danej struktury społecznej bądź dla podtrzymania danej społeczności
w jej stanie normalnym. Rodzina jest, więc o tyle instytucją, o ile realizuje pod-
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Św. Charbel, Orędzia z Nieba, Wydawnictwo AA, Kraków, 2013, s. 91–93.
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[w:] B. Muchacka, K. Kraszewski (red.) Dziecko w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 58
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stawowe funkcje społeczne niezbędne do istnienia społeczeństwa3. Funkcja prokreacyjna, oznacza nie tylko wydanie na świat dziecka, ale przeżywanie i pełnienie przez kobietę i mężczyznę odpowiednich ról matki i ojca oraz uzyskiwanie z tego powodu gratyfikacji w postaci satysfakcji i nadziei na bezpieczną spokojną, nie samotną starość. Funkcja ta w sensie znaczeniowym ma wymiar indywidualny i społeczny. Współcześnie funkcja prokreacyjna rodziny jest coraz
częściej zaniedbywana. Młodzi ludzie, u szczytu swojej hierarchii wartości
umieszczają sukces zawodowy, niezależność finansową czy wysokie pozycje
społeczne. Wówczas macierzyństwo czy ojcostwo odkładają na później, często
nie doznając nigdy tego stanu. Kolejna funkcja – seksualna posiada dwa podstawowe wymiary: płciowość i pożycie seksualne jej dorosłych, a także dorastających członków. Płciowość przede wszystkim przejawia się w tym, że dana osoba
jest mężczyzną lub kobietą – to determinuje całość jednostkowej egzystencji
ludzkiej, znajdując wyraz m.in. w sposobie myślenia, w postępowaniu, wykonywaniu pracy zawodowej, podejmowaniu decyzji, ubiorze, poruszaniu się, reagowaniu w różnych sytuacjach. Płciowość będąca integralną częścią każdego człowieka, kształtuje się przez czynniki kulturowe4. Funkcja opiekuńcza, realizująca
się poprzez sprawowanie opieki nad dzieckiem, a także innymi członkami polega
na zaspokajaniu ich potrzeb ponadpodmiotowych. Dokonuje się w ramach stosunku opiekuńczego i przybiera postać działania ciągłego, bezinteresownego,
nasyconego emocjonalnością i opartego na odpowiedzialności opiekuna za podopiecznego. Potrzeby ponadpodmiotowe to te, których jednostka nie jest w stanie
samodzielnie zaspokajać i regulować i które w tym sensie wykraczają ponad jej
możliwości podmiotowe. Opieka rodzinna odgrywa doniosłą rolę w życiu ludzkim. Sprawowana na odpowiednim poziomie przywraca i utrzymuje równowagę
biopsychiczna jednostki. Staje się niezbędnym warunkiem zachowania życia,
zdrowia, wielostronnego rozwoju, normalnego funkcjonowania oraz pomyślnego
przebiegu wychowania i socjalizacji5.
Następną wyszczególnioną funkcją rodziny jest funkcja socjalizacyjna.
Według R. Wroczyńskiego „szczególna rola rodziny polega na wprowadzeniu
młodej jednostki w skomplikowane zjawiska współczesnego życia społecznego,
w świat konfliktów moralnych i różnorodnych interpretacji zjawisk życia i rozwoju społecznego. Rodzina w tym przypadku staje się swoistym pomostem między jednostką a społeczeństwem, pełnią funkcję „niwelatora wstrząsów” –
ochraniając przed zagrożeniami, łagodząc i wyciszając doznane niepowodzenia,
oraz „filtru” - dopuszczając wpływy, komunikaty budujące, a chroniąc przed
negatywnymi”6. Funkcja socjalna rodziny ukazuje wiele szczególnych zalet rodziny w zakresie pomocy i wsparcia społecznego jej członkom, których życie
3

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1989, s. 35.
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często stawia w trudnych sytuacjach w postaci deprywacji potrzeb, znacznego
przeciążenia, konfliktów, niewydolności i niedostatecznej sprawności psychosomatycznej, izolacji społecznej, nadmiernych ambicji, różnych uzależnień, sytuacji losowych. Wchodzą tutaj również w grę sytuacje, w których jednostka nie
może realizować swoich celów, rozwiązać ważnego dla niej problemu, przez
dłuższy czas nie odnosi sukcesów życiowych i zawodowych, znajduje się w stanie zagrożenia chorobą, utratą pracy itp. We wszystkich tych trudnych sytuacjach
najbardziej może przyjść z pomocą i wesprzeć jednostkę jej rodzina, gdyż jest
ona najbliższa w sensie emocjonalnym, społecznym, ekonomicznym, religijnym i
kulturowym. Ta przynależność człowieka do rodziny i jego wielostronne spojenie z jej członkami na podłożu związków małżeństwa i krwi przesądzają o jej
ukierunkowaniu na rozwijanie działalności wspomagającej i wspierającej wobec
każdego z jej domowników. Sprowadza się ona najczęściej do przekazywania
potrzebnych informacji, niezbędnych przedmiotów i rzeczy, różnych świadczeń
w postaci usług, pieniędzy, miłości, czy też statusu społecznego 7. Współcześnie
funkcja ta bywa interpretowana w sposób niewłaściwy. Pogoń za pieniędzmi,
dobrami materialnymi przyświeca wielu polskim rodzinom. Ulokowanie swoich
pragnień na niewłaściwym poziomie prowadzi do zachwiania relacji wewnątrzrodzinnych. Praca na kilka etatów, wyjazd za granicę w celach zarobkowych
niszczy współczesną rodzinę. Szczególnie tę, która jest słaba. Prawidłowo realizowana funkcja socjalna czy materialna nie może stawiać na pierwszym miejscu
korzyści finansowych, dobro jednostki.
2. Dokąd zmierza współczesna rodzina?
Życie ludzkie od chwili urodzenia aż do śmierci związane jest z osobami
bliskimi, czyli z rodziną, jest, więc ona naturalną formą życia ludzkiego, ukształtowaną w ciągu dziejów człowieka, zaspokajającą różnorodne potrzeby swych
członków. Rodzina stanowi dla dziecka pierwsze i przez długi czas jedyne środowisko rozwojowe. Według norm w niej przyjętych kształtuje w dziecku stosunek do wartości moralnych, zaspakaja najważniejsze potrzeby dziecka – potrzeby
miłości, przynależności i akceptacji. Obcując z rodzicami i rodzeństwem, dziecko nawiązuje trwałe kontakty emocjonalne, a także uczy się określonych zachowań społecznych. Zarówno we wczesnym dzieciństwie, jak i w okresie dorastania rodzina wpływa na rozwój osobowości dziecka, kształtuje określone potrzeby
i postawy oraz elementy obrazu samego siebie 8
„Rodzina jest powszechną i najważniejszą grupą pierwotną. Jest ona pierwszym
i podstawowym miejscem rozwoju i uspołecznienia dziecka. Zapoczątkowuje działalność wychowawczą, która jest przejmowana w dalszym ciągu przez szkołę i inne instytucje wychowawcze. Mimo trudnych warunków i różnych przeciwności Polacy są

7
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S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej – szkice familologiczne, Toruń 2005, s. 19.
M. Ziemska, Rodzina i dziecko, Warszawa 1990, s. 18.
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wciąż narodem bardzo rodzinnym”9. Jak podaje Florian Adamski rodzinę określa się
mianem podstawowej komórki społeczeństwa. Jako taka, istnieje powszechnie od
najdawniejszych czasów. Jej doskonałość dla społeczeństwa zasadza się na dwóch
podstawowych faktach, uznawanych jednocześnie za podstawowe funkcje rodziny.
Jest ona jedyną grupą rozrodczą: oznacza to, że tylko rodzina rozmnaża się nie przez
przyjmowanie członków z zewnątrz, lecz przez rodzenie dzieci. Z tego względu jest
grupą utrzymującą ciągłość biologiczną społeczeństwa. Rodzina jest też najważniejszą
instytucją przekazującą istotną część dziedzictwa kulturowego szerszych zbiorowości.
Oczywiście, istnieje możliwość przekazywania tego dziedzictwa także przez inne grupy czy zwłaszcza instytucje socjalizujące; niemniej jednak rola rodziny w tym zakresie,
szczególnie w początkowym okresie życia człowieka, wydaje się niezastąpiona10
Rodzice, żyjący w XXI wieku znajdują się w dość trudnej sytuacji.
Wszelkim poczynaniom i decyzjom towarzyszy niepewność i rozliczne wątpliwości dotyczące wychowania młodego pokolenia i sposobów na zapewnienie im
szczęścia. Dzisiaj nowoczesna rodzina staje się w coraz to większym stopniu
rodziną partnerską, tzn., że wszyscy jej członkowie mają mniej więcej równe
prawa. W tego typu modelu rodziny stopniowo bywa eliminowane „stanowisko
głowy domu” na rzecz ojca - przyjaciela i ojca -kolegi. Wraz z tym zanika również „zapotrzebowanie” na to, by ojciec był bardziej od matki surowy, powinien
zaś być zawsze od niej bardziej zrównoważony psychicznie, bo to jest jego „męski” obowiązek. Przemiany pełnionych ról są źródłem głębokich przemian w
relacjach rodzic- dziecko czy mąż- żona11.
3. Współczesne modele i formy życia rodzinnego
Wizerunek rodziny zmieniał się na przestrzeni lat. Rodzina współczesna
znajduje się pod naporem wielu czynników zewnętrznych, które wpływają na jej
gwałtowne, wielorakie przemiany. U schyłku XXI wieku w obrębie tradycyjnego
modelu rodziny pojawiły się liczne mutacje. Dały one w efekcie zróżnicowany
obraz współczesnych modeli i form życia rodzinnego. Obecnie można zauważyć
międzypokoleniowy rozdźwięk dotyczący modeli małżeńsko- rodzinnych. Najstarsze pokolenie pragnie żyć zgodnie z wartościami kultywowanymi od wieków.
W związku z tym dąży do utrzymania tradycyjnego modelu rodziny, opartego na
związku małżeńskim i skupieniu na miłości rodzicielskiego. Przeciwstawną postawę propaguj młode pokolenie, które chce żyć zgodnie ze swoimi zasadami,
nie zawsze u boku Boga. Nie zależy im na stabilności rodzinnej, aprobują partnerski model rodziny, w którym małżonkowie pracują zarobkowo. Nie zawsze w
ich planach jest miejsce na potomka. Pieniądze i sukces finansowy stanowią wyznacznik działania. Współcześnie zauważa się również istnienie rodzin o modelu
9
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nietypowym. Utworzone są one zarówno z rodzin o strukturze sformalizowanej,
jak i na bazie tzw. wolnych związków. Model ten charakteryzuje się tym, iż partnerzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, ale ich prawa i zobowiązania
nie są tożsame. Jedną z kategorii rodzin współczesnych stanowią rodziny o niejasnej strukturze, czyli układzie nieformalnych powiązań seksualnych i rodzicielskich. Stanowią one efekt przemian kulturowych i społecznych. Z pedagogicznego punktu widzenia rodziny te stanowią niekorzystne środowisko wychowawcze.
Spowodowane jest to ciągłym i zmianami w obszarze zachowań i formułowania
poglądów. W rodzinach tego typu wychowanie i socjalizacja młodego pokolenia
jest bardzo trudna. Niejednokrotnie prowadzi do zaburzeń rozwojowych, w tym
do głębokiego upośledzenie postaw społecznych. Kolejny model rodziny stanowi
typ hybrydowy. Jest to układ partnerski określany mianem LAT, czyli żyjący
razem lecz oddzielnie. Jest to związek na „odległość”. W dzisiejszych czasach
zauważalny jest nowy typ rodzin- rodziny migracyjne. Zaliczają się one do omawianego typu. Wyjazd małżonka za granicę w sposób dogłębny przyczynia się do
zubożenia siły relacji międzyludzkich. Odrębne miejsca zamieszkania zapewniają autonomie oraz zwalniają z odpowiedzialności. Są one niekorzystne wychowawczo. Dzieciństwo w takich rodzinach charakteryzuje się tęsknotą, lękiem, i
obawami. Najbardziej narażeni na konsekwencje wyjazdu rodzica za granicę są
najmłodsi członkowie rodziny. Brakuje im mamy i taty nie tylko w codziennych
sytuacjach, ale też w chwilach, które są dla nich szczególnie ważne. Proces socjalizacji pierwotnej zostaje zaburzony12.
Współczesna rodzina coraz częściej odbiega od jej standardowego modelu. W obecnych czasach ma miejsce odstępstwo od rodziny patriarchalnej, gdzie
ojciec zarabiał i miał decydujący głos, a żona zajmowała się prowadzeniem domu oraz wychowywaniem potomstwa. Rodzina w XXI wieku coraz rzadziej
opiera się na prawnym lub wymuszonym tradycją kontrakcie między płciami
przeciwnymi. Częściej mają miejsce luźniejsze więzi, dużą rolę odgrywają uczucia. Popularne stały się także związki na tzw. „kocią łapę”, gdzie nie zawsze
związek zostaje sformalizowany. Normy religijne ani sugerowanie się tradycją
nie wpływają dzisiaj na wybór modelu rodziny. Decydującą rolę odgrywa tutaj
prywatny wybór. To właśnie nim współcześni ludzie kierują się przy zakładaniu
rodziny. Na nasze decyzje wpływają globalne przemiany, które wiążą się z większą indywidualizacją jednostek oraz mniejszą ich zależnością od wspólnot. Trwałość małżeństwa, prokreacja, kształt i skład rodziny to dziś problematyczny prywatny wybór jednostek, który coraz mniej jest determinowany przez społeczeństwo i tradycję. W obecnych czasach znacznemu wydłużeniu uległa średnia długość życia człowieka, a w czasie jego trwania częściej wchodzimy w związki.
Ważne są również przemiany demograficzne, które wskazują, iż coraz później
zakładamy własne rodziny, coraz później też rodzą się dzieci i jest ich co raz
mniej. Wielu ludzi widząc wokół siebie dużą ilość rozwodów, nie chcą brać ślu12

B.M. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne. Warszawa 2012, s. 11-14.
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bu. Inni są zlęknieni dzieleniem z kimś życia i mieszkania, rezygnują z zakładania rodziny. Jeszcze inni inwestują w samorealizację, skupiają się na karierze
zawodowej i nie chcą zakładać rodzin, a tym bardziej mieć dzieci. Te wszystkie
czynniki powodują, że współcześnie mamy znaczną ilość modeli rodziny. Istnieją rodziny oparte na związkach formalnych, mimo tego iż zarówno kobieta, jak i
mężczyzna pracują zawodowo. Spotykamy także rodziny oparte wyłącznie na
więziach nieformalnych. Możemy zauważyć także tzw. rodziny patchworkowe,
w których małżeństwo po rozwodzie utrzymuje relacje z dotychczasowymi bliskimi, tworząc jednocześnie nową rodzinę, w której mogą pojawić się dzieci z
kilku związków. W obecnych czasach znacznie częściej mamy również do czynienia z rodzicami samotnie wychowującymi dzieci, którzy również tworzą odrębny model rodziny. Każda rodzina jest inna i wypracowuje swoją indywidualną
formę, na którą szczególny wpływ mają tworzący ją ludzie oraz warunki zewnętrzne13.
4. Środowisko wychowawcze młodego pokolenia
Przemiany warunków wychowania rozważa się zazwyczaj pod kątem
możliwości przygotowania jednostek do przyszłej aktywności i ma związek z
rozwojem cywilizacyjnym oraz postępem technologicznym. Następstwem takowych przemian są zmiany w kulturze, w systemie wartości oraz przeobrażenia w
relacjach międzygeneracyjnych, które tworzą nową jakość w warunkach wychowania i przekazie tradycji. Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko rozwojowe dzięki możliwości otoczenia go indywidualną opieką i zaspokajania jego potrzeb. Jedną z podstawowych potrzeb dziecka jest potrzeba
życzliwości, ciepła, miłości. Zaspokojenie tej potrzeby stymuluje osiągnięcia
rozwojowe. Dziecko lepiej i szybciej się rozwija w zakresie sprawności fizycznej
i kontaktów społecznych, gdy jest chronione od lęków i zaburzeń równowagi
psychicznej. Dziecko potrzebuje kontaktu z rodzicami. Dobry kontakt z rodzicami wpływa na kształtowanie się u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie
oraz obrazu świata, który wydaje się interesujący i ciekawy. Zaspokajanie potrzeby szacunku prowadzi do wytworzenia u dziecka poczucia własnej wartości,
wiary we własne siły, pewności siebie, poczucia, że jest się pożytecznym i potrzebnym na świecie. Bardzo ważna dla dziecka jest także potrzeba wzoru. Przejawia się ona najdobitniej w okresie, gdy dziecko naśladuje czynności i zachowanie osób z bliskiego otoczenia. Pierwszych wzorów osobowych dostarczają
dziecku rodzice14.

13

http://psychologia.wieszjak.polki.pl/psychologia-zwiazku/290849,Przemianywspolczesnej-rodziny.html, z dnia 11.06.2014r.
14
M. Horsonek, Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną dziecka, „Życie Szkoły”, nr 8.
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5. Kryzys autorytetu rodzica
Rola autorytetu w wychowaniu i socjalizacji dorastającego człowieka wydaje się obecnie szczególnie aktualna. Ostatnimi czasy rozwija się pogląd jakoby
uznawanie autorytetów było przestarzałe. W wychowaniu, które gwarantuje młodzieży swobodę i poszanowanie ich praw, uznawanie autorytetów ma znaczącą
rolę. Rozwój poznawczy i emocjonalny, moralny i społeczny, estetyczny i twórczy oznaczają wykorzystywanie, kontynuowanie i przekształcanie dotychczasowego dorobku kulturowego i cywilizacyjnego, zgodnie z osobowym porządkiem
wartości. Nie byłoby to możliwe na drodze samodzielnego poznawania i oceniania przez każdego człowieka wszystkich dziedzin rzeczywistości. Kształtowanie
w młodym człowieku zrozumienia potrzeby szukania, ale i weryfikowania autorytetów nie oznacza zaniku w nim potrzeby autonomii, odpowiedzialności za
siebie, swoje myśli i działanie. Nie oznacza automatycznego, bezmyślnego
uznawania każdego usankcjonowanego instytucją czy kreowanego przez media
autorytetu. Jest jednak zupełnie czymś innym. Jest kształtowaniem człowieka,
który ma świadomość swoich ograniczeń i nie dąży do bycia autorytetem samemu sobie w każdej sprawie i dziedzinie, do traktowania własnej racji jako jedynej
słusznej. Związane to jest z przygotowaniem do świadomego, kompetentnego
funkcjonowania w świecie, doceniania wiedzy i doświadczenia innych ludzi.
Człowiek realizuje się poprzez wartości. Bez wartościowych i odpowiedzialnych
wskazań dotyczących sensu życia, pochodzących od osób uznanych za autorytety, może wystąpić stan dezintegracji społecznej z charakterystycznym dla niego
poczuciem beznadziei, cynizmem i alienacją społeczną15.
Żyjemy w czasach silnego poczucia moralnej ambiwalencji, w nieprzejrzystym świecie, w którym różne zasady i normy przemawiają odmiennymi głosami, wzajemnie się znoszącymi. Żaden autorytet nie może dać gwarancji, o
które chodzi współczesnemu człowiekowi, a ponadto każdy, któremu możemy
zaufać może być zakwestionowany. Jednakże nie oznacza to zniesienia go jako
współczesnego zjawiska społecznego. Istotne jest, by członkowie dzisiejszych
rodzin zdawali sobie sprawę z konsekwencji upadku autorytetów. Brak autentycznego wzorca może skutkować poszukiwaniem pseudoautorytetów, które z
kolei ma negatywny wpływ na wychowanie i socjalizację jednostki16.
Zagadnienie kryzysu autorytetu jest problemem współcześnie bardzo aktualnym. Wiąże się nie tylko z utrzymaniem dyscypliny i ładu społecznego, z
wychowaniem młodego pokolenia, ale stanowi także ważny czynnik, który
umożliwia nieustanny rozwój społeczeństwa. Kryzys autorytetu spowodowany
jest przede wszytstkim destrukcyjnymi zjawiskami w obszarze jego konstytutywnych właściwości. W okresie wykształcania własnej osobowości każdy mło15

K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2007.s. 186-188.
16
M. Dudzikowa, Czy chcemy, czy nie, żyjemy w okresie autorytetu, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2006, nr 6, s. 51.
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dy człowiek szuka w świecie zewnętrznym wzorców osobowych godnych naśladowania oraz wartości i norm społecznie akceptowanych. W okresie dojrzewania
mają miejsce zmiany fizyczne, psychiczne oraz zmiany w postrzeganiu i odbieraniu otaczającej rzeczywistości. Autorytet w tym okresie ma ogromny wpływ na
jeszcze nieukształtowaną osobowość nastolatka17.
Współczesność bardzo często kojarzy nam się z upadkiem prawdziwych
autorytetów, a przez to z kryzysem moralnym świata. Przyczyną takiego stanu
rzeczy jest relatywizm norm, a w skutek tego zacieranie granicy między dobrem i
złem, prawdą i kłamstwem. Istnieje mnóstwo powodów, dla których ludzie w
sposób szczególny troszczą się o to, co sadzą o nich inni. Zarówno przyjaźnie,
związki, jak i porażki, sukcesy, a uogólniając wszystkie aspekty życia społecznego zależą w dużym stopniu od tego, jak postrzegają nas i oceniają inni. W związku z tym człowiek nie może ignorować tego, jak jest odbierany. Jednakże przesadna troska o wywieranie wrażenia na innych ma zazwyczaj ujemne strony.
Okoliczności, które motywują człowieka do wywierania wrażenia lub doprowadzają go do wątpienia w swoją skuteczność autoprezentacyjną powinny wywoływać w nim lęk społeczny. W szczególności ludzie, uważani za autorytety młodego pokolenia powinni być bardziej skłonni do odczuwania niepokoju społecznego niż ludzie, którym zupełnie nie zależy na opinii otoczenia. Motywacja
człowieka do manipulacji wrażeniem jest większa, jeśli konsekwencje jego zachowań autoprezentacyjnych są bardzo ważne lub, gdy jednostce przyświeca
istotny cel. Przede wszystkim dotyczy to wzorców osobowych, które chcą i powinny jak najlepiej zarządzać swoim wizerunkiem18.
Jak już wspomniano rola autorytetu w wychowaniu i kształtowaniu osobowości młodego człowieka jest istotna. Każdy człowiek musi mieć jakiś punkt
odniesienia, przewodnika, który umiejętnie wprowadzi go w świat uniwersalnych
wartości etycznych. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia ludzi życzliwych, bliskich ich sercu lub będących dla nich autorytetem. Brak wzorca może spowodować poważne zakłócenia w procesie rozwoju i wychowania, osobowość może
pozostać słaba i chwiejna, a poziom świadomości moralnej niewystarczający do
normalnego funkcjonowania w społeczeństwie19.
„Małe dziecko za poczucie bezpieczeństwa, bliskość i oparcie odpłaca rodzicom bezkrytycznym uwielbieniem, wszechogarniającym zaufaniem i niezachwianą
wiarą w to, że ich mamy i ojcowie są po prostu najlepsi, najładniejsi, najsilniejsi,
najmądrzejsi, najczulsi, najbardziej prawdomówni, najbardziej opiekuńczy (…). Tak
się dzieje aż do początków okresu przeddorastania, czyli dopóki dziecko nie opanuje
sztuki gromadzenia informacji, analizowania ich i uogólniania oraz dopóki nie zacznie samodzielnie przebywać wśród innych, gdzie będzie miało okazję dokonywa17

S. Maciejewski, Upadają…, Op. cit., s. 12.
Mark Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Sopot
2003, s. 26.
19
S. Jarmoszko, Autorytet…, Op. cit., s. 143.
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nia porównań. W tym momencie zaczyna się upadek pierwotnego, naturalnego autorytetu rodziców. Coraz starsze dziecko potrafi skojarzyć ze sobą różne zachowania
ojca i dojść do wniosku, że często mija się on z prawdą albo po prostu kłamie, że
mama nie jest zawsze taka cierpliwa i chętna do wysłuchania wszystkiego, co ma się
jej do powiedzenia (…). Ta krytyczna postawa dziecka wobec rodziców osiąga apogeum w okresie dorastania, kiedy rodzice przekonują się, że ich autorytet ani nie
wynika z faktu, że są rodzicami, ani nie został im dany raz na zawsze, w co do tej
pory wierzyli (…)”20.
Zakończenie
Przemiany współczesnej rodziny podążają w różnorodnych kierunkach.
Trudno mówić o jednym, propagowanym modelu czy typie rodziny. Pojawiły się
jej nowe kategorie, często będące efektem działań ludzkich skoncentrowanych na
własnym pojęciu szczęścia. Warto zwrócić uwagę na przeobrażenia w sferze
autorytetów. Współcześnie pojęcie autorytetu rodzica traci na wartości. Młodzi,
pewni siebie ludzie przestają odwoływać się do wartości, postulowanych przez
starsze pokolenia. Zanika potrzeba kontynuacji licznych tradycji, w tym tradycyjnego modelu rodziny. Pojawiają się nowe, dość egoistyczne sposoby życia w
pojedynkę. Celem są wartości materialne, zapomina się od drugim człowieku,
jego potrzebach. Egzystencja ludzka na miarę XXI wieku staje się chwiejna,
zależna od przemian społecznych. Ludzie, pełni obaw o przyszłość swoją czy
kolejnych pokoleń podejmują się wyzwań, którym nie mogą sprostać. Sprzyja to
rozpadowi małżeństw, upadkowi autorytetów czy też osamotnieniu dzieci i młodzieży. Świat, w którym przyszło żyć dzisiejszemu człowiekowi z dnia na dzień
staje się coraz bardziej wymagający i trudny. Pogoń za pieniądzem przysłania
dobro rodziny. Tylko silna wiara i więź z Bogiem mogą umocnić dzisiejsze rodziny, tak silne materialnie, ale tak kruche psychicznie.
Streszczenie
Całokształt funkcjonowania współczesnej polskiej rodziny uległ licznym
przeobrażeniom. Ostatnie dziesięciolecia to czas kondensacji zmian ustrojowych,
ustawodawczych, nasilonych procesów industrializacji i urbanizacji kraju oraz
coraz przeobrażeń na rynku pracy. Młodzi ludzie, u szczytu swojej hierarchii
wartości umieszczają sukces zawodowy, niezależność finansową czy wysokie
pozycje społeczne. Wówczas macierzyństwo czy ojcostwo odkładają na później,
często nie doznając nigdy tego stanu. Ostatnimi czasy rozwija się pogląd jakoby
uznawanie autorytetów było przestarzałe. W wychowaniu, które gwarantuje młodzieży swobodę i poszanowanie ich praw, uznawanie autorytetów ma znaczącą
rolę. Tylko silna wiara i więź z Bogiem mogą umocnić dzisiejsze rodziny, tak
silne materialnie, ale tak kruche psychicznie.
20
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Summary
Transformation of modern family
The whole operation of the contemporary Polish family has undergone
numerous changes. In recent decades a time of condensation of political changes,
legislative, severe processes of industrialization and urbanization of the country
and the increasing transformation of the labor market. Young people at the top of
his hierarchy of values put professional success, financial independence and high
social positions. Then motherhood or fatherhood postpone, often without ever
experiencing this condition. Lately growing recognition of the authority's view
was supposedly obsolete. In education, which provides young people the freedom
and respect for their rights, recognition of authority has a significant role. Only a
strong faith and relationship with God can strengthen the family today, so strong
physically, but mentally fragile.
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Aneta Zawadzka (KUL)
Rodzina jako wartość dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
Podjęcie tematu uzasadnione jest trzema podstawowymi względami:
funkcją wartości rodziny w życiu człowieka; negatywnymi zjawiskami zachodzącymi we współczesnej rodzinie; potrzebą poszukiwania właściwych oddziaływań wychowawczych, które będą inspirować młodzież do twórczego urzeczywistniania wartości rodziny.
1. Wychowanie w rodzinie szansą dla integralnego rozwoju człowieka
Według F. Adamskiego „rodzina stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego
grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy
i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję
rodzinną i społeczną”1. Stabilna i prawidłowo funkcjonująca rodzina warunkuje pełny
wzrost człowieka we wszystkich jego wymiarach i warstwach rozwojowych – biologicznej, psychologicznej, socjologicznej, kulturologicznej, światopoglądowej2. Jej
znaczenie dla integralnego rozwoju człowieka jest niepodważalne. To właśnie ona
stanowi najważniejsze i podstawowe środowisko rozwoju. Dostarcza zasadniczych
doświadczeń, niezbędnych dla wzrostu i kształtowania odpowiednich dyspozycji3. Jest
więc wartością pełniącą ważną, egzystencjalną funkcję w życiu człowieka.
Rodzina przyczynia się do wzrostu fizycznego dziecka. Zapewnia opiekę i
zaspokaja potrzeby niezbędne dla utrzymania zdrowia i życia – gwarantuje wyżywienie, mieszkanie, ubranie4. Rodzina dba także o zapewnienie prawidłowego
rozwoju intelektualnego. Oddziałując wielostronnie na dziecko przyczynia się do
rozwijania jego zainteresowań, zdolności, aspiracji poznawczych. Wpływa na
osiągnięcia edukacyjne, wybór drogi kształcenia. Stanowi również pierwotne
źródło celów i zasad życiowych człowieka5.
1

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. UJ, Kraków 2002, s. 29.
Warstwy rozwojowe człowieka podaję za S. Kunowski, Podstawy współczesnej
pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2004, s. 194-203.
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Zob. T. Kukołowicz, Rodzina w procesie wychowania, red. A.W. Janke, Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Wyd. Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2004, s. 43.
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Zob. F. Adamski, Rodzina… dz. cyt., s. 37-38.
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Zob. M. Jagiełło, Rodzina na tle innych źródeł kształtowania celów i zasad życiowych człowieka, [w:] red. ks. J. Wilk SDB, W służbie dziecku. Tom II. Rodzina XX wieku
wobec dobra dziecka, Wyd. Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2003, s. 211-212;
Zob. także S. Kawula, Rodzina a start edukacyjny i społeczny młodych pokoleń, [w:] red.
S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
2
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Rodzina oddziałuje też na psychikę i charakter dziecka. Gwarantuje zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, intymnego współżycia, zapewnia równowagę
emocjonalną, przeciwdziała dezintegracji osobowości. To właśnie w środowisku
rodzinnym, w którym panuje właściwa atmosfera wychowawcza, człowiek może
doznawać takich uczuć, jak miłość, sympatia, życzliwość, przywiązanie, zaufanie
i okazywać je innym. Pozytywne uczucia doznawane w rodzinie mogą rekompensować te przykre, na które człowiek napotyka poza środowiskiem domowym.
Przyczynia się to niewątpliwie do właściwego rozwoju psychicznego, uczuciowego, a także społeczno-moralnego6.
Rodzina zaspokaja więc nie tylko potrzeby fizjologiczne czy bezpieczeństwa, ale także potrzeby afiliacji (przynależności, miłości, akceptacji, afirmacji),
szacunku i uznania, potrzeby samorealizacji. Rodzina warunkuje też rozwój społeczno-moralny człowieka, pełniąc funkcję socjalizacyjną. Jak podkreśla B. Wojciechowska-Charlak funkcja socjalizacyjna rodziny polega na „wprowadzaniu do
społeczeństwa najmłodszych obywateli, przekazaniu im języka, podstawowych
zasad dobrego zachowania, zwyczajów i obyczajów, na przygotowaniu do pełnienia późniejszych ról społecznych, kształtowaniu świata wartości moralnych i
wartości kultury”7.
Rodzina jest przede wszystkim źródłem moralności. To właśnie od członków rodziny dziecko uczy się odróżniać dobro od zła, klasyfikuje osoby, przedmioty, zjawiska w zakresie ich ważności. Środowisko rodzinne uczy, które zachowania są społecznie aprobowane, które zaś są odrzucane i karane. W okresie
dzieciństwa w przyswajaniu systemu wartości ogromną rolę pełni obserwacja,
naśladownictwo, identyfikacja oraz modelowanie. Dziecko bowiem przyswaja
sobie wartości deklarowane przez rodziców obserwując ich zachowania, oceniając ich postępowanie oraz identyfikując się z nimi. Młody człowiek w codziennej
rzeczywistości rodzinnej jest świadkiem różnych sposobów urzeczywistniania
wartości, a naśladując działania najbliższych sam je urzeczywistnia. Rodzina
kształtuje zatem pierwsze doświadczenia, zachowania moralne. To właśnie w
środowisku rodzinnym dziecko przyswaja wartości życia ludzkiego i uodparnia
się na negatywne wpływy otoczenia pozarodzinnego8. Poza tym, jak podkreśla K.
Ostrowska, rodzice poprzez właściwy klimat rodzinny, osobisty wzór, miłość
wspomagają dziecko w stawaniu się coraz bardziej człowiekiem9.
Należy podkreślić pierwszorzędną rolę rodziny w formowaniu hierarchii
wartości młodego człowieka. Mimo, ze wraz z wiekiem maleje wpływ środowi6

Zob. F. Adamski, Rodzina… dz. cyt, s. 41-42.
B. Wojciechowska-Charlak, Rodzina jako środowisko wychowawcze, [w:] red. T.
E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Między praktyką a teorią wychowania, Wyd.
UMCS, Lublin 1997, s. 144.
8
Zob. T. Rostowska, System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe,
[w:] red. D. Kornas-Biela, Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, TN KUL, Lublin 2000,
s. 218-219.
9
Zob. K. Ostrowska, Nie wszystko o wychowaniu, CMPPP MEN, Warszawa 2000, s. 43.
7
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ska rodzinnego, to postawy wobec wartości uformowane w dzieciństwie podlegają modyfikacji w niewielkim stopniu10. Prawdopodobnie jest to wynikiem silnej
więzi emocjonalnej pomiędzy dzieckiem a innym członkami rodziny oraz wieloletnim funkcjonowaniem w rodzinie, gdzie dziecko podlega wpływom określonego systemu wartości11. Przekaz wartości w środowisku rodzinnym cechuje
zatem trwałość i transcendencja.
Internalizacji preferowanego systemu wartości, zasad, norm moralnych,
społecznych, kulturalnych sprzyjają: ciepłe, życzliwe stosunki, serdeczna atmosfera emocjonalna, wzajemne zrozumienie i wsparcie, dyscyplinowanie zachowań
dziecka poprzez wyjaśnienia i tłumaczenia12. Istotne znaczenie ma zatem jakość
relacji w rodzinie oraz panująca atmosfera emocjonalna. Dom rodzinny powinien
być zatem skarbnicą wartości, miejscem, w którym dominuje ciepło i bezpieczeństwo, w którym jest miejsce i czas na takie wartości, jak: miłość, prawda,
piękno, tradycja13.
Nie bez znaczenia jest styl wychowania dominujący w rodzinie. Styl wychowania może kształtować nastawienie dziecka wobec wartości. Demokratyczny styl wychowania, zakładający dopuszczenie dziecka do udziału i współdziałania w życiu rodzinnym, sprzyja podejmowaniu przez dziecko własnej inicjatywy
oraz kształci postawy prospołeczne. Poza tym postępowanie rodziców oparte na
perswazji i argumentacji powoduje, że dziecko dość szybko nabywa zdolność do
samokontroli i dyscypliny opartej na zinterioryzowanych zasadach i normach
moralnych14. Przekaz wartości, oparty na autorytecie rodziców, powinien zatem
łączyć się z partnerstwem, zaufaniem, przyjaźnią, miłością, pomocą, solidarnością. Wszelkiego rodzaju próby wymuszeń i przewagi mogą deformować przekaz
wartości w środowisku rodzinnym.
Znaczną rolę odgrywają też postawy rodzicielskie. Postawy negatywne (w
rozumieniu M. Ziemskiej takie jak: odtrącająca, unikająca, nadmiernie chroniąca,
nadmiernie wymagająca) mogą przyczyniać się do kryzysu w wartościowaniu brak akceptacji w dzieciństwie zwiększa prawdopodobieństwo konfliktów w
sferze wartości wieku dojrzewania. Natomiast postawy pozytywne (akceptacja,
współdziałanie, rozumna swoboda, uznanie praw dziecka) sprzyjają poznawaniu

10

Zob. J. Mariański, Wprowadzenie do socjologii moralności, Wyd. KUL, Lublin
1989, s. 192.
11
Zob. T. Rostowska, System wartości… dz. cyt., s. 222.
12
Zob. tamże, s. 227.
13
Zob. E. Czaja, Rodzina i szkoła w wychowaniu ku wartościom młodzieży gimnazjalnej, [w:] red. Furmanek, Z badań nad wartościami w pedagogice, Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 235.
14
Zob. M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza. Tom 2,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 130-131.
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wartości i ich internalizacji15. Styl wychowania i postawy rodzicielskie mają
jednocześnie ogromny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka.
Rodzina uwrażliwia na innych członków rodziny, przygotowuje do życia
w społeczeństwie, przysposabia do pełnienia ról społecznych, kształtuje cechy i
postawy społecznie pożądane – solidarność, współpracę, wzajemną odpowiedzialność, poświęcenie, pomoc bliźnim, altruizm, troska, gotowość do poświęceń
dla dobra ogółu16. Pełni więc istotne znaczenie w przekazie norm moralnych,
wartości, obyczajów, warunkując jednocześnie rozwój społeczno-moralny człowieka. Istotne znaczenie ma tutaj panująca atmosfera emocjonalna, jakość i wzór
relacji, przykład i autorytet rodziców, pozytywne postawy rodzicielskie, przyjęty
styl wychowania.
Rodzina stymuluje rozwój kulturowy dziecka. Wprowadza w świat kultury danego społeczeństwa, uczy korzystania z dóbr kulturalnych, rozwija przeżycia estetyczne, wrażliwość dziecka17. Przekazuje więc dziedzictwo kulturowe,
dba o pielęgnowanie tradycji i obyczajów, rozwija aspiracje kulturalne dziecka,
co stanowi podstawę do podejmowania działań na rzecz rozwoju kulturowego.
W rodzinie następuje też rozwój religijny dziecka. Rodzice poprzez przemyślaną i pogłębioną pracę wychowawczą, przykład własny, pielęgnowanie obyczajowości rodzinno-religijnej, atmosferę domową wspierają dziecko w pogłębianiu wiedzy religijnej, nabieraniu zasad i norm religijnych, właściwych postaw
i zachowań. Rodzina wypełniając funkcję kościoła domowego przyczynia się do
zbawienia i uświęcenia poszczególnych jej członków18. Poza tym rodzice poprzez obecność, dialog, współodpowiedzialność, świadectwo życia codziennego,
ukazują drogę do podjęcia aktywności samowychowawczej, do osiągania coraz
to wyższych poziomów swojego człowieczeństwa. Jakość życia codziennego
rodziny, nadawanie jej coraz większej doskonałości odgrywa istotne znaczenie19.
Jak podkreśla T. Kukołowicz, „celem rodziny jest zapewnienie pomyślności jej członków. Należy przez nią rozumieć dążenie do coraz doskonalszego,
pełniejszego i wszechstronniejszego rozwoju”20. W centrum rodziny powinien
być zawsze człowiek – osoba21. Prawidłowo funkcjonująca rodzina, jej klimat
wychowawczy stwarza szansę wszechstronnego rozwoju dziecka. Jednak nie
każda rodzina, w jednakowym stopniu wykorzystuje tę szansę.

15

Zob. P. Oleś, Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne, „Roczniki Psychologiczne”, t. 5, 2002, s. 69.
16
Zob. H. Gajdamowicz, Rodzina jako środowisko wychowania moralnospołecznego, [w:] red. ks. J. Wilk SDB, W służbie dziecku… dz. cyt., s. 7.
17
Zob. M. Jagiełło, Rodzina na tle… dz. cyt, s. 211.
18
Zob. F. Adamski, Edukacja. Rodzina. Kultura. Studia z pedagogiki społecznej,
Wyd. UJ, Kraków 1999, s. 87.
19
Zob. T. Kukołowicz, Rodzina w procesie wychowania… dz. cyt., s. 47.
20
Tamże, s. 44.
21
Zob. tamże.
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2. Rodzina a współczesność
Współcześnie coraz częściej w rodzinie zachodzą niepokojące zjawiska.
Jednym z nich jest dezintegracja rodziny w sferze kontaktów międzyludzkich, interakcji i więzi emocjonalnej. Zauważa się osłabienie i zubożenie relacji
między dziećmi a rodzicami, rozluźnienie więzi, brak wzajemnego zaufania.
Przyczynia się do tego charakter pracy rodziców – ich nieobecność w domu
przez wiele godzin w ciągu dnia, co uniemożliwia wspólne przebywanie z
dziećmi i znacznie ogranicza kontrolę nad nimi 22. Jak podkreśla Z. Tyszka „każdy z członków rodziny w coraz większej mierze żyje <swoim> życiem”23. Jest to
ściśle związane z autonomizacją i indywidualizacją jednostek w rodzinie, prymatem osobistych interesów i dążeń nad celami grupowymi, uniezależnieniem się
członków rodziny od wzajemnej pomocy24. Zjawiska te charakterystyczne są dla
zachodniego modelu rodziny, zwanego modelem niezależności, w którym najwyższą wartością jest wspomniana autonomia człowieka i zdobywanie jak najszybszej umiejętności polegania wyłącznie na sobie25.
Zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na pracę związane jest także ze
zbytnią fascynacją techniką oraz chęcią zapewnienia rodzinie jak najlepszego
bytu materialnego. Jak podkreśla W. Goriszowski „ideał, do którego dąży niejedna rodzina, to samochód czy motor coraz lepszej marki, to techniczne urządzenia filmowe i domowe, to najlepszy komputer itp.”26. Skutkiem tych tendencji
jest przeznaczanie coraz mniejszej ilości czasu na wspólne bycie z dziećmi.
Istotnym problemem staje się więc brak czasu współczesnej rodziny na
wzajemne kontakty, wysłuchanie, rozmowę. Konsekwencją tego jest brak wspólnych tematów, spraw i przeżyć, traktowanie najbliższych jak obcych osób, a
domu jak hotelu27. Wskazuje na to M. Braun-Gałkowska: „(…) wszyscy spieszą
się do pracy, do szkoły, na różne zajęcia dodatkowe. (…) Każdy ma swoje sprawy i poczucie, że jeśli oderwie się od nich nawet na krótko, nie nadrobi straco22

Zob. J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, Niepokoje i nadzieje,
Wyd. Trans Humana, Białystok 2000, s. 45.
23
Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] red. T. Pilch, I. Lepaczyk, Pedagogika społeczna, Wyd. „Żak”, Warszawa
1995, s. 146.
24
Zob. tamże, s. 143, Zob. także Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym, [w:]
red. H. Cudak, Rodzina polska u progu XXI wieku. I Sympozjum naukowe zorganizowane
przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu w dniach 2021 maja 1996 roku, Wyd. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna,
Łowicz 1997.
25
Zob. B. Harwas-Napierała, Rodzina jako wartość a współczesność, [w:] red. B.
Harwas-Napierała, Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, Wyd. Naukowe UAM,
Poznań 2009, s. 12.
26
W. Goriszowski, Zmienność sytuacji społecznej i jej wpływ na status rodziny końca XX wieku i początków XXI wieku, w: red. H. Cudak, Rodzina polska… dz. cyt., s. 364.
27
M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa. Małżeństwo-dzieci-rodzina, Warmińskie Wyd. Diecezjalne, Olsztyn 1990, s. 147.
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nych chwil. Wydaje się więc, że nie ma gdzie i kiedy rozmawiać, a w końcu nie
ma i o czym (…)”28. Następuje jedynie wymiana bieżących informacji dotyczących spraw organizacyjnych – „Masło jest w lodówce”, „Wrócę późno” oraz
wydawanie poleceń typu „Zrób zakupy”29. Więzi rodzinne zastępuje więc „bylejakość” relacji.
Potwierdzeniem niepokojących zjawisk jest raport z badań Centrum Badania Opinii Społecznej30. Wynika z niego, iż co dziesiąty badany rodzic nie
znajduje czasu na wspólne przebywanie z dzieckiem (zabawę, spacer, itp.). Aż
14 % rodziców rozmawia z dzieckiem o jego sprawach, przeżyciach, kolegach
tylko w niedzielę lub inne wolne dni, są również rodzice, którzy prawie wcale nie
mają na to czasu. Co dwudziesty badany nigdy nie omawia z dziećmi ważnych
spraw rodzinnych oraz nie wie gdzie i z kim przebywa jego potomstwo w wieku
16-19 lat. Badacze podkreślają, iż „Można (…) przypuszczać, że w rzeczywistości zjawiska te występują częściej, niż wskazują na to deklaracje badanych rodziców”31. Warto przybliżyć także dane zawarte w innym raporcie z badań Centrum
Badania Opinii Społecznej, które to badania prowadzono wśród młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych32. Aż 42 % badanych nigdy nie rozmawia z
ojcem o swoich problemach osobistych, a 18 % nigdy nie podejmuje tych ważnych rozmów z matką. Jak wskazują dane rozmowy ograniczają się najczęściej
do tematów związanych ze szkołą, nauką oraz planami na przyszłość. Badana
młodzież wskazuje rówieśników jako osoby z którymi najchętniej rozmawia, ale
wsparcia i autorytetu poszukuje właśnie w rodzinie. Odnotowano jednak znaczący spadek autorytetu rodziców, jak i poczucia, że zawsze można na nich liczyć, a
także spadek znaczenia domu jako miejsca wymiany poglądów33.
Rozmowa zaczyna więc zajmować coraz mniej miejsca we wzajemnych
kontaktach rodzinnych. Jej znaczenie w rozwoju człowieka, zaspokajaniu jego
potrzeb jest jednak niezwykle istotne. Komunikowanie bowiem uczuć i oczekiwań, dzielenie się z bliskimi smutkami i radościami, przyczynia się do kształtowania więzi rodzinnych, poczucia wspólnoty z rodziną i bliskości, a także włącza
dziecko w rozwiązywanie wspólnych problemów. Brak rozmowy powoduje nie-

28

Tamże.
Zob. tamże.
30
Centrum Badania Opinii Społecznej, BS/168/168/98, Wychowanie dzieci w rodzinie i opieka nad nimi. Komunikat z badań, Warszawa, grudzień 1998. Opracowanie M.
Falkowska.
31
Tamże, s. 21.
32
Centrum Badania Opinii Społecznej, BS/19/99, Rodzice i rówieśnicy w opiniach
młodego pokolenia Polaków, Komunikat z badań, Warszawa, luty 1999. Opracowanie M.
Falkowska.
33
Zob. tamże, s. 9, 12, 15.
29
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jednokrotnie ucieczki z domu i poszukiwanie przez młodzież kontaktów poza
rodzinnym domem34.
O istnieniu we współczesnej rodzinie niepokojących zjawisk jakimi są
rozluźnienie więzi łączących bliskich i mniejsze zaangażowanie w życie rodzinne mogą świadczy także badania przeprowadzone przez M. Jankowską i J. Krasoń wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Większość badanych zapytana o
to jakie ważne rzeczy i sprawy wykonuje razem z rodziną najczęściej wymienia
codzienne obowiązki. Niestety znaczna część badanych nie udziela w ogóle żadnej odpowiedzi bądź twierdzi, że z rodziną nie robi nic ważnego 35. Dane te są
niepojące, sygnalizują trudności dotykające współczesną rodzinę.
Dezintegracja rodziny w zakresie interakcji i więzi emocjonalnej powoduje zakłócenia w realizacji przez rodzinę jej podstawowych funkcji, a także trudności w zaspokajaniu potrzeb dziecka, zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa, oparcia w rodzinie, miłości, przynależności36. Niezbędne jest zatem stałe bycie do
dyspozycji dla członków rodziny, bycie w każdej sytuacji, nawet w najbłahszych
problemach, wzajemna odpowiedzialność za siebie, nieustanne prowadzenie
dialogu i podejmowanie wspólnych działań. Ważną rolę odgrywa zarówno ilość,
jak i jakość wzajemnych kontaktów.
Niepokój budzi także sposób realizacji przez rodzinę jej czasu wolnego,
wspólnego wypoczynku. Następuje stopniowe zanikanie tradycyjnych, rodzinnych form wykorzystania czasu wolnego poza domem na rzecz dominacji mediów audiowizualnych – mediatyzacja wypoczynku rodzinnego. Niestety coraz
częściej media, zwłaszcza telewizja czy Internet, zajmują w rodzinach coraz
wyższą pozycję. Dzieci poświęcają mediom przeciętnie 3,5 godzin dziennie w
dni powszednie, rodzice także spędzają swój czas wolny głównie przed telewizorem. Media te niejednokrotnie ograniczają rozmowy rodzinne, bezpośrednie kontakty rodziców z dziećmi, wspólne bycie ze sobą, wspólne spędzanie czasu poza
domem – spacery, uczestnictwo w kulturze, wycieczki, zabawy sportowe, zajęcia
turystyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Obserwuje się więc minimalizację zajęć o charakterze kreatywnym, twórczym, aktywnym37.
Mediatyzacji ulega nie tylko wypoczynek rodziny, ale też całe jej życie.
Często jest tak, że rodzice i dzieci mają swój własny, oddzielny telewizor i każde
z nich spędza samotnie czas przed „szklanym ekranem”. Poza tym, jak wskazuje
J. Izdebska „ponad połowa (…) rodziców (…) przyznaje się, że telewizja wyrę-

34

Zob. T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wyd.
Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2001, s. 214.
35
Zob. M. Jankowska, J. Krasoń, Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji. Młodzi bydgoszczanie wobec wartości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 92.
36
Zob. J. Izdebska, Dziecko w rodzinie… dz. cyt., s. 49-51.
37
Zob. tamże, s. 81, 86-87; Zob. także J. Izdebska, Dziecko i rodzina wobec zagrożeń telewizji i innych mediów, [w:] red. ks. J. Wilk SDB, W służbie dziecku… dz. cyt., s.
409, 415.
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cza ich w opiece nad dziećmi, pełniąc rolę <elektronicznej niańki>” 38. Media
stają się więc dla dzieci i młodzieży głównym źródłem wiedzy o świecie, systemu wartości, wzorów zachowań i norm moralnych.
Niepokojące jest to, że powyższe zjawiska dotyczą rodzin prawidłowo
funkcjonujących, rodzin które nie są zaliczane do tak zwanych patologicznych.
Występowanie tych zjawisk świadczy niewątpliwie o kryzysie urzeczywistniania
wartości rodziny przez poszczególnych jej członków.
3. Wartość rodziny w wypowiedziach młodzieży gimnazjalnej i licealnej
Mając na uwadze negatywne zjawiska zachodzące we współczesnej rodzinie warto promować pozytywne działania na rzecz urzeczywistniania i obrony
wartości rodziny. Wzorce godne naśladowania można odnaleźć wśród młodych
ludzi. Wzorce te wyłonił niejednokrotnie konkurs na świadectwo wartościom dla
młodzieży gimnazjalnej i licealnej, który to od 2006 roku organizowany jest
przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prace młodzieży nagrodzone w konkursie zostały opublikowane w ośmiotomowej pozycji pod red. K. Chałas Młodzież jakiej nie znacie.
Poniżej zostaną przedstawione wybrane fragmenty prac młodych ludzi,
będące świadectwem ogromnego zaangażowania na rzecz urzeczywistniania
wartości rodziny.
4. Znaczenie wartości rodziny dla młodzieży
W znacznej części prac młodzież podkreśla, iż rodzina pełni istotne znaczenie w ich życiu. Świadczą o tym następujące wypowiedzi: Mam rodzinę. To
mój wielki skarb39; W moim życiu rodzina zawsze była, jest i będzie na pierwszym miejscu. (….) Rodzina jest podstawą szczęścia, dlatego kiedy mam ją przy
sobie czuję się spełniona40; (…) rodzina jest najważniejsza41; W moim życiu
rodzice i brat odgrywają ważną rolę, liczę się z nimi, jak z żadnymi innymi
ludźmi42. Przypisując rodzinie ogromną rolę, większość młodzieży podkreśla, iż
stanowi ona najważniejsze źródło wartości. Jedna z gimnazjalistek podkreśla:
Moim największym Westerplatte jest moja rodzina, która (…), pomaga określać
wartości do których człowiek powinien dążyć w swoim życiu oraz, których powinien bronić za wszelką cenę. To właśnie dzięki rodzinie uczę się rozpoznawać
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J. Izdebska, Dziecko w rodzinie… dz. cyt., s. 80.
K. Chałas (red.), Młodzież jakiej nie znacie. Część 1. Moją młodość buduję potęgą
dobra, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, 1, s. 80.
40
Tamże, s. 89.
41
K. Chałas (red.), Młodzież jakiej nie znacie. Część 8. Moją młodość przeżywam
godnie, Wyd. Polihymnia, Lublin 2013 , s. 74.
42
Tamże, s. 81.
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dobro od zła43. Młodzież w swoich wypowiedziach wskazuje na szeroki zakres
wartości przekazywanych w środowisku rodzinnym, zwłaszcza na wiarę chrześcijańską, miłość, pomoc innym, zrozumienie. Świadczą o tym następujące wypowiedzi: Mam wspaniałych rodziców, którzy od najmłodszych lat wychowywali
mnie w głębokiej wierze, dbając przy tym, bym wiedziała na czym się opiera.
Wspólnie klękaliśmy do modlitwy i – w miarę możliwości – robimy to nadal. (…)
Wspólnie chodzimy też do kościoła44; Sądzę, że nie byłabym osobą wierzącą,
gdyby nie moi rodzice. To im zawdzięczam wychowanie religijne. Od nich wiele
się nauczyłam, gdyż dają mi przykład głębokiej i żarliwiej wiary45; (…) nie potrafię opisać słowami wdzięczności i ogromnej miłości dla mojej rodzicielki, która
przekazała mi to, co najpiękniejsze – czystą, bezinteresowną miłość oraz wiarę
chrześcijańską. Na takim fundamencie buduję dzisiaj swoją młodość46; (rodzice)
Wciąż przekazują mi najwspanialsze wartości jakimi są: wiara, miłość, czynienie
dobra, praca, wspólne zrozumienie oraz pomoc innym w potrzebie47. To właśnie
poprzez wartości przekazywane przez rodzinę młodzi ludzie uczą się budować
relacji z drugim człowiekiem opartych na szacunku, szczerości, zaufaniu, dostrzeganiu potrzeb innych.
Znaczna część młodzieży podkreśla także, iż rodzina jest dla nich ogromnym wsparciem w trudnych chwilach: Wiem, że mogę liczyć na swoich bliskich,
którzy mnie nigdy nie opuszczą: podpowiadają, uświadamiają, wskazują, a gdy
trzeba karcą. Zawsze pomogą mi podnieść się z upadku48; Moi rodzice zawsze
pomagają mi w trudnych sytuacjach. (…) Gdy mam jakiś problem, wiem, że zawsze mogę przyjść do moich rodziców i porozmawiać z nimi. Jestem pewna, że
zawsze mi doradzą i pomogą49; Kiedy przeżywam trudne chwile mogę liczyć na
moją rodzinę, a w szczególności na moich rodziców, którzy nigdy mnie nie odtrącą, przeciwnie pomogą i pocieszą w trudnych chwilach50; W moim życiu rodzina
zawsze była, jest i będzie na pierwszym miejscu. Ona stanowi oparcie, chroni
mnie i dodaje siły51; Szczęście rodzinne to jest moja podpora w trudnych chwilach; wiem, że zawsze mogę na nią liczyć. To w domu uczę się formułować wła-
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K. Chałas (red.), Młodzież jakiej nie znacie. Część 2. W młodzieńczym życiu mam
swoje Westerplatte i bardzo go bronię, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,
Sandomierz 2007, s. 223.
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K. Chałas (red.), Młodzież jakiej nie znacie. Część 6. Na skrzydłach wiary i rozumu unosi się duch mojej młodości, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 61.
45
red. K. Chałas, Młodzież jakiej nie znacie. Część 2… dz. cyt., s. 59.
46
Tamże, s. 31.
47
Chałas, Młodzież jakiej nie znacie. Część 1… dz. cyt., s. 134.
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Chałas, Młodzież jakiej nie znacie. Część 2… dz. cyt., s. 66.
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Tamże, s. 79.
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Tamże, s. 223.
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Chałas, Młodzież jakiej nie znacie. Część 1… dz. cyt., s. 89.
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sne poglądy, liczę się ze zdaniem innych, dyskutuję, słucham tego, co mówią inni
i wyciągam wnioski52.
Poza tym rodzina dla młodzieży stanowi autorytet i wzór postępowania.
Młodzież podkreśla: Mama i tata są moim drogowskazem na ścieżce, którą podążam przez całe życie. (…) Moi rodzice są dla mnie godnym autorytetem do naśladowania. Wiele przeżyli przez te wspólne lata, często uczyli się na własnych błędach i teraz (…) uczą nas, jak uchronić się przed błędami, które oni popełnili w
przeszłości53; Mama jest dla mnie autorytetem, wzorem do naśladowania i wierzę, że jej wskazówki sprawią, iż będę w przyszłości lepszym człowiekiem 54; To na
rodzinie wzoruję się, dążąc do realizacji planów i marzeń55.
Badana młodzież przypisując rodzinie istotną rolę, podkreśla także, iż to
właśnie ona stanowi dla nich azyl, daje poczucie bezpieczeństwa, poza tym jest
wdzięczna rodzicom za to, że ofiarowali im życie.
5. Działania podejmowane przez młodzież celem urzeczywistniania
wartości rodziny
Młodzież w celu urzeczywistniania wartości rodziny podejmuje szeroki
zakres działań. W znacznej części prac młodzież podkreśla, iż stara się udzielać
wsparcia najbliższym, a także być wspólnie z nimi w ciężkich chwilach. Świadczą o tym następujące wypowiedzi: Smutki i kłopoty moich rodziców są również
moimi problemami56; Moja rodzina może zawsze na sobie polegać i to mi się w
niej najbardziej podoba, ponieważ wszyscy zawsze się wspierają57; W gronie
moich bliskich wspieramy się wzajemnie i myślę, że na tym opiera się miłość w
rodzinie58. Jedna z gimnazjalistek podkreśla: Moja babcia mieszka w Ośrodku
Opieki dla Pracowników Zdrowia. Mimo, iż sama podjęła decyzję o przeprowadzeniu się tam, doskonale wiem, że bardzo tęskni za swoim domem i potrzebuje
wsparcia naszej rodziny. (…) Aby babcia czuła się lepiej, wyremontowaliśmy w
ośrodku jej pokój. (…) wszystko po to, by miejsce, w którym teraz żyje, było bardziej przytulne i w jakiś sposób przypominało prawdziwy dom. Staram się odwiedzać babcię jak najczęściej. Wiem, że sama obecność kogoś bliskiego pomaga i
ją uszczęśliwia59.
52
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Młodzież stara się być wsparciem dla bliskich zwłaszcza w trudnych sytuacjach rodzinnych – w obliczu śmierci czy choroby. Wspominając trudne chwile
po śmierci dziadka jeden z gimnazjalistów pisze: Starałem się wtedy spędzać jak
najwięcej czasu z babcią, wspierać ją. Wydawało mi się, że straciła sens życia, a
ja wiedziałem, że czas spędzony ze mną pozwalał jej, choć na chwilę wyrwać się
z zadumy i poczuć, że ma dla kogo żyć, że ja nadal jej bardzo potrzebuję60. Natomiast licealistka podkreśla: Ostatnio większość czasu spędzam z babcią, bo po
stracie osoby, z którą spędziła większość swojego życia, czyli mojego dziadka,
stała się mało rozmowna, smutna. Nie potrafię patrzeć na to, jak siedzi sama w
pokoju i cały czas patrzy na zdjęcie dziadka. Serce się kraje, ale niestety są czasem i takie sytuacje w życiu, kiedy nie można człowieka pocieszać jedynie uśmiechem i dobrym słowem. Trzeba po prostu być przy nim61. Wspominając chorobę
matki jedna z uczennic wskazuje: Ze wszystkich sił starałam się w tym czasie być
oparciem dla niej62, inna uczennica podkreśla: Nikt nie prosił mnie, żebym wieczorami i nocami czuwała nad jej łóżkiem, ale nie mogłam spokojnie położyć się
spać wiedząc, że mama po cichu wylewa łzy czy nie może zasnąć63. Powyższe
wypowiedzi świadczą o ogromnej odpowiedzialności i refleksyjności tych młodych ludzi. Realizując wartość rodziny młodzież otwiera się na potrzeby drugiego człowieka, stara się okazywać troskę i życzliwość.
Poza tym młodzież chętnie pomaga rodzicom w wypełnianiu obowiązków i
prac domowych. Jedna z gimnazjalistek pisze: Zawsze staram się, jak mogę wspierać
moich rodziców w wypełnianiu domowych obowiązków. Uważam, że moja pomoc jest
im bardzo potrzebna, bez tego byłoby im bardzo ciężko. Pracują do późna, więc nie
mają czasu na porządki w domu, przygotowanie posiłków, karmienie psa. Nie są to
trudne czynności, więc mogę je wykonać, by choć w małej części odciążyć moich bliskich. Sprawia mi radość, kiedy widzę, jak po wielu godzinach pracy jedzą posiłki
przygotowane przeze mnie i chwalą je. (…) pilnie odrabiam lekcje, chcę, aby moi rodzice byli ze mnie dumni64. Inni gimnazjaliści podkreślają: Wymagam od siebie również zwracania uwagi na potrzeby moich rodziców. (…) Staram się wyręczać ich (rodziców) w drobnych obowiązkach domowych oraz sprawiać im małe radości65; Mimo,
iż rodzice ode mnie tego nie wymagają, sam chcę im pomóc. Tata nie musi mi mówić,
co trzeba zrobić. Sam to wiem i biorę się do pracy. Pomagam mu bardzo chętnie, bo
chcę by był ze mnie dumny. Koledzy w moim wieku, gdy maja wolny czas, wolą spędzić
go przed komputerem. A ja nie, wolę razem z tatą zrobić to, co potrzeba w domu66; Moi
60
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rodzice są bardzo zapracowani, więc nie mogę pozostawić „na ich barkach” wszystkich czynności związanych z utrzymaniem domu w ładzie i czystości, dlatego sam dobrowolnie pomagam67. Uczniowie stawiają więc sobie wymagania, pomagając bliskim
wykazują się własną inicjatywą i chęcią bycia potrzebnym, zdają sobie sprawę, iż rodzina powinna sobie wzajemnie pomagać w codziennych obowiązkach. Świadczy to o
dużej dojrzałości tych młodych osób. Udział w pracy domowej staje się okazją do
kształcenia charakteru, nabywania samodzielności i zaradności. Praca w gospodarstwie
domowym pełni istotną funkcję – pozwala na scementowanie rodziny, znalezienie
podstawy do porozumienia, współdziałania, jest także okazją do rozwijania odpowiedzialności68.
Młodzież urzeczywistnia wartość rodziny także poprzez wspólne spędzanie czasu: Chwile, kiedy wszyscy możemy być w domu razem, stanowią rzadkość,
ale tym bardziej są cenne i przez każdego z nas wyczekiwane69; Każda chwila
spędzona z rodzicami czy rodzeństwem daje mi dużo radości, satysfakcji70; Wolę
spędzić z nimi ( rodzicami) czas na rozmowach, wspólnych wyprawach do kina, a
nie na sprzeczkach z powodu mojego lenistwa71. Wspólne spędzanie czasu wolnego jest niezwykle istotne. Stwarza bowiem możliwość wzajemnego oddziaływania na siebie członków rodziny, w tym oddziaływania wychowawczego, rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży (dostarczanie wiedzy, budzenie zainteresowań, kształtowanie postaw, systemu wartości, rozwijanie aspiracji). Jest także
szansą na integrację rodziny. Wspólne obcowanie ze sobą, korzystanie z dóbr
kultury, rozmowy, które temu towarzyszą sprzyjają zapewne umacnianiu wzajemnych więzi pomiędzy dziećmi a rodzicami. Konieczne staje się więc zaplanowanie czasu dla rodziny, najprostsze bowiem czynności wykonywane wspólnie mogą pogłębiać więzi72.
Młodzi ludzie przywiązują też dużą wagę do wspólnych rozmów. Jedna z
gimnazjalistek pisze: U mnie w domu relacje z rodzicami nie ograniczają się
tylko do pytań w stylu” „co w szkole” albo „co na obiad”. Ja mam to szczęście,
że mogę z nimi spokojnie porozmawiać o wszystkim, co nas dotyczy73. Godna
uwagi jest wypowiedź licealistki na temat trudnej sytuacji rodzinnej i jej własnej
walki o wartość rodziny: „Alkoholizm w mojej rodzinie jest w centrum – bo pomaga zapomnieć, zasnąć… Jednak hazard, w który wpadł tata wpędził nas w
jeszcze większe kłopoty. (…) Co w związku z tym? Nie oceniam – Kocham. Przeprowadzam rozmowy, kiedy tylko mogę. (…) Nie podobało mi się ich postępowanie, wzajemna przemoc. Są teraz w separacji. (..) Powiedziałam każdemu z osobna i powtarzam ciągle, że ich Kocham i Potrzebuję, że nie chcę ich oceniać, ob67
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winiać, lecz Kochać, Pomagać, być przy nich. (…) Przyniosło to też skutki: lepszą atmosferę w domu, lepsze stosunki między nami. To kolejny mały cud!74. Wypowiedzi badanych wskazują na istotną funkcję rozmowy w życiu rodzinnym.
Rozmowy podejmowane przez młodzież cechuje szczery, empatyczny i otwarty
sposób komunikowania, umiejętność słuchania – są to istotne uwarunkowania
komunikacji interpersonalnej w rodzinie75.
Młodzież, podejmując się realizacji wartości rodziny niejednokrotnie wykracza poza utarte schematy zachowań. Cechuje ją duże zaangażowanie w podejmowaną aktywność, własna inicjatywa, refleksyjność, twórcze poszukiwanie
rozwiązań. Zauważa się ogromną odpowiedzialność, wytrwałość i pracowitość
tych młodych ludzi. Podejmowane działania mają często charakter samowychowawczy. Młodzież nieustannie wymaga od siebie, samodzielnie stawia zadania
do realizacji, otwiera się na bliźnich, by osiągać coraz to wyższe poziomy swojego człowieczeństwa.
Należy podkreślić, iż młodzież realizując wartość rodziny nie ogranicza
się jedynie do wypełniania obowiązków i prac domowych, przeciwnie szerzej
urzeczywistnia wartość rodziny, zwłaszcza poprzez wspólne bycie z bliskimi w
ciężkich chwilach, wzajemne wsparcie, oraz szczere i empatyczne rozmowy.
6. Rezultaty urzeczywistnia wartości rodziny przez młodzież
Wypowiedzi młodzieży wskazują, iż ci młodzi ludzie nieustannie budują
swoją drogę ku dojrzałości i odpowiedzialności w życiu rodzinnym. W znacznej
części prac młodzież podkreśla, iż to właśnie dzięki silnej i zdrowej rodzinie nie
ulega złudnym wartościom. Warto przytoczyć następujące wypowiedzi: To dzięki
rodzinie opieram się złudnym wartościom i potrafię docenić prawdziwe dobro.
Autorytet rodziców strzeże mnie przed zasadzkami świata, mirażami życia łatwego i wygodnego76; Moi rodzice dają mi dużo ciepła, dlatego wierzę, że zbuduję
sobie dzięki nim właściwą hierarchię wartości, będę wiedziała, co jest najważniejsze. Już dziś jestem dumna, że nie palę, nie piję i chociaż czasem przez to nie
umiem się odnaleźć w towarzystwie znajomych, wcale tego nie żałuję77; Silna
rodzina chroni mnie przed czyhającymi niebezpieczeństwami współczesnego
świata78; Co najważniejsze umiem sama odróżnić drogę dobra od zła i wybrać tę
pierwszą. Rodzice mnie tego nauczyli i wciąż uczą79; Od rodziców uczymy się
odpowiedzialności za podjęte decyzje, sami też ponosimy konsekwencje naszych
błędów. Żyję w rodzinie zdrowej moralnie, zdrowej fizycznie i duchowo. Nikt u
nas nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nikt nie żyje na koszt innych np.
74
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krzywdząc ich. Uczymy się od naszych rodziców i dziadków właściwych postaw i
decyzji80; Takimi wzorcami są moi rodzice. To oni uczą mnie, jak należy postępować w pewnych sytuacjach. Oni też poprzez jasno określone normy moralne i
zasady zachowania oraz nie uleganie modzie, snobizmowi, i przez codzienną
pracę pokazują, jak można mieć szacunek, poważanie, ale i satysfakcję z życia.
(…) dlatego też przyjaźnię się z kolegami i koleżankami o podobnych do moich
zasad zachowania, nie palą, nie popijają po cichu piwa, nie muszą mieć żadnych
sztucznych wzmacniaczy (…)81. To właśnie poprzez właściwie realizowaną wartość rodziny młodzież stara się dokonywać odpowiedzialnych wyborów i nie
ulegać pozornym wartościom. Mając oparcie i wzór najbliższych potrafi więc
rezygnować z czynności, prowadzących do degradacji własnej osobowości.
Właściwa realizacja wartości rodziny sprawiła, iż młodzież jest otwarta na
drugiego człowieka, potrafi dostrzec potrzeby innych. Świadczą o tym następujące
wypowiedzi: Wymagam od siebie (…) zwracania uwagi na potrzeby moich rodziców. (..) Staram się wyręczać ich w drobnych obowiązkach domowych oraz sprawiać
małe radości82; Widzę, jak bardzo zmęczeni po pracy przychodzą moi kochani rodzice. Wiem, że aby chociaż trochę ich odciążyć, muszę sama, bez narzekania strać się
pomagać (…)83; To właśnie odpowiedzialność za rodzinę i bliskich, a także troska o
ich potrzeby jest dla mnie wskaźnikiem dorosłości i wzrostu84; Od małego byłem
uczony, że wszystkim trzeba się dzielić, że należy się wspierać, że najważniejsi w
życiu są ludzie. Rodzice nauczyli mnie szacunku do siebie, do osób starszych. To
dzięki temu teraz potrafię dostrzegać potrzeby innych85.
Poza tym młodzież podkreśla, iż właściwe relacje rodzinne, wzór i autorytet najbliższych przyczynił się do ukształtowanej postawy szacunku wobec
członków rodziny: (…) Kocham moich rodziców i każdego dnia dziękuję Bogu za
to, że ich mam. Dla mnie realizacja przykazania „Czcij ojca swego i matkę swoją” jest sprawą oczywistą86; Nigdy nie potraktowałabym swoich dziadków, jak
bezużyteczne przedmioty, lubiane tylko wtedy, kiedy są nowe. (…) Ja jestem niezmiernie dumna i wdzięczna rodzicom mojej mamy oraz taty. Z całego serca
dziękuję im za to, że dali mi kochających rodziców, a także samych siebie87;
Uważam, że mam za co dziękować Bogu, mam naprawdę wspaniałych, wyrozumiałych rodziców, którzy robią wszystko, by zapewnić mi jak najlepsze warunki
do życia, nauki czy rozwijania zainteresowań88; Patrząc na moich rodziców dostrzegam dwoje ciężko pracujących ludzi, którzy bardzo pokochali skarb dany im
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od Pana Boga – czworo młodych ludzi, których trzeba ubrać, wykarmić, wychować i wykształcić. Czyż choćby za to, że dali nam życie, że chcieli współdziałać z
wolą i łaską Bożą, nie należy im się szacunek?89.
Właściwa realizacja wartości rodziny przyczyniła się także do pogłębienia
więzi rodzinnych, odnalezienia przez młodzież motywacji w pokonywaniu trudności, nabycia poczucia bezpieczeństwa, co podkreśla młodzież w swoich wypowiedziach.
Wnioski końcowe
Zorganizowany konkurs na świadectwa wartości pozwolił promować
młodzież, która w dobie odwrotu od wartości rodziny, posiada właściwe kryteria
wartościowania, generuje w sobie potrzebę urzeczywistniania wartości rodziny.
Rodzina ma istotne znaczenie dla młodzieży – stanowi najważniejsze źródło wartości, jest wsparciem w trudnych chwilach oraz wzorem do naśladowania.
Młodzież przyjmuje autokreatywny sposób urzeczywistniania wartości rodziny, przejawiający się dużym zaangażowaniem, odpowiedzialnością, wykraczaniem poza utarte schematy zachowań. Młodzież samodzielnie stawia sobie
zdania do realizacji, wymaga od siebie budowania właściwych więzi rodzinnych,
otwiera się na bliźnich. Realizując wartość rodziny, nie ogranicza się jedynie do
pomagania w obowiązkach domowych (choć często czyni to z własnej inicjatywy, chęci bycia potrzebnym), lecz przywiązuje też duże znaczenie do wsparcia
bliskich i bycia razem w ciężkich chwilach, wspólnego spędzania czasu, rozmów. Młodzież niejednokrotnie podejmuje walkę o wartość rodziny – na przykład w chwili załamania bliskich po stracie członka rodziny, w obliczu choroby
rodziców (alkoholizm) czy rozpadu rodziny (rozwód). Właściwe relacje i więzi
rodzinne, wzór najbliższych sprawiają, iż młodzież nie ulega pozornym wartościom i potrafi dokonać właściwych wyborów. Twórcza realizacja wartości rodziny sprawiła, iż młodzież potrafi dostrzec potrzeby bliźniego, szanuje swoich
najbliższych.
Przedstawione fragmenty wypowiedzi młodych ludzi skłaniają do refleksji, a także wyłaniają szereg zadań, jakie powinny podjąć szkoły. Przede wszystkim należy promować wśród młodych ludzi wartość rodziny. Nauczyciele powinni nieustannie dbać o ukazywanie młodzieży twórczych sposobów urzeczywistniania wartości rodziny, wykraczających poza utarte schematy zachowań i
wspierać w ich realizacji. Wyrasta tutaj konieczność inicjowania przez pedagogów sytuacji aksjologicznych w tym zakresie. Należy wdrażać młodzież do budowania relacji rodzinnych opartych na życzliwości, serdeczności, wzajemnym
zrozumieniu, szacunku, wsparciu i zaufaniu. Warto więc w procesie dydaktycznym stawiać zadania, organizować sytuacje, pomagające w nabywaniu tych
umiejętności.
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Niewątpliwie należy przygotowywać młodzież do życia rodzinnego, wychowywać do właściwego „bycia” w rodzinie, a więc do respektowania wartości
drugiego człowieka, podejmowania wysiłku na rzecz bliźnich, odpowiedzialności
za drugiego, pracy nad sobą, świadomej refleksji nad własnym postępowaniem,
właściwą komunikacją wraz z umiejętnością przebaczenia.
Nauczyciele powinni podawać pozytywne przykłady działań podejmowanych przez młodzież z najbliższego otoczenia. Istnieje bowiem młodzież godna
naśladowania, która to może mobilizować innych do twórczego urzeczywistniania wartości rodziny.
Należy wspierać rodziny w ich prawidłowym funkcjonowaniu, podejmować szeroko pojętą pedagogizację rodziców, podkreślając konieczność okazywania uczuć w gronie rodzinnym i po prostu „bycia do dyspozycji” dla swoich
dzieci. Wypowiedzi młodzieży wskazują, iż ogromne znaczenie mają rozmowy z
dziećmi, wsparcie i pomoc w pokonywaniu trudności, podejmowanie wspólnych
działań (wspólna praca, obowiązki, ale też zabawy, świętowanie niedzieli, świąt,
innych wydarzeń z „kalendarza rodzinnego”), najdrobniejsze nawet gesty wzajemnego uprzyjemniania sobie życia, co niewątpliwie umacnia i pogłębia więzi
emocjonalne, odciąga młodzież od złudnych wartości. Fakty te stanowią ważny
element w przezwyciężaniu wszelkich niepokojących zjawisk dotykających
współczesną rodzinę.
Streszczenie
Tematyka podjęta w przedstawionym artykule wpisuje się w dialog dotyczący funkcjonowania współczesnej rodziny. Wobec wielu negatywnych zjawisk
- osłabienia i zubożenia relacji rodzinnych, ograniczenia rozmów pomiędzy rodzicami a dziećmi, narastającej troski o dobrobyt materialny rodziny, mediatyzacji wypoczynku rodzinnego - istnieje pilna potrzeba zwrócenia uwagi na wartość
rodziny, potrzeba jej promowania i ukazywania właściwych sposobów urzeczywistniania, w tym podawania pozytywnych przykładów postępowania przez
młodych ludzi. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie rodziny jako wartości dla współczesnej młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także zainspirowanie
wychowawców, nauczycieli, pedagogów do poszukiwania takich oddziaływań
wychowawczych, które będą motywować młodzież do twórczego realizowania
wartości rodziny.
Summary
Family as the value for the secondary school and high school youth
The subject matter of this study is the functioning of the modern family.
Because of the many negative phenomenon – like weakening family's relationship, less conversations between parents and children, increasing concern for the
material well-being of the family, domination of the media in the family leisure
time - there is a urgent need to draw people’s attention to value of the family, the
need to promote it and showing the appropriate ways of realizing value of the
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family, including positive example of activities by young people. The aim of this
article is to show that the family is the value for youth secondary school and high
school youth as well as to inspire teachers and educators to search such educational interactions, which can motivate young people to implemented the value of
the family in a creative way.
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Ks. Władysław Kądziołka (UPJP)
Rodzina a dialog z Bogiem
„Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.”
Jan Paweł II
„Chodzi o to, żeby w końcu wygospodarować sobie cichy kącik,
w którym będzie można obcować z Bogiem tak,
jakby poza Nim nic w ogóle nie istniało, i to codziennie.”
Edyta Stein

Introdukcja
Rodzina jest podstawową grupą społeczną1. Pełni najważniejsze role w
wychowaniu ludzkim i chrześcijańskim2. To w niej człowiek dojrzewa nie tylko
psychicznie i fizycznie, ale także emocjonalnie i intelektualnie. Dlatego ważne
jest, by małżonkowie odpowiedzialnie i mądrze podchodzili do zadania, jakie
stawia przed nimi Bóg, obdarowując ich dziećmi3.
W rodzinie odbywa się pierwszy etap rozwoju osobowości, w którym
młody człowiek najmocniej kształtuje własne poglądy, uczy się otaczającego
świata. Cały jego rozwój odbywa się niejako przez „pryzmat rodziców”. Oni są
jego pierwszymi wychowawcami4. Ze względu na niezwykłą więź uczuciową i
emocjonalną łączącą rodziców i dzieci, trudno ich zastąpić w tej roli. W rodzinie
dorastamy, dojrzewamy. To ona uczy, jak żyć, jak postępować. Powinna wpajać
młodemu człowiekowi etyczne normy i zasady5. Rodzina jest najbardziej ugruntowaną i suwerenną wspólnotą, która przez tysiące lat stanowiła podstawę kultury i ładu społecznego. Każdy człowiek jest nieodłącznie związany ze swoją rodziną, która tworzy jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Od momentu
narodzin ma wpływ na relacje między poszczególnymi jej członkami, na atmosferę panującą w domu6. Każdy ma określone zadania, które warunkują ład i harmonijne współżycie w rodzinie. Jednym z zadań rodziców, jakie powierza im
1

Z. Zaborowski, O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1969, s. 119–121.
2
Zob. Cz. Czapów, Rodzina a wychowanie, Warszawa 1968.
3
Zob. J. Laskowski, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Soboru Watykańskiego II,
Warszawa 1985.
4
Zwracał na to uwagę w swoich badaniach m. in. Z. Tyszka: Metodologiczne problemy badań nad rodziną, red. Z. Tyszka, Poznań 1980; Poznańska szkoła badań nad
rodziną. Metodologia i jej zastosowania, red. Z. Tyszka, Poznań 1990.
5
Zob. V. Satir, Rodzina: tu powstaje człowiek, przekł. Ł. Ochmańska, M. Trzebiatowska, Gdańsk 2000.
6
Zob. Rodzina - historia i współczesność. Studium monograficzne, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Kraków 2010.
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Bóg, jest wychowanie7 dzieci. Jednak nie chodzi tu o zwykłe odchowanie do
dojrzałości. Ma to być Wychowanie przez duże „W”. Jako takie powinno opierać
się na gruntownych zasadach. Wskazówką, jak wychować dziecko jest modlitwa8. Dzięki niej łatwiej będzie zrozumieć im pewne sytuacje i postępowania.
Przez modlitwę9 dokonuje się cud – człowiek rozmawia z samym Bogiem10.
1. Rodzina w życiu Kościoła
Miejsce rodziny w życiu Kościoła opisane jest udziałem w potrójnej misji:
prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. To udział w misji kapłańskiej sprawia, że
rodzina – wspólnota życia i miłości – prowadzi dialog z Bogiem; staje się szkołą
modlitwy11 i tworzy wspólnotę, która rozmawia z Bogiem. Jan Paweł II12 pisze,
iż „jest to zadanie kapłańskie, które rodzina może i powinna spełniać w wewnętrznej komunii z całym Kościołem poprzez codzienną rzeczywistość życia
małżeńskiego i rodzinnego; w ten sposób rodzina chrześcijańska jest wezwana do
uświęcania siebie i do uświęcania wspólnoty kościelnej i świata”.
Życie modlitwy13 polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć
świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż
przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem14. Modlitwa15 jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest
Jego Ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa16. Warto zatem odpowiedzieć
sobie na pytanie: Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Otóż, niezależnie od tego,
jaki byłby język modlitwy (gesty, słowa), zawsze modli się cały człowiek17. Aby
jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej zaś o sercu (ponad tysiąc razy). Modli się
serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta18.
Kościół, który głosi Ewangelię, jest również ludem kapłańskim. Uczestniczy we władzy Chrystusa, Najwyższego Kapłana, Nowego i Wiecznego Przy7

Zob. Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania , red. B. Muchacka, Kraków 2008.
8
Zob. A. Grun, Modlitwa jako spotkanie, przekł. J. Figiel, Kraków 2000.
9
Zob. K. Rahner, Modlitwa i wiara, przekł. G. Sowinski, Kraków 2000.
10
W. Kądziołka, Rodzina źródłem komunikacji z Bogiem, Kraków 2011, s. 5.
11
Por. H. Bourgeois, J. P. Schnetzler, Modlitwa i medytacja w chrześcijaństwie i
buddyzmie, przekł. K. Łukowicz, Kraków 2001.
12
FC 55.
13
Zob. D. Staniloae, Modlitwa i świętość, przekł. M. Bielawski, Kraków 2004.
14
http://www.kodr.pl/rodzina-wspolnota-w-dialogu-z-bogiem-modlitewnik-rodzinychrzescijanskiej.html - stan z dnia: 22.04.2014.
15
Por. W. Johnston, Życie w miłości: modlitwa chrześcijańska w praktyce, tł. E. Nartowska, Kraków 1997.
16
KKK 2565.
17
Por C. de H. Doherty, Pustynia: spotkanie Boga w ciszy, samotności i modlitwie,
przekł. D. Murawska, Kraków 2009.
18
KKK 2562
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mierza. Z tego sakramentu wyrasta, z niego czerpie pokarm i zobowiązanie do
dialogu z Bogiem. Podejmuje ten dialog w trzech wymiarach:
- przez życie sakramentalne,
- przez ofiarę życia
- przez modlitwę.
Przez modlitwę rodzinną „Kościół domowy staje się skuteczną rzeczywistością i prowadzi do przekształcenia świata. A wszystkie wysiłki rodziców, aby
napełnić dzieci miłością Boga i wesprzeć je przykładem własnej wiary, stanowią
jedną z najważniejszych form apostolatu własnej wiary, stanowią jedną z najważniejszych form apostolatu XX wieku”19.
Rodzina winna być świątynią - domem modlitwy: modlitwy prostej20, serdecznej, przepojonej codziennym trudem21. Takiej, „która staje się życiem, aby
całe życie stało się modlitwą”22. „Módlmy się dzisiaj - zachęcał niejednokrotnie
Jan Paweł II - o tę jedność w naszych rodzinach, jaka rodzi się z modlitwy. Prośmy o to, ażeby rodziny chrześcijańskie się modliły - aby wiele się modliły. To
pierwszy warunek spełnienia zadań, jakie stawia wobec nich Chrystus i Kościół”23. Modlitwa służy bowiem ugruntowaniu rodziny. Przyczynia się do tego,
że rodzina staje się silna Bogiem. Z modlitwy24 płynie również wewnętrzna moc,
która jednoczy rodziny w miłości.
O modlitwie rodzinnej poucza nas również Sobór Watykański II: „Dzieci,
a nawet wszyscy pozostający w kręgu rodzinnym, znajdą łatwiej drogę szlachetności, zbawienia i świętości, jeżeli torować ją będzie przykład rodziców i modlitwa rodzinna. Małżonkowie zaś, ozdobieni godnością oraz zadaniem ojcostwa i
macierzyństwa, wypełnią sumiennie obowiązki wychowania religijnego, które
należą przede wszystkim do nich”25.
Rodzina chrześcijańska znajduje i utrwala swą tożsamość w modlitwie 26.
Dlatego też rodziny winny starać się, by każdego dnia znaleźć chwilę czasu i
poświęcić ją na wspólną rozmowę z Panem i na słuchanie Jego głosu, bowiem,
19

Jan Paweł II, Rodzina szkołą życia, Orędzie na Światowy Dzień Misji, Watykan, 10
października 1981, [w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1990, s. 143.
20
Por. F. Floris, Pronto, Dio? Sono io. La preghiera dei ragazzi nella propria stanza, Elledici
1989; Halo, Boże! to ja. Rozmowy dziecka z Bogiem, tł. J. Jakubiec, Warszawa 1991.
21
Takie przymioty modlitwy można znaleźć m. in. [w:] Dialog z Panem Bogiem:
almanach poetycki, red. H. Stępień , A. Duboniewicz, Jastrzębie Zdrój 2003.
22
Jan Paweł II, Misja chrześcijańskiej rodziny, Watykan, 6 lutego 1994, „L'Osservatore Romano”, wyd. polskie 4(1994), s. 38.
23
Jan Paweł II, Przez modlitwę budujemy rodzinę, Watykan, 12 października 1980,
[w:] Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, wybór i przygotowanie
tekstów C. Drążek, A. Flaga, J. Gniewek, K. Bachórz et al.; oprac. tekstu R. Dudek, Kraków 1990, s. 139.
24
Por. D. Staniloae, Modlitwa i świętość, przekł. M. Bielawski, Kraków 2004.
25
KDK 48.
26
Por. A. Dodziuk-Lityńska, J. Radziejowski, Moje małżeństwo i rodzina, Warszawa 1974.
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jak pouczał Papież: „modląca się rodzina jest rodziną zbawioną! Uczyńcie z waszych domów miejsce wiary chrześcijańskiej i wszelkich cnót poprzez wspólnie
odmawianą modlitwę! Jakże piękny jest obraz rodziny, która co wieczór odmawia chociaż część różańca!”27. Różaniec jest w pewnym sensie typową modlitwą
chrześcijańskiej rodziny28.
Wezwanie do modlitwy kierował Jan Paweł II do wszystkich członków
rodzin - do rodziców, ale też do młodzieży i dzieci. Podkreślał przy tym szczególne znaczenie modlitwy dziecięcej. Papież głęboko wierzył w jej moc i skuteczność: „Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać
się do Boga tak, jak to czynią dzieci”29.
2. Misja wychowawcza rodziny
W Familiaris consortio Ojciec Święty podkreślał szczególną misję wychowawczą rodziny - wprowadzenie młodego pokolenia w życie modlitwą: „Na
mocy swej godności i misji kapłańskiej właściwej wszystkim ochrzczonym, rodzice chrześcijańscy mają szczególne zadanie wychowania dzieci do modlitwy,
wprowadzenia ich w stopniowe odkrywanie Bożego misterium i nauczenia osobistej z Nim rozmowy. Szczególnie zaś w rodzinie chrześcijańskiej, ubogaconej
łaską i obowiązkami sakramentu małżeństwa, należy już od najwcześniejszego
wieku uczyć dzieci zgodnie z wiarą na chrzcie otrzymaną poznawania i czci Boga, a także miłowania bliźniego”30.
Tylko modląc się wspólnie z dziećmi, „wypełniając swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci, pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe” 31. Papież przypomniał
w swym nauczaniu znamienne słowa swego poprzednika - Pawła VI - skierowane do rodziców: „Matki, czy uczycie wasze dzieci modlitwy chrześcijańskiej?
Czy przygotowujecie je w łączności z kapłanami do sakramentów wieku dziecięcego: spowiedzi i Komunii św., bierzmowania? Czy przyzwyczajacie je myśleć
w chorobie o Chrystusie cierpiącym? Wzywać pomocy Matki Bożej i Świętych?
Czy odmawiacie Różaniec w rodzinie? A wy ojcowie, czy umiecie modlić się z
waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu?
Wasz przykład - prawego myślenia i działania - poparty wspólną modlitwą jest
lekcją życia, stanowi akt kultu szczególnie zasługujący; wnosicie w ten sposób
pokój w progi domu. Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół”32.
27

Jan Paweł II, Pojednajcie się z Bogiem początku, nadziei i miłości, Rzym, 25 marca 1984, [w:] Rodzina…, dz. cyt., s. 174.
28
Jan Paweł II, Różaniec modlitwą rodziny, Reggio Calabria, 7 października 1984,
[w:] Rodzina…, dz. cyt., s. 177.
29
Jan Paweł II, List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny, Watykan 13 grudnia 1994.
30
FC 60.
31
FC 60.
32
Paweł VI, Przemówienie na Audiencji ogólnej, Watykan, 11 sierpnia 1976; FC 60.
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Zatem rodzina - wspólnota życia i miłości33 - powstaje z sakramentalnego
małżeństwa, będącego jednością dwojga. To ich błogosławione przymierze daje
początek wspólnemu byciu razem. Owocem miłości małżonków są dzieci, dla
których rodzina stanowi dom - nie tylko miejsce zamieszkiwania, ale i wszechstronnego rozwoju34.
Rodzina podejmuje dialog z Bogiem35 poprzez codzienną rzeczywistość
życia małżeńskiego i rodzinnego. W ten sposób uświęca siebie, wspólnotę kościelną, a także cały świat. Zwykłe wydarzenia, które wypełniają każdy dzień
nabierają szczególnego znaczenia z tego tytułu, że pełnią je dzieci Boże zjednoczone w komunii rodziny36. Rodzina rozmodlona staje się szczególną szansą dla
świata, który w wielu miejscach stroni od świątyni, od zorganizowanych nabożeństw – mówimy – laicyzuje się, wysycha w swojej wrażliwości na Pana Boga.
Rodzina chrześcijańska jest pośród świata najdalej wysuniętym miejscem, gdzie
bije źródło żywe, źródło Bożej łaski, i gdzie tę wysuszoną ziemię od nowa można zrosić. Przez to można wydobyć zasoby dobra i wesprzeć dom rodzinny w
odszukiwaniu właściwych dróg wspólnego głoszenia chwały Bożej, a przez to
budowanie szczęścia wszystkich domowników37.
Aby świadomość uświęcającej roli każdego pośród zwykłych spraw była
żywa i by w pełni była wykorzystana, rodzina modli się wspólnotowo. Także
poszczególni członkowie w indywidualnych modlitwach zawsze stają przed Bogiem duchowo zjednoczeni z całym domem rodzinnym. Szczególne miejsce w
tym zadaniu uświęcania ma Eucharystia.
3. Czym jest modlitwa?
Modlitwa jest czymś niezwykle prostym. Jest ona komunikacją z Bogiem,
rozmową z Bogiem, trwaniem we wspólnocie z Bogiem. Modlitwa może być
zarówno prywatna jak i publiczna, indywidualna albo wspólnotowa. Potrzebujemy obu tych rodzajów modlitwy. Modlitwa może posługiwać się gotowymi formułami, jak i słowami zupełnie nieformalnymi; możemy się modlić swoimi własnymi słowami jak i słowami, którymi modlili się święci i które zachowała wielowiekowa tradycja Kościoła. Potrzebujemy obu tych rodzajów modlitwy. Modlitwa może być ustna albo zanoszona w ciszy, z użyciem słów lub bez nich.
Potrzebujemy obu tych rodzajów modlitwy. Modlitwa może być zarówno aktywna jak i nastawiona bardziej na odbiór; może być mówieniem do Boga i słuchaniem Boga (po prostu trwaniem w Jego obecności, oczekiwaniem pełnym miło33

R. M. Podgórski, Struktura aksjologiczna w interakcjach, [w:] Homo sociologicus
w strukturze wartości, red. A. Gwizdok, Rzeszów 2008, s. 116.
34
Por. Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań,
red. T. Rostowska, Warszawa 2009.
35
J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji dialogu, Kraków 2003, s. 293.
36
Por. Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1978.
37
Stanisław TChr Biskup Łomżyński, Rodzina chrześcijańska w dialogu z Bogiem,
[w:] http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=552 - stan z dnia: 22.04.2014.
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ści, w otwartości na Jego wolę). Potrzebujemy obu tych rodzajów modlitwy38.
Modlitwa, zatem to rozmowa i przebywanie z Bogiem. Aby była rozmowa, potrzebne są dwie osoby. Jedną jest Bóg. Drugą – człowiek. Bóg zawsze jest gotowy do dialogu z człowiekiem, do dialogu ze mną 39. Ja staję przed Nim do tej
rozmowy.
Mówić do Boga można słowami, można i trzeba mówić gestami, całym
swoim uczuciem i postawą ciała. Przed Bogiem wypowiadamy najczęściej słowa. Gdy te słowa mówimy od siebie, „z głowy”, z „serca”, jest to wtedy modli38

P. Kreeft, Modlitwa, [w:] http://www.kofc.org/un/pl/resources/cis/cis118.pdf - stan
z dnia: 22.04.2014.
39
„Rodzina w dialogu z Bogiem i z sobą” - pod takim hasłem w dniach 18-19 lutego
2004 odbyło się IV sympozjum teologiczno-pastoralne zorganizowane przez Referat
Duszpasterstwa Rodzin Misjonarzy Świętej Rodziny oraz Sekcję Wydziału Teologicznego UAM mieszczącą się w Kazimierzu Biskupim. Pierwszy wykład o dialogu w Świętej
Rodzinie wygłosił ks. Abp Stanisław Gądecki. Kolejną prelegentką była dr Elżbieta
Osewska, która mówiła na temat komunikacji wiary w rodzinie. Swoim doświadczeniem
z pracy oraz licznymi spostrzeżeniami dzielił się Oficjał Sądu Biskupiego we Włocławku
- ks. prof. dr hab. Janusz Gręźlikowski. W pierwszym dniu głos zabrał także dr Jerzy
Grzybowski będący liderem Ruchu Rekolekcyjnego „Spotkania Małżeńskie”. Bazując na
swoim doświadczeniu prowadzenia rekolekcji dla małżeństw, podjął on temat dialogu w
świetle sakramentu małżeństwa. Pierwszy dzień sympozjum zakończyła wspólna modlitwa podczas nabożeństwa do Świętej Rodziny oraz zaprezentowany przez alumnów Misjonarzy Świętej Rodziny program słowno-muzyczny zatytułowany „Zadziwienie darem”. Prelekcje drugiego dnia sympozjum zostały zainaugurowane wystąpieniem prof.
dra hab. Tadeusza Miczki, który mówił o wpływie „tożsamości medialnych” na dialog w
rodzinie. Następnym z zaproszonych prelegentów był dziekan Wydziału Teologicznego
UAM, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, którego wystąpienie miało formę prezentacji multimedialnej. Ksiądz dziekan poruszył temat kryzysu autorytetu i wypływających z niego utrudnień w prowadzeniu dialogu w rodzinie. Tradycyjnie już sympozjum
swoją obecnością ubogacił ks. bp Stanisław Stefanek TChr, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. W swoim wystąpieniu zaprezentował temat: „Modlitwa z rodzinami i za rodziny”. Całość poruszanych tematów została podsumowana i zamknięta podczas dyskusji panelowej, którą poprowadził ks. prof.
dr hab. Marian Machinek MSF. Uczestnicy dyskusji zmagali się z tematem: „Konwersacja czy komunikacja? Sztuka dialogu jako cnota rodzinna”. Podczas sympozjum oprócz
teoretycznego rozpatrywania tematu dialogu w rodzinie, swoje wystąpienia miały także
dwie pary małżeńskie: Violetta i Marek Barszczewscy oraz Małgorzata i Joachim Grzonkowie, które podzieliły się doświadczeniem prowadzenia dialogu we własnych rodzinach. Całość sympozjum można by podsumować w postaci refleksji zaczerpniętej z jednej z książek dra Jerzego Grzybowskiego: „Dialog, który prowadzi do spotkania osób,
jeżeli tylko prowadzony jest cierpliwie i wytrwale, może ujawnić, że tak naprawdę dzielą
nas sprawy drugorzędne, nieistotne, a w tych zasadniczych naprawdę się nie różnimy. A
jeżeli nawet pojawią się bariery, przez które trudno nam przejść, to dialog pozwoli nam
wytrwać i rozwiązać trudności, ocalić miłość, która wyjdzie z tych trudności umocniona”, http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/kosciol/rodzina_w_dialogu.html
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twa spontaniczna. Nawet tych słów nie trzeba formułować, gdyż sama myśl pozwala tkwić przy Bogu jak dziecko40 przy matce. Można też wypowiadać słowa,
które już wcześniej zostały ułożone, powiedziane, np. w Ewangelii: Panie, ulituj
się nade mną! Panie, dobrze, że tu jesteśmy, Ojcze nasz...Tych słów używamy i
w modlitwie indywidualnej i w modlitwie wspólnej. Cała liturgia Mszy św. ma
takie ustalone modlitwy.
Trzecim elementem modlitwy jest słuchanie. Na tym polega dialog: słucham, a potem mówię. Milczę, bo w ciszy mówi do mnie Bóg. A mówi przez
natchnienia, przez kierowanie moją myślą, mówi w moim sumieniu. Na ten element modlitwy często nie zwracamy uwagi. Zalewamy Boga potokiem słów, a
nie wkładamy wysiłku, by usłyszeć, co mówi Bóg. „Ja na Niego patrzę, a On
mówi do mnie” - to ważny moment modlitwy. Z takiego dialogu, z takiej modlitwy wychodzimy inni, bo modlitwa zbliża do Boga41. Wychodzimy z chęcią czynienia dobra, z postanowieniem poprawy, zmiany swojego postępowania.
Bóg mówi również przez teksty Pisma Świętego, przez wydarzenia z życia
i przez drugiego człowieka.
Stawanie przed Bogiem dokonuje się nie tylko w sposób indywidualny. Są
różne wspólnoty modlitewne. Modli się przede wszystkim wspólnota Kościoła.
We wspólnocie modlą się zakony. Powstają grupy modlitewne, które regularnie
spotykają się na modlitwie. Ale szczególną wspólnotą modlącą się - wspólnotą
rozmowy z Bogiem - jest rodzina. Najpierw sami małżonkowie: mąż i żona, a
potem, gdy są dzieci, to już cała rodzina staje przed Bogiem.
4. Szczególna obecność Chrystusa w dialogu małżeńskim
Ojciec św. Jan Paweł II42 pisze: „Do członków rodziny chrześcijańskiej
można w szczególny sposób odnieść słowa, w których Chrystus obiecał swą
40

„Jako dziecko zastanawiałam się, jak to jest, że tyle osób modli się do Pana Boga
w tym samym czasie, a On „nadąża”, by wszystkich wysłuchać. Choć z perspektywy
wieku patrzę na to inaczej i zastanawiam się, jak z punktu teologicznego wygląda kwestia
modlitwy. Jak ją można wytłumaczyć, mówiąc o niej jak o dialogu z Bogiem? Zofia”,
http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/ksiadz_odpowiada/dialog_z_bogiem_.htmlp - stan
z dnia: 22.04.2014.
41
Mężczyzna 30 lat: „Wiele miałem na sumieniu zaniedbań wobec mojej żony i moich dzieci. Wielekroć wyrządzałem im krzywdę. Było mi obojętne, jak jest w domu.
Któregoś dnia przechodziłem koło kościoła. Wszedłem tknięty jakąś dobrą myślą. Zacząłem się modlić. Tu przy pomniałem sobie moje zaniedbania i uświadomiłem moje obowiązki. Rozmowa z Bogiem uratowała moje życie rodzinne i małżeńskie”.
„Z takiego dialogu, z takiej modlitwy wychodzę inna, bo modlitwa zbliżyła mnie do
Boga. Wychodzę z chęcią czynienia dobra, z postanowieniem poprawy, zmiany swojego
postępowania. Bóg mówi do mnie również przez teksty Pisma świętego, przez wydarzenia z mojego życia i przez drugiego człowieka”. (Kobieta 29 lat),
http://www.dr.radom.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21&I
temid=51 - stan z dnia: 22.04.2014.
42
FC 59.
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obecność «...zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».” Gdy analizujemy te słowa, to zauważymy, że w modlitwie rodzinnej szczególnie obecny jest
Chrystus i modli się z całą rodziną do Ojca. Obecność Chrystusa jest gwarancją
wielkości tej modlitwy. Chrystus jest obecny w rodzinie, tak jak w Kościele.
Dlatego modlitwa rodziny ma wiązać się z tym, co przeżywa Kościół. Przeżycia
Kościoła zawarte są w liturgii. Potrzebny jest więc udział rodziny w liturgii Kościoła. „Istnieje głębokie i życiowe powiązanie pomiędzy modlitwą Kościoła i
modlitwą poszczególnych wiernych, co jasno potwierdził Sobór Watykański II.
Ważnym, więc celem modlitwy Kościoła domowego jest stworzenie dzieciom
warunków do naturalnego wprowadzenia w modlitwę liturgiczną, właściwą dla
całego Kościoła, zarówno przez przygotowanie do niej, jak i przez objęcie nią
życia osobistego, rodzinnego i społecznego”43.
Dialog małżeński często nazywany jest „obowiązkiem zasiadania”, który
powinien polegać na jak najczęstszym spotkaniu małżonków ze sobą w celu usunięcia wszystkiego, co utrudnia ich wzajemną miłość i jedność małżeńską. Czas
spokojnej rozmowy męża i żony powinien służyć wzmocnieniu „ogniska domowego”. Jednak nie jest to czas dyskusji czy wzajemnych oskarżeń, lecz dzielenie
się tym, co małżonkowie czują w głębi serca: radościami, nadziejami czy trudnościami. Dialog ma ukierunkować małżonków na patrzenie w tym samym kierunku, by stawali się autentycznym „my”. Zasadniczym elementem dialogu małżeńskiego jest przede wszystkim wzajemne poznanie się małżonków: swoich potrzeb, nadziei, oczekiwań, smutków czy bólu. Dialog ma prowadzić ku jedności
serca, ducha i myśli. Temu ma służyć także wewnętrzne otwarcie się pary małżeńskiej na Bożą obecność, gdyż dialog musi odbywać się pod Bożym okiem i
przy Bożej pomocy. To czas wspólnych odkryć Bożego planu dla swego małżeństwa i rodziny. Dzięki godzinom spędzonym na małżeńskim dialogu, mąż i żona
są w stanie odnowić swe małżeństwo, dopasować się do swych odrębnych spojrzeń na świat oraz ludzi. Dialog ten również można prowadzić w podwójnym
kluczu: werbalnym i niewerbalnym, przy czym drugi wymiar dialogu małżeńskiego stanowi formę wspomagającą i niejako potwierdzającą werbalną formę
komunikatów.
Prawzorem dialogu małżeńskiego są relacje pomiędzy Osobami Trójcy
Świętej. Ewangeliczne opisy życia i działalności Chrystusa ukazują Go jako Syna dialogu, który nieustannie, często w oddaleniu od życia świata, na pustyni,
prowadzi dialog z Ojcem (por. Mk 1,35; Łk 5,16), którego woli jest posłuszny.
Bóg słyszy głos Syna i reaguje na Jego prośby. Na prośbę Syna posyła Pocieszyciela (por. Ga 4,6). Trzy Osoby Boskie są zatem w nieustannym dialogu – zjednoczone słuchaniem, dzieleniem się i rozumieniem w sposób absolutny, najpełniejszy i doskonały.
43
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Biblijnym źródłem dla praktyki małżeńskiego „zasiadania” jest tekst zaczerpnięty z Ewangelii według św. Łukasz 14,28-31, który mówi, by przed
wszelkim działaniem usiąść i zastanowić się. Wspólne bowiem podejmowanie
decyzji skłania do odpowiedzialności i dochodzenia do jak najlepszych rozwiązań w dialogu i wymianie myśli. W ten sposób osiągnięty consensus daje większe gwarancje trafności podjętych decyzji i skutecznego zaradzenia problemom 44.
Dialog małżeński ma za zadanie konsolidować więź małżeńską i prowadzić do
coraz pełniejszego zbliżania się do siebie poszczególnych członków rodziny. Nie
każda rozmowa małżonków może być postrzegana jako dialog. Prawdziwy dialog musi bowiem spełniać właściwe dla siebie kryteria45:
• słuchanie przed mówieniem;
• rozumienie przed ocenianiem;
• dzielenie się przed dyskutowaniem;
• przebaczenie przed oskarżaniem.
Wprowadzenie tych elementarnych zasad w życie daje gwarancję prowadzenia prawdziwego dialogu małżeńskiego 46. Obserwując małżonków i ich formy komunikowania się między sobą, można odróżnić małżeństwa szczęśliwe od
nieszczęśliwych. Małżeństwa szczęśliwe we wzajemnej komunikacji posługują
się następującymi zasadami:
• komunikacja nie ma charakteru napastliwego ani obronnego, a także
zwiększa wzajemne poznanie;
• komunikaty niewerbalne są zgodne z rzeczywistą intencją i prawdziwością wypowiadanych słów;
• dialog jest czysty i przynosi obojgu małżonkom zadowolenie;
• wszystkie małżeńskie problemy są konkretnie omawiane;
• akceptacja współmałżonka jest bezwarunkowa.
Lekceważenie tych zasad na ogół prowadzi do niepowodzenia w dialogu
małżeńskim i pogłębia rozłam między małżonkami 47. Małżonkowie w dialogu
rozpoznają prawdę o sobie, która ujawnia się przede wszystkim w miłosnym
dzieleniu się „sobą”, własnym wnętrzem: potrzebami, doznaniami i całym bogactwem życia emocjonalnego. Małżonkowie zatem muszą darzyć się szczególnym
zaufaniem, wiedząc, że intymne sprawy ich domu nie będą przedmiotem dyskusji
wśród znajomych czy innych członków rodziny. Mąż i żona mogą swobodnie
pozbyć się masek, zakrywających ich prawdziwe oblicza. Tylko taka forma pro44

J. Grzybowski, Dialog jako droga duchowości w małżeństwie i nie tylko, Kraków
2004, s. 76–77.
45
J. Tarnowski, Dialogi pedagogiczne. Trudne sprawy młodych, t .1, Warszawa
1989, s. 159.
46
J. Grzybowski, Dialog jako droga…, dz. cyt., s. 51.
47
Por. M. Braun-Gałkowska, Rozwój miłości w małżeństwie, [w]: Miłość. Małżeństwo. Rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1978, s. 229–230; R. B. Adler, L. B. Rosenfeld,
R. B. Proctor, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, tł. G. Skoczylas,
Poznań 2006, s. 9.
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wadzenia dialogu daje prawdziwy obraz współmałżonka i niesie wyzwolenie
(por. J 8,32) od nieporozumień rodzących konflikty.
Małżonkowie powinni nauczyć się wypowiadania przed drugim swoich
potrzeb. Dzięki temu trudne czasami zachowania mogą być łatwiej zrozumiałe.
Nie nazwane potrzeby, zepchnięte do podświadomości, nadal domagają się zaspokojenia, co warunkuje różne niezrozumiałe zachowania i postawy. Potrzeba,
jako tęsknota za pewnymi wartościami, jest darem od Stwórcy i nie może być
ona zaspokojona jakimiś namiastkami czy substytutami (por. Kol 3,2)48.
Najczęstszym powodem zaburzeń w komunikacji pomiędzy małżonkami
jest wzajemne obwinianie się, w przykry sposób wytykanie błędów, krytykowanie współmałżonka, ośmieszanie go, bagatelizowanie faktycznych problemów
lub odwracanie od nich uwagi oraz postawy kierujące się wyrachowaniem w
relacji do współmałżonka49.
Ważną zasadą podejmowania dialogu w małżeństwie jest obecność Boga,
stąd modlitwa jawi się jako właściwe wprowadzenie do „obowiązku zasiadania”.
W świetle Bożej prawdy małżonkowie wyzwalają się z duchoty własnego egoizmu, by móc w pełni oddychać świeżym powiewem Ducha Pańskiego. Taki
dialog odkrywa prawdę, w świetle Bożego zamysłu stawia wszystkie sprawy i
prowadzi do prawdziwej jedności oraz pomaga rozwiązać konflikty50.
5. „Kto nie oddycha Bogiem, udusi się samym sobą”
Kościół, który głosi Ewangelię jest również ludem kapłańskim. Uczestniczy we władzy Chrystusa, Najwyższego Kapłana, Nowego i Wiecznego Przymierza. Lud ten obejmuje swoją wspólnotą wszystkich członków Kościoła. Także więc i rodzina chrześcijańska jest włączona w lud kapłański, a staje się to poprzez sakrament małżeństwa. Z tego sakramentu wyrasta, z niego czerpie pokarm
i zobowiązanie do dialogu z Bogiem. Podejmuje ten dialog w trzech wymiarach:
przez życie sakramentalne, przez ofiarę życia i przez modlitwę. Życie sakramentalne rodziny nabiera szczególnego wymiaru. Indywidualne zjednoczenie z Chrystusem staje się równocześnie pogłębieniem więzi wspólnotowej – komunią
osób. Zwykłe relacje jak: wspólne zamieszkanie, wspólne gospodarstwo, czy
uczuciowe odniesienia każdego z członków rodziny doznają szczególnej siły.
Rodzina podejmuje dialog z Bogiem poprzez codzienną rzeczywistość życia
małżeńskiego i rodzinnego. W ten sposób uświęca siebie, wspólnotę kościelną, a
także cały świat. Zwykłe wydarzenia, które wypełniają każdy dzień nabierają
szczególnego znaczenia z tego tytułu, że pełnią je dzieci Boże zjednoczone w
komunii rodziny. Aby świadomość uświęcającej roli każdego pośród zwykłych
spraw była żywa i by w pełni była wykorzystana, rodzina modli się wspólnoto48

Por. Tamże, s. 64.
Konferencja o. Jerzego Szyrana OFMConv, doktora teologii moralnej, wygłoszona
podczas
II
Rycerskiego
Zjazdu
Rodzin
DIALOG
MAŁŻEŃSKI,
[w:]
http://rodzina.maryjni.pl/?dialog-malzenski,25 - stan z dnia: 22.04.2014.
50
Por. Z. Nęcki, Komunikowanie i rozmowa, „Charaktery” 2(1997), s. 45.
49
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wo. Także poszczególni członkowie w indywidualnych modlitwach zawsze stają
przed Bogiem duchowo zjednoczeni z całym domem rodzinnym. Szczególne
miejsce w tym zadaniu uświęcania ma Eucharystia.
Lud Boży, a w nim rodzina chrześcijańska, modli się w łączności z całym
Kościołem. Stąd też Kościół troszczy się tak o właściwe przygotowanie do modlitwy, jak też przewodniczy różnym formom spotkania modlitewnego z Bogiem. Ojciec Święty Jan Paweł II dał nam do ręki szczególne narzędzie: różaniec
święty. Na różańcu świętym modlimy się z rodzinami za rodziny, modlimy się o
pokój na świecie, modlimy się z rodzinami za naszą Ojczyznę. Różaniec święty
staje się miejscem spotkania: „Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje”51. To jest bardzo prosty warsztat52. Ćwiczymy różne sposoby ko51

RVM 41.
Kryzys rodziny i zagubienie tej pierwotnej wartości, jaką jest wspólnota budowana w
dialogu osób: ludzka wspólnota otwarta na Boga, zwrócona do Niego jako swego Twórcy, która
trwa w dialogu – od komunikacji do komunii oto kontekst powstanie tej pracy. Na tym tle jak
perła pełna blasku wyłania się Księga Tobiasza. Starodawne Słowo Dobrej Nowiny o małżeństwie i rodzinie, które może współczesnemu człowiekowi posłużyć jako podręcznik kształtowania więzi rodzinnych. Niniejsza praca ma charakter eksploracyjno – poznawczy, której głównym
celem jest ukazanie starotestamentalnego orędzia o rodzinie jako wspólnocie osób, utworzonej,
by człowiek mógł wzrastać, trwając w dialogu ze swym Stwórcą. Księga Tobiasza to krótka
opowieść o losach dwóch Izraelskich rodzin na wygnaniu. Fabuła jest bardzo prosta, a przesłanie
dosyć wyraziste. Przedstawia je I rozdział poprzez przybliżenie losów poszczególnych bohaterów. Młoda i piękna Sara, która już siedmiokrotnie owdowiała oraz Stary i pobożny Tobiasz,
który na wygnaniu popada w nędzę i traci wzrok - w tym samym momencie stają przed Panem,
aby Jemu powierzyć swą drogę. Proszą o śmierć, gdyż nie umieją sobie poradzić w utrapieniach.
Jednak Bóg postanawia inaczej. Wykorzystując rodzinne powiązania, ratuje oboje głównych
bohaterów Księgi Tu wyłania się przesłanie Księgi. Tobiasza z ich niedoli, objawiając swą miłość i troskę właśnie poprzez rodzinę. Małżeństwo i rodzina stają w centrum zainteresowania
Autora, który zebrał tu cały szereg rad i wskazówek tworzących kodeks moralny małżeństwa i
rodziny. Przede wszystkim, ukazany jest zamysł Boga i podkreślony fakt, że to On jest głównym budowniczym każdej rodziny. Stąd wynika konieczność trwania w dialogu z Nim, by
rodzina, jak i każdy jej członek mógł się harmonijnie rozwijać. Modlitwa jest pośrednio głównym tematem pracy. Jest również przedmiotem analizy w II rozdziale. Metoda analizy modlitwy
biblijnej przeprowadzona jest w oparciu o wyniki egzegezy biblijnej, nauczanie papieskie zawarte w serii środowych katechez wygłoszonych w okresie od 5. IX 1979 do 2. IV 1980 r. oraz
konferencje radiowe Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wydane pt. Dwoje jednym ciałem w
Chrystusie pomaga wydobyć bogactwo Księgi Tobiasza dla obdarowania współczesnej rodziny.
Mamy tu przywołanie konkretnych modlitw wznoszonych do Boga przez różne osoby w poszczególnych momentach ich życia. Księga Tobiasza podkreśla mocno, że miejsce każdej jednostki jest w rodzinie. Człowiek pozostawiony samemu sobie wkrótce staje się opuszczony i
nieszczęśliwy. Jednak nie tylko to, lecz również pewna teologia relacji osobowych w rodzinie
znajduje tu swoje źródło. Autor Natchniony ukazuje każdą z postaci na tle relacji rodzinnych.
Wydobywa pozytywne i negatywne wzorce tychże. Dlatego w III rozdz. znajduje się pewna
analiza relacji osobowych w rodzinie oparta o chrześcijański personalizm. Po kolei rozdział ten
prowadzi od przedstawienia Bożego zamysłu na wzajemne odniesienia osób najpierw w mał52
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munikowania się między sobą, sposoby przezwyciężania trudności, sposoby nawiązywania dialogu z innymi. Fundamentalnym programem naszego dogadywania się jest modlitwa różańcowa, która każdego dnia łączy rodzinę. Rodzina modli się razem i zjednoczoną pozostaje53.
Modlitwa to dialog osób: Boga i człowieka. O Bogu najlepiej powiedzieć,
że JEST i „kropka”, gdyż wtedy mówi się treść prawdziwą, zaś wszelkie określenia (przez niedoskonałość naszego poznania) niosą tak dużą dozę subiektywizmu, mówiąc o Panu Bogu częściej mówimy Kim On nie jest, niż to, Kim naprawdę jest? Gdy mówimy o człowieku, jest trochę łatwiej, chociaż i tu często
upraszczamy rzeczywistość. W popularnej wizji człowieka, „szatkujemy” go na
ciało, ducha i duszę, co jest często bardzo pożytecznym „zabiegiem”, może jednak być równocześnie powodem wielu nieporozumień, zwłaszcza, gdy mówiąc o
człowieku, myślimy jedynie o jego „części”. Stąd tyle problemów w ustaleniu
np. hierarchii potrzeb człowieka, systemu wartościowania rzeczywistości itp.
Podobnie i rzecz się ma w dziedzinie modlitwy. Słuchając opinii i zgłaszanych
oczekiwań na ten temat, nietrudno usłyszeć o często przeciwstawnych preferencjach. Jedni akcentują wymiar przeżyć na modlitwie, prawie utożsamiając proporcjonalnie jej „wartość” z ilością doznań tylko emocjonalnych, gdzie istotną
rolę spełniają na modlitwie różnego rodzaju zjawiska „nadzwyczajne” (czyt.
raczej - sensacyjne). Można usłyszeć opinie, że jak się dwóch lub trzech nie
przewróci, jak nie ma modlitwy w językach, jak nie ma odpowiedniego „czadu”
muzycznego - tzn., że nie było modlitwy, że wspólnota przeżywa kryzys. Na
przeciwstawnej szali wagi należałoby ustawić poglądy odżegnujące się od wszelakiej „charyzmatyczności” na modlitwie. Pomiędzy tymi dwoma poglądami
istnieją jeszcze inne modyfikacje dotyczące form modlitwy, korzystania z gestów, tańców, metod integrujących i dynamizujących grupę modlitewną, itp.
Niepokojem nie napawa fakt, że istnieją takie poglądy, ale to, że są one wypowiadane w sposób przeciwstawiający jedne drugim, a nie, jak powinno być, podawane uzupełniająco. Przecież Liturgia Godzin jest modlitwą, paraliturgia54
żeństwie, następnie w rodzinie, aż do konkretów codzienności. Znajduje się tam odpowiedź, co
sprzyja wzmacnianiu więzi i jaki kształt powinny one mieć. Ukazane są czynniki kształtujące
wspólnotę rodzinną: relacyjność osoby, komunia osób, jedność małżeńska, dialog i więzi emocjonalne. Szczególnym zabiegiem ukazującym uniwersalność treści Księgi Tobiasza jest przywoływanie Magisterium Kościoła, gdyż wiele tekstów nauczania papieskiego jest całkowicie
komplementarna z przesłaniem zawartym w Tb. E. Sitarczuk, Rodzina wspólnotą w dialogu z
Bogiem według Księgi Tobiasza, [w:] https://apd.uksw.edu.pl/pl/diplomas/bsc-msc/15141/ - stan
z dnia: 22.04.2014.
53
Stanisław TChr Biskup Łomżyński, Rodzina chrześcijańska w dialogu z Bogiem,
[w:] http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=552 - stan z dnia: 22.04.2014.
54
Przed Soborem Watykańskim II obowiązywało w Kościele rozróżnienie na liturgię
i paraliturgię. Liturgią nazywano Mszę św., sprawowanie sakramentów oraz odprawianie
godzin kanonicznych. Paraliturgią były aprobowane przez Kościół nabożeństwa eucharystyczne, majowe, różańcowe, Godzinki, Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa. Paraliturgią
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różnych nabożeństw jest modlitwą, rozmowa z Panem Bogiem w „cztery oczy”
jest modlitwą, „charyzmatyczne” w swojej formie spotkanie modlitewne również
jest modlitwą. Właściwie należałoby powiedzieć, że każdy z tych wyżej wymienionych sposobów modlitwy może być modlitwą.
Istotą modlitwy jest spotkanie, dialog człowieka z Bogiem. Jeżeli to nie
następuje, to chociaż na zewnątrz niby wszystko się dokonało, to tak naprawdę
nie można powiedzieć, że miała miejsce modlitwa, rozmowa Boga i człowieka.
Inną, tutaj drugorzędną (chociaż w procesie wzrostu bardzo ważną), rzeczą jest
aktualna jakość tej relacji, ale winna ona stanowić stały przedmiot pracy nad
sobą. Najpierw musi zaistnieć relacja, aby później dbać o intensywność jej przeżywania. Prawdą jest stwierdzenie, że modlitwa to dialog człowieka z Bogiem
(oczywiście pierwsze słowo do powiedzenia w tym dialogu ma Bóg, to On nas
łaską pobudza do rozmowy, to tak ważne jest Jego: „Szema”: słuchaj). Dialog
człowieka, zatem nie dialog tylko ludzkiego intelektu, tylko emocji, tylko odpowiedniej pozycji ciała, ale dialog człowieka, zatem każdej sfery jego życia. Zrozumienie tej prawdy pozwoli nam myśleć i mówić o modlitwie właściwym językiem. Nie zmienia to faktu, że każdy będzie miał swoje ulubione sposoby dialogu
z Bogiem i to zarówno te sam na sam, jak i te we wspólnocie. I tak jest właściwie, o ile jednocześnie człowiek jest otwarty na każdą inną proponowaną formę
zakładając, że jest ona prowadzącą do spotkania z Bogiem. Jako konsekwencję
proponowanego sposobu myślenia, należałoby przyjąć postawę otwartą wobec
wielości form i sposobów modlitwy, wobec bogactwa różnorodności, jakie niesie
w sobie doświadczenie Kościoła. Z tej postawy winna zaś zrodzić się wrażliwość
na możliwą „inność” przeżywania spotkania z Bogiem przez moich bliźnich. Ta
wrażliwość z jednej strony może być dla mnie okazją do skorzystania z nieznanego mi dotychczas sposobu dialogowania z Bogiem, z drugiej zaś strony, gdy
mam na to wpływ, np. prowadząc spotkanie modlitewne, ukształtować modlitwę
w taki różnorodny sposób, że każdy z obecnych znajdzie coś dla siebie. Wydaje
się, że świadomość, iż modli się „cały” człowiek, pomoże nam widzieć bogactwo
form modlitwy (zwłaszcza dotyczy to problemów w modlitwie wspólnotowej)
nazywano również nabożeństwa nadzwyczajne, takie jak czuwania przy trumnie zmarłego w jego domu czy modlitwy błagalne w czasie najazdów wrogów na ojczyznę. Bywało,
że te same formy pobożności były klasyfikowane inaczej. Uczono, że kiedy zakonnicy
śpiewają niedzielne nieszpory, sprawiają akt liturgiczny, natomiast nieszpory niedzielne
śpiewane w kościele przez wiernych są paraliturgią, zatem kapłan je sprawujący był
zobowiązany odmówić jeszcze nieszpory ze swojego brewiarza. Wyjaśniano, że dzieje
się tak, gdyż w nieszporach ludowych są śpiewane tylko trzy psalmy, podczas gdy brewiarzowe nieszpory mają ich pięć, a ponadto oficjalna nauka Kościoła powinna być
wówczas zanoszona po łacinie. Wspólnie odprawiane Drogi Krzyżowe czy nabożeństwo
różańcowe nazywano nabożeństwem paraliturgicznym, ale już te same modlitwy odmawiane prywatnie – pobożnym ćwiczeniem. Termin „paraliturgia” był zarezerwowany dla
nabożeństw odprawianych zbiorowo. Zaczął on znikać z języka Kościoła dopiero po
uchwaleniu w roku 1961 Konstytucji o liturgii (Sacrosanctum Concilium).
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jako dar ich wzajemnego dopełniania się, a z drugiej strony ochroni nas przed
niebezpieczeństwem skostnienia w jakiejkolwiek monoformie55.
6. Rozmowa z Bogiem
W Kompendium Katechizmu czytamy, że „Modlitwa jest wzniesieniem
duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra, zgodnie z
Jego wolą”56. Człowiek, który się modli, nie zwraca się zwyczajnie do czegoś,
ale odpowiada na Boże wezwanie. Święta Teresa z Lisieux mówiła, że wszystko
jest łaską. Możemy odnieść to stwierdzenie szczególnie do modlitwy. Zanim
przypiszemy sobie zasługę (że się modlimy), musimy w pokorze stwierdzić, że
nie byłoby naszej modlitwy bez inicjatywy z Bożej strony. Dialog dokonuje się
w modlitwie rzeczywiście, bo nie tylko człowiek mówi do Boga, ale i słucha
(może nade wszystko słuchać winien) tego, co Bóg chce powiedzieć.
Aby zrozumieć kwestię naszej rozmowy z Bogiem i jego z nami, powinniśmy na początku ustalić kilka spraw. Po pierwsze: Bóg mówi prawdę. Nigdy nie
kłamie i nie zwodzi. Hiob w Księdze Hioba 34,12 stwierdza „Nie, Bóg nie działa
zdradliwie, ni Wszechmocny praw niczyich nie łamie”. Druga kwestia dotyczy
tego, że Biblia jest Bożym Słowem. Greckie słowo określające „Pismo”, graphe
użyte jest 51 razy w Nowym Testamencie i odnosi się do pism Starego Testamentu. Paweł zapewnia o tym w 2 Tymoteusza 3,16 mówiąc, że słowa te są „od
Boga natchnione.” Słowo graphe odnosi się także do Nowego Testamentu, a
szczególnie gdy Piotr określa listy Pawła „pismem” w 2 Piotra 3,16 oraz wtedy,
gdy Paweł (w 1 Tymoteusza 5,18) przytacza słowa Jezusa z Ew. Łukasza 10,7
nazywając je „pismami”.
Gdy uświadomimy sobie, że pisma Nowego Testamentu należą do owej
kategorii „pism”, to mamy prawo zastosować tekst z 2 Tymoteusza 3,16 do
wszystkich tekstów, mówiąc że określenie Pawła dotyczy faktycznie „całego
pisma”. Stwierdzenie, że „jest natchnione przez Boga” dotyczy całości tekstu
Pisma Świętego, gdyż pochodzi od samego Boga.
Bóg mówi tylko prawdę, a Biblia jest w całości Bożym Słowem, dlatego
na podstawie tych przesłanek możemy dojść do dwóch konkluzji odnośnie naszej
rozmowy z Bogiem. Po pierwsze, skoro Biblia mówi, że Bóg słyszy człowieka
(Psalm 17,6; 77,1; Księga Izajasza 38,5), to człowiek mający właściwą relację z
Bogiem może ufać, że jeśli do niego przemawia, to Bóg odpowie na jego wołanie. Po drugie, skoro Biblia jest Bożym Słowem, to człowiek mający właściwą
relację z Bogiem i czyta jego słowo, to dosłownie słyszy jego słowo57.
Modlitwa jest rozmową płynącą z naszych serc do naszego Niebiańskiego
Ojca, a w odpowiedzi On przemawia do nas przez swoje Słowo, prowadząc nas
55
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Nowak,
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człowieka,
[w:]
http://www.oaza.pl/siloe/files/sil3102.html - stan z dnia: 20.04.2014.
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KKKK 534.
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http://www.kursbiblijny.bydgoszcz.pl/index.php/odpowiedzi-na-pytania/pytaniamodlitwa/578-w-jakim-sensie-modlitwa-jest-rozmowa-z-bogiem (20.04.2014).
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swoim Duchem Świętym58. Spotykają się na niej osoby, które szukają wzajemnej
komunii ze sobą, bo w wierze chodzi przecież o komunię z Bogiem. Do tego
wszystkiego Bóg bardzo chce z nami rozmawiać, a pewnie i my mamy wiele do
powiedzenia Panu Bogu. Każda więc modlitwa powinna dążyć do tego, aby stawać się dialogiem. Monolog na modlitwie zawsze zaprowadzi nas w ślepy zaułek, w zwątpienie, czy czasem nie rozmawiamy tylko z samym sobą.
Najpiękniejszym dialogiem modlitewnym jest Msza św. Zauważmy, że
podczas każdej sprawowanej Eucharystii kapłan, w imieniu Boga rozmawia z
ludem. Modlitwa jest także wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną
do Niego o stosowne dobra, zgodnie z Jego wolą. Jest zawsze darem Boga, który
przychodzi, aby spotkać się z człowiekiem. Modlitwa chrześcijańska jest relacją
osobową i żywą dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym, który mieszka w ich sercach.
Modlitwa jest darem łaski, lecz zawsze zakłada zdecydowaną odpowiedź z naszej strony, ponieważ ten, kto się modli, walczy przeciw sobie, otoczeniu, ale
przede wszystkim przeciw podstępom kusiciela, który czyni wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy. Walka modlitwy jest nierozłączna z postępem w
życiu duchowym.
7. Cel modlitwy
Współczesny człowiek, nawet wśród tętniących życiem osiedli jest coraz
bardziej samotny, opuszczony i niezrozumiany. To czego pragniemy, za czym
tęsknimy i czego potrzebujemy, to serca, zrozumienia, możliwości wypowiedzenia się przed kimś najbliższym, kochanym. Coraz bardziej potrzebujemy wypowiedzieć swoją biedę, wyrzucić z siebie, to co boli, znaleźć cierpliwego słuchacza. Jest taki Ktoś, zawsze gotowy do dialogu stale na nas czeka, śledzi nasze
kroki i czuwa nad każdym uderzeniem naszego serca. Pełen miłości i miłosierdzia pochyla się nad każdym z nas i pragnie nam zawsze pomagać. To Jezus
Eucharystyczny, cały dzień i noc czeka na nas w Tabernakulum. Bóg nas słyszy59, nawet z oddali – bylebyśmy tylko jedną myśl zwrócili w stronę kościoła.
Jemu zawdzięczamy życie, więc już samo to nakazuje nam nawiązać z Nim kontakt, rozmawiać z Nim, czyli modlić się. Modlitwa jest dla nas tak niezbędnie
konieczna, jak pokarm i tlen, abyśmy mogli normalnie funkcjonować i żyć godnie. Pan Jezus przypomina nam o konieczności codziennej modlitwy: „Proście, a
będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli
którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę,
czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
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Por. H. Wejman, Modlitwa, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 545-546; Por. KKK 2559.
59

235

dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go
proszą” (Łk 11, 9-13). Święta s. Faustyna zaś napisze, że „w jakimkolwiek bylibyśmy stanie, zawsze powinniśmy się modlić” (Dz. 146). Jeżeli Jezus Chrystus
nieustannie ofiaruje nam dar życia wiecznego i swoją miłość, to powinniśmy w
codziennej modlitwie te dary przyjmować z wielką radością i wdzięcznością.
Modlitwa jaw i się jako poszukiwanie Boga poprzez różne formy i władze
człowieka. Owocem tego poszukiwania jest spotkanie, które dokonuje się w sercu
człowieka jako miejscu dostępnym tylko Bożemu Duchowi. Tam właśnie dokonuje
się przymierze między Bogiem a człowiekiem. Modlitwa zatem jest działaniem Boga i człowieka przez Chrystusa w Duchu Święty. Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy - to człowiek potrzebuje Bożej pomocy. Stwórca obdarza człowieka różnymi
dobrami, by ten z coraz większą ufnością zwracał się do Niego60.
Bardzo ważna rolę modlitwie przypisywał św. Augustyn, który uważał, że
,,modlitwę trzeba zanosić w skupieniu, ukryciu i w samotności oraz bez niepotrzebnej ostentacji oraz okazywania na zewnątrz’’61 ponieważ modlitwa to bezpośrednia forma komunikacji z Bogiem. Również w Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że modlitwa jest „żywym i osobistym związkiem z Bogiem
żywym... żywym związkiem dzieci bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem”62. W modlitwach wysławiamy Boga za to, co stworzył, ze względu na Jego
litościwe miłosierdzie, obecność i pomoc w naszym życiu. W wymienionych
przykładach Bóg komunikuje się z człowiekiem na wiele sposobów. Współcześnie czyni to Kościół, któremu została powierzona misja nauczania i głoszenia
słowa Bożego. ,,Słowo umożliwia nawiązanie dialogu z Bogiem i człowiekiem,
jak też swoją siłą, energią i mocą może poruszać wolę człowieka, rozgrzewać
jego serce, skłaniać do miłości o poświęcenia63. Dlatego słowo, gest, znak stały
się nośnikiem komunikatu i jednocześnie ,,symbolem mówiącego Boga”64.
Jaki jest zatem cel naszej modlitwy? Najważniejszym zadaniem i celem
modlitwy jest codzienne wyrażanie zgody na to, aby Jezus przemieniał nas swoją
miłością i prowadził do nieba. Jeżeli zaczniemy się wytrwale modlić, oddamy się
Chrystusowi do Jego dyspozycji, to wtedy On będzie mógł nas przemieniać.
Brak codziennego kontaktu z Bogiem choćby na krótkiej modlitwie, staje się
głównym powodem wszystkich naszych życiowych dramatów, nieszczęść i tragedii. Codzienna modlitwa jest konieczna, abyśmy mogli dojrzewać do miłości i
stawać się ludźmi naprawdę szczęśliwymi. Na modlitwie nie musimy wciąż walczyć o słowa. Celem modlitwy jest raczej milczenie. Milczenie przed Bogiem nie
jest pustą ciszą, jest raczej miłosnym zatrzymaniem się przed Nim. Nie potrzebu60
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jemy nic czynić, po prostu trwamy przed Nim i wsłuchujemy się w ciszy w to, co
Jezus chce nam powiedzieć. Jezus oczywiście nie mówi głośno, ale w czasie
modlitwy przychodzą do nas rozmaite myśli, a my mamy rozeznać, czy Jezus
przez nie chce nam coś powiedzieć. Dawni mnisi powiadali, że jak pojawiająca
się w nas myśl daje nam pokój i radość, to pochodzi od Boga. Boga spotkać
można w ciszy, ale w nas też musi być pokój, ta cisza wewnętrzna, którą daje
łaska uświęcająca i czyste serce. Na modlitwie liczy się zaufanie i postawa naszego serca, a nie czytane godzinami modlitwy, bo one często nie mają nic
wspólnego z modlitwą. Nas męczą i zniechęcają, a Bogu też nic nie dają. Pan
Jezus nie czeka na potok słów, ale na nasze serce wtulone i spoczywające na
Jego Sercu. Co robić, aby nasza modlitwa była miła Jezusowi? Modlitwy można
się nauczyć tylko wtedy, gdy się ją podejmuje i praktykuje. Pierwszą naszą czynnością każdego dnia, zaraz po przebudzeniu, powinien być akt całkowitego oddania się Chrystusowi przez Maryję. Przez to wyrażamy zgodę na to, aby Jezus
był Jedynym Panem naszego życia, a Maryja nauczycielką i przewodniczką 65.
Dialog z Bogiem ułatwia wzajemny dialog i wierność podjętym obowiązkom66:
1. Na modlitwie lepiej poznasz prawdy o Bogu, o Jego dobroci i miłosierdziu, o Jego wielkości. Łatwiej ci też będzie zrozumieć Boże przykazania, odgadnąć, jakie Bóg stawia ci zadania do wykonania, a przecież od tego zależy
twoje zbawienie.
2. Gdy będziesz przeżywał trudne chwile swojego życia, np. chorobę twoją lub twego dziecka67, to nie stracisz nadziei i nie zwątpisz, bo dialog z Bogiem
przyniesie ci ukojenie. Przecież modlitwa cuda działa: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”.
3. Dzięki modlitwie wyprosisz sobie to, co ci najbardziej potrzebne, zarówno w zakresie życia duchowego, jak i w sprawach codziennych. Wielka jest
bowiem potęga dobrej modlitwy.
4. W czasie modlitewnego dialogu będziesz miał okazję dziękować Bogu
za to wszystko, co od Niego otrzymujesz. Twoja modlitwa i całe twoje życie
będzie jednym wielkim dziękczynieniem składanym Bogu.
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5. Dzięki modlitwie łatwiej ci będzie przebaczyć. Przecież każdy dzień
niesie różne sytuacje, nieraz bardzo trudne. Jakżeż bardzo potrzebne jest wtedy
wieczorne przeproszenie, pojednanie, aby słońce nie zachodziło nad zagniewaniem waszym.
Konkluzja
Komunikowanie w chrześcijaństwie przybiera rożne formy. Możemy mówić o komunikowaniu się pomiędzy różnymi grupami, posiadającymi swoją
strukturę, określone prawa, zakres działania itp. Spośród różnych form komunikowania się w chrześcijaństwie zwrócimy uwagę na komunikację pomiędzy Bogiem a człowiekiem, wyrażającą się w modlitwie chrześcijańskiej.
Istotą chrześcijaństwa jest to, że Bóg darował siebie samego człowiekowi68. Zatem człowiek pragnie odpowiedzieć na ten dar Boga, pragnie wejść w
dialog ze swoim Stwórcą. Swoje odniesienie wyraża w pragnieniu spotkania się z
osobowym Bogiem. Czyni to poprzez modlitwę, która jest szczególnym rodzajem komunikacji. W tym procesie człowiek angażuje całego siebie. W modlitwie
biorą udział wszystkie władze człowieka. Jak w każdym procesie komunikowania, tak również i tu bierze udział słowo wypowiadane, oraz postawa ciała, itp.
W tej formie komunikacji jaką jest modlitwa, w której człowiek nawiązuję
osobistą relację ze Stwórcą potrzeba wziąć pod uwagę rożne uwarunkowania,
psychologiczne, różnorodność myśli, zdań, codzienne problemy sytuacje. Dlatego chrześcijanin w modlitwie wyraża swoje odczucia, np. poprzez wypowiadane
słowo. Kiedy przeżywa trudności, to żyjąc autentycznie wiarą w modlitwie szuka
ukojenia, rozwiązania problemów, powierzenia Bogu swoich obaw i leków.
Również może się to ujawniać w postawie ciała, jaką przyjmuje, oraz wypowiadanych słowach.
Modlitwa jako zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią
na słowo, jakie Bóg skierował do człowieka69. Warto zaznaczyć, że to, czy nasza
modlitwa będzie wysłuchana, nie zależy od ilości słów, lecz od zapału naszego
serca70. Bóg jako pierwszy wychodzi z miłością do człowieka. Najważniejsza
jednak jest obecność serca w Tym, do kogo mówimy w modlitwie. Przez słowa,
wypowiadane w myśli lub na głos, nasza modlitwa nabiera konkretnego kształtu.
Zatem modlitwa chrześcijańska jest wzajemnym przyzywaniem się, które angażuje słowa, czyny i serce człowieka. Jest podejmowaniem nieustannej próby
odpowiedzi człowieka na Boże słowo, wejściem w dialog, który jest istotnym
elementem komunikacji, gdyż Bóg przez swoje słowo mówi do człowieka.
W modlitwie człowiek wyraża siebie, poprzez znak, który odgrywa bardzo
duże znaczenie. Modlimy się gestami swego ciała, np. w symbolicznych gestach
znaku krzyża, przyklęknięcia, człowiek wyraża siebie w sposób cielesny, tam
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gdzie jest niezdolny do tego by mówić i modlić się, różnorodne znaki mogą stać
się „słowem” dialogiem, umożliwić łączność z Bogiem71.
W każdym komunikacie występuje nadawca i odbiorca 72, tak też w modlitwie, nadawcą jest Bóg, ale również i człowiek, wypowiadający pod adresem
odbiorcy – Boga dany komunikat. W modlitwie to Bóg wzywa człowieka. On
zawsze pierwszy wychodzi z miłością do niego. Natomiast zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. W miarę jak Bóg się objawia, i objawia
człowieka samemu człowiekowi, modlitwa ukazuje się jako wzajemne przyzywanie się, przez słowa i czyny, które angażują serce. Człowiek już od chwili
stworzenia jest zaproszony do tego szczególnego dialogu z Bogiem73. Bóg Objawiając człowiekowi Siebie w Piśmie Świętym uczynił to na sposób ludzki wyrażając Siebie w konkretnym języku, zrozumiałym dla człowieka 74. Dzięki temu
możemy na to słowo Boga odpowiedzieć w naszym życiu, poprzez nasze postawy, słowa, gesty.
Warto sobie uświadomić, że modlitwa jest również znakiem nadziei, jaką
człowiek ma w sobie. Ta świadomość jest ważna w całym procesie modlitwy,
tego szczególnego rodzaju dialogu z Bogiem. Zawsze, jeśli następuje sytuacja,
kiedy nikt z ludzi mnie nie słucha, to Bóg jest Tym, który zawsze mnie słucha.
Jeśli już nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo wzywać, zawsze mogę mówić do
Boga75. Dlatego właśnie Papież Jan Paweł II apelował: „Módlcie się! Nie ustawajcie w codziennej modlitwie! Modlitwa jest prawdziwie odmieniającą i wyzwalającą mocą naszego życia; w modlitwie dokonuje się autentyczne „spotkanie
z życiem”76.
Streszczenie
Rodzina to wspólnota życia i miłości. Powstaje z sakramentalnego małżeństwa,
będącego jednością dwojga. To ich błogosławione przymierze daje początek wspólnemu byciu razem. Owocem miłości małżonków są dzieci, dla których rodzina stanowi dom - nie tylko miejsce zamieszkiwania, ale i wszechstronnego rozwoju. Człowiek
jako istota cielesno - duchowa potrzebuje wyrażenia swoich uczuć również na zewnątrz77, czemu służy modlitwa. Powyższe przedstawienie zagadnienia modlitwy nie
wyczerpuje wszystkich możliwych jej wymiarów, ale miało na celu zwrócić uwagę na
ten rodzaj komunikacji, tak bardzo oczywisty w życiu każdego chrześcijanina, w jego
71

Por. A. Lapple, Powrócić do modlitwy, Kraków 1991, s. 152.
M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997, s. 131.
73
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes 19, [w:] Sobór Watykański II, Poznań 2002, s. 538.
74
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Dei
verbum 11, [w:] Sobór Watykański II…, dz. cyt. s. 355.
75
Por. Benedykt XVI, Encyklika o nadziei, Spe salvi, 32.
76
Por. Jan Paweł II, Módlcie się wspólnie, Liechtenstein, 8 września 1985, [w:] Rodzina…, dz. cyt., s. 200.
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Por. KKK, 2702.
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odniesieniu do Boga, z którym pragnie nawiązać ten szczególny dialog, dzięki któremu
stajemy się Jego przyjaciółmi78. W modlitwie wchodzimy w ten dialog, który toczy się
pomiędzy człowiekiem, a Bogiem. W rozważaniach dotyczących komunikacji w
chrześcijaństwie zagadnienie modlitwy jako jej specyficznego rodzaju komunikacji, bo
dotyczącym Stwórcy i stworzenia jest godnym zauważenia i zainteresowania, gdyż
modlitwa jest niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego79 i rodzinnego.
Summary
The family is a community of life and love. It arises from sacramental
marriage, which united two people. This is the blessed covenant gives rise to the
common being together. The fruit of the love of the spouses are children for
whom the family is home - not just a place to live, but the all-round development.
Man as being substantially - the spiritual needs also to express their feelings on
the outside, which is prayer. The above presentation of the issues of prayer does
not cover all of its dimensions, but had to pay attention to this kind of communication, so very evident in the life of every Christian, in his relation to God, which
would make this particular dialogue, through which we become His friends. In
prayer we enter into the dialogue that takes place between man and God. The
considerations concerning the communication problem of prayer in Christianity
as its specific type of communication, because on the Creator and creation is
worthy of notice and interest, because prayer is an essential element of the Christian life and family.
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Por. Jan Paweł II, List apostolski, Novo Millennio Ineunte, na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000, Tarnów 2001, s. 44.
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Por. KKK, 2701.
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Magdalena Skolimowska (UWM)
Cele małżeństwa w kontekście teologiczno - moralnym
Wstęp
Cele małżeństwa na przestrzeni lat były różnie ujmowane w wielu dokumentach Kościoła. Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1917 wyróżnia cele
pierwszorzędne, czyli zrodzenie i wychowanie potomstwa oraz cele drugorzędne,
do których zalicza wzajemną pomoc i uśmierzanie pożądliwości1.Sobór Watykański II dostrzegając błędne rozumienie małżeństwa nakreślił w Konstytucji
dogmatycznej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes zasadnicze
aspekty pojmowania małżeństwa w Kościele. Próbując pokonać kodeksowe ujęcie dokument w sposób szczególny podkreśla istotę małżeństwa określając je
pojęciem communitas vitae et amoris (wspólnota życia i miłości)2. Z soborową
nauką o małżeństwie ściśle koresponduje Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, co
w sposób szczególny uwidacznia się poprzez ujmowanie małżeństwa jako
wspólnoty życia i miłości małżeńskiej. Nowy Kodeks nie wyróżnia osobnego
kanonu, który mówiłby o celach małżeństwa, jednak określając pojęcie małżeństwa w kanonie 1055 §1 podaje tym samym cele małżeństwa. Należą do niech:
dobro małżonków (bonum coniugum) oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa
(generatio et educatio prolis), które są ze sobą ściśle powiązane3. W poniższym
opracowaniu zostaną omówione te dwa zasadnicze cele małżeństwa.
1. Dobro małżonków
W Księdze Rodzaju odnajdujemy słowa podkreślające istotę małżeństwa:
„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą
żoną tak ściśle, że stają się, jednym ciałem” 4 oraz „Bądźcie płodni i rozmnażajcie
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” 5. W ciągu wieków często kładziono bardzo silny akcent właśnie na zrodzenie potomstwa jako pierwszorzędny cel małżeństwa. Tymczasem małżeństwo jest rzeczywistością znaczenie bogatszą. Nie umniejszając znaczenia celu jakim jest zrodzenie potomstwa
należy jednak podkreślić, że natura związku kobiety i mężczyzny, żyjących w
małżeństwie a także dobro potomstwa domagają się, aby miłość łącząca małżonków mogła się wyrażać, rozwijać i dojrzewać.
1

Por. R. Sztychmiler. Obowiązki małżeńskie. Warszawa 1999, s. 210-211.
Sobór Watykański II. Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. nr 48. Wrocław 2005.
3
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Kan. 1055, §1. Poznań 1984.
4
Rdz 2, 24.
5
Rdz 1, 28.
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Stąd Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego określa, że małżeństwo ze swej
natury skierowane jest także na dobro małżonków6. Pojęcie dobra małżonków nie
zostało ściśle sprecyzowane. Te ogólne stwierdzenie pozostawia miejsce na nieustanne poznawanie człowieka, jego natury i coraz lepsze określanie, co jest tym
dobrem. Przede wszystkim chodzi o takie wartości, które będą nadawać sens
małżeńskiej wspólnocie i pomagać małżonkom w pełnym rozwoju ich osobowości. Analizując dokumenty Kościoła można wyróżnić jako dobro małżonków
następujące wartości, zadania: intymne pożycie małżonków, duchową jedność,
umacnianie jedności małżeńskiej, wzajemną pomoc, doskonalenie osobowości i
uświęcenie7.
Sobór Watykański II określił małżeństwo mianem głębokiej wspólnoty
życia i miłości8. Właśnie w ramach tej wspólnoty realizują się wszystkie te wartości, jakie zaliczyć można do dobra wspólnego małżonków. Jest to o tyle ważne,
iż małżeństwo może zostać ważnie zawarte nawet wówczas, gdy nie jest motywowane miłością. Choć takie postępowanie przestaje być w zgodzie z wymaganiami, jakie stawia ludzka godność w tej tak bardzo intymnej sferze, małżeństwo
zostaje zawarte ważnie9. Dopiero jednak miłość, która powinna stanowić początek małżeństwa, a także źródło siły małżeńskiego życia, kształtuje w sposób właściwy małżeńską rzeczywistość. Miłość powinna stać w centrum małżeństwa,
stanowiąc jego zasadniczy element. Swoim zasięgiem miłość obejmuje dobro
całego człowieka, wyrażając się zarówno poprzez ciało jak i dusze10.
O przeżywaniu małżeństwa jako wspólnoty życia i miłości pisał Jan Paweł
II. Uczył, iż źródło miłości małżeńskiej wypływa z Boga. Ponadto godność
chrześcijańskiego małżeństwa uwidacznia się w tym, że obrazuje ono miłość
łączącą Chrystusa z Kościołem11. Wojtyła podkreślał również, że kochający się
małżonkowie nie stanowią prostego zsumowania jednostek, lecz komunię osób.
W swoich rozważaniach na ten temat wyszedł od soborowej wypowiedzi zawartej w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium
et spes: „człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla
niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”12. Na tej podstawie po raz pierwszy posługując się
określeniem „prawo daru”, Wojtyła oddaje całkowity sens miłości oblubieńczej.
Istota takiej miłości polega, na tym, iż człowiek będąc osobą posiadającą siebie,
może stać się darem dla drugiej osoby. Taka miłość prowadzi do prawdziwego

6

Kodeks Prawa Kanonicznego. Kan. 1055§1. Poznań 1984.
Por. R. Sztychmiler. jw. s. 216.
8
Por. Sobór Watykański II. jw. nr 48.
9
A. Sarmiento. Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny. Kraków 2002, s. 57.
10
Por. Sobór Watykański II. jw. nr 49.
11
Por. Jan Paweł II. Encyklika Familiaris Consortio, nr 11, 13.
12
Sobór Watykański II. jw. nr 24.
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zjednoczenia osób, które zostaje określone mianem communio personarum13.
Miłość oblubieńcza wyrażająca się w małżeństwie charakteryzuje się tym, że dar,
jaki przekazują sobie nawzajem małżonkowie jest darem trwałym i nieodwołalnym14. Dopiero tak pojmowana miłość małżeńska może egzystencjalnie spełniać
się, a cel, jakim jest dobro małżonków odnajduje właściwą przestrzeń do realizacji15. Wówczas małżonkowie stają się zdolni do bycia dla siebie w codziennym
życiu poprzez wzajemną pomoc. Określenie wzajemna pomoc jest bardzo szerokie i różnie ujmowane. Z jednej strony będzie oznaczało przeżywanie małżeństwa właśnie jako wspólnotę życia i miłości, o czym do tej pory była mowa. W
ujęciu klasycznym natomiast wzajemną pomoc lokowano w dwóch obszarach:
współżycia małżeńskiego i wierności.
Temat małżeńskiego współżycia zostanie omówiony szerzej w dalszej
części pracy. W tym momencie warto zwrócić uwagę na wierność małżeńską
jako wyraz wzajemnej pomocy. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o brak zdrady
fizycznej czy takiej formy bliskości z innymi osobami, która mogłaby zachwiać
małżeńską miłością. Pismo Święte opisując wierność przedstawia ją jako miłość i
poddanie, zarówno męża do żony, jaki i żony do męża, co realizuje się poprzez
wykonywanie posług oraz dostarczanie duchowej i materialnej pomocy. Owa
wierność wyraża się w takich cnotach jak cierpliwość, poświęcenie i pracowitość. Oznacza to podjęcie się wielkiego wysiłku ukierunkowanego na rzecz codziennego życia dla współmałżonka, tak, aby poprzez wzajemne przezwyciężanie trudności coraz pełniej pogłębiała się małżeńska miłość. Bycie dla współmałżonka urzeczywistnia przede wszystkim poprzez okazywanie czułości i uwagi we
wszystkich tych sprawach, które dotyczą drugiej osoby. Wówczas pragnie się
poznać całą osobę, zarówno w jej smutkach jak i radościach, w jej pracy jak i
zabawie. Pragnie się zanurzyć całym sobą w wewnętrzny świat kochanej osoby.
Podporządkowanie wszystkich innych spraw miłości małżeńskiej jest koniecznym warunkiem jej trwania i wzrastania16.
Pomoc, jakiej mają udzielać sobie małżonkowie obejmuje także wymiar
materialny. Każdy z małżonków ma obowiązek dokładać starań, aby materialna
strona życia mogła ulec polepszeniu, chociażby w takich kwestiach jak utrzymanie i odnowa mieszkania, troska o zdrowie, wykonywanie domowych prac lub
należny odpoczynek. Jeśli małżonkowie w sposób uporządkowany dbają o materialny dobrobyt, wówczas ćwiczą również małżeńską miłość17.
Wzajemna pomoc realizuje się również poprzez troskę, aby wzrastać w
życiu duchowym. Z jednej strony małżonkowie mają unikać tych wszystkich
sytuacji i zachowań, które mogłyby być przeszkodą w rozwoju chrześcijańskiego
13

Por. K. Wojtyła. O znaczeniu miłości oblubieńczej. [w:] „Roczniki filozoficzne”
nr 2 (1947), s. 162.
14
Por. K. Majdański. Wspólnota życia i miłości. Łomianki 2001, s. 207.
15
Por. A. Sarmiento. jw. s. 55.
16
Por. A. Sarmiento. jw. s. 342.
17
Tamże, s. 344.
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życia współmałżonka. Z drugiej strony mają dokładać starań, aby owe życie
wzrastało, co może dokonywać się poprzez osobiste świadectwo, wartościową
rozmowę czy modlitwę18.
W ten sposób małżonkowie przyczyniają się do wzajemnego uświęcania,
co stanowi wartość, której realizacja przyczynia się do wypełniania celu małżeństwa, jakim jest dobro wspólne. Zwrócenie uwagi na dążenie małżonków do
świętości wydaje się być istotne. Po pierwsze z tego względu, że małżonkowie
nie zawsze pamiętają, że ich wspólne życie, tak jak życie każdego chrześcijanina,
ma zmierzać ku świętości. Po drugie dlatego, że małżeńskie dążenie do świętości
zawiera się w tym wszystkim co powyżej zostało określone jako wzajemna pomoc. Prawdę tą podkreśla soborowy dokument Lumen gentium, kiedy stwierdza,
że małżonkowie „wspomagają się wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz w
rodzeniu i wychowaniu potomstwa dla zdobycia świętości”19. Oznacza to, że
małżonkowie w swoim powołaniu do świętości nie muszą realizować wielkich,
heroicznych czynów. Codzienne małżeńskie życie niesie wiele sposobności, aby
ową świętość spełniać.
Bardzo ważne miejsce w realizacji dobra wspólnego zajmuje pożycie intymne małżonków, które jest znakiem wzajemnego obdarowania sobą20. Pełne
znaczenie tego znaku można odczytać z kart Pisma Świętego, które ukazuje głęboki sens ludzkiej cielesności. Ciekawy pod tym względem okazuje się jahwistyczny opis stworzenia świata i człowieka. Bóg, przedstawiony jako garncarz
czy też rzeźbiarz lepi człowieka z prochu ziemi. Stworzony człowiek, który nie
posiada jeszcze rozróżnienia płciowego doświadcza, w sposób bardzo dotkliwy,
samotności. Dzieje się tak dlatego, że wśród wszystkich istot żyjących, w stosunku do których posiada władzę nadawania imion, nie odnajduje kogoś podobnego
do siebie. Człowiek odkrywa, że pośród wszystkich stworzeń jest sam. Samotność, jakiej doznaje związana jest ze świadomością własnego ciała. W swej cielesności człowiek odkrywa, że nie może obdarować sobą żadnej żyjącej istoty. W
konsekwencji bolesne doświadczenie samotności budzi w nim pragnienie obdarowania sobą drugiej osoby. Niemożność zrealizowania tego pragnienia przeszywa człowieka bólem jak również głębokim egzystencjalnym lękiem. Otóż
człowiek, który posiada świadomość, iż nie może zrealizować się inaczej, niż
przez dar z samego siebie, nie odnajduje osoby, która mogłaby ten dar przyjąć 21.
Pustka doznawana przez człowieka zostaje wypełniona dopiero z chwilą stworzenia kobiety. Wówczas pełen wzruszenia mężczyzna wykrzykuje radosne słowa: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała” 22. Mężczyzna
spotyka się z kobietą właśnie poprzez ciało i w ten sposób odnajduje siebie.
18

Tamże, s. 343.
Sobór Watykański II. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”. nr
11. Wrocław 2004.
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Por. R. Sztychmiler. jw. s. 216.
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Rdz 2, 23.
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W ten sposób zostaje odkryta prawda o ludzkiej naturze, która okazuje się
relacyjna i dopiero w relacji z kobietą mężczyzna stał się pełną osobą. Dopiero w
kobiecie odnajduje osobę równą w człowieczeństwie i godności. Mężczyzna
uświadamia sobie również, że być sobą oznacza tyle, co tworzyć komunię osób.
Męskość znajduje potwierdzenie w kobiecości, a kobiecość w męskości23. Od tej
chwili człowiek, który może spełnić się jedynie jako dar z samego siebie, będzie
mógł zrealizować swoje powołanie.
W tym miejscu odsłania się istota dobra wspólnego małżeństwa, jakim jest
pożycie intymne. Współżycie seksualne małżonków jest właśnie wezwaniem do
komunii osób24. Prawdę tą odkrywają biblijne słowa: „Dlatego opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę i łączy się z żoną, tak, że oboje stają się jednym ciałem”25. Autor natchniony pokazuje, że cielesne zjednoczenie małżonków nie jest
skutkiem drzemiącej w człowieku pożądliwości. Mimo, że na skutek grzechu
pierworodnego „ciało ludzkie w swej męskości/kobiecości straciło jak gdyby
zdolność do wyrażania takiej miłości, w której człowiek - osoba staje się darem
zgodnie z najgłębszą strukturą swego bytowania osobowego”26, osoba ludzka nie
straciła w sposób definitywny zdolności do bycia dla małżonka darem.
Akt małżeński poprzez mowę ciała staje się dla małżonków jedynym w
swoim rodzaju sposobem komunikacji między sobą. Przekazują w ten sposób
swoje uczucia, myśli, pragnienia. Współżycie seksualne porusza całych małżonków: ich dusze, serce i ciała. Ponadto małżonkowie, którzy dostrzegają w współżyciu seksualnym nade wszystko piękny i dobry dar samego Boga, mogą doświadczyć głębokiego, duchowego pokoju serca płynącego z źródła, którym jest
Jezus Chrystus27.
Pełna prawda na temat intymnego pożycia małżonków w realizacji dobra
małżeńskiego ujawnia się wówczas, kiedy akt ten pozostaje otwarty na rodzicielstwo28. Papież Paweł VI tak ujmuje nierozłączny charakter miłości małżeńskiej
wyrażonej w cielesnym zjednoczeniu z rodzicielstwem: „Małżonkowie poprzez
wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takie wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować jednocześnie z
Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi”29. Tworzenie
komunii małżeńskiej ze swej natury zakłada istnienie komunii rodzinnej, gdyż
przyjęcie małżonka jak daru oznacza przyjęcie go wraz z darem ojcostwa i ma-
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Por. J. Kupczak. Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II. Kraków
2006, s. 90-91.
24
Por. Y. Semen. jw. s. 67.
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Rdz 2, 24.
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J. Kupczak. jw. s. 104.
27
Por. K. Knotz. Seks, jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga. Częstochowa 2009, s. 22-23.
28
Por. A. Sarmiento. jw. s. 346.
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Paweł VI. Encyklika „Humane vitae”. nr 8. Wrocław 2010.
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cierzyństwa30. Dziecko staje się dla małżonków najcenniejszym darem. Stąd też
celem małżeństwa jest również zrodzenie i wychowanie potomstwa.
2. Zrodzenie i wychowanie potomstwa
Zrodzenie i wychowanie potomstwa jako jeden z celów małżeństwa jest
najczęściej przyjmowany przez osoby planujące małżeństwo w sposób naturalny.
Dwoje kochających się osób na pewnym etapie życia pragnie, aby jedność, jaka
ich łączy zaowocowała. Kobieta i mężczyzna w osobowym akcie współżycia
seksualnego mogą przekazać nowe życie. Ta możliwość jest nade wszystko darem samego Boga, który błogosławiąc pierwszą ludzką parę słowami: „Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” 31,
ustanowił człowieka współtwórcą dzieła stworzenia. Odtąd rodzicielstwo staje
się znakiem współpracy małżonków z Bogiem, która ma być świadoma i szanująca wartość każdego człowieka32.
Z realizacją celu małżeństwa, jakim jest zrodzenie i wychowanie potomstwa wiąże się postawa odpowiedzialnego rodzicielstwa. Papież Paweł VI w
encyklice Humanae vitae przedstawia zasadnicze aspekty odpowiedzialnego
rodzicielstwa podkreślając, że wszystkie są ze sobą ściśle związane.
Po pierwsze papież zachęca do rozpoznawania przez małżonków procesów zachodzących podczas przekazywania życia oraz praw, jakie tymi procesami
kierują. Wiąże się z tym umiejętność opanowania w sferze ludzkich popędów i
namiętności, dzięki odpowiedniej formacji i kierowanie się wolą oraz rozumem.
Odpowiedzialne rodzicielstwo, w myśl papieża, oznacza również roztropne decyzje małżonków odnoszące się do liczby potomstwa. Małżonkowie uwzględniając warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne, mogą zdecydować się na liczniejsze potomstwo lub też przy poszanowaniu moralnych nakazów
odłożyć na określony bądź też nieograniczony czas poczęcie kolejnego dziecka33.
Odpowiedzialne rodzicielstwo nie zawęża się jedynie do roztropnego
przekazywania życia, a wiąże się także z wychowaniem. Małżonkowie, którzy
przekazali życie, są tym samym wezwani do dalszego „rodzenia” dziecka poprzez stopniowe i wielostronne oddziaływanie wychowawcze 34. Prawdę tą ukazuje w adhortacji Familiaris consortio Jan Paweł II: „Płodność miłości małżeńskiej nie zacieśnia się wszakże tylko do fizycznego rodzenia dzieci, choćby nawet była pojmowana w swym specyficznym ludzkim wymiarze: poszerza się i
30

Por. J. Nagórny. Małżeństwo i rodzina jako communio personarum. [w:] Człowiek, miłość, rodzina. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999, s. 110.
31
Rdz 1, 28.
32
Por. W. Półtwaska. Dziecko owocem miłości. [w:] Miłość, małżeństwo, rodzina.
Red. F. Adamski. Kraków 2009, s. 223.
33
Por. Paweł VI. jw. nr 10.
34
Por. J. Nagórny. Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II. [w:] Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 2007. s. 139.
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ubogaca wszelkimi owocami życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego,
jakie ojciec i matka z racji swego powołania winni przekazać w darze dzieciom,
a poprzez dzieci Kościołowi i światu”35. Dziecko będąc darem dla rodziców jest
równocześnie zadaniem36. Rodzice, którzy dali życie dziecku, są tym samym
pierwszymi i najlepszymi wychowawcami i właśnie na nich przede wszystkim
spoczywa ten wielki obowiązek będący równocześnie ich prawem37.
Wychowawcza rola rodziców realizuje się w różnych aspektach. N. W.
Ackerman przedstawia sześć funkcji, jakie mają spełniać rodzice. Pierwszą i
podstawową funkcją jest zapewnienie dziecku wyżywienia, miejsca zamieszkania, a także wszystkich innych warunków, które zapewnią dziecku utrzymanie
przy życiu. Drugą wyróżnioną funkcją jest stworzenie wychowankowi takich
możliwości, aby miał sposobność do społecznego współdziałania. W ten sposób
zostaje położony fundament pod wytwarzanie i rozwój poczucia więzi. Dalej,
rodzice powinni zatroszczyć się, aby dziecko kształtowało w sobie osobowość
personalną, która wiązać się będzie z zrozumieniem i przyjęciem tożsamości
rodzinnej. Dzięki temu w czasie trudnych życiowych doświadczeń dziecko będzie miało siłę do przeciwstawienia się takim sytuacjom. Ważną funkcją jest
również pomoc w osiągnięciu dojrzałości seksualnej w wymiarze psychicznym,
co powinno dokonać się poprzez proces uformowania ról seksualnych odpowiednich do wieku każdego z członków rodziny i w zależności od sytuacji, w
jakiej znajduje się rodzina. Istotne jest również umożliwienie dziecku przyjęcia
ról społecznych oraz wyrobienie w nim poczucia odpowiedzialności, zarówno w
sferze osobistej jak i społecznej. Ostatnią funkcją wychowawczą, jaką spełniają
rodzice względem dzieci jest ukazywanie im konieczności uczenia się życiowych
zadań, a także przyjmowania postawy przejawiającej indywidualną twórczość i
społeczną inicjatywę38.
Oddziaływanie wychowawcze ze strony rodziców jest działaniem, którego
nie da się zastąpić żadnym innym. Poprzez doświadczenie rodzinnej atmosfery,
pełnej miłości i szacunku wobec Boga i każdego człowieka, dziecko otrzymuje
od rodziców szanse na pełen osobowy rozwój. Stąd rodzina jawi się jako pierwsza szkoła cnót społecznych, tak niezbędna w każdym społeczeństwie. Tu też po
raz pierwszy mają w sposób właściwy doświadczyć społeczności ludzkiej i Kościelnej i wreszcie zostać stopniowo włączeni do wspólnoty, jaką jest państwo
oraz Lud Boży39.
35

Jan Paweł II. jw. nr 28.
Por. E. Ozorowski. Małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym. Warszawa 2009, s. 29.
37
Por. S. Mojek. Rodzina w służbie życiu. [w:] Człowiek, miłość, rodzina. „Humanae vitae po 30 latach. Materiały z sympozjum KUL. 3-4 grudnia 1998. Red. J. Nagórny,
K. Jeżyna. Lublin 1999, s. 138.
38
Por. Z. Sękowska. Współzależność wychowania i rozwoju dziecka. [w:] Wychowanie w rodzinie. Red. F. Adamowski. Kraków 2010, s. 32.
39
Por. Sobór Watykański II. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. nr 3 [w:]
Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Red. M. Przybył. Poznań 2002.
36
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Prawem każdego chrześcijanina jest chrześcijańskie wychowanie. Z jednej
strony zmierza ono do pełnego, osobowego rozwoju człowieka, z drugiej strony,
co należy podkreślić w sposób szczególny, ma czynić zdolnym do oddawania
Bogu czci w Duchu i prawdzie, zwłaszcza podczas liturgii. Ma się to dokonywać
poprzez stopniowe zapoznawanie ochrzczonego z misterium zbawiania, tak, aby
dzień po dniu stawał się coraz bardziej świadomy daru wiary, jaki stał się jego
udziałem. Chrześcijańskie wychowanie ma również pomóc młodemu człowiekowi w przeżywaniu własnego życia w oparciu o sprawiedliwość i prawdziwą
świętość, aby ostatecznie mógł osiągnąć doskonałość w Jezusie Chrystusie40.
Oznacza to, że wychowanie religijne dzieci nie może ograniczać się do nauki
podstawowych modlitw, dekalogu, kościelnych przykazań czy sześciu głównych
prawd wiary. Nie może nawet zawężać się do przypilnowania dziecka, aby chodziło w niedziele na Mszę Świętą i uczęszczało w szkole na lekcje religii. Spełnianie przez rodziców roli wychowawców wymaga od nich samych wewnętrznego zaangażowania41.
Podsumowanie
Kodeks z 1917 roku w znacznym stopniu zawężał istotę chrześcijańskiego
małżeństwa akcentując przede wszystkim zrodzenie potomstwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że małżeństwo jest rzeczywistością znacznie bogatszą, co trafnie zostało wyrażone w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes określającej małżeństwo jako głęboką wspólnotę życia
i miłości. Rozwijając soborową myśl, Karol Wojtyła ukazuje istotę małżeńskiej
miłości wyrażającej się w byciu darem dla drugiego człowieka, dzięki czemu
dokonuje się prawdziwe zjednoczenie osób, które zostało oddane pojęciem
„communio personarum”. Małżeństwo może wzrastać w takiej wspólnocie życia
i miłości poprzez wypełnianie następujących wartości: intymne pożycie, duchowa jedność, umacnianie jedności małżeńskiej, wzajemna pomoc, doskonalenie
osobowości i uświęcenie. Tak pojęte małżeństwo jest fundamentem dla przyjęcia
daru rodzicielstwa. Zatem dwa zasadnicze cele chrześcijańskiego małżeństwa,
dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa, są ze sobą ściśle
powiązane.
Abstrakt
Cele małżeństwa w kontekście teologiczno – moralnym
Artykuł omawia cele małżeństwa w kontekście teologiczno – moralnym.
Pierwszy z nich, dobro małżonków, obejmuje wartości nadające sens małżeńskiej
wspólnocie i wspierające pełen rozwój osobowości małżonków. Należą do nich:
intymne pożycie, duchowa jedność, umacnianie jedności małżeńskiej, wzajemna
40

Por. Sobór Watykański II. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. jw. nr 2.
P. Poręba. Wychowanie religijne w rodzinie. [w:] Wychowanie w rodzinie. Red. F.
Adamski. Kraków 2010, s. 13.
41
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pomoc, doskonalenie osobowości i uświęcenie. Wypełnianie owych wartości
dokonuje się w małżeńskiej codzienności i pozwala na budowanie głębokiej
wspólnoty życia i miłości, która Jan Paweł II określił mianem „communio personarum”. Drugim celem małżeństwa, ściśle związanym z dobrem małżonków, jest
zrodzenie i wychowanie potomstwa. W kontekście teologicznym rodzicielstwo
jest przede wszystkim darem od Boga, poprzez który człowiek staje się współtwórcą dzieła stworzenia. Konieczna jest postawa odpowiedzialnego rodzicielstwa, które wyraża się w dwóch aspektach: roztropnym przekazywaniu życia
oraz wychowaniu. Właśnie rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, którzy przez osobiste zaangażowanie mają pomagać dzieciom w osiągnięciu ich ostatecznego powołania.
Summary
Purposes of a marriage in the theologically - moral context.
The article presents the purposes of a marriage in the theologically - moral
context. The first of them, the good of the spouses, includes the suitable sense of
marital community and support of the full development of personality of the
couple. These priorities include: intimate intercourse, spiritual unity,
strengthening of the unity of a marriage, mutual help, improving one’s
personality and sanctification. Filling in all of mentioned values is made in the
conjugal everyday life and allows you to build an intimate communion of life and
love. John Paul II called it "the communion personarum". The second purpose of
a marriage that is closely connected with the good of the spouses is the
procreation and education of the offspring. In the context of theology, parenthood
is the most significant gift given by the God through which the man becomes a
co-creation figure. That is why an attitude of responsible parenthood is needed,
the attitude which is expressed in two ways: a wise procreation and upbringing.
It’s obvious that parents are the first and the most important educators who help
their children to achieve their ultimate vocation through a personal commitment.
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Janusz Ruciński (UWM)
Przejawy życia chrześcijańskiego i wychowanie potomstwa w konkubinacie
Wstęp
Koncepcja małżeństwa jako nierozerwalnego i trwałego związku mężczyzny i kobiety jest podyktowana przez odwieczne Prawo Boże. Zatem wszelkie
przejawy łamania tego Prawa przez człowieka, powodują napięcie i dysharmonię
w świecie, w którym „wszystko, co [Bóg] stworzył było bardzo dobre” (Rdz 1,
31a). Współczesna epoka oferująca styl życia, w którym Bóg wielokrotnie stawiany jest poza granicami życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego i społecznego, sprawiła, iż Chrystusowy nakaz: „Tego więc, co Bóg złączył człowiek,
niech nie rozdziela” (Mt 19, 6b-7), wydaje się być przestarzały lub wręcz nierealny. W dobie, kiedy instytucja małżeństwa przeżywa swój kryzys polegający na
rozejściu się małżonków, bądź opuszczeniu jednego współmałżonka przez drugiego, pojawia się zagrożenie wejścia przez nich w konkubinat.
Kościół katolicki staje w prawdzie, iż problem ten dotyka również wielu
chrześcijan, a także małżeństw chrześcijańskich. Ma również świadomość tego,
że w związkach konkubenckich zostają poczęte i przychodzą na świat dzieci,
które pomimo sytuacji zaistniałej pomiędzy ich rodzicami, z woli Bożej są powołane do świętości. Kwestia ta dotyczy również samych rodziców pozostających w
konkubinacie. Dlatego w ostatnich dziesięcioleciach Kościół pochylał się nad
sprawą związków niesakramentalnych, proponując rozwiązania dla tych, którzy
pomimo „nieprawidłowej sytuacji”1 w jakiej się znaleźli, nadal odczuwają pragnienie uczestnictwa w życiu Kościoła i jego misteriach.2 Szczególnie ważna
staje się w tym wypadku kwestia wychowania chrześcijańskiego dzieci pochodzących z konkubinatów, jak również objęcie opieką duszpasterską samych konkubentów. Najważniejszym dokumentem dla rozważań nad tym tematem jest
adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II, o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie, Familiaris Consortio.
Ze względu na swoją aktualność kwestia duszpasterstwa konkubinatów,
znalazła już swoje opracowanie m.in. w książce Mirosława Ostrowskiego OP,
Wy też jesteście w Kościele. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych (Poznań, 2011). Ponadto w posoborowej refleksji teologicznej można również odna1

Tak papież Jan Paweł II nazywa wszelkie rozpowszechniające się praktyki, przynoszące szkodę instytucji małżeństwa; por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familliaris
Consortio (FC), n. 79.
2
Zob. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, n. 3,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/rozwod_14091994.html#p7
[20.05.2014].
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leźć inne pouczenia dotyczące związków niesakramentalnych, dla których adhortacja apostolska Familiaris Consorcio stała się punktem wyjścia.
W jaki sposób objawia się życie chrześcijańskie rozwiedzionych chrześcijan, którzy weszli w nowy związek oraz jak w tych szczególnych okolicznościach mogą oni dbać o chrześcijańskie wychowanie swojego potomstwa? Odpowiedź na postawione pytanie polega na zdefiniowaniu kwestii konkubinatu w
świetle prawa kościelnego (p. I). Następnie, w oparciu o adhortację apostolską
Familiaris Consortio, na wskazaniu zróżnicowanych sytuacji zaistnienia konkubinatu3 oraz rozwiązań duszpasterskich proponowanych przez papieża Jana Pawła II dla poszczególnych tych sytuacji (p. II). Na koniec na podstawie wskazówek
zawartych w Familiaris Consortio, w połączeniu z wybranymi dokumentami
Soboru Watykańskiego II – nastąpi próba ukazania, iż chrześcijanie żyjący w
konkubinacie – mimo nieprawidłowej sytuacji w jakiej się znajdują – nadal zachowywać przejawy życia chrześcijańskiego, które wiąże się z powszechnym
powołaniem do świętości Ludu Bożego, apostolstwem świeckim i wychowaniem
chrześcijańskim potomstwa (p. III).
1. Konkubinat w prawie kościelnym
W nauczaniu Kościoła jedyną przyczyną rozwiązania małżeństwa jest
śmierć współmałżonka4. Nakaz ten wynika z Chrystusowego nakazu: „Tego
więc, co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6b-7), natomiast
wszelkie przejawy ignorowania tego polecenia stają w opozycji do odwiecznego
zamysłu Boskiego. W prawie kościelnym konkubinat oznacza trwały związek
dwojga osób zabroniony prawem Bożym lub ludzkim, bez względu na to, czy są
to osoby wolne czy pozostające w związku małżeńskim. „Kościół ocenia konkubinat jako notoryczny grzech i wzywa konkubinariuszy do zerwania nieprawego
związku lub w przypadku braku przeszkód do zawarcia ważnego małżeństwa”5.
Stąd konkubinat jawi się jako notoryczne łamanie przykazań VI – „nie cudzołóż”
oraz IX – „nie pożądaj żony bliźniego swego”, które profesor Michał Wojciechowski przełożył na język współczesny jako: VI – „nie popełniaj zdrady małżeńskiej” i IX – „nie dąż do zdobycia cudzej żony”6 – czyniąc je tym samym
bardziej czytelnymi dla chrześcijan obecnych czasów. W przypadku osób nie
związanych sakramentem małżeństwa jest to grzech porównywalny z nierządem,
zaś u osób związanych ślubami czystości i celibatu ze świętokradztwem. Trwanie
w grzechu konkubinatu, skutkuje niemożliwością uczestniczenia w życiu sakramentalnym. Z powodu świadomego wystawiania się na pokusę grzechu i nie
spełniania podstawowego warunku potrzebnego do ważnego uczestnictwa w
3

Sam papież Jan Paweł II nie używa tego określenia, gdyż nie wszystkie z wymienione przez niego sytuacje nieprawidłowe, można zakwalifikować jako konkubinat.
4
Por. Kodeks prawa kanonicznego 1983 (KPK), Poznań 2008, kan. 1141.
5
J. Wróbel, Konkubinat w nauczaniu Kościoła, [w:] Encyklopedia katolicka (EK), t.
9, Lublin 2002, s. 646.
6
Zob. M. Wojciechowski, Dziesięć przykazań dawniej i dziś, Edycja św. Pawła, s. 15-16.
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sakramencie pokuty i pojednania – którym jest wola nawrócenia, konkubinariusze nie są zdolni do przyjmowania Eucharystii7.
2. Zaistnienie konkubinatu według Jana Pawła II
W czwartym rozdziale posynodalnej adhortacji apostolskiej Familiaris
consortio, Jan Paweł II napisał: „Synod Biskupów w trosce o zapewnienie rodzinie opieki we wszystkich, nie tylko religijnych jej wymiarach, nie omieszkał
należycie uwzględnić niektórych sytuacji nieregularnych, nie tylko pod względem religijnym, ale często także i cywilnym, sytuacji, które — przy współczesnych szybkich zmianach kulturowych — rozpowszechniają się, niestety, również wśród katolików, z niemałą szkodą dla samej instytucji rodziny i społeczeństwa, którego jest ona podstawową komórką” 8. Wśród tych sytuacji papież wymienia: a) małżeństwo na próbę; b) rzeczywiste wolne związki; c) katolicy złączeni tylko ślubem cywilnym; d) żyjący w separacji i rozwiedzeni, którzy nie
zawarli nowego związku; e) rozwiedzeni którzy zawarli nowy związek; f) pozbawieni rodziny9. Jak można zauważyć, nie wszystkie sytuacje można określić
mianem konkubinatu, aczkolwiek mogą one stać się przyczynkiem do jego zaistnienia, ponieważ: „Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu –
naraża ją na cudzołóstwo” (Mt 5, 32a).
W świetle prawa kościelnego konkubinatem można nazwać:
1. rzeczywiste wolne związki,
2. katolików złączonych tylko ślubem cywilnym,
3. rozwiedzionych, którzy zawarli nowy związek.
3. Rzeczywiste wolne związki
O zaistnieniu wolnego związku stwierdzić można, kiedy mężczyzna i kobieta odmawiają uregulowania w sposób prawny swojego stanu. Przyczyną może
być niezdolność do podjęcia trwałych i nieodwołalnych zobowiązań, lub brak
zaufania do siebie lub drugiej osoby10. „Niektóre osoby bowiem czują się niemal
przymuszone do tego rodzaju życia przez trudne sytuacje ekonomiczne, kulturowe i religijne, gdyż zawarcie prawidłowego małżeństwa naraziłoby je na szkody,
na utratę korzyści ekonomicznych, na dyskryminację itd. Natomiast u innych
7

Por. J. Wróbel, Konkubinat…, [w:] EK, s. 646; Zob. Katechizm Kościoła katolickiego (KKK), Poznań 2002, n. 2930: „Akt płciowy powinien mieć miejsce wyłącznie w
małżeństwie; poza nim zawsze stanowi grzech ciężki i wyklucza z Komunii sakramentalnej”; FC, n. 84: „Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i
sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem,
którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa.”
8
FC, n. 79.
9
Por. Tamże, n. 80-85.
10
Por. KKK, n.2390.
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stwierdza się postawę pogardy, kontestacji i odrzucenia społeczeństwa, instytucji
rodziny, porządku społeczno-politycznego, albo też wyłączne poszukiwanie
przyjemności. Innych wreszcie popycha do tego zupełna nieświadomość i krańcowe ubóstwo, nieraz zaś uwarunkowania wynikające z sytuacji rzeczywistej
niesprawiedliwości, lub pewna niedojrzałość psychiczna, która sprawia, że są
zbyt niepewni i bojaźliwi, by zawrzeć trwały i ostateczny związek”11. Działania
duszpasterskie skierowane do tych osób, powinny zawierać się ocenie konkretnej
sytuacji, wychowaniu religijnym i moralnym wspomagającym duchowe dojrzewanie do sakramentu małżeństwa. Bardzo ważne jest także wszelkie staranie się
społeczeństwa o zapewnienie godziwych warunków, które umożliwiłyby ułatwienie decyzji o zawarciu związku sakramentalnego12.
4. Katolicy złączeni tylko ślubem cywilnym
Prawo kanoniczne jednoznacznie stwierdza, że pomiędzy ochrzczonymi,
nie może być zawarte prawdziwie inne małżeństwo, jak tylko te, które jest jednocześnie sakramentem13. Prawda ta jest ogłoszona jako dogmat wiary katolickiej 14.
Jakkolwiek katolików ochrzczonych, którzy zawarli tylko ślub cywilny nie można stawiać na równi z tymi pozostającymi w wolnych związkach, to i ta praktyka
w świetle nauki Kościoła jest nie do przyjęcia. W tym wypadku uwagę należy
zwrócić, na przyczyny zawarcia jedynie związku cywilnego. Inna jest bowiem
sytuacja tych, którzy nie mając przeszkód kanonicznych do zawarcia małżeństwa
sakramentalnego odrzucają lub odkładają go, a inna tych, którzy z różnych przyczyn podjęli decyzję ślubu cywilnego po rozpadzie pierwszego małżeństwa sakramentalnego15. Zasadniczą podstawą dla pracy duszpasterskiej, będzie w tym
przypadku takie napominanie, aby złączeni tylko ślubem cywilnym uregulowali
swoją sytuację zgodnie z zasadami chrześcijańskimi 16.
5. Rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek
Pierwotny zamysł Boży zakładał nierozerwalność małżeństwa, czego
świadectwo można odnaleźć w nauczaniu Jezusa17. Stąd rozwód jest poważnym
11

FC, n. 81.
Tamże.
13
Zob. KPK, kan. 1055 - §1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu; §2. Z tej racji między ochrzczonymi nie
może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.
14
Zob. Ks. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Prawo
małżeńskie, Olsztyn 1996, s. 23.
15
Więcej na ten temat zob. U. Nowicka, Kategorie związków niesakramentalnych,
„Ateneum kapłańskie”, 162(2014), z. 2, s. 281-290.
16
Zob. FC, n. 82.
17
Zob. Mt 5, 32; por. Mk 10, 2-12, Łk 16, 18.
12
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wykroczeniem przeciw bożemu przykazaniu. Dąży ono do złamania wypowiedzianej dobrowolnie przez małżonków przysięgi miłości, wierności i uczciwości
małżeńskiej oraz nieopuszczenia aż do śmierci. Rozwód godzi w sakrament małżeństwa będący znakiem przymierza dwojga osób z sobą nawzajem i z Bogiem.
Wielkość sytuacji powiększa fakt zawarcia po rozwodzie nowego związku, ponieważ „kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa” (Mt 5,
32b)18. Jednak na podstawie obserwacji zmian kulturowych i społecznych Jan
Paweł II słusznie stwierdził, iż: „Codzienne doświadczenie pokazuje, niestety, że
ten, kto wnosi sprawę o rozwód, zamierza wejść w ponowny związek, oczywiście bez katolickiego ślubu kościelnego. Z uwagi na to, że rozwody są plagą,
która na równi z innymi dotyka w coraz większym stopniu także środowiska
katolickie, problem ten winien być potraktowany jako naglący” 19. Kościół, który
jest wierny nakazom Chrystusa, nie może zaakceptować i nazwać małżeństwem
nowego związku rozwiedzionych, który zawarli przez ślub cywilny20. Należy
jednak zwrócić uwagę, iż nie wszystkie przypadki zawarcia nowego związku po
rozwodzie można rozpatrywać w ten sam sposób. Sam papież mówił, iż duszpasterze „dla miłości prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sytuacji”21. I
tak Jan Paweł II wyróżnił i zaznaczył, iż istnieje różnica pomiędzy tymi rozwiedzionymi będącymi w nowych związkach, którzy:
− usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni;
− z własnej, ciężkiej winy zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo;
− zawarli nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w sposób
nieodwracalny, nigdy nie było ważne22.
Jakkolwiek, różnice są istotne, nie zmienia to jednak faktu, że każda z
nich wywołuje ten sam skutek, życie w grzechu, którego konsekwencją jest niemożności życia sakramentalnego.
Sytuacja ta, spośród wszystkich wymienionych przez papieża Jana Pawła
II „nieprawidłowych sytuacji” jest najbardziej skomplikowaną i złożoną. Rozpoczęcie pracy duszpasterskiej będzie wiązało się z uprzednim starannym rozeznaniem sytuacji, ponieważ, jak zostało wspomniane istnieją różnice zawarcia nowych związków wśród rozwiedzionych. Podstawowym działaniem będzie napominanie do rozstania się konkubinariuszy – o ile nie występują ważne powody,
aby nie móc spełnić obowiązku rozstania. W przeciwnym wypadku należy objąć

18

Por. KKK, n. 2384.
FC, n. 84.
20
Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego, Kielce 2005, n. 349.
21
FC, n. 84.
22
Tamże.
19
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ich troską duszpasterską, w taki sposób, aby nie czuły się one wykluczone ze
wspólnoty Kościoła (szerzej na ten temat w pkt. III)23.
6. Konkubinat, a dalsze życie chrześcijańskie i wychowanie dzieci
W związku z zaistnieniem rzeczywistości grzechu konkubinatu, osoby w nim
trwające, pozbawione są łaski uświecającej, która umożliwiłaby przystępowanie do
sakramentów. Niemiej jednak nie jest to kara narzucona przez prawo ludzkie lub kościelne, czy też dyskryminacji, lecz obiektywny stan osób, które dobrowolnie zdecydowały się na ten sposób życia24. Drogą do powtórnego przyjmowania sakramentów
jest sakrament pokuty, pod tym warunkiem, że osoba będzie odczuwała szczery żal za
naruszenie węzła małżeńskiego oraz w wypadku niemożności rozstania się, są gotowi
na życie w pełnej wstrzemięźliwości25.
Niewłaściwą praktyką jest, jeżeli osoby żyjące w konkubinacie całkowicie
rezygnują z udziału w życiu Kościoła, do którego przez chrzest zostali włączeni.
Powodem tego zwykle jest, iż trwają one w błędzie, że przez swój grzech zostały
z usunięte z Kościoła. W rzeczywistości natomiast jest inaczej, ponieważ nadal
należą one do Ludu Bożego oraz nadal są oni wezwani do wyznawania przed
ludźmi swojej wiary. Dlatego też pozostający w związkach niesakramentalnych
powinny nadal uczestniczyć w jego życiu26. Obowiązkiem duszpasterskim jest
ciągłe przypominanie im tej prawdy. Należy im także uświadamiać, że Kościół
cierpi z powodu zaistniałej sytuacji oraz, że nadal mają oni w nim miejsce 27.
Zwrócił na to uwagę Synod Biskupów o nowej ewangelizacji, obradujący w
dniach 7-28 października 2012 roku, kierując do osób rozwiedzionych, żyjących
w nowych związkach słowa przypomnienia, że Bóg, a co za tym idzie także Kościół pomimo ich sytuacji nadal obdarza ich miłością, iż pozostają członkami
Kościoła, pomimo niemożności otrzymania sakramentalnego rozgrzeszenia i
przyjmowania Komunii świętej28.
Apeluje o to Jan Paweł II w Familaris consortio: „Niech będą zachęcani
do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w
modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz spra23

Tamże.
Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, n. 4,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/rozwod_14091994.html#p7
[20.05.2014].
25
Tamże; por. FC, n. 84.
26
FC, n. 84;
27
Tamże: „Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych
do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to,
by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu”.
28
Zob. M. Saj, Prawne skutki związku niesakramentalnego, „Ateneum kapłańskie”,
162(2014), z. 2, s. 325.
24
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wiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali
sobie u Boga łaskę”29. Wynika to również z faktu, iż za sprawą Chrystusa, który
przez swoje zbawcze dzieło odkupienia, uświęcił Kościół, przez co wszyscy
przynależący do niego, są powołani do świętości30.
Jak już zostało wspomniane, istnieją okoliczności, które uniemożliwiają
konkubentom spełnienie obowiązku rozstania się. Jedną z nich jest poczęte i
zrodzone w trakcie trwania związku potomstwo. W deklaracji o wychowaniu
chrześcijańskim Gravissimum educationis zostało powiedziane: „Ponieważ rodzice dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu zobowiązani są do wychowania potomstwa i dlatego należy ich uważać za pierwszych i najlepszych wychowawców”31. Tak więc, jeżeli rodzice, żyjący w konkubinacie, chcący ponadto
żyć na sposób chrześcijański – na ile pozwala im sytuacja, w której się znajdują –
mają prawo do ochrzczenia i wychowania po chrześcijańsku swojego potomstwa.
Jako, że włączenie do rodziny chrześcijańskiej następuje przez sakrament chrztu
świętego, rodzice – żyjący w związku konkubenckim, chcąc wychowywać
dziecko w wierze, powinni zadbać o to, aby zostało ono wpierw ochrzczone.
Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że do godziwego ochrzczenia dziecka
wymagana jest, zgoda rodziców lub przynajmniej jednego z nich lub, aby istniała
uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku 32. Decydując
się na chrzest dziecka powinni oni od pierwszych lat uczyć je poznawania Boga i
oddawania Mu czci, a także miłości bliźniego, zgodnie z otrzymaną na chrzcie
wiarą. „Wszyscy chrześcijanie mają prawo do wychowania chrześcijańskiego,
ponieważ nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi, stawszy się nowym stworzeniem dzięki odrodzeniu z wody i Ducha Świętego”33. Dlatego też, pomimo tej
nieprawidłowej sytuacji – żyjący w konkubinacie rodzice – powinni również
wychowywać potomstwo ze świadomością znaczenia rodziny chrześcijańskiej
dla życia i rozwoju Ludu Bożego. Ponieważ dla dziecka zrodzonego w związku
29

Tamże; Apel ten przypomina także papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej
Sacramentum Caritatis (SC): „Niemniej jednak osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, nadal — pomimo ich sytuacji — przynależą do Kościoła, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle, na ile to jest możliwe, chrześcijańskiego stylu życia poprzez uczestnictwo we Mszy św., choć bez przyjmowania Komunii św., słuchanie słowa Bożego, adorację eucharystyczną, modlitwę,
uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szczerą rozmowę z kapłanem czy ojcem duchownym, oddawanie się czynnej miłości, dziełom pokuty oraz zaangażowaniu w wychowanie
dzieci”, por. SC, n. 29.
30
Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium
(LG), n. 39.
31
Por. Tenże, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationic
(DWCh), n. 3.
32
Por. KPK, kan. 868 §1 i §2.
33
DWCh, n 2.
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konkubenckim partnerzy są jego rodzicami, dla dziecka będzie to jego własna
rodzina. Niemniej jednak należy również mieć na uwadze to, iż dziecko obserwując swoich rodziców będzie zadawało pytania związane z ich praktykowaniem
religii, a zwłaszcza związane z przystępowaniem przez nich do sakramentów
świętych. W tym przypadku rodzice powinni wyjaśnić dziecku, na tyle na ile jest
ono w stanie zrozumieć, sytuację życiową w której się znajdują, zaznaczając przy
tym, iż odbiega ona od tej, jaka została podyktowana przez odwieczne Prawo
Boże. Powinni zadbać także o to, aby krzewić w dziecku prawidłowy model małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej.
Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania, warto raz jeszcze podkreślić, iż ludzie którzy pozostają w konkubinacie, nadal przynależą do wspólnoty Kościoła.
Pomimo swojej „niewłaściwej sytuacji”, powinni oni zatroszczyć się o to, aby
wkładać jak najwięcej wysiłku w przezwyciężaniu chęci zrezygnowania z chrześcijańskiego stylu życia. Podkreślał to zarówno święty papież Jan Paweł II, jak
również jego poprzednik Benedykt XVI w . Trwanie w wierze, pomimo swojego
niewłaściwego z punktu widzenia Kościoła położenia, może przyczynić się do
pojawienia się w konkubentach chęci nawrócenia. Wspieranie ich w tych wysiłkach, jest duszpasterskim obowiązkiem całego Ludu Bożego. Duszpasterską
opieką powinny zostać otoczeni sami konkubinariusze, jak również ich potomstwo, w ten sposób, aby odczuwali oni, iż Kościół jest dla tych ludzi „miłosierną
matką”, która modli się za nich, oraz podtrzymuje w wierze i nadziei. Niemiej
jednak Kościół w swoim przepowiadaniu głosi niezmienną naukę o trwałości i
nierozerwalności węzła małżeńskiego i wzywa wszystkich żyjących w konkubinatach do nawrócenia.
Streszczenie
Koncepcja małżeństwa jako nierozerwalnego i trwałego związku mężczyzny i kobiety jest podyktowana przez odwieczne Prawo Boże. Współczesna epoka oferująca styl życia, w którym Bóg wielokrotnie stawiany jest poza granicami
życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego i społecznego, sprawiła, iż Chrystusowy nakaz: „Tego więc, co Bóg złączył człowiek, niech nie rozdziela” (Mt 19,
6b-7), wydaje się być przestarzały lub wręcz niewykonalny. W dobie, kiedy instytucja małżeństwa i rodziny przeżywa swój kryzys polegający na rozejściu się
małżonków, bądź opuszczeniu jednego współmałżonka przez drugiego pojawia
się zagrożenie wejścia przez nich w konkubinat. Kościół katolicki jednoznacznie
oceniając konkubinat jako grzech, napomina, iż należy taki związek zerwać lub
w razie braku przeszkód zawrzeć ważne małżeństwo. Jednak Kościół w swoim
nauczaniu ma również na uwadze zróżnicowanie sytuacji, w jakich chrześcijanin
popada w ten grzech. Adhortacja apostolska Jana Pawła II Familiaris Consortio
dostarcza treści, które pomagają określić zadania duszpasterskie związków niesakramentalnych, które nazywa sytuacjami nieprawidłowymi. Głębsza refleksja

258

nad związkami niesakramentalnymi w Familiaris Consortio, ukazuje, że niekiedy można upatrywać w nich szczególnych okoliczności oraz obiektywnie istotnych racji, aby partnerzy wspólnie mieszkali. Takie spojrzenie na konkubinaty,
doprowadza do pytania, jak Jan Paweł II postrzega dalsze życie po chrześcijańsku rozwiedzionych chrześcijan, którzy weszli w nowy związek i wychowują w
nim potomstwo?
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Judyta Rebizant (URz)
Rozważania filozoficzne Platona i Arystotelesa na temat rodziny
Współcześnie określając rodzinę mamy na myśli małą grupę osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Jest to jeden, najprostszy z
przyjętych terminów. Precyzyjne określenie rodziny stwarza problem zarówno
dla psychologów, socjologów jak również dla pedagogów. Trudność polega na
tym, że omawiana definicja powinna zawierać wszelkie formy życia rodzinnego,
które powinny być charakterystyczne dla różnych ustrojów, kultur czy okresów
historycznych1. Wartość rodziny stała się na tyle istotna, że w swoich rozważaniach nie pominęli jej starożytni filozofowie. Ich refleksje na ten temat wiązały
się ściśle z panującym systemem społeczno-politycznym epoki, w której żyli.
W pierwszej kolejności należy omówić teorię Platona będącego nauczycielem omawianego w drugiej kolejności Arystotelesa. Platon a właściwie Arystokles syn Arystona, urodził się na przełomie 428/427 roku przed Chrystusem.
Imię Platon wedle różnych źródeł dostał od swojego nauczyciela zapasów z
uwagi na krzepką budowę ciała lub od swoich przyjaciół ze względu na szerokie
czoło2. Omawiany filozof żył w czasach rozkwitu Aten, w okresie szczytowej
kultury starożytnej. Pochodził ze znakomitego rodu, otrzymał staranne wykształcenie, od młodości kształcił zarówno ciało jaki i umysł. Kultura w jego domu
stała na wysokim poziomie. Sam jednak nie założył rodziny, jedyną jego rodziną
była stworzona przez niego Akademia w Atenach3. Swoje życie poświęcił nauce.
Opracował teorię państwa i społeczeństwa, według niego doskonałą, jednakże
utopijną. Platon opisując funkcjonowanie idealnego państwa dokonał podziału
społeczeństwa na trzy klasy: rządzących (strażników), wojowników (pomocników strażników) i wytwórców (rzemieślników). Podkreślając, że życie każdego
obywatela powinno być podporządkowane dobru ogółu, czyli dobru państwa4.
Aby osiągnąć zamierzone cele należy wprowadzić procedury, które właściwie by
oceniały zdolności danej jednostki, przyporządkowując ją do odpowiedniej grupy, gdzie miała by być jak najlepiej wykorzystana. Miało to zapewnić nieustanny
rozwój państwa.

Według koncepcji Platona państwo powinno służyć potrzebom ludzi. Człowiek nie powinien być samowystarczalny, lecz powinien współpracować z innymi i wytwarzać rzeczy potrzebne do życia innych jedno1
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W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Grecja i Rzym, Warszawa 1998, t.1, s. 82-82.
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stek. Rozbudowując swoje rozmyślania Platon uznał, że pierwotnym celem państwa jest cel ekonomiczny, z którego ma wypływać zasada podziału pracy. Każdy człowiek posiada jakieś uzdolnienia, które powinien wykorzystywać służąc dobru ogólnemu5.
Teoria omawianego myśliciela w swoich przesłankach zakładała, że dwie
wyższe klasy społeczeństwa, czyli klasa rządzących i wojowników nie będzie
posiadała żadnych posiadłości, ani żadnych bogactw, lecz będzie miała wszystko
wspólne, mieszkania i wikt. Członkowie tych klas potrzebne do życia środki,
będą otrzymywać od innych obywateli jako zapłatę za ich działalność. Jedynie
tylko trzecia klasa wytwórców (rzemieślników) będzie mogła posiadać dobra i
bogactwa. Takie ograniczenia zdaniem Platona stają się koniecznością ze względu na dobra wyższe i szczęście państwa6. Uważał, że instytucje nie są dla przyjemności jednostek, lecz jednostki są dla instytucji. Zależało mu jedynie na jak
najlepszym funkcjonowaniu organów państwa, a nie na szczęściu jednostek. Jego
idealne państwo przypominało państwo totalistyczne, komunistyczne dążące do
całkowitego podporządkowania sobie obywatela7.
Rozważania Platona na temat rodziny wpisane są w jego system filozoficzny. Według jego koncepcji człowiek jest istotą składającą się z duszy, która
kieruje jego ciałem. Przez ciało i jego zmysły dusza poznaje świat zewnętrzny.
Natomiast płeć jest cechą ciała, a nie duszy. W opinii Platona różnice płci nie
tłumaczą odmiennego wychowania, edukacji, podziału ról społecznych czy zawodowych. Uważał, że kobiety należy tak samo nauczać jak mężczyzn, w jego
idealnym państwie kobiety nie miały jedynie zajmować się domem i wychowywaniem dzieci, lecz tak jak mężczyźni miały być uczone muzyki, gimnastyki
oraz dyscypliny wojskowej. Platon uważał, że mężczyźni i kobiety różnią się
tylko rolą jaką odgrywają w przedłużeniu gatunku, jednocześnie uznając że kobieta jest słabsza od mężczyzny, jednakże u obu płci można znaleźć jednakowe
uzdolnienia8. Do każdego zajęcia nadaje się zarówno kobieta jaki i mężczyzna,
lecz we wszystkich kobieta jest słabsza od mężczyzny9 jednakże u obu płci można znaleźć jednakowe uzdolnienia10.
Platon uważał, że należy zrównać kobiety z mężczyznami w życiu publicznym. Ta koncepcja starożytnego filozofa doczekała się urzeczywistnienia
dopiero w XX wieku. Tą równość płci tłumaczył tym, że natura kobiety nie różni
się zasadniczo od natury mężczyzny dlatego, powinni obejmować te same zadania. Różnica płci nie ma żadnego znaczenia jeżeli dotyczy to pracy publicznej.
5
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Mężczyźni zazwyczaj są sprawniejsi od kobiet nawet w zawodach typowo kobiecych, ale zdarza się również to, że kobiety swoimi zdolnościami przewyższają
mężczyzn. Kobiety uzdolnione powinny być kształcone na równi z mężczyznami. Będzie to korzystne dla państwa, nawet służba wojskowa kobiet nie powinna
śmieszyć czy dziwić jednostek wykształconych11. Kobiety na równi z mężczyznami powinny mieć takie same obowiązki12.
Jak już wyżej wspomniano Platon w swoje teorii zakładał, że obywatele
dwóch wyższych klas powinni mieć wspólne mieszkania i razem się utrzymywać, ta wspólnota nie ograniczała się jedynie do rzeczy materialnych. Omawiany
filozof w swojej koncepcji posunął się znacznie dalej, a mianowicie uznał, że
obywatele należący do klasy polityków i żołnierzy powinni mieć także wspólne
żony i dzieci. Należy podkreślić to, że Platon dzieci nie miał13, ponadto nie interesował się zbytnio dziewczętami i kobietami, a przede wszystkim nigdy żadnej
nie kochał, w uczuciach był oschły i pedantyczny. Bardziej interesowali go jedynie chłopcy zdolni, wybitni, dobrze wychowani14. Jego poglądy (w starożytności
biseksualizm nie był uważany za odchylenie od normy) odbiły się na tym jak
dostrzegał stosunki kobiet z mężczyznami i na tym jak pojmował stosunki rodzinne w jego idealnym społeczeństwie15. Nie rozumiał jak można być przywiązany do jednej kobiety skoro jest ich tyle, chociaż dla niego i tak były pozbawione uroku. Jednakże wiedział doskonale, że młodzi ludzie często zmieniają obiekty swoich westchnień, więc on daje im wybór, który w rzeczywistości nie jest
dowolny, lecz kierowany16, ponieważ to państwo będzie odpowiadać za to, aby
jak najlepsze kobiety były łączone z jak najlepszymi mężczyznami, taki sposób
łączenia par ma zapewnić jak najlepsze potomstwo. Mężczyźni i kobiety będą się
łączeni w pary drogą losowania, ale ciągniętymi losami należy tak kierować aby
przyniosło to pożądany skutek.17. Można stwierdzić, że Platon ludzi traktuje jak
zwierzęta, które można wiązać w pary i tak pozostawić, w ogóle nie liczy się z
ich uczuciami.
Platon uważa, że stosunki małżeńskie, zwłaszcza obywateli z dwóch wyższych klas (rządzących i wojowników) powinny znajdować się pod kontrolą państwa. Małżeństwo miałoby podlegać ścisłym przepisom (według niego miało to
zapewnić jak najlepsze potomstwo): mężczyźni powinni brać za małżonki kobiety wyznaczone przez państwo, płodzić dzieci jedynie w wyznaczonym czasie.
Tylko klasa rzemieślników miała by zachować tradycyjną rodzinę, lecz w dwóch
wyższych klasach powinno się zrezygnować z prywatnej własności i życia ro-
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dzinnego dla dobra państwa18. W urzędach miały być powołane specjalne komitety (kobiecy) do nadzorowania poślubionych par, komitet miał kontrolować
małżeństwa przez okres dziesięciu lat od zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli
jakaś para w tym okresie nie miałaby dzieci, wówczas powinna się postarać o
rozwód. Mężczyźni powinni żenić się w wieku pomiędzy 30 a 35 rokiem życia, a
kobiety pomiędzy 16 a 20. Naruszenie wierności małżeńskiej miało być karane19.
Każda żona i każdy mąż powinni się starać o to aby dać jak najlepsze i jak najpiękniejsze potomstwo i to miało stać się ich głównym zadaniem20.
Według jego rozważań regulowana przez państwo miała być także prokreacja. Kobiety rodzić dzieci mogłyby tylko pomiędzy dwudziestym a czterdziestym rokiem życia, a mężczyźni zapładniać mogliby od dwudziestego piątego do
pięćdziesiątego roku życia. Taka socjalizacja rodzin miała być najlepszym sposobem na zapewnienie trwałości państwa, ponieważ Platon uważał, że państwo
które jest złożone z wielu rodzin osobnych nie jest dosyć spoiste. A gdy wszyscy
będą siebie nazywali synami i ojcami to wtedy państwo zmieni się w jedną wielką rodzinę. Państwo ma być zamienione w jeden organizm, gdzie mają być pogwałcone instynkty osobiste i rodzinne. W takim społeczeństwie nie będzie żadnych sporów ani rodzinnych ani majątkowych21.
Kobiety powinny być wspólną własnością mężczyzn, a prywatnie to żaden
nie powinien mieszkać z żadną. Dzieci też powinny być wspólne, rodzice nie
powinni znać swoich dzieci ani dzieci nie powinny znać rodziców22. Powinno tak
być aby najlepsi mężczyźni (posiadający najlepsze cechy fizyczne i psychiczne)
obcowali z najlepszymi kobietami i to jak najczęściej. A najgorsi z najlichszymi
jak najrzadziej i tylko dzieci tych pierwszych należy zachować przy życiu. A
mężczyzną, którzy odznaczyli się na wojnie trzeba pozwolić na jak najczęstsze
stosunki z kobietami (będzie to dla również nagroda), aby jak największa ilość
dzieci po nich została (A jeżeli mężczyźni i kobiety wyjdą z okresu rozrodu to
wtedy będą mogli obcować z kim zechcą pod warunkiem, że nie będzie to osoba
z nimi spokrewniona). Dzieci zaraz po urodzeniu będą odbierane matkom. Zabierać je będzie specjalnie do tego powołany urząd. Te dzieci zrodzone z lepszych
rodziców będą zanoszone do ochronek (żłobków) do mamek, które będą mieszkać osobno w wydzielonej dzielnicy miasta. A dzieci tych gorszych rodziców
albo jakieś ułomne będą zabijane lub porzucane, ale nikt nie będzie mógł o tym
wiedzieć. Do tych ochronek będą przyprowadzane matki, które będą karmić te
dzieci, a zadaniem osób pracujących w tych ochronkach będzie pilnowanie tego,
aby żadna matka nie rozpoznała swojego dziecka23.
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Platon w swoich rozważaniach na temat idealnego społeczeństwa poświęcił również uwagę nad metodami wychowywania niemowląt i dzieci. Uważał, że
niemowlęta należy kołysać na rękach, lecz nie w ciszy tylko przy muzyce, ponieważ to usuwa gwałtowne bicie serca, wytwarza w duszy ciszę i spokój. Co do
wychowywania starszych dzieci uznał, że rozpieszczanie ich powoduje u nich
ataki złości, prowadzące w konsekwencji do gwałtownych wzburzeń pod wpływem drobiazgów, a wychowywanie wprost przeciwne, czyli twarde wyrabia w
nich pokorę jak również upodlenie i niechęć do innych ludzi24.
Do wychowywania dzieci w trzecim, czwartym, piątym roku życia niezbędne są zabawy, ponieważ w tym okresie wymaga tego ich dusza. Dzieci w
tym wieku nie należy już rozpieszczać, lecz zacząć wymierzać kary, ale takie
które by ich nie poniżały. Dzieci w tym wieku potrafią sobie same zorganizować
zabawy, lecz nad nimi powinna czuwać wychowawczyni. Po skończeniu szóstego roku życia dzieci należy rozdzielić według płci. Chłopcy niech przebywają z
chłopcami, a dziewczynki z dziewczynkami. Jednakże naukę powinny rozpocząć
wszystkie dzieci bez względu na płeć. Chłopcy w tym okresie mają się uczyć
strzelania z łuku, procy i rzucania oszczepem. Dziewczynki też należy uczyć
władania bronią, przynajmniej w teorii. Z przedmiotów nauczania, nie należy
pominąć jeszcze dwóch, a mianowicie: gimnastyki wpływającej na zdrowe ciało
i muzyki prowadzącej do zdrowia ducha25.
Wychowywanie w pierwszej kolejności powinno rozpocząć się od nauki
muzyki, a później będzie obejmowało także znajomość literatury, w tym przede
wszystkim opowieści. Jednak należy czuwać nad tym, aby dzieci nie chłonęły do
swoich umysłów opinie sprzeczne z tymi, które powinny sobie przyswoić. Nie
należy opowiadać tych legend o bogach, które są rozpowszechniane w dziełach
Homera i Hezjoda z tego względu, że przedstawiają one bogów popełniających
czynny niemoralne, a boga nie należy przedstawiać jako twórcę rzeczy dobrych i
złych, lecz jedynie dobrych. Platon zwraca uwagę na wychowywanie dzieci do
prawdy i dobra. Kieruje swoje zainteresowania w stronę etyki, ma zastrzeżenia
do tego w jaki sposób poeci mówią o bogach i przestawiają ich niemoralne cechy. Dlatego uważa, że należy poezję dramatyczną i epikę usunąć z państwa, a
poezję liryczną można dopuścić jedynie pod nadzorem organów państwa26. Muzykę podobnie jak poezję należy oczyścić z tego co jest moralnie nieprzyzwoite i
niestosowane. Dlatego w muzyce zostaną wyeliminowane tonacje miękkie, ponieważ one czynią duszę zniewieściałą (dotyczy to przede wszystkim dusz wojowników), pozostawione zostaną jedynie te tonację, które będą w stanie natchnąć odwagą w czasie wojny jak również spontanicznością w okresie pokoju27.
W wychowaniu młodych obywateli oprócz muzyki dużą rolę powinna odgrywać
24
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także gimnastyka. Obywatele, którzy mają być strażnikami państwa muszą być
sprawni i czujni28. Gimnastyka zajmie miejsce po wychowywaniu duszy, z tego
względu że dobra dusza dzięki swojej cnotliwości może także ciało uczynić dobrym, a nie na odwrót. Wychowanie muzyczne kształtuje i pogłębia rozumną
część duszy, natomiast wychowanie gimnastyczne poprzez ciało kształtuje i
wzmacnia gniewliwą część duszy, a oba na raz wytwarzają w człowieku zgodność i harmonię. Gimnastyka powinna być prosta i dostosowana do możliwości
osób ją uprawiających, nie może popadać w formę przesady29.
W kolejnych częściach swojej teorii państwa Platon zmienił koncepcję
swojej idei opowiadając się za zachowaniem tradycyjnej rodziny oraz pozostawienia pewnych form własności prywatnej. Według Platona macierzyństwo i
wynikające z tego tradycyjne funkcje opiekuńczo-wychowawcze, miały doprowadzić do zróżnicowania wychowania i pełnienia ról społecznych przez kobiety i
mężczyzn. Dlatego do trzeciego roku życia dzieci miały zostać pod opieką matek, natomiast po tym okresie miały uczęszczać na wspólne zabawy prowadzone
przez ustanowione przez państwo opiekunki, jednak dzieci miały nadal mieszkać
z rodzicami. Od szóstego roku życia miano dzielić dzieci pod względem płci i
osobno nauczać. Dotyczyło do przede wszystkim chłopców, którzy przechodzili
szkolenie wojskowe, natomiast w stosunku do dziewczynek ograniczano się jedynie do pewnych przeszkoleń. Jeżeli dziewczynka wykazywała zdolności w
sztuce wojennej to pozwalano jej pobierać nauki z zakresu wojskowości. Kobiety
ze względu na macierzyństwo mogłyby zajmować stanowiska urzędniczce dopiero po 40 roku życia, natomiast mężczyźni po 30-stym. Kształcenie młodzieży
miał nadzorować mężczyzna, a organizowanie zabawa dla dzieci w wieku 3-9
miała kobieta30.
Z punktu widzenia dnia dzisiejszego koncepcja Platona dotycząca funkcjonowania społeczeństwa i umiejscowienia w nim rodziny wydaje się nam nie
moralna, nie etyczna, w której uczucia i pragnienia obywateli mających żyć w
takim państwie są nieistotne. Platon był filozofem żyjącym z głową w chmurach,
brakowało mu empatii, aby zrozumieć potrzeby innych ludzi, kierował się przede
wszystkim normami ekonomicznymi. Natomiast myślicielem, który stąpał twardo po ziemi i liczył się z uczuciami był uczeń Platona, Arystoteles.
Arystoteles urodził się 384 r. przed Chrystusem. Wywodził się z rodziny,
w której zawód lekarza był dziedziczony, więc z domu wyniósł pewien zasób
wiedzy przyrodniczo-lekarskiej. W 367 r. wstąpił do Akademii Platona, spędził
w niej dwadzieścia lat, pierwotnie jako uczeń następnie jako nauczyciel. Nauka
platońska różniła się zasadniczo od tej, w której dorastał. Z czasem sprzeciwił się
doktrynie Platona, jednakże w Akademii przebywał aż do jego śmierci, opuścił ją
dopiero wtedy jak następcą Platona wybrano Speuzypa. W 343-342 r. został wy28
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brany przez Filipa Macedońskiego na nauczyciela jego syna Aleksandra w późniejszym okresie noszącego przydomek Wielki. Po tym jak Aleksander rozpoczął
pochód na Azję, Arystoteles powrócił do Aten i założył tam szkołę wzorowaną
na platońskiej Akademii31. Pomimo zasadniczych różnic w teoriach obydwu filozofów, nauki Platona wywarły na Arystotelesie trwały wpływ, ale nie doprowadziły do rozwijania przez Arystotelesa własnego punku widzenia i tworzenia
swoich koncepcji i idei32.
Można by rzec, że Arystoteles zdefiniował termin rodziny w następujący
sposób: uznał, że natura podzieliła ludzi na mężczyzn i kobiety, którzy łączą się
razem, aby stworzyć wspólnotę, czyli rodzinę, a jej podstawowym celem miała
być prokreacja jak również zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych33.
Arystoteles uważał, że najwyższym celem państwa jest dobro człowieka i
jego życie. Rodzina jest pierwszą wspólnotą istniejącą dla zaspokojenia codziennych potrzeb ludzi, jeśli kilka rodzin się łączy to powstaje wieś, której celem
staję się coś więcej niż tylko zaspokojenie codziennych potrzeb. Kiedy kilka wsi
łączy się wówczas powstaje państwo, którego pierwszym celem jest realizacja
najprostszych zadań życiowych doprowadzających do dobrego życia obywateli.
Dobre życie jest naturalnym celem człowieka, więc Arystoteles nazywa państwo
– społeczeństwem naturalnym. Państwo stoi na pierwszym miejscu przed rodziną
i jednostką z tego względu, że jest samowystarczalną całością, a rodzina i jednostka nie są samowystarczalne34.
Arystoteles nie uległ Platońskiemu obrazowi idealnego państwa, ani idealnego społeczeństwa. W pierwszej kolejności odrzucał pomysł Platona dotyczący wspólnoty dzieci, tłumacząc to tym, że kto jest dzieckiem wszystkich jest
dzieckiem niczyim. Odrzucał również pomysł wspólnoty rzeczy35.
Arystoteles podobnie jak Platon przywiązywał wielką wagę do wychowania, uważając że należy to do zadań państwa. Uważał, że wychowanie należy
zaczynać od ciała z tego względu, że rozwija się wcześniej niż dusza i jej zdolności. Jednakże ciało należy ćwiczyć ze względu na duszę natomiast pożądania ze
względu na rozum. Osoby odpowiedzialne za wychowanie powinny traktować
swoje zadanie bardzo poważnie, zwracać uwagę na zabawy dziecięce i opowiadane bajki36. Według jego koncepcji każde państwo jest wspólnotą, każda wspólnota powstaje dla osiągnięcia jakiegoś dobra. Dom, czyli rodzina jest najmniejszą
częścią składową państwa.
Arystoteles uważał, że wyższość mężczyzny nad kobietą jest uwarunkowana biologicznie, twierdził że każde nowonarodzone dziecko otrzymuje od ojca
swą gatunkową formę, którą jest dusza, a od matki materię. W teorii Arystotelesa
31
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forma odgrywa znacznie ważniejszą rolę niż materia, która jest jedynie tworzywem. Jeśli nasienie mężczyzny jest zdrowe i silne to rodzi się chłopiec, a jeżeli
jest słabe i niezdolne do podporządkowania materii matki to rodzi się dziewczynka. Narodziny dziecka płci żeńskiej są nienormalne, jednakże są koniecznym do przetrwania gatunku. Normę stanowi zawsze mężczyzna, a kobieta jest
niepełnym mężczyzną, rodzajem naturalnego wypaczenia.
Te rozróżnienie płci wpłynęło na pojmowanie przez Arystotelesa rodziny. Arystoteles wyznaczał mężczyźnie rolę przywódcy w rodzinie. Uważał, że mężczyźni
powinni kierować kobietami, domeną mężczyzny jest przestrzeń publiczna, a kobiet
domowa, w której kobieta powinna także zostać podporządkowane mężczyźnie. Arystoteles uważał, że monogamiczne małżeństwo jest trwałym i podstawowym związkiem małżeńskim. Krytykował koncepcję idealnego państwa Platona w tym wszelka
wspólna własność, brak stałych związków pomiędzy mężczyzną a kobietą, czy wspólnota dzieci według Arystotelesa powodowałyby osłabienie więzi społecznych ponieważ członkowie rodziny nie mieli by możliwości wzajemnie się o siebie troszczyć.
Uważał, że są dwie rzeczy które budzą u ludzi uczucie troski i miłości: jest to osobista
własność i ukochana istota tymczasem w państwie o takim ustroju nie może być miejsca ani na jedno ani na drugie37.
Małżeństwo powinno się opierać na naturalnej miłości lub dzielności
etycznej. Nadrzędnym celem rodziny powinno być wspólne dobro, którym są
dzieci. Małżonkowie powinni się uzupełniać w realizowaniu ról społecznych.
Rodzina powstaje z połączenia dwóch osób nie mogących żyć bez siebie, w rodzinie człowiek zaspokaja wszystkie potrzeby dnia codziennego. Następnie z
połączenia kilka rodzin powstaje gmina wiejska, miasto a dopiero z ich połączenia powstaje państwo, zatem rodzina jest pierwotna w stosunku do państwa. Arystoteles porównuje rodzaje stosunków panujących w rodzinie do ustroju państwowego. Stosunek łączący ojca z dziećmi ma formę królestwa, a stosunek między mężem a żoną przypomina ustrój arystokratyczny – mąż ma władzę nad żoną
w tych dziedzinach, w których mężczyzna powinien ją mieć w innych natomiast,
które przystoją kobiecie przekazuje jej władzę38. Demokracja panuje tam, gdzie
nie ma Pana i każdy robi co chce lub tam, gdzie panuje słaby mężczyzna.
Mężczyźnie jako najważniejszej osobie w rodzinie należy się największy
szacunek, ale także znacznie więcej miłości ze strony żony, niż żonie ze strony
męża. Wskazanym przez Arystotelesa wiekiem zawierania związku małżeńskiego dla kobiety miało być ukończenie 18 roku życia, a dla mężczyzny 37. Arystoteles uznając dominację mężczyzny nad kobietą poza rozwojem sił biologicznych
brał on pod uwagę względy pragmatyczne, czyli naturalną wyższość mężczyzny
nad kobietą, którą potęgowała wyższość starszej osoby nad młodszą (osoby starsze cieszyły się powszechnym szacunkiem). Dzieci nie powinny zbytnio odbiegać wiekiem od swoich rodziców. Jednakże niewskazane jest aby różnice wieku
37
38
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między rodzicami a dziećmi były zbyt małe gdyż to groziłoby zbytnim spoufalaniem się z dziećmi i brakiem szacunku z ich strony.
Czwarty wiek przed Chrystusem przyniósł wyraźny rozpad wyróżniający
greckie państwa męskich związków towarzysko-seksualnych i heteroseksualnych
związków pozamałżeńskich i jednocześnie wzrosło znaczenia psychicznej więzi
małżeńskiej. Miało to związek z migracjami Greków jak również z kosmopolityzacją życia. Głoszony przez Arystotelesa typ związków małżeńskich wpisywał
się w przemiany społeczno-obyczajowe. Udane, wierne sobie, małżeństwo monograficzne, posiadające liczne potomstwo stanowiło w koncepcji Arystotelesa
ważny element szczęśliwego życia39.
Te dwie teorię starożytnych myślicieli zasadniczo różnią się od siebie. W
koncepcji Platona nie było miejsca na jakiekolwiek uczucia i nawiązanie więzi
rodzinnych, natomiast Arystoteles uważa, że małżeństwo powinno opierać się na
miłości.
Streszczenie
Artykuł przedstawia rozważania dwóch filozofów starożytnych Platona i
Arystotelesa na temat rodziny. Ich poglądy różnią się zasadniczo. Platon w swojej teorii odrzuca tradycyjną rodzinę, więzi i uczucia, które powinny łączyć
członków rodziny. Natomiast Arystoteles podkreślał to, że miłość jest fundamentem rodziny.
Abstract
This article is about philosophical speculation on the family. The article to
present ideas ancient philosopher: Plato's and Aristotle's. Their ideas are different. Plato's theory to rejent traditional family and family ties, emotions which
ought connect of family members. Instead Aristotle underline, that love is foundation of family.
Bibliografia:
1. Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama
problematyki, Toruń 2000.
2. Platon, Państwo, Prawa (VII Ksiąg) Kęty 1997.
3. Platon, Państwo, Warszawa 1994, t. 1.
4. Reale G., Historia filozofii starożytnej. Platon i Arystoteles, Lublin 1997.
5. Szczap A., Rodzina w poglądach wybranych filozofów [w:] „Wychowanie
w rodzinie” nr 1/2013, Zielona Góra, t. VII.
6. Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Grecja i Rzym, Warszawa 1998.
7. Voegelin E., Platon, Warszawa 2009.
8. Arystoteles, Etyka nikomachejska [w:] Dzieła wszystkie, Warszawa 2000, t. 5.

39

A. Szczap, Rodzina w poglądach wybranych filozofów…, s. 21-22.

269

270

Marcin Potyczka (PWT)
Eucharystia fundamentem Kościoła domowego w nauczaniu św. Jana Chryzostoma
Wstęp
27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek kanonizował dwóch papieży – Jana
XXIII i Jana Pawła II. Zwracając uwagę na charakterystyczny, wspólny rys ich
posługi, Ojciec Święty podkreślił w homilii, że obaj papieże byli posłuszni Duchowi Świętemu szczególnie przez dzieło Soboru Watykańskiego II. Zwołując
Sobór, papież Jan XXIII chciał, by Kościół odnowił swój pierwotny obraz; Jan
Paweł II wiernie kontynuował to przedsięwzięcie1. Tych dwóch papieży łączy
jeszcze jedna rzecz, ważna dla tego referatu: Jan XXIII, zafascynowany Ojcami
Kościoła, wybrał świętych Grzegorza z Nazjanzu, Jana Chryzostoma i Grzegorza
Wielkiego patronami Soboru Watykańskiego II2. Doktrynę wypracowaną przez
św. Jana Chryzostoma przywoływano w dokumentach soborowych 114 razy (w
Katechizmie Kościoła Katolickiego – 18 razy)3 – szczególnie istotne jest przyjęcie i rozpowszechnienie przez Sobór Watykański II Chryzostomowego stwierdzenia, że rodzina jest Kościołem domowym4; Jan Paweł II, o czym przypomniał
papież Franciszek, był „papieżem rodziny” i często odwoływał się do tego twierdzenia5. Warto więc zastanowić się, jakie znaczenie przypisuje się w Kościele
domowym Eucharystii. We współczesnej teologii jest ono na pewno podstawowe6, czy takie było także u początków chrześcijaństwa, w nauczaniu św. Jana
Chryzostoma?
1. Postrzeganie małżeństwa w starożytności chrześcijańskiej
W rozdziale Katechizmu Kościoła Katolickiego, dotyczącym sakramentu
małżeństwa, przywołane zostały dwie wypowiedzi starożytnych pisarzy chrześcijańskich. Tertulian wskazuje na Chrystusa, jako na źródło otrzymanej łaski sakramentu i w pełnych radości słowach stwierdza: „Jakże potrafię wysłowić
szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna umacnia,
1
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a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?... Cóż
za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym dochowaniu
wierności, w jednej służbie! Oboje są dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie
służą; nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem,
są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest
duch”7. Drugim autorem, którego naukę przytacza Katechizm, jest św. Jan Chryzostom. Złotousty podkreśla, że w równym stopniu Bóg daje łaskę do wypełniania zadań tym, którzy żyją w dziewictwie i tym, którzy zostali powołani do małżeństwa. Obu tym rzeczywistościom należy się szacunek: „Kto potępia małżeństwo, pozbawia także dziewictwo jego chwały; kto natomiast je chwali, czyni
dziewictwo bardziej godnym podziwu i chwalebnym. To, co wydaje się dobrem
tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem; ale to, co jest lepsze
od tego, co wszyscy uważają za dobro, jest z pewnością dobrem w stopniu najwyższym”8. Tekst Chryzostoma wydaje się bardziej odzwierciedlać przekonania
starożytnych pisarzy chrześcijańskich o sakramencie małżeństwa. Przede
wszystkim bowiem zachwalano dziewictwo, ascezę i wstrzemięźliwość seksualną9, a małżeństwo uważano za „doskonałość w najlepszym razie drugorzędną”10,
które jest jednak darem Bożym i może prowadzić do zbawienia11.
2. Małżeńska jedność kobiety i mężczyzny
Szczególnym dziełem, które mówi o przekonaniach Chryzostoma o małżeństwie, jest jego 20. Homilia na List do Efezjan. Złotousty podkreśla, że kobieta wzięła swój początek z mężczyzny, dlatego stanowią oni jedną substancję:
„Czy widzisz, o jaką więź i pokrewieństwo chodzi, i jak Bóg nie pozwolił wtargnąć tu obcej substancji? Zobacz, jak dobrze zarządził. Dopuścił, aby człowiek
poślubił już nie swoją siostrę, ale bardziej niż siostrę, córkę, a nawet już nie córkę, bo coś więcej niż córkę – własne ciało”12. Swoją myśl uzasadnia Chryzostom
używając obrazu ze świata przyrody – najpiękniejsze spośród drzew są te, które
mają jeden pień – i z niego wyrastają wszystkie gałęzie; pięknymi zaś nie można
już nazwać drzew, które mają kilka pni. Podobne piękno Bóg sprawił w ludziach
7
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stwarzając ich z jednego człowieka – Adama. Bóg wyprowadził z niego jeden
ród, aby nie było podziałów. Dzięki temu kobieta i mężczyzna są w małżeństwie
czymś jednym, wewnętrznie spójnym13.
Chryzostom mówi o stworzeniu pierwszych ludzi, podkreślając wartość
małżeństwa, nie tylko w omawianej 20. Homilia na List do Efezjan. Do historii
początku rodzaju ludzkiego wraca na wspomnienie śmierci Jezusa na krzyżu. Jak
bowiem Ewa otrzymała życie z mężczyzny pogrążonego we śnie, tak też cały
Kościół powstał z głęboko uśpionego nowego Adama – Chrystusa. To właśnie z
ofiary krzyżowej biorą swój początek sakramenty chrztu i Eucharystii i tak rodzi
się Kościół. Dzięki ofierze Chrystusa możemy powiedzieć za św. Pawłem, że
jesteśmy prawdziwie z ciała i kości Chrystusa: „Czytamy bowiem w Ewangelii,
że po śmierci Jezusa, gdy On jeszcze wisiał na krzyżu, jeden z żołnierzy zbliżył
się, włócznią przebił Mu bok, i natychmiast wypłynęła krew i woda. Woda była
obrazem chrztu, a krew Eucharystii. (…) Z tych dwóch sakramentów bierze swój
początek Kościół «przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym», to znaczy przez chrzest i Eucharystię, które wywodzą się z boku Zbawiciela. Kościół więc powstał z boku Chrystusa, podobnie jak z boku Adama wyszła
jego małżonka, Ewa. Dlatego świadczy o tym św. Paweł, kiedy mówi: «Jesteśmy
z Jego ciała i z Jego kości» - a ma on tu na myśli bok Chrystusa. Albowiem jak z
boku Adama Bóg stworzył kobietę, tak też Chrystus dał nam ze swego boku wodę i krew, z których utworzył Kościół. I tak jak Bóg wyprowadził Ewę z głęboko
uśpionego Adama, tak też Chrystus po śmierci dał nam wodę i krew. Widzicie
więc, jak Chrystus połączył się z oblubienicą, widzicie, jakim żywi nas pokarmem. Dzięki temu samemu pokarmowi rodzimy się i żywimy. Jak matka powodowana naturalną miłością do dziecka, spieszy, by je nakarmić własnym mlekiem i krwią, tak Chrystus poi swoją krwią tych, których odrodził”14. Sakrament
małżeństwa jest więc szczególnym obrazem jedności między kobietą i mężczyzną, ale nie jest to znaczenie największe. Małżeństwo nosi bowiem w sobie wzór
jedności Chrystusa ze swoim Kościołem. Wyprowadzony z boku Chrystusa Kościół, jest nieustannie karmiony Eucharystią. Ten sposób podtrzymywania życia
duchowego jest szczególnym zadaniem dla małżeństw, które przez uczestnictwo
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w duchowej uczcie, mogą najpełniej dawać świadectwo jedności między sobą, a
przez to wskazywać na szczególną jedność Chrystusa i Jego Kościoła.
Po ślubie mężczyzna i kobieta stanowią jedno. Chryzostom naucza, aby o
tej jedności mówiło także zewnętrzne postępowanie i sposób wypowiadania się.
Uważa, że małżonkowie nie mają prawa do używania słów, mówiących o jakimkolwiek podziale wśród nich. Nie powinni więc nawet wspominać o swojej własności – gromadzone przez nich bogactwo powinno być wspólne, w przeciwnym
bowiem razie, właściciele majątku dają świadectwo podziału i, szczególnie piętnowanej przez Chryzostoma, żądzy posiadania, która przynosi człowiekowi zgubę: „Ciała już nie masz własnego, a majątek masz własny? Już nie stanowicie
dwóch ciał po ślubie, staliście się bowiem jednym; majątki zaś macie dwa, a nie
jeden. O jakaż miłość bogactwa! Staliście się jednym człowiekiem, jedną istotą, a
jeszcze mówisz: «moje»? przeklęte to słowo i nieczyste, przyniesione przez diabła. Bóg wszystko uczynił wspólne z rzeczy najpotrzebniejszych, a te nie są
wspólne? Nie wolno więc mówić: Moje światło, moje słońce, moja woda.
Wszystkie ważniejsze rzeczy mamy wspólne, a pieniądze nie wspólne? Niech
przepadnie bogactwo dziesięć tysięcy razy, a o wiele bardziej nie samo bogactwo, ale kult i miłość bogactwa!”15.
3. Eucharystia i małżeństwo – sakramenty miłości
Sprawy materialne nie powinny być ważniejsze od miłości mężczyzny i
kobiety, ponieważ została ustanowiona na wzór miłości Chrystusa do Kościoła.
Św. Jan uzasadnia to twierdzenie w oparciu o fragment Listu do Efezjan św.
Pawła: mężowie powinni miłować żony, jak Chrystus umiłował Kościół (Ef 5,
25). Chryzostom jest przekonany, że mąż powinien nawet w razie konieczności
oddać życie za swą żonę, jak to Chrystus uczynił dla Kościoła i jest to najwyższy
wyraz miłości i posłuszeństwa: „Jak więc Kościół – a więc mężowie i żony –
poddany jest Chrystusowi, «tak i żony mężom niech będą poddane jak Bogu.
Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół» (Ef 5, 25). Oto, widzisz, jaki jest najwyższy stopień posłuszeństwa. Chwaliłeś i podziwiałeś Pawła,
który daje wskazania dla naszego życia i jest mężem godnym podziwu oraz pełnym ducha. Słusznie. Ale posłuchaj też tego, czego żąda od ciebie. Znów bowiem posługuje się tym samym przykładem. «Mężowie – mówi – miłujcie wasze
żony, bo i Chrystus umiłował Kościół». Poznałeś miarę posłuszeństwa, poznaj
też miarę miłości. Chcesz, by ci żona była poddana jak Chrystusowi Kościół?
Troszcz się i ty o nią, jak Chrystus o Kościół. Choćby trzeba było oddać za nią
życie, dać się rozerwać na części, choćby cokolwiek innego znieść, nie wahaj
się!”16. Miłość jest więc cechą charakterystyczną obu sakramentów. Chrystus
15

Tenże, O małżeństwie: Homilia 20 na List do Efezjan, dz. cyt., s. 68.
Tenże, O małżeństwie: Homilia 20 na List do Efezjan, dz. cyt., s. 49-50. Zob. także: M. Wyżlic, Pozycja kobiety w małżeństwie i rodzinie w nauczaniu Ojców Kościoła,
[w:] Rodzina jako Kościół domowy, dz. cyt., s. 47-54, B. Zgraja, Ideał żony w homiliach
św. Jana Chryzostoma, „Studia Elbląskie” 13 (2012), s. 153-165.
16
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ukazuje swą miłość zawierając w Eucharystii swoją mękę i śmierć. Ten sakrament Paschalny Chrystusa jest najdoskonalszym exemplum słów z Ewangelii
według św. Jana: „(…) nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Podobnie w rodzinie – małżonkowie ofiarowują sobie samych siebie w miłości, otaczając miłością także swoje potomstwo. Gotowość oddania życia za członków rodziny – tych których kocha się w
szczególny sposób, jest wyrazem największej miłości na wzór Chrystusa. Miłość
w rodzinie może nieustannie wzrastać, kiedy karmi się ona innym sakramentem
miłości – Eucharystią17. Chryzostom poleca więc, aby praktyki religijne były
wykonywane nie tylko w kościele, i nie ograniczały się tylko do uczestnictwa w
Eucharystii. Wspólna modlitwa w świątyni powinna być kontynuowana w Kościele domowym: Małżeństwo powinno być drogą prowadzącą do zbawienia,
dlatego świętość małżonków powinna być wyjątkowa: „Jeśli mężowie i żony
będą się (…) wzajemnie uświęcać, wszystkich przewyższą świętością”18.
4. Eucharystia fundamentem świętości rodziny
Pragnieniem Chryzostoma było, aby rodziny chrześcijańskie przez swoje
postępowanie wyróżniały się w starożytnym świecie, dlatego wiele miejsca w
swoim nauczaniu poświęcił opisowi „wzorcowego ogniska domowego” 19. Złotousty poleca małżonkom: „Módlcie się wspólnie. Razem chodźcie do świątyni, a
w domu rozmawiajcie o tym, co tam było czytane i mówione”20. Rodziny chrześcijańskie, karmiące się Eucharystią są w szczególny sposób powołane do dawania świadectwa w codziennym życiu. Członkowie rodziny są zobowiązani do
tego, żeby czynić podobnie jak apostołowie, którzy po Eucharystii modlili się i
śpiewali, sławiące Boga, hymny. Modlitwą i skupieniem powinien być także
wypełniony czas przed i po przyjęciu Komunii św. W ten sposób rodziny dają
świadectwo godnego przyjmowania sakramentu21.
17

M. Brzeziński, Życie duchowe rodziny, [w:] Rodzina jako Kościół domowy, dz. cyt., s. 340.
Jan Chryzostom, O małżeństwie: Homilia 20 na List do Efezjan, dz. cyt., s. 60.
19
P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we
wczesnym chrześcijaństwie, tłum. I. Kania, Kraków 2006, s. 328.
20
Jan Chryzostom, O małżeństwie: Homilia 20 na List do Efezjan, dz. cyt., s. 67.
21
Tenże, Homilia na I List do Koryntian 27, 5, tł. T. Sinko, [w:] Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii, wybór i oprac. M. Starowieyski, wstęp M. Starowieyski, J. Miazek, A. Luft, Kraków 1987, s. 406-407: „Jeżeliś
coś dobrego zjadł na śniadanie, strzeżesz się, abyś inną złą potrawą nie zepsuł sobie poprzedniej; spożyłeś duchowy, a wprowadzasz szatański zbytek. Pomyśl, co czynili apostołowie, gdy wzięli udział w owej świętej wieczerzy. Czyż nie zwrócili się do modłów i
śpiewania hymnów? Czyż nie zwrócili się do świętych czuwań całonocnych? Czyż nie do
owej nauki rozległej i pełnej wielkiej filozofii? Albowiem im wtedy opowiadał rzeczy
wielkie i niezwykłe, gdy Judasz odszedł, aby wezwać tych, którzy Go mieli ukrzyżować.
Czy nie słyszałeś, jak trzy tysiące ludzi, przyjąwszy komunię, trwało na modlitwie i nauce, a nie na pijatykach i hulankach? A ty przed przyjęciem pościsz, aby tam jakoś wydać się godnym komunii, ale gdyś ją przyjął i gdy powinieneś zwiększyć wstrzemięźli18
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Za życie religijne rodziny w szczególny sposób odpowiada głowa rodziny –
mężczyzna. Musi więc przede wszystkim wybrać taką małżonkę, której będzie zależało na rozwoju życia duchowego rodziny. I w tej kwestii Chryzostom daje swoje rady.
Kaznodzieja wielokrotnie podkreślał, że piękno kobiety nie bierze się z jej kosztownych ozdób czy wytwornych strojów. Złotousty polecał kobietom: „(…) zrzuć z siebie
obecną pychę, strojne szaty, kosztowne klejnoty, wonne olejki i zaniechawszy lubieżnych ruchów, mizdrzenia się, tanecznego kroku, przenieś wszystkie swoje zabiegi na
duszę i rozpal w swym umyśle tęsknotę za niebem. Jeżeli ogarnie cię takie pragnienie,
dostrzeżesz w tamtych rzeczach bagno i błoto; wyśmiejesz wszystko, co teraz podziwiasz, gdyż niemożliwe jest, ażeby niewiasta, ozdobiona duchowymi uczynkami,
uganiała się za takimi śmiesznostkami. Porzuć więc wszystko, czego z wielką ambicją
imają się żony handlarzy, tancerki, śpiewaczki, i odziej się w mądrość, gościnność,
opiekę nad świętymi, skruchę i nieustanną modlitwę. Lepsze one są od złocistych szat,
wartościowsze od drogich kamieni i naszyjników; przysporzą ci dobrej opinii u ludzi, u
Boga zaś zgotują wielką nagrodę. Są bowiem ozdobą Kościoła, tamte zaś – teatrów.
Stanowią one ozdoby godne nieba, tamte koni i mułów. Tamte można włożyć na martwe ciała, te jaśnieją wyłącznie w dobrej duszy, w której zamieszkuje Chrystus (por. Rz
8, 10)”22. Prawdziwym bogactwem jest w małżeństwie żona, którą cechuje rozsądek i
pobożność. Chryzostom radzi mężczyznom, aby wybierając żonę, przede wszystkim
mieli wzgląd na jej duszę. Celem bowiem rodziny, która kieruje się wartościami duchowymi, jest nade wszystko życie wieczne – wieczne przebywanie z Chrystusem i z
sobą23. Mężczyzna powinien w rodzinie dbać o to, by treści usłyszane podczas liturgicznych spotkań, były omawiane także w domu. Domową katechezą powinni zostać
objęci wszyscy domownicy. Nie tylko żona czy dzieci24 są zobowiązani do słuchania
wość, wszystko gubisz. A przecież to nie jest to samo być trzeźwym przedtem i potem;
należy bowiem w obu porach być wstrzemięźliwym, ale szczególnie przy przyjęciu Oblubieńca; przedtem – abyś był godny przyjęcia, potem – abyś się nie wydawał niegodnym
tego coś przyjął”
22
Jan Chryzostom, 30. Homilia na List do Rzymian, [w:] tenże, Homilie na List św. Pawła do
Rzymian, t. I/2, wstęp i tłum. T. Sinko, oprac. tekstu A. Baron, Kraków 1998, s. 447.
23
Jan Chryzostom, O małżeństwie: Homilia 20 na List do Efezjan, dz. cyt., s. 66:
„Rozsądna bowiem i szlachetna młoda dziewczyna, ćwicząca się w pobożności, jest
warta bogactwa całej ziemi. Dlatego kocham ją i szanuję, i wybieram jej duszę. Ziemskie
życie nie jest bowiem nic warte. Modlimy się zatem, prosimy i czynimy wszystko tak, by
nas uznano godnymi tego, byśmy mogli bezpiecznie przebywać razem w wieczności.
Obecny czas jest krótki i przemijający. Jeśli zaś, podobając się Bogu, zostaniemy uznani
za godnych tego życia, które nadejdzie, zawsze będziemy przebywać z Chrystusem i ze
sobą w pełniejszej radości”.
24
O szczególnej roli rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dzieci pisze: C. Krakowiak, Funkcja kapłańska rodziny – liturgia domowa, [w:] Rodzina jako Kościół domowy, dz. cyt., s. 245-264, A. Uciecha, Rola ojca w procesie wychowania domowego na
podstawie traktatu św. Jana Chryzostoma „O wychowaniu dzieci”, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność-średniowiecze, red. J. Jundziłł, D. ŻołądźStrzelczyk, Bydgoszcz 2002, s. 205-218.
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nauki, ale nawet niewolnicy. Za zbawienie wszystkich bowiem, jest odpowiedzialny
pater familias. Chryzostom poucza, że we wszystkim rodziny powinny się kierować
słowami z 6 rozdziału Ewangelii według św. Mateusza, mówiącymi o przedkładaniu
Królestwa niebieskiego nad wszystkie inne sprawy (Mt 6, 33). Troska o sprawy duchowe jest gwarancją powodzenia spraw doczesnych: „Zachowajmy te treści i wróciwszy do domu zastawmy dwa stoły: stół pokarmów i stół wykładu. Niech mąż
przedstawi to, co zostało powiedziane, a żona niech się uczy, niech słuchają także dzieci, i nawet niewolnicy niech nie będą pozbawieni tego wykładu. Uczyń twój dom kościołem; bo przecież jesteś odpowiedzialny za zbawienie dzieci i niewolników. I jak od
nas się żąda zdania rachunku z was, tak i od każdego z was żąda się zdania sprawy z
niewolnika, z żony i z dziecka. Po takich opowiadaniach opanują nas najprzyjemniejsze nocne marzenia, wolne od widziadeł. Czym za dnia miała zwyczaj zajmować się
dusza, to i w snach się przedstawia. Nawet gdybyśmy codziennie powtarzali sobie to,
co zostało powiedziane, nie będzie nas to kosztowało nazbyt wiele trudu. Dzięki temu
kolejna mowa będzie dla was bardziej zrozumiała, a my bardziej ochoczo przystąpimy
do nauczania. Abyśmy uzyskali coś więcej – my i wy: my za sprawą nauczania, a wy
za sprawą słuchania – obok materialnego stołu zastawcie sobie także stół duchowy.
Uzyskacie w ten sposób pewność i porządek, a Bóg pokieruje sprawami waszego
obecnego życia ku pożytkowi, i wszystko będzie prostsze i łatwe. «Szukajcie – rzecze
– najpierw królestwa niebios, a wszystko to będzie wam dodane» (por. Mt 6, 33)”25.
Dbanie o pobożność w rodzinie nie jest oczywiście rzeczą łatwą. Chryzostom mówi o
niebezpieczeństwie czyhającym ze strony szatana, który dokłada starań, aby przeszkodzić ludziom w rozwoju życia duchowego. Chryzostom był przekonany, że niezastąpioną pomocą w walce z atakami szatana jest ciągłe studiowanie Pisma św. – nie tylko
zapoznawanie się z fragmentami Biblii przed uczestnictwem w Eucharystii, ale także
rozprawianie o nich po udziale w liturgii26. Kaznodzieja polecał słuchaczom, aby ze
szczególną starannością zapamiętywali nauki głoszone przez prezbiterów i często o
nich rozmyślali: „Dlatego wzywam was, abyście nad tym rozmyślali. Rozważanie
takich rzeczy sprowadzi na wasze dusze wielkie i zbawienne dobro. Dzięki tego typu
rozmyślaniom będziemy mogli podobać sie Bogu: nasze usta, zajmując się sprawami
duchowymi, wolne będą od zniewag, bluźnierstw i obelg; uzbrajając nasze języki w
takie słowa, staniemy się postrachem dla diabłów i prędzej pozyskamy łaskę Boża, a
nasz wzrok będzie bardziej przenikliwy. [Bóg] bowiem dlatego dał nam oczy, usta i
uszy, aby wszystkie nasze członki Jemu służyły: abyśmy rozgłaszali i angażowali się w
to, co Jego dotyczy; abyśmy ustawicznie śpiewali Mu hymny; abyśmy słali ku górze
dziękczynienia, i w ten sposób oczyszczali nasze sumienia. Jak bowiem ciało będzie

25

Jan Chryzostom, 6. Homilia na Księgę Rodzaju, [w:] tenże, Homilie na Księgę Rodzaju
(seria pierwsza: Rdz 1-3), wpr., przekł. i oprac. S. Kaczmarek, Kraków 2008, s. 95.
26
P. Szczur, Zasady pedagogii św. Jana Chryzostoma w homiliach antiocheńskich,
[w:] Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. N. Widok, Opole 2008, s.
176-177.
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zdrowsze, gdy przebywa na czystym powietrzu, tak i dusza karmiona takimi ćwiczeniami będzie coraz bardziej oddana sprawom dotyczącym mądrości”27.
Zadanie członków Kościoła domowego nie ogranicza się jednak tylko do
rozważania treści, usłyszanych podczas liturgicznych spotkań, chrześcijanie powinni przede wszystkim świadczyć czynami o przynależności do Chrystusa.
Chryzostom był przekonany, że między wiarą i spełnianymi uczynkami jest zależność, o której mówił już św. Jakub w swoim Liście. Przyjęta przez chrześcijan
nauka jest żywa dopiero wtedy, gdy potwierdzają ją czyny, ale nawet spełniając
dobre uczynki, trzeba pamiętać o prawdach wiary28. Chryzostom dochodzi nawet
do wniosku, że brak spełniania dobrych uczynków, po usłyszanych podczas Eucharystii słowach, jest „powielaniem występku”29, dlatego czyny chrześcijan
powinny mówić o ich tożsamości i prowadzić do osiągnięcia zbawienia: „Zamiar
musi być zamieniony w czyn. Towarzyszy nam i pomaga Bóg. Wszystko się
stanie, jeżeli zdecydujemy się przystąpić do działania, wykażemy się starannością i będziemy duchowo usposobieni. Śniąc o wzniesieniu się do nieba, nie zdobędziemy niebiańskiego dziedzictwa, miejmy marzenia, błagam, miejmy marze27

Jan Chryzostom, 2. Homilia na Ewangelię według św. Mateusza, [w:] tenże, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, cz. I: Homilie 1-40, przekł. J. Krystyniacki,
rewizja przekł., oprac. tekstu i przypisy A. Baron, uwspółcześnienie tekstu E. Buszewicz,
Kraków 2002, s. 35. Zob. także: Jan Chryzostom, 7. Homilia na Księgę Rodzaju, [w:]
tenże, Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza: Rdz 1-3), dz. cyt., s. 97: „Po zakończonym słuchaniu nałóżcie na drzwi zasuwy i rygle, a wokół duszy ustawcie ze wszystkich stron, niczym strażników, budzące bojaźń myśli. Bo przecież złodziej jest bezczelny: zawsze czuwa i nieustannie atakuje. Chociaż wielekroć chybi, wielekroć podejmuje
próby. Niech zatem strażnicy budzą grozę. Gdyby widzieli diabła, jak przybywa i chce
porwać coś z tego, co zostało złożone w depozycie, niech go z wielkim krzykiem przepędzą. Gdyby nadeszły doczesne myśli, niech je powstrzymają. Gdyby pod wpływem natury nachodził kogoś zapomnienie, niech poprzez ćwiczenie budzą pamięć (…)”.
28
Jan Chryzostom, 2. Homilia Księgę Rodzaju, [w:] tenże, Homilie i kazania wybrane, tłum. W. Kania, oprac. i opatrz. wstępem J. Bojarski, Warszawa 1971, s. 42-43:
„Abyście nam dodali więcej ochoty, strzeżcie tego, co już powiedzieliśmy i z prawdami
wiary pielęgnujcie też pilnie swe życie. «Niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie» (Mt 5, 10), by
życie zgadzało się z prawdami wiary i prawdy głosiły życie. Albowiem «Wiara bez
uczynków jest martwa» (Jk 2, 26) i uczynki bez wiary są martwe. Choćbyśmy mieli
zdrową naukę, gdybyśmy zaniedbali życie, nic by nam nie pomogła nauka; i choćbyśmy
się starali o dobre życie, a zaniedbali prawdy wiary, na nic by się nam przydały prawdy
wiary. Dlatego z obu stron należy obwarować nasz duchowy budynek”.
29
Jan Chryzostom, 8. Mowa przeciwko judaizantom i Żydom, [w:] tenże, Mowy
przeciwko judaizantom i Żydom, z jęz. grec. przeł. J. Iluk, [w:] J. Iluk, Żydowska politeja
i Kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku, t. I: Jana Chryzostoma kapłana Antiochii mowy przeciwko judaizantom i Żydom, Gdańsk 2010, s. 268: „To żadna przysługa,
mój kochany, że przyszedłeś tutaj i wysłuchałeś [kazania]. Niereagowanie czynami na
zasłyszane słowa jest raczej powielaniem występku! Dlatego jesteś chrześcijaninem, aby
naśladować Chrystusa i być posłusznym Jego prawom”.
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nia! Po co za życia tak wiele gromadzimy, skoro jutro wszystko pozostawimy?
Zatroszczmy się o cnoty, które na wieki wspomagać nas będą. Żyjąc w zgodzie z
nimi, otrzymamy wieczne zbawienie”30.
Udział w Eucharystii powinien prowokować rodziny do wypełniania
funkcji prorockiej. Chryzostom zobowiązuje każdego uczestnika spotkania liturgicznego, do ewangelizacji tych, którzy potrzebują nawrócenia. Chrześcijanie
powinni na wzór aniołów, proroków, apostołów i sprawiedliwych mężów szukać
tych, którzy się zagubili, aby wszyscy dostąpili zbawienia31. Spełnianie prorockiej funkcji w rodzinie sprawia, że sam Bóg staje pośrodku tych, którzy nauczają
i którzy słuchają nauki. Bóg nie wybiera miejsc pełnych przepychu i kosztowności, ale przebywa tam, gdzie ludzie zwracają uwagę na piękno sumienia i duszy,
gdzie ważna jest sprawiedliwość i wykonuje się dzieła miłości: „Wy natomiast
strzeżcie tego, co zostało do tej pory powiedziane, i o tym pamiętajcie. Pouczcie
tez tych, którzy tego nie słyszeli. Zarówno w kościele, jak i na rynku i w domu
niech się każdy w tym ćwiczy. Nie ma nic słodszego od pochodzącego od Boga
wykładu. Posłuchaj, co w każdym razie mówi na jego temat prorok: «Jak słodkie
dla mego podniebienia są Twoje słowa, nad miód i plaster miodu dla ust moich»
(Ps 118, 103). Wieczorem podaj ten plaster miodu na stół, aby napełnił wszystko
duchową przyjemnością. Czy nie widzicie, jak bogaci ludzie po posiłkach wprowadzają śpiewających przy wtórze kitary oraz fletnistów? Oni czynią swe domy
teatrem, ty natomiast uczyń swój dom niebem. Uczynisz to nie przez zmienianie
murów czy naruszanie fundamentów, lecz przez zaproszenie do twego stołu Pana
niebios. Bóg nie powstydzi się takiego posiłku. Tam, gdzie jest nauczanie duchowe i umiar, i powaga, i łagodność; tam gdzie są mąż i żona oraz dzieci, gdzie
zgoda i przyjaźń i gdzie cnota stanowi więź pomiędzy ludźmi – tam pośrodku
jest Chrystus. Nie szuka On złotego dachu ani kolumn jaśniejących niczym błyskawice, ani piękna marmurów. Szuka natomiast wdzięku duszy i pięknego
kształtu sumienia, stołu zastawionego sprawiedliwością, mającego też owoce

30

Jan Chryzostom, 16. Homilia na List do Hebrajczyków, [w:] Homilie na List do
Hebrajczyków, z jęz. grec. przeł. J. Iluk, [w:] Christianitas antiqua, cz. II: Kapłaństwo i
urząd, red. W. Gajewski, Gdańsk 2009, s. 78.
31
Jan Chryzostom, 8. Mowa przeciwko judaizantom i Żydom, dz. cyt., s. 269: „Pomyśl, dlaczego często byli wysyłani prorocy, apostołowie, sprawiedliwi mężowie i aniołowie? Dlaczego objawił się sam Jednorodzony Syn Boga? Czyż nie po to, by zbawić
ludzi? Czyż nie po to, by zagubionych odnaleźć? Podejmij się tego wedle sił swoich,
okazując gorliwość i zaangażowanie w poszukiwaniu zagubionych. Na każdym naszym
spotkaniu [eucharystycznym] – czy mnie z uwagą słuchacie, czy też nie – namawiam was
do tego i nie przestanę powtarzać. Ponieważ jest to – czy chcesz słuchać, czy nie – dane
mi od Boga prawo pełnienia tej służby. Z wielka radością będziemy służyć, jeżeli nasze
słowa zamienicie w czyn, a z wielkim zatroskaniem, jeżeli pozostaną one bez echa”.

279

jałmużny. Gdy zobaczy taki stół, szybko przyłącza się do zgromadzonych i przebywa z nimi”32.
Zakończenie
Dla św. Jana Chryzostoma małżeństwo jest szczególnym obrazem miłości
Chrystusa do Kościoła. Jak małżonkowie otaczają siebie i swoje potomstwo miłością, aż po gotowość oddania za siebie życia, tak też jest i w przypadku miłości
Chrystusa do Kościoła – w Eucharystii bowiem zawiera się cała paschalna droga
Jezusa, który oddaje za Kościół swoje życie i karmi go swoim ciałem. Małżonkowie są wezwani do uczestnictwa w Eucharystii, aby wzajemnie się uświęcać i
prowadzić do zbawienia innych. Udział we Mszy św. powinien pomagać rodzinom w rozwoju życia duchowego, ponieważ pośrodku ludzi przebywających na
modlitwie i rozważających Pisma, przebywa Bóg. Rodziny chrześcijańskie nie
powinny poprzestawać na rozważaniu słów usłyszanych podczas Eucharystii, ich
zadaniem jest potwierdzanie przyjętej nauki, przez spełnianie dobrych uczynków.
Summary
The Eucharist as a foundation of the domestic church in St. John Chrysostom teaching For St. John Chrysostom marriage is a particular picture of Jesus
Christ's love to the church. As married people love each other and their offspring,
and they are ready to dedicate their life to one another, Jesus Christ loves the
church. The whole paschal way of Christ is included in the Eucharist. He dedicates his life to the church and feeds it with his body. Spouses are called to participate in the Eucharist to sanctify each other and lead other people to salvation.
Taking part in a mass should help families develop their spiritual life because
God is present among people who are praying and contemplating the Holy Scripture. Christian families should not restrict themselves to contemplating the words
which they heard during the Eucharist, their mission is affirmation of the acquired teaching by doing good deeds.
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Anna Piliszewska (AI)
Obrona wiary w perspektywie świata jako rodziny
Lumen fidei Ojca Świętego Franciszka
W Gaudium et spes czytamy: „11. Lud Boży inspirowany wiarą, że jest
prowadzony przez wypełniającego świat Ducha Pańskiego, w wydarzeniach,
potrzebach i pragnieniach, w których ma udział wraz z pozostałymi ludźmi naszej epoki, stara się rozpoznać , jakie swą w nich prawdziwe znaki obecności
albo zamysłu Bożego. Wiara bowiem oświetla wszystko nowym światłem (...).
Sobór stara się rozważyć przede wszystkim te wartości, które są dzisiaj cenione
najwyżej, i odnieść je do ich boskiego źródła”1.
Gaudium et spes należy do najobszerniejszej Konstytucji uchwalonej
przez Sobór Watykański II, zwany soborem odnowy. To w tym tekście Kościół
zajmuje się przede wszystkim zagadnieniem eklezjologii zarówno w wymiarze
ecclesia ad extra (Kościół na zewnątrz), jak i ecclesia ad intra (Kościół do wewnątrz), jednak najwięcej uwagi poświęcając temu pierwszemu zagadnieniu. Już
to zainteresowanie dowodzi tego, że Kościół bardziej – jak nigdy dotąd – otwiera
się na świat, poszukując nowych relacji nie tylko z „Ludem Bożym”, ale także z
„pozostałymi ludźmi naszej epoki”.
Konstytucja duszpasterska zostaje poświęcona ważnym, konkretnym problemom współczesnego świata, a mianowicie:
1. Małżeństwu i rodzinie, które rozumie jako: przymierze a nie umowę,
mające na celu prokreację i wychowanie potomstwa, gdzie dominuje miłość,
oparta na wspólnocie, wzajemności kierującej się dobrem drugiej osoby, i
trwającej nierozerwalnie przez całe życie.
2. Kulturze, którą rozumie jako zespół zjawisk, charakteryzujący się:
rozwijaniem samego siebie, postępem w opanowaniu świata, humanizacją
porządku społecznego, autoekspresją poprzez naukę i sztukę. Sam Kościół wnosi
wkład w kulturę, pełniąc w niej swoją misję, przy jednoczesnym respektowaniu
wolności sfery kulturowej, zachowującej prawa osoby i wspólnoty. W sferze
wykształcenia proponuje teologię jako naukę interdyscyplinarną, która
zmierzając do prawdy objawionej, musi równocześnie utrzymywać kontakt ze
współczesnością, w związku z czym w obszarze badań, zostaje ona otwarta tak
dla duchownych, jak i świeckich.
3. Życiu gospodarczemu, gdzie w stosunkach ekonomicznych ludzie
winni postrzegać się wzajemnie jako cel sam dla siebie, a nie jako służący
czemuś innemu środek. Każda osoba ma prawo do pracy i obowiązek
1

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes, 11.
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sumiennego jej wykonywania. Ponadto praca w wymiarze teologicznym, włącza
się w dzieło odkupieńcze Jezusa Chrystusa. A zatem jej celem jest nie niewolenie
kondycji ludzkiej, lecz rozwijanie godności człowieka jako osoby we wspólnocie
pracowniczej, a nie relacjach opartych na wyzysku.
4. Życiu politycznemu, chociaż wspólnota polityczna przynależy do
porządku ustanowionego przez Boga, Kościół nie opowiada się za jakąś
konkretną formą państwa. Jednak podstawowe kryterium, jakim jest dobro
wspólne, najpewniej może być spełnione przez demokrację. W pluralistycznym
społeczeństwie (różnorodność poglądów), we wspólnocie politycznej
nadrzędnym zadaniem Kościoła jest utrwalanie sprawiedliwości oraz miłości
wśród narodów. Jednakże, aby pozostać wierny swej misji, Kościół
konsekwentnie nie utożsamia się z jakąkolwiek wspólnotą polityczną, co
znajduje wyraz w deklaracji rozdziału Kościoła od państwa.
5. Pokojowi i wspólnocie narodów, tutaj następuje zdecydowane
odrzucenie wojny i szacunek do pokoju, który ma swoje źródło w postawie
Jezusa Chrystusa, zadającego śmierć nienawiści oraz wrogości. Konstytucja
przypomina trwałą moc obowiązującą prawa narodów, potępiającą ludobójstwo i
eksterminację mniejszości etnicznych. Opowiada się za rozwijaniem wspólnoty
narodów, co służy umacnianiu pokoju opartego na sprawiedliwości między
ludźmi i narodami. Szerzenie sprawiedliwości oraz miłości jest obowiązkiem
chrześcijan jako członków Kościoła powszechnego, ale także Kościoła jako
instytucji, wyrazem czego było powołanie Sekretariatu ds. Sprawiedliwości
Społecznej (1966)2.
Często pojawiającym się terminem w tym dokumencie jest pojęcie wspólnoty – wspólnoty poszerzającej swój zakres, a rozpoczynającej własną obecność
od rodziny, poprzez stosunki społeczne: kulturę, gospodarkę, politykę, na relacjach międzynarodowych kończąc. Wspólnoty, której fundamentem pozostaje,
przemieniający świat poprzez duchową naukę, Kościół powszechny. Już u zarania swoich dziejów wspólnota jest dla niego centralnym ogniwem, w którym
realizuje się ewangeliczny ideał miłości bliźniego.
W „Dziejach Apostolskich”, księdze napisanej przez św. Łukasza, autora
trzeciej Ewangelii kanoniczej, pod znamiennymi śródtytułami „Życie pierwotnego Kościoła” oraz „Miłość zespala Kościół pierwotny”, czytamy: „Trwali oni w
nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co
uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne (...). Codziennie trwali
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie,
Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia”3.

2
3
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K. Wenzel, Mała historia Soboru Watykańskiego II, Kraków 2007, s.183-190.
Biblia Tysiąclecia, Dz. 2, 44-45.

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów
sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp
Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby” 4.
Pierwsza wspólnota, gmina chrześcijańska, jest już zintegrowana tak w
wymiarze duchowym, jak i ekonomicznym; w „łamaniu chleba i modlitwach”.
Funkcjonuje ona w chrystologii pierwotnego kerygmatu5, którego przedstawicielami byli św. Łukasz oraz św. Piotr i św. Paweł w swych mowach misyjnych,
reprezentujących apostolstwo popaschalne.
W Pierwszym Liście do Koryntian, pod śródtytułem „Kościół jednym
nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa”, św. Paweł daje teologiczne podstawy swojemu nauczaniu o miłości:
„Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z
Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem (...) Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie
było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie
nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne
członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie,
współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po
wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia
cudów, wpierania pomocą, rządzenia oraz rozmawiania rozmaitymi językami”6.
W tej wypowiedzi, expresis verbis, wyrażona została natura Kościoła jako
Ciała Chrystusowego, w którym każdy chrześcijanin jest nie tylko autonomiczną
istotą, lecz przede wszystkim członkiem większego ciała, którego głową jest
Chrystus. Atrybutywną cechą tych członków jest wzajemna troska i miłość, ponieważ gdy jeden się cieszy, raduje się cały Kościół, zaś gdy jeden się smuci,
frasuje się cały Kościół – stąd każdy, na miarę swojego powołania, ponosi rudymentarną odpowiedzialność za siebie oraz innych. Tak pojętą wspólnotę łączą
nie tylko głębokie więzy duchowo – cielesne, ale także emocjonalne, charakteryzujące jedną, wielką rodzinę. Co ważne jest to rodzina świadoma własnej tożsamości, aktywna, wciąż rozwijająca się, jednak pomimo wpływu różnych kultur
nie ginąca w permisywizmie. Ponadto wymaga ona od swoich członków ciągłego
samodoskonalenia się, postępowania zgodnego ze wskazówką, jakiej św. Paweł
4

Ibidem, Dz. 2, 32-35.
J. Dupuis, Wprowadzenie do chrystologii, Kraków 1999, s. 78-79.
6
Biblia Tysiąclecia, 1 Kor, 12-28.
5
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udzielił Filipianom we fragmencie Listu zatytułowanym „Zachęta do pracy nad
zbawieniem”: „A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności,
lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was
sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą (...) Trzymajcie się mocno
Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem
i nie na próżno się trudziłem (...)”7.
Taka koncepcja nieustannego „wytężania sił” (epektasis) nieobca była Ojcom Kościoła, szczególnie wyraźnie przeniknęła ona myśl Grzegorza z Nyssy,
który stwierdził, że: „(...) najwspanialszym aspektem naszej zmienności jest
możliwość wzrastania w dobru, dzięki której możemy zawsze poprawiać się i
wciąż udoskonalać poprzez codzienny postęp, nigdy nie ustając w naszym wzrastaniu ku dobru”8.
Z kolei Jan Chryzostom (Złotousty) w swoich kazaniach bezpośrednio
nawiązywał do wizji Kościoła, jaką przedstawił w Liście do Koryntian św. Paweł, czyli takiej społeczności chrześcijańskiej, która jest jednym ciałem: „Są
okoliczności, w których nie ma żadnej różnicy pomiędzy kapłanem a tymi, którzy są pod nim. Np., gdy mamy uczestniczyć we wspaniałych tajemnicach, wszyscy jesteśmy jednakowo godni tego samego. Nie tak, jak w Starym Testamencie,
gdzie prawo zabraniało ludziom uczestnictwa w aktach, w których brał udział
kapłan. Wszyscy otrzymują jedno ciało i jeden kielich (...). powiedziałem to po
to, aby każdy świecki był świadomy, że wszyscy jesteśmy jednym ciałem, i aby
nie obarczali kapłanów wszystkimi obowiązkami, lecz sami również troszczyli
się o cały Kościół jako o ciało wspólne nam wszystkim. W ten sposób Kościół
powinien być jak jedna budowla, jak jedno ciało”9.
James A. Wiseman przyrównuje ducha tej wypowiedzi do uchwał Soboru
Watykańskiego II10, które podkreślają jedność Kościoła i wspólną zań odpowiedzialność tak osób duchownych, jak i świeckich.
Wracając do Konstytucji Soboru Watykańskiego II należy zauważyć, że tę
jedność Kościoła rozumiał on przede wszystkim w jego wymiarze eklezjalnym,
przeciwstawiającym się jakiemukolwiek rozłamowi. Znalazło to potwierdzenie w
następnych dekadach, między innymi w encyklice „Ut unum sit”, gdzie Jan Paweł II pisze: „Kościół katolicki stwierdza, że w ciągu dwóch tysięcy lat swojej
historii został zachowany w jedności z wszystkimi dobrami, w które Bóg pragnie
wyposażyć swój Kościół (...). Dzięki łasce Bożej nie zostało jednak zniszczone
to, co należy do struktury Kościoła Chrystusowego, ani też komunia łącząca go
nadal z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi”11.
7

Ibidem, Flp 2, 12-18.
Grzegorz z Nyssy, cyt. za: J. A. Wiseman OSB, Historia duchowości chrześcijańskiej, Kraków 2009, s.135.
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Jan Chryzostom, cyt. za: ibidem, s. 140.
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J. A. Wiseman, Historia duchowości chrześcijańskiej, Kraków 2009, s.140.
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Tę istotną dla życia Kościoła kwestię, poruszoną przez Vaticanum II, Jose
Ramon Villar, komentuje następująco: „W rzeczy samej subsistit in nie relatywizuje relacji, jaka zachodzi pomiędzy Kościołem katolickim i innymi Kościołami,
lecz umacnia swoją odmienność. Pragnie wskazać na relację trwałą i nierozłączną jaka zachodzi pomiędzy Kościołem Chrystusa a swoim istnieniem w konkretnej rzeczywistości historycznej (...), co nie uniemożliwia przyznanie wymiaru eklezjalnego pozostałym wspólnotom”12.
I dalej Villar konkluduje: „Katolicka doktryna teologiczna wysoko więc
ceni Kościoły i Wspólnoty odłączone. Stwierdzenie Dekretu, według którego
elementa ecclesialia udzielane przez te wspólnoty <iure pertinent do jedynego
Kościoła Chrystusowego> (który trwa w Kościele katolickim, LG 8), nie tylko
nie jest deprymujące, lecz wyraża, w perspektywie teologii katolickiej, godność i
bogactwo tych wspólnot (...). W niektórych z tych Wspólnot kościelnych Kościół
katolicki dochodzi nawet do rozpoznania siebie nazywając je takim samym terminem, jakim określa siebie: prawdziwymi <Kościołami>, chociaż odłączonymi.
Kościół katolicki rozpoznaje w nich prawdziwe, choć niedoskonałe realizacje
samego siebie, a tym samym trwającego w nim (subsistit in) Kościoła Chrystusowego”13.
To eklezjalne pokrewieństwo Kościoła katolickiego z innymi Wspólnotami kościelnymi jeszcze wyraźniej ukazuje prawdziwość i jedyność Kościoła
Chrystusa, którego rzeczywistym przedstawicielem tutaj na ziemi, w wymiarze
doczesnym i historycznym, a równocześnie w wymiarze transcendentalnym,
soteriologicznym i eschatologicznym pozostaje Kościół katolicki.
Na eklezjalny charakter jedności, spełniającej się w różnorodności Wspólnot Kościołów lokalnych w kontekście prac Soboru Watykańskiego II, wskazuje
w swoich rozważaniach Andrzej Napiórkowski: „Jednym z najważniejszych
elementów nauki Soboru Watykańskiego II jest z całą pewnością ponowne odkrycie kościelności lokalnej. Sięgając do biblijnych i patrystycznych źródeł, Sobór przezwyciężył ultramonistyczne pojmowanie Kościoła jako <doskonałej
społeczności> (societas perfecta). Pojedyncze postacie Kościoła to nie są po
prostu podporządkowane części czy też elementy Kościoła powszechnego. Kościół uniwersalny trzeba o wiele bardziej rozumieć jako wspólnotę kościołów
lokalnych, tzn. konkretnych postaci i urzeczywistnień Kościoła”14.
Ów wspólnotowy charakter Kościoła powszechnego zasadza się na podstawowej idei Kościoła jako Ciele Chrystusowym (Mystici Corporis), w którym
poszczególne członki są przyporządkowane zasadzie naczelnej, jaką jest Jezus
Chrystus.
12

J. R. Villar, Kościół, ekumenizm i ontologia subsistit in, [w:] Metafizyka i teologia.
Debata u podstaw, pod. red. R. J. Woźniaka, Kraków 2008, s.315.
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Ibidem, s. 319-320.
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A, Napiórkowski OSPPE, Bosko ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 2010, s. 373.
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Chrystocentryczno – eklezjalny wymiar mają encykliki Jana Pawła II,
między innymi „Redemptor hominis”, „Ut unum sint”, „Ecclesia de Eucharistia”.
W „Ut unum sint”, czytamy: „9. Sam Jezus w godzinie swej męki modlił
się, <aby wszyscy stanowili jedno> (J 17, 21). Ta jedność, którą Pan dał swemu
Kościołowi i którą pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest czymś mało istotnym, ale
stanowi centralny element Jego dzieła. Nie jest też drugorzędnym przymiotem
wspólnoty Jego uczniów, lecz należy do jej najgłębszej istoty. Bóg pragnie Kościoła, ponieważ pragnie jedności, i właśnie w jedności wyraża się cała głębia
Jego agape”15.
Aby tę jedność realizować Kościół powszechny bezpośrednio troszczy się
i zwraca do osób świeckich – docenia ich rolę w życiu Kościoła, aktywność oraz
zaangażowanie, i to poprzez nich prowadzi konstruktywny dialog z całym światem. Zwrócił na to szczególną uwagę Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles
laici”, gdzie czytamy: „29. Komunia kościelna, obecna i twórcza w działaniu
poszczególnych osób, swój specyficzny wyraz znajduje w zrzeszonej działalności katolików świeckich, czyli takiej, w której solidarnie i w sposób odpowiedzialny uczestniczą oni w życiu i misji Kościoła (...). zrzeszenia laikatu często
znacznie się między sobą różnią pod względem organizacji, linii i metod wychowawczych oraz pola działania. Istnieje wszelako wśród nich powszechna i głęboka zbieżność celu, który je ożywia, a którym jest odpowiedzialne uczestnictwo
w misji Kościoła głoszącego Ewangelię Chrystusa jako źródło ludzkiej nadziei i
odnowy społecznej”16.
Tym „źródłem ludzkiej nadziei i odnowy społecznej” Kościół pragnie się
podzielić ze światem innych kultur, innych wyznań, innych światopoglądów nie
na zasadzie antagonizmu, lecz dialogu. Jeszcze w trakcie obrad Vaticanum II,
papież Paweł VI ogłasza encyklikę „Ecclesiam suam” (sierpień 1964), w której
pod znamiennym śródtytułem „Nauka Ewangelii a wielka rodzina ludzka”, zawarta jest następująca deklaracja: „3. Z uwagi na to dołożymy tu starań, by coraz
jaśniej uwidocznić wszystkim, jak z jednej strony leży to bardzo w interesie
zbawienia społeczności ludzkiej, a z drugiej strony, jak głęboko wchodzi to w
troski Kościoła katolickiego, by obustronnie wyjść naprzeciw, poznać się wzajem i pokochać”17. W ten sposób, podkreślając wolność oraz godność osoby
ludzkiej, Kościół wychodzi naprzeciw światu współczesnemu, „idzie o spotkanie
i współdziałanie ze światem zróżnicowanym na skutek wielości poglądów i
uznawanych wartości, istniejących upodobań i postaw” 18, ale postrzeganym przy
tym jako jedna, wielka rodzina.
W ekumeniczną ciągłość, tradycję otwierającą Kościół na świat wpisuje
się myśl oraz działalność papieża Franciszka. Już w pierwszym roku swego pon15
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Jan Paweł II, adhotacja Christifidelas laici, 29.
17
Paweł VI, encyklika Ecclesiam suam, 3.
18
J. Krucina, Komentarz [ do: ] Ecclesiam suam, Wrocław 2006, s.112.
16

288

tyfikatu (czerwiec 2013), ogłasza on encyklikę „Lumen fidei” skierowaną tak do
osób duchownych, jak i wiernych świeckich oraz ludzi dobrej woli, zamieszkujących wspólną dla wszystkich planetę, ziemię. We fragmencie zatytułowanym
„Eklezjalny wymiar wiary”, czytamy: „22. (...) Wierzący uczy się patrzeć na
samego siebie, biorąc za punkt wyjścia wyznawaną wiarę. Postać Chrystusa jest
zwierciadłem, w którym odkrywa własny obraz. A ponieważ Chrystus zawiera w
sobie wszystkich wierzących, tworzących Jego ciało, chrześcijanin pojmuje siebie w tym ciele, w pierwotnej relacji do Chrystusa i do braci w wierze. Obraz
ciała bynajmniej nie sprowadza wierzącego do prostej części anonimowej całości, do zwykłego elementu wielkiego mechanizmu, lecz podkreśla raczej życiową
więź Chrystusa z wierzącymi i wszystkich wierzących między sobą (por. Rz 12,
4 –j5). Chrześcijanie stanowią <jedno> (por. Ga 3, 28), nie tracąc swojej indywidualności, a w służbie innym każdy zyskuje do końca własne życie (...). Wiara z
konieczności ma formę kościelną, wyznawana jest z wnętrza ciała Chrystusa jako
konkretna komunia wierzących. Właśnie z tej kościelnej przestrzeni otwiera ona
poszczególnych chrześcijan na wszystkich ludzi”19.
Ojciec Święty Franciszek odwołuje się tutaj do jedności Kościoła, będącej
Ciałem Chrystusa, jednocześnie z całym naciskiem podkreśla, iż Jego poszczególne części nie mają charakteru biernej przynależności, lecz wyróżnia je podmiotowość, indywidualność, różnorodność, samodzielne bogactwo, składające
się nie na mechaniczną strukturę, lecz głęboką, żywą całość, potwierdzającą własną tożsamość we wzajemnej wierze i miłości. Duchowość eklezjalna ma oparcie
w Chrystusie, skąd promieniuje jej otwarcie się na każdego człowieka. To otwarcie dąży do przekształcenia świata w domus ecclesia, gdzie jak w rodzinie wszyscy, odnajdują swoje miejsce, sens, rację bycia dla innych.
O genezie i żywej formie współbycia takiej wspólnoty, następująco pisze
Bernhard Welte: „Każdy, kto należy do wspólnoty, jest, z jednej strony, kimś
innym od pozostałych jej członków, ale każdy jest też jednością z pozostałymi
wyznawcami, ponieważ boski Bóg, który żyje we wszystkich jako jeden Bóg,
żyje także w każdym z osobna. Dlatego każda jednostka jest też jednością z
wszystkimi innymi wyznawcami, ponieważ jest jednością z jednym Bogiem,
który żyje we wszystkich. Boski Bóg, który jako jeden Bóg żyje we wszystkich,
żyje też w każdym jako jeden Bóg. Tym sposobem bycie członków wspólnoty
jest: współ – byciem”20.
Aby to „współ – bycie” mogło trwać i rozwijać się w prawdzie, konieczna
jest wiara – to ona stanowi fundament wszelkiej jedności. Papież Franciszek daje
temu wyraz w części encykliki zatytułowanej „Jedność i spójność wiary.”: „48.
(...) Ponieważ jedność wiary jest jednością Kościoła, ujęcie czegoś z wiary oznacza ujęcie czegoś z prawdy komunii. Ojcowie Kościoła opisywali wiarę jako
jedno ciało, ciało prawdy z różnymi członkami, analogicznie do ciała Chrystusa i
19
20

Ojciec Święty Franciszek , encyklika Lumen fidei, 22.
B. Welte, Filozofia religii, wstęp: J.A. Kłoczowski OP, Kraków 1996, s.210.
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jego przedłużenia w Kościele. Integralność wiary wiązana była także z obrazem
Kościoła dziewicy, z jego wiernością oblubieńczej miłości do Chrystusa; niszczenie wiary oznacza niszczenie komunii z Panem. Jedność wiary jest zatem
jednością żywego organizmu, jak trafnie zauważył błogosławiony John Henry
Newman, gdy pośród cech charakterystycznych, wskazujących na ciągłość doktryny w czasie, wymieniał jej zdolność asymilacji w sobie wszystkiego, co znajduje w różnych środowiskach, w jakich jest obecna, w różnych kulturach, z jakimi się spotyka, oczyszczając wszystko i znajdując dla tego najlepszy wyraz. W
ten sposób wiara ukazuje się jako uniwersalna, katolicka, ponieważ jej światło
potęguje się, by oświecić cały wszechświat i całą historię”21.
Jedność wiary, będąca światłem ocalającym świat i dziejowość człowieka
czyż nie jest najwłaściwszą odpowiedzią na uporczywe pytania Władysława
Stróżewskiego: „Czy jest możliwe, by istniała instancja zdolna doprowadzić do
nadrzędnego sensu wszystko to, co jawi się jako bezsens w naszym świecie? Czy
jest możliwe, by istniał głęboki sens, do którego da się sprowadzić wszystkie
sensy <powierzchniowe>, partykularne? Sens, w którego świetle wszystkie <nasze> sensy okażą się same w sobie niewystarczające, nieważne, w nim natomiast
nabiorą właściwego znaczenia, wagi, wartości? I wreszcie – w którego świetle
zniknie wszelka niedoskonałość, bezsens, zło – a to, co było złem , jeśli nawet
nie zmieni się w dobro, to na dobro – jak mówi przysłowie – się obróci? Dodajmy, że gdyby tak się stało, pełnym światłem zajaśniałyby także tzw. transcendentalia: prawda, dobro i piękno”22.
Dzięki chrześcijańskiej mocy jedności pytania te, na szczęście, możemy
uznać za retoryczne. Papież Franciszek aspekt uniwersalny wiary, łączy znacząco
ze środowiskiem rodzinnym, poświęcając mu osobny fragment „Wiara i rodzina”, który z kolei bezpośrednio wiąże się z częścią „Światło dla życia w społeczeństwie”, gdzie czytamy:
„53. W rodzinie wiara towarzyszy wszystkim okresom życia, poczynając
od dzieciństwa: dzieci uczą się pokładać ufność w miłości swoich rodziców.
Dlatego jest ważne, aby rodzice dbali o wspólne praktykowanie wiary w rodzinie, towarzyszyli dojrzewaniu wiary dzieci (...). 54. Wiara, przyjęta i pogłębiana
w rodzinie, staje się światłem oświecającym wszystkie relacje społeczne. Jako
doświadczenie ojcostwa Bożego i miłosierdzia Boga, rozwija się także w braterskiej drodze (...). W rozwoju historii zbawienia człowiek odkrywa, że Bóg pragnie, by wszyscy jako bracia uczestniczyli w jedynym błogosławieństwie, które
znajduje swoją pełnię w Jezusie, tak aby wszyscy stali się jedno. Niewyczerpana
miłość Ojca jest nam przekazywana w Jezusie, także przez obecność brata. Wiara
uczy nas dostrzegać, że w każdym człowieku jest błogosławieństwo dla mnie, że
światło oblicza Bożego oświeca mnie przez oblicze brata”23.
21
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W tej wypowiedzi dotykamy istoty wspólnoty/rodziny, działającej na obszarze całego świata, a mianowicie Ojciec Święty jednoznacznie wskazuje jej
źródło oraz gwarancję, jaką jest sam Bóg – to przez Niego bliźni staje się dla
mnie bratem, kimś bliskim nie tylko dlatego, że jest człowiekiem, ale przede
wszystkim wskutek obecnego w nim Boga. Ta niesłychana prawda powoduje, że
bycie ludzkie jest mocno usytuowane w historii, a jednocześnie poza nią – w ten
sposób każdy ludzki czyn w obliczu brata/siostry, przekracza własną doczesność,
stając się zarazem aktem transcendentnym.
O tym wejściu człowieka w wieczność tak pisze Romano Guardini: „W
każdym chrześcijaninie spełnia się na nowo, stosownie do warunków i zgodnie z
jego osobowością, życie Chrystusa. Zawsze jest to Chrystus, który żyje w nim, i
właśnie dzięki temu jest to jednak człowiek, który dopiero teraz staje się wolny,
zmierzając ku swemu właściwemu człowieczeństwu (...). Żywa rzeczywistość
Chrystusa staje się dla wierzącego czymś własnym (...). Celem wszelkiego ludzkiego wędrowania jest Ojciec – nie ma innego, a ten cel jest spełnieniem wszystkich (...). Dziecko Boże – mówimy to, podkreślając dobitnie powagę, kryjącą się
w tych słowach: być Bożym synem, Bożą córką znaczy nie tylko nawiązywać z
Bogiem relację ufności, kochać Go i widzieć, że roztacza nad nami swoją opiekę,
lecz coś równie dosłownego, jak niesłychanego: oznacza to zostać przez łaskę
przyjętym do takiej relacji z Ojcem, w jakiej żyje z istoty jego wcielony Syn”24.
Świat dla chrześcijanina ze swoją złożonością, problemami, konfliktami
nie jest wrogiem, lecz miejscem pielgrzymowania ku Ojcu – jest to wędrowanie
niełatwe, pełne znoju i trudu, ponieważ droga, po której kroczymy prowadzi nas
wzwyż. Wymaga ona ciągłej czujności, aby nie zabłądzić oraz pokonywania
własnych słabości, by nie zniknąć w kwietyzmie. Jednak by iść nią we właściwym kierunku, potrzebujemy brata i siostry, nie tylko po to, żeby móc wzajemnie podtrzymywać się na duchu albo, żeby raźniej nam się szło, lecz przede
wszystkim dlatego, aby poprzez wspólnotę uświadomić sobie, że Bóg miłuje
wszystkich ludzi, gdyż wszyscy jesteśmy Jego dziećmi.
Dlatego w Konstytucji „Lumen gentium”, czytamy, że „każdy kto działa
na rzecz wspólnoty ludzkiej (...) udziela także niemałego wsparcia wspólnocie
Kościoła”25.
Ostatnie refleksje w swojej encyklice Ojciec Święty Franciszek, kieruje ku
Najświętszej Pannie: „60. (...) Matko wspomóż naszą wiarę. Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie (...). Pomóż nam w
pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i
krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania”26. Warto w tym miejscu
zauważyć, że także modlitwą do Maryi, kończy – jedną z fundamentalnych dla
nauczania moralnego Kościoła – encyklikę „Veritatis splendor” (sierpień 1993),
24
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25

291

papież Jan Paweł II. Bycie we wspólnocie chrześcijańskiej otwartej na świat jest
niestrudzonym dojrzewaniem niej samej i każdego z jej członków, jest pielgrzymowaniem pogrążonym w modlitwie i działaniu – celem zaś i zadaniem takiej
żywej jedności jest pracować z Chrystusem dla dobra innych.
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest analizie myśli papieskiej zawartej w Encyklice <
Lumen fidei>, dotyczącej nadprzyrodzonego Światła Wiary i jego zbawczego
wpływu na eklezjalną wspólnotę wszelkich mieszkańców Ziemi. W rozdziale
czwartym, zatytułowanym „Bóg przysposabia im miasto” papież Franciszek podejmuje istotne problematy dotyczące relacji międzyludzkich, a zatem życia społecznego, zaś w szczególności rodziny. A także świata stanowiącego wielką rodzinę ludzi. Ojciec Święty podkreśla rangę wiary w obliczu rozmaitych zagrożeń,
jakie niosą nam nasze czasy (śmierć, cierpienia). Podobna problematyka podejmowana była już wcześniej przez Jego poprzedników.
Papieski dokument wskazuje właściwą drogę dla społeczności ludzkiej,
pojmowanej jako jedna rodzina – drogą tą okazuje się być szukanie Boga i wiara
w życie, mękę oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Summary
Defending the faith in the world as a family. < Lumen fidei > by Holy Father
Francis
Article is devoted to the analysis of the Pope's thoughts contained in the
Encyclical <Lumen fidei> concerning the supernatural Light of Faith and its
saving effect on the ecclesial community of all inhabitants of the Earth. In the
fourth chapter, entitled "God prepares for them a city" Pope Francis is making a
major prob on interpersonal relationships and, therefore, social life, and in particular the family. And also the world constituting the great family of people. The
Holy Father stresses the importance of faith in the face of various threats posed to
us our times (death, suffering). Similar problems have already been taken by his
predecessors. The papal document indicates the right path for human society,
understood as one family – the way this turns out to be finding God and faith in
the life, the passion and resurrection of Jesus Christ.
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Guardini R., O rzeczach ostatecznych, Kraków 2004
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Tomasz Czura (UWM)
Eklezjalny wymiar rodziny w nauczaniu św. Jana Pawła II
1. Wprowadzenie
Współcześnie wiele mówi się o zagrożeniach, przed którymi należy chronić rodzinę. Lewicowe środowiska podkreślają, że Kościół jak i teologiczna myśl
promują archaiczny model rodziny, krzywdzący wobec kobiet. Archaiczność i
nieadekwatność nauczania Kościoła w tej materii miałaby polegać, zdaniem tych
środowisk, na patriarchalnym modelu rodziny, w którym mężczyzna ma decydujący głos, natomiast kobiecie zostaje jedynie posłuszeństwo. Wydaje się, że źródłem nieporozumienia może być niewłaściwe zrozumienie przez te środowiska
biblijnego, a później teologicznego nauczania na temat rodziny. Przykładem właściwego odczytania roli, zadań, problemów rodziny, zawartego w nauczaniu
Kościoła są teksty przygotowywane najpierw przez Karola Wojtyłę, a później
przez Jana Pawła II. W tekstach tych pojawia się model rodziny zbudowany i
oparty o objawienie Boże zawarte w Biblii oraz w nauczaniu Kościoła. Jest to
model, który mocno nawiązuje do paradygmatów chrystologicznych, trynitarnych, a wreszcie eklezjalnych. Papież, nawiązując do prawd wiary głoszonych
przez Kościół, próbuje objawioną prawdę ukazać we współczesnych kategoriach
filozoficznych. Na płaszczyźnie filozoficznej pojawia się u papieża pojęcie osoby
i jej niezbywalnych praw oraz pojęcie dialogu jako miejsca i sposobu budowania
wspólnoty rodzinnej. Jego myśl charakteryzuje się personalizmem i silnym nawiązaniem do filozofii dialogu. Jednak przy głębszej analizie myśli św. Jana
Pawła II widać, że pojęcia filozoficzne oraz cały filozoficzny dyskurs, służą jedynie do przekazu prawd wiary, głoszonych przez Kościół od wieków. Stąd artykuł ten będzie próbą syntetycznego ujęcia myśli papieża, dotyczącej rodziny,
którą nazywa on „domowym Kościołem”. Podjęta zostanie próba przybliżenia
tych paradygmatów, które najbardziej wpłynęły na zbudowanie takiego modelu
rodziny, który odpowiada w pełni nauce Kościoła na ten temat. Pierwszym wzorem, który najmocniej wpłynął na naukę Kościoła o rodzinie jest paradygmat
miłości Chrystusa do Kościoła. Małżonkowie powinni naśladować tę miłość i
być gotowi do poświęcenia się dla siebie. Drugim paradygmatem jest obraz Trójcy Świętej. Bóg w Trójcy osób jest obrazem doskonałej wspólnoty, w której każda z osób cieszy się pełną godnością i równością. Następnym wzorem jest sama
wspólnota Kościoła pojęta w swojej służebnej roli, gdzie uprzywilejowane miejsce należy się chorym i biednym. Rodzina powinna przede wszystkim ochraniać
życie najsłabszych i chorych. Dopiero taki model rodziny można nazwać „Kościołem domowym”. W artykule tym ukazany zostanie eklezjalny wymiar rodziny, pojętej jako przestrzeń działania łaski Bożej. Św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu na temat rodziny buduje właśnie taki jej model, który sprzeciwia się
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zarzutom robionym Kościołowi przez środowiska feministyczne, próbujące ukazać model rodziny chrześcijańskiej w krzywym zwierciadle.
2. Relacja Chrystusa z Kościołem paradygmatem dla rodzin
Św. Paweł w Liście do Efezjan pisze: „Mężowie, miłujcie żony, bo i
Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić,
oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić
przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany”(Ef 5, 25-27). Najlepszym komentarzem do słów zaczerpniętych z Listu do Efezjan są słowa św. Jana Pawła
II, który pisze: „Objawienie to osiąga swą pełnię ostateczną w darze miłości,
który Słowo Boże daje ludzkości przyjmując naturę ludzką, i w ofierze, którą
Jezus Chrystus składa z siebie samego na krzyżu dla swej Oblubienicy, Kościoła.
W ofierze tej odsłania się całkowicie ów zamysł, który Bóg wpisał w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety od momentu stworzenia; małżeństwo ochrzczonych staje się w ten sposób rzeczywistym znakiem nowego i wiecznego Przymierza, zawartego we krwi Chrystusa. Duch, którego Pan użycza daje nowe serce i
uzdalnia mężczyznę i kobietę do miłowania się tak, jak Chrystus nas umiłował” 1.
W przytoczonych słowach papieża da się wyznaczyć kilka linii hermeneutycznych, które wyznaczają jego naukę, dotyczącą eklezjalnego wymiaru życia rodziny. Według św. Jana Pawła II cały dynamizm życia rodziny opiera się na
Chrystusie. Już w swojej programowej Encyklice Redemptor hominis papież
wskazywał na Chrystusa jako na klucz do zrozumienia człowieka 2. Analogicznie
można powiedzieć, że rodzina, jej zadania i cele, zagrożenia i powołanie, nie
mogą być zrozumiane bez Chrystusa, który w tajemnicy wcielenia uczynił problemy człowieka swoimi. Poza tym powyższy komentarz św. Jana Pawła II,
wskazuje na paschalne źródło powołania i życia rodziny. Małżeństwo kobiety i
mężczyzny, wzorując się na ofierze złożonej przez Chrystusa za Kościół, staje
się Przymierzem we krwi Chrystusa. Jako Przymierze, przypieczętowane krwią
Zbawiciela, małżeństwo posiada rangę sakramentu. To, co w zamyśle Stwórcy
dążyło ze swej natury do bycia znakiem łaski, działającego Boga, w dziele Jezusa
Chrystusa dopełnia się i osiąga postać sakramentu. Dlatego nie dziwi fakt, iż św.
Jan Paweł II w cytowanych słowach stawia małżeństwo obok dwóch innych sakramentów, Chrztu i Eucharystii. Papież pisze: „Poprzez Chrzest bowiem mężczyzna i kobieta zostają definitywnie włączeni w Nowe i Wieczne Przymierze, w
Przymierze oblubieńcze Chrystusa z Kościołem. Właśnie z racji tego niezniszczalnego włączenia, ta głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona przez Stwórcę doznaje wywyższenia i włączenia w miłość oblubieńczą
Chrystusa, zostaje wsparta i wzbogacona Jego mocą zbawczą”3. Sakrament Mał1

Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Rzym, 22 listopada 1981, nr 13.
Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym, 4 marca 1979, nr 10.
3
Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio…,dz. cyt., nr 13.
2
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żeństwa, pojęty w swoim zanurzeniu w relację Chrystusa i Kościoła, posiada
swoją nieutracaną i skuteczną moc do uświęcania codziennego życia rodziny.
Małżeństwo bowiem jest fundamentem rodziny i jako sakrament jest znakiem jej
uświęcenia.
Analizując słowa św. Jana Pawła II dotyczące małżeństwa jako Sakramentu
Chrystusa i Kościoła, należy zwrócić również uwagę na aspekt moralny tych słów.
Małżeństwo wpisane w tajemnicę miłości Chrystusa i Kościoła daje kobiecie i mężczyźnie prawa, wynikające z Przymierza zawartego między nimi. Jednak obok praw
Przymierze małżeńskie zawiera zobowiązania, które wynikają z przysięgi małżeńskiej. Małżonkowie przysięgają sobie miłość, wierność, oraz to, że będą ze sobą
nawet w ciężkich chwilach. Przytoczone słowa papieża, nawiązujące do słów św.
Pawła, mówią o kształcie relacji małżeńskiej. Postać tej relacji zbudowana powinna
być na relacji Chrystusa do Kościoła. Chrystus oddaje swoje życie za Kościół, a więc
ofiarniczy charakter tej relacji zostaje uwypuklony. Stąd wierne wypełnienie przysięgi małżeńskiej, wynikającej z Przymierza między kobietą a mężczyzną, zawiera w
sobie wezwanie do oddania się współmałżonkowi. To oddanie się współmałżonkowi
posiada swój wzór w relacji Chrystus- Kościół. Znakiem tego oddania się jest pożycie małżeńskie. Karol Wojtyła w swojej książce „Miłość i odpowiedzialność” rozwija teologię ludzkiej płciowości. Według niego akt płciowy w małżeństwie jako
wchodzący w wymiar osobowego życia, prowadzi małżonków do jeszcze większego
dobra i ściślejszej jedności4. Jedność małżonków powinna jednak być czymś głębszym niż tylko zespolenie cielesne, w przeciwnym razie sam akt seksualny będzie
czymś wewnętrznie sprzecznym. Integralność aktu seksualnego wymaga nie tylko
jedności ciał, ale również nakierowania na całość osoby, co sytuuje stosunek seksualny w jego prawdziwej treści jako znak jedności małżeńskiej. Znak, który jednak
również współtworzy tę jedność bądź się jej sprzeciwia. Sprzeciw wobec jedności
małżeńskiej następuje wówczas, gdy akt seksualny buduje się tylko i wyłącznie wokół pożądania seksualnego5. By zapobiegać temu zagrożeniu należy, zdaniem Wojtyły, dążyć do wychowania seksualnego, które zgodne jest z normą personalistyczną.
Wychowanie to w sferze religijnej za wzór ma relacje Chrystusa do Kościoła, w
której dominuje ofiarność i szukanie raczej dobra drugich niż własnego6.
Omawiane słowa św. Jana Pawła II, przywołane na początku tego punktu,
wskazują na jeszcze jeden istotny aspekt. Papież zwraca uwagę na to, że relacja
Chrystusa i Kościoła budowana jest zgodnie z planem Ojca i dopełniana jest
przez Ducha Świętego. Wynika z tego, że małżeństwo, a przez nie i rodzina włączeni są w relacje trynitarne. Znakiem tego włączenia jest płodność małżonków
pojęta jako współpraca małżonków ze Stworzycielem oraz moc uświęcania poszczególnych członków rodziny, wypływająca z działania Ducha Świętego. W
tym sensie rodzina staje się uprzywilejowanym miejscem zrodzenia dzieci, a
4

Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Kolekcja Hachette, Warszawa 2007, s. 298.
Por. Tamże, s. 158.
6
Por. Tamże, s. 301.
5
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świadectwo rodziców przekazuje uświęcającą moc działającego Boga. Jest to
działanie na rzecz jedności rodziny.
3. Jedność trynitarna wzorem jedności rodziny
Chrystus zwracając się do swoich uczniów mówił: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was umiłowałem”(J 15, 12) oraz
„wytrwajcie w miłości mojej” (J 15, 9). Te same słowa można odnieść również
do rodzin. Ks. Janusz Nagórny komentując Adhortację Jana Pawła II Familiaris
consortio pisał: „Budując prawdziwie na Chrystusie, rodziny chrześcijańskie
jednego mogą być pewne- ich dom nie runie, bo na skale jest utwierdzony… Nie
wystarczy więc budować na ludzkiej zdolności do miłości, trzeba odwołać się do
nadprzyrodzonego obdarowania. Jezus nie tylko daje swoim uczniom nowe
przykazanie miłości, ale obdarza ich nową zdolnością miłowania… Dzięki Chrystusowi pojawia się w świecie nowy rodzaj miłości- miłości- agape- jako udział
w łaskawej miłości Boga”7. Jaka jest ta miłość? Czy nie jest przypadkiem tak, że
dogmat o Trójcy jest tylko abstrakcją? Że niczego nie przekazuje współczesnemu
człowiekowi, bo nie przekłada się na konkret życia? Papież zwraca jednak uwagę
na to, że jedność rodziny zasadza się na naturalnym uzupełnianiu się kobiety i
mężczyzny8. Różnica płci, która ze swej natury dąży do przezwyciężenia, znajduje w Sakramencie Małżeństwa jedność, której poszukuje. Chociaż miłość małżeńska nie niweluje różnicy płci, to jednak sprawia, że pomimo różnicy kobieta i
mężczyzna stają się jednością i w tym sensie są obrazem Trójcy, która jest jednością w odrębności. Jan Paweł II pisze: „Jednakże w Chrystusie Panu, Bóg przyjmuje tę potrzebę ludzką, potwierdza ją, oczyszcza i podnosi, prowadząc ją do
doskonałości w sakramencie małżeństwa. Duch Święty, udzielony podczas uroczystości sakramentalnej, użycza małżonkom chrześcijańskim daru nowej komunii, komunii miłości…”9. Chrystus, udzielając Ducha Świętego, obdarza więc
Kościół, a przez niego i rodziny miłością. Jest to miłość trynitarna, Ojca, Syna i
Ducha Świętego, co znajduje swoje konkretne odwzorowanie w życiu rodzin.
Z powyższych słów wynika, iż miłość w rodzinie jest darem Boga. Trójca,
która w sobie jest odwieczną historią miłości10, daje udział ludzkości w swojej
tajemnicy. Ten udział przebiega przez rodzinę.
Jak to zostało zasygnalizowane, szczególnym wyrazem tego udziału w miłości trynitarnej jest płodność małżeńska. Małżonkowie, którzy stają się rodzicami są współpracownikami Stwórcy. Bóg Ojciec, który powołał wszystko do
istnienia, poprzez akt płciowy małżonków, otwarty na poczęcie, daje im udział w

7

J. Nagórny, Problemy moralne współczesnej rodziny polskiej, w: Wychowanie w rodzinie
chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła, wyd. KUL, Lublin 2008, s. 100-101.
8
Por. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio…, dz. cyt., nr 19.
9
Tamże, nr 19.
10
Por. B. Forte, Istota chrześcijaństwa, wyd. KUL, Lublin 2007.
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swoim dziele stwórczym11. Duch Święty z kolei otwiera człowieka na Boga. Ten,
który w Trójcy jest otwarciem Ojca na Syna i Syna na Ojca, trzecim w miłości, w
dziele zbawczym uświęca rodziny, łącząc je ze źródłem świętości. Tym źródłem
miłości jest sam Bóg, który będąc miłością, obdarza rodziny miłością. W ten
sposób rodzina staje się miejscem świadectwa o płodnej i uświęcającej miłości
Boga.
Jak to zostało zasygnalizowane, źródeł personalistycznej i dialogicznej
nauki św. Jana Pawła II należy szukać w wielowiekowej mądrości Kościoła,
który zawsze wyznawał, że Bóg jest wspólnotą osób w jednej naturze. Rodzina
jako miejsce dialogu małżonków między sobą, małżonków z dziećmi, przy wzajemnym uznaniu osobowej godności, to aspekty szczególnie ważne w nauce papieża. Podmiotowość dziecka, jego godność od samego poczęcia, stanowi podstawowy aksjomat moralny w nauczaniu papieża. Karol Wojtyła w swojej książce „Miłość i odpowiedzialność” pisał: „Norma ta (personalistyczna) jako zasada
o treści negatywnej stwierdza, że osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się
używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot użycia i w tej formie
jako środek do celu. W parze z tym idzie treść pozytywna normy personalistycznej: osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do
niej stanowi tylko miłość”12. Ta personalistyczna norma opiera się o prawdę zawartą w objawieniu, mówiącą o godności człowieka, który został stworzony na
obraz i podobieństwo Boże13. Jest to godność, którą obdarzony jest człowiek od
momentu poczęcia, niezależnie od swoich cech osobowych, zdolności, talentów,
bogactwa. Niezbywalna godność osoby ludzkiej ma swoje źródło w jej podobieństwie do Boga, który jako Trójca jest wspólnotą osób, będącą w nieustannym
dialogu miłości. Rodzina, będąc miejscem dialogu miłości, podtrzymuje i podkreśla tę godność w odniesieniu do dzieci. Ks. Marian Pokrywka w swoim komentarzu do Encykliki Jana Pawła II Familiaris consortio pisze: „U podstaw
podmiotowości dziecka stoi jego osobowa godność. Wychowanie jest prawidłowe, jeśli jest świadome godności osoby, nie tylko w tym, który jest wychowywany, ale i w tym, który wychowuje. Godność osoby zabrania traktowania człowieka jako środka do realizacji własnych celów”14. Tak więc zarówno norma personalistyczna, jak i postawa dialogiczna, charakteryzująca się otwartością na drugiego człowieka, chociaż wyrażone są przez św. Jana Pawła II w języku filozoficznym, to ich źródłem jest dogmatyczna nauka Kościoła, czerpiąca z objawienia. Nie można zrozumieć etyki Wojtyły/Jana Pawła II bez wczytania się i zrozumienia tego, czego Kościół uczy od dawna. Dotyczy to w szczególności stanowiska Kościoła wobec zagrożeń związanych z ludzkim życiem. Chrześcijański
11

Por. K. Jeżyna, Dziecko wartością rodziny, narodu, Kościoła, [w:] Wychowanie w
rodzinie chrześcijańskiej…, dz. cyt., s. 127.
12
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s.34.
13
Por. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, dz. cyt., nr 11.
14
M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy wychowania w rodzinie, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej…, dz. cyt., s. 21.
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model rodziny, promowany przez św. Jana Pawła II, opiera się o paradygmaty
zawarte w objawieniu, które przedstawiają Boga jako twórcę i miłośnika życia.
Św. Jan Paweł II przypomina tę prawdę zawsze wtedy, gdy w sposób bezkompromisowy staje na straży ludzkiego życia. Podkreśla w ten sposób jedno z
głównych zadań rodziny, jakim jest zrodzenie i pielęgnowanie życia.
4. Rodzina jako przestrzeń zrodzenia i ochrony życia
Eklezjalny wymiar rodziny zaznacza się nie tylko w paradygmatach obecnych
w objawieniu Bożym, nie tylko w tym, że człowiek, żyjąc w rodzinie powinien naśladować Chrystusa, pielęgnować życie, które pochodzi od Ojca, ale otwierając się
na Ducha Świętego powinien przyjąć dar życia Bożego, udział w trynitarnej dynamice miłości. Objawienie Boże jest bowiem paradygmatem, w który Duch Święty
tchnął życie Boże. W tym sensie rodzina jest Kościołem domowym, miejscem działania zbawczej miłości Boga. Św. Jan Paweł II, zwracając się do rodzin pisał: „Całym swoim życiem, współżyciem, stylem życia budujcie Kościół… Rzeczywiście,
nawet ten mały Kościół domowy był szczególnym zamierzeniem Boga i został zbudowany przez Chrystusa i na Chrystusie: jego podstawową misją jest głoszenie
Ewangelii, przekazywanie zbawienia wiekuistego jego członkom, a jego wewnętrzną
siłą jest światło i łaska Ducha Świętego”15. Rodzina zatem wezwana jest do przyjęcia
daru Ducha Świętego, a poprzez ten dar do uczestnictwa w łasce objawiającego się
Boga. Rodziny, które przyjmują ten dar, nie tylko ujawniają zamysł Boga, wyrażający się w obdarzeniu je zbawieniem wiecznym, ale nadto wezwane są do budowania
Kościoła. Stąd wywiązuje się relacja wzajemnej zależności między rodziną a wspólnotą Kościoła. Rodzina przez głoszone Słowo Boże, sakramenty Kościoła, uświęca
się, aby następnie podjąć misję budowania wspólnoty Kościoła przez zrodzenie i
wychowanie potomstwa. Największym darem jaki rodzina może udzielić Kościołowi
jest zrodzenie życia i ukształtowanie go wedle prawa Ducha, który tchnie w Kościele
i przez Kościół. Stąd ważnym zadaniem rodziny jest ochrona życia, zwłaszcza tego
najbardziej bezbronnego, nienarodzonego, oraz obarczonego cierpieniem i chorobą16.
W tym kontekście należy widzieć niezmordowaną walkę jaką toczył św.
Jan Paweł II o ochronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Papież przypomina, że życie ludzkie: „pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego
obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu”17. Zrodzenie i
ochrona życia, według św. Jana Pawła II, jest szczególnym udziałem kobiety i
mężczyzny w panowaniu Boga18. Chodzi bowiem o to, że królestwo Boże pojęte
jako panowanie Boga na ziemi, rozszerza się przez narodziny i rozwój członków
wspólnoty Kościoła w rodzinie. Dlatego papież widzi w aborcji i eutanazji głów15

Jan Paweł II, Przyszłość idzie przez rodzinę, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1983, s. 16.
16
Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Rzym, 25 marca 1995, nr 26.
17
Tamże, nr 39.
18
Por. Tamże, nr 43.
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ne zagrożenia, które nie tylko uderzają w godność i nienaruszalność życia ludzkiego, ale niszczą rodziny.
W Encyklice Evangelium vitae św. Jan Paweł II nazywa aborcję „odrażającą zbrodnią przerwania ciąży”. Papież analizuje szersze tło, które sprzyja temu,
że tak wielu ludzi decyduje się na aborcję. Mówi on o coraz mocniejszym zacieraniu się świadomości o złu moralnym aborcji19. Wymienia również osoby odpowiedzialne moralnie za zabójstwa dzieci nienarodzonych. Do ich grona oprócz
rodziców zalicza również dalszych członków rodziny, którzy wywierają presję na
kobietę, ale również lekarzy i personel medyczny, prawodawców, środowiska
lobbujące na rzecz uznania dopuszczalności aborcji20. Wszyscy oni przyczyniają
się do budowania atmosfery nieufności wobec wartości nienarodzonego życia, a
w rezultacie zaprzeczają temu modelowi rodziny, który widziany jest jako miejsce przyjęcia życia i przestrzeń jego rozwoju.
To samo dotyczy problemu eutanazji, który w zależności od okoliczności
może przyjąć znamiona samobójstwa lub zabójstwa21. Również tutaj środowisko
rodziny może odegrać decydującą rolę. Nieuleczalnie chorzy ludzie, cierpiący
nieraz ponad siły, powinni być otoczeni szczególną troską przez bliskich. Eutanazja nie może być rozwiązaniem dla ciężko chorych ludzi, ponieważ stwarza
szerokie pole dla manipulacji i wywierania presji na cierpiących, którzy być może dla świętego spokoju, w celu ulżenia sobie i bliskim, zdecydują się na wspomagane samobójstwo. Papież zwraca uwagę na to, że alternatywą dla eutanazji
może być opieka paliatywna22, która łączy fachową wiedzę medyczną z przychylnym i pełnym miłości ustosunkowaniem się rodziny do osoby cierpiącej.
Terapia paliatywna pozwala z jednej strony opanować ból związany z chorobą i
odchodzeniem, a z drugiej poprzez miłość i oddanie rodziny chorego, z jakim
ona się nim opiekuje, wzmacnia u cierpiącego poczucie godności. Stąd rodzina
staje się niezastąpionym miejscem ochrony życia w jego najbardziej bezbronnych przejawach- nienarodzonego i obciążonego chorobą.
Zakończenie
Reasumując, można powiedzieć, że problem rodziny leży w samym centrum nauki św. Jana Pawła II. Dzieje się tak, ponieważ w rodzinie, jej problemach, zadaniach i celach, jak w soczewce odbijają się główne linie hermeneutyczne teologii. Małżeństwo, na którym zbudowana jest rodzina, jest bowiem
sakramentem Kościoła, a więc uprzywilejowanym miejscem działania Boga na
ziemi. Rodzina zanurzona w relację Chrystusa do Kościoła czerpie środki zbawienia dla poszczególnych jej członków. Wszystko to sprawia, że rodzina jednoczy się więzami miłości na wzór Trójcy Świętej. Więzy te zapewniają właściwy
19

Por. Tamże, nr 58.
Por. Tamże, nr 59.
21
Por. Tamże, nr 65.
22
Por. Tamże, nr 65.
20
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rozwój osobowy dzieci, ale również wpływają na dojrzewanie rodziców do swej
roli. Dzięki temu rodzina staje się przestrzenią dialogu, w której każdy znajduje
zrozumienie i akceptację. Wszystko to czyni z rodziny strażnika życia. Rodzice,
obdarzeni darem życia, uczą się je przyjmować, a po przyjęciu zdobywają zdolność i siłę do jego ochraniania. Przez swoje świadectwo życia, zwłaszcza w relacji do swych niepełnosprawnych dzieci, rodzice stawiają czoła najpoważniejszym zagrożeniom współczesnej kultury: aborcji i eutanazji.
Analiza celów, zadań, zagrożeń rodziny, prowadzi do uznania w niej Kościoła domowego. Eklezjalny wymiar życia rodziny odpowiada jej zaangażowaniu we współpracę z Bogiem, podjętą w celu zrodzenia i ochrony nowego życia.
W ten sposób rozszerza się panowanie Boga na ziemi, aż po ostateczne spełnienie wszystkiego w Trójcy. Uświęcająca moc Boga obecna w darze Ducha Świętego, prowadzi do szczęścia rodziny i ich poszczególnych członków. Świętość
staje się powszechna jak chleb, jak zwykłe zadania dnia codziennego, podejmowane przez miliony rodzin na świecie. Stąd można powiedzieć, że zarzuty wobec
rodziny chrześcijańskiej, czynione przez niektóre środowiska, są chybione. Często ich źródłem jest nieznajomość lub niezrozumienie nauki Kościoła na temat
małżeństwa i rodziny.
Streszczenie
Znamienny jest fakt, iż podczas Mszy kanonizacyjnej Ojciec Święty Franciszek nazwał Jana Pawła II papieżem rodziny. Analizując bowiem myśl polskiego papieża, nie można nie zauważyć, jak wiele miejsce w jego nauczaniu
zajmuje rodzina i jej problemy. Teologiczne korzenie tej myśli sięgają w pierwszym rzędzie chrystologii, aby odkryć sens trynitarnej miłości Boga, a wreszcie
by pokazać, że rodzina jest „domowym Kościołem”. Myśl Jana Pawła II o rodzinie, jej problemach, celach i zadaniach, ujawnia swój chrystologiczny wymiar w
stwierdzeniu, że Chrystus oddał swoje życie za Kościół. Skoro rodzina nazwana
jest przez Jana Pawła II „domowym Kościołem”, to relacja wzajemnej służby w
rodzinie i dla rodziny, powinna wyglądać podobnie jak w przypadku Chrystusa i
Kościoła. Relacja Chrystusa do Kościoła powinna być paradygmatem relacji
panujących w małżeństwie i rodzinie. Poza tym papież wskazuje na obraz Trójcy
Świętej jako na wzór „bycia dla drugiego”. Podobnie jak Kościół ma swoje źródło i cel w Trójcy, tak samo rodzina składająca się z małżonków i dzieci, powinna charakteryzować się wzajemną miłością i otwartością na siebie. W ten sposób
rodzina staje się miejscem celebracji tajemnicy trynitarnej. Jan Paweł II pokazuje, że teologia dogmatyczna nie jest abstrakcją, ale jej rozstrzygnięcia mogą konkretnie oddziaływać na ludzi i rodziny.
Summary
Ecclesial dimension of the family in the teaching of Saint John Paul II
During the canonization the Holy Father Francis paid tribute to Pope John
II and called him the pope of the family. This is noteworthy because when ana-
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lyzing the thought of John Paul II it is impossible to overlook how much space in
his teaching is the family and its problems. The theological roots of this idea
relate mainly to Christology, that is to discover the meaning of the Trinitarian
love of God and to finally demonstrate that the family is the “domestic Church.”
The thought of John Paul II about the family, its problems, objectives and
tasks, reveals its Christological dimension, especially when stating that Jesus
gave his life for the Church. Since the family was referred to as the “domestic
Church” by John Paul II, the relation of mutual service in the family and for the
family should resemble the relation between Jesus and the Church. The relation
between Jesus Christ and the Church should be the paradigm of relationships
present in marriage and family.
What is more, the Pope points attention to the image of the Trinity as a
model of “being for the other”. Just as the Church has its source and destination
in the Trinity, the same family consisting of spouses and children should be characterized by mutual love and openness to each other. In this way the family becomes a place for the celebration of the mystery of the Trinity. John Paul II
shows that dogmatic theology is not an abstraction and its outcome can significantly affect people and families.
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Ks. Mieczysław Różański (UWM)
Procedura rozwiązania małżeństwa w Kodeksie Cywilnym Napoleona
Wstęp
Francuski Kodeks Cywilny ogłoszony w 1804 r. przez Napoleona stał się
wzorcem rozwiązań w wielu dziedzinach prawa cywilnego dla innych krajów
europejskich. Jako pierwszy z nowożytnych europejskich kodeksów cywilnych
wprowadził on pełną laicyzację małżeństwa, które rozumiał jako umowę cywilną
pomiędzy mężczyzna i kobietą1. Konsekwencją takiego rozumienia małżeństwa
było przyjęcie rozwodu, czyli trwałego rozłączenia męża i żony od tzw. łoża i
stołu. Choć jak zaznaczał jeden z twórców kodeksu Planiol: „rozwód jeżeli w
ogóle jest złem, to jest on złem koniecznym, gdyż jest lekarstwem na jeszcze
większe zło. Zabronienie rozwodu jest tym samym, co zabronienie amputacji, ze
względu na pozbawienie chorego członka”2. Prawnicy w tamtym czasie sam fakt
rozwodu traktowali jako zło konieczne, które szło o jeden krok dalej od orzekania o separacji na czas nieokreślony. Wówczas to, co prawda istniało małżeństwo, ale małżonków nic już ze sobą nie łączyło. Instytucja separacji pozostała w
zapisach kodeksowych, a oprócz niej wprowadzono rozwody. Podobnie tłumaczył tę problematykę F. K. Szaniawski3 na posiedzeniu Szkoły Praw w dniu 27
marca 1811 r. „Prawo uważa rozwód jako wielce szkodliwy, niżeli pożyteczny
narodowi ludzkiemu, jest to złe, które czasem, dla przyczyn bardzo ważnych
cierpiane i dozwalane bywa, aby zapobiec większemu jeszcze złu (.…). Przedmiot ten mnogością warunków i formalności jest otoczony, ażeby ile można
uprzedzić omyłki, niestałość przedsięwzięć, nadużycia i nieprzyzwoitości w lekkomyślnym zawieraniu związku, który po śmierć trwać powinien. Rozróżnia
prawo nieważność małżeństwa, zupełne jego rozwiązanie choćby waźnem zawarte zostało, i rozdział osób co do wspólnego życia między niemi (…)”4 i dalej
mówił „Bardzo mało jest przyczyn, dla których by na mocy prawa teraźniejszego
można rozwód otrzymać. Oddziela prawodawstwo żądanie rozwodu z wzajemnego stron zezwolenia, od żądania rozwodu z przyczyny oznaczonej. Już tu pra1

Por. M. Różański, Koncepcja małżeństwa w Kodeksie Cywilnym Napoleona, w:
Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowano ks. prof. dr hab. Ryszardowi
Sztychmilerowi z okazji 65 rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Różański, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, s. 314-316.
2
Cyt. za A. Słomiński, Kodeks Napoleona przed sądem czasu, Warszawa 1911, s. 60.
3
Franciszek Ksawery Szaniawski (1768-1830), ksiądz, profesor w warszawskiej Szkole
Prawa i Uniwersytetu warszawskiego; H. E. Wyczawski, Franciszek Ksawery Szaniawski, w:
Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 4, Warszawa 1983, s. 248-250.
4
F. Szaniawski, Jak przepisy Kodexu Napoleona o rozwodach rozumianemi być mają?, Warszawa (b.r.w.), s. 7.
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wo nie wchodzi, czy ważnie był związek zawarty albo nieważnie, ale całą troskliwość swoją na to jedynie natęża, aby przekonać się, ile możności, czy z
dwojga złego mniejsze wybrać, gdzie zdaje się niepodobnym prawie przyzwoite
między stronami pożycie dalsze w małżeńskiej przyjaźni, na ich rozwód pozwolić”5.
Przepisy dotyczące warunków i procedury jego przeprowadzenia zawarte
zostały w księdze pierwszej, tytule VI Kodeksu – O rozwodzie. Obejmował on
artykuły od 229 do 305. Wcześniej, w art. 227 prawodawca określił, jakie są
powody rozwiązania małżeństwa. Wyliczył w nim następujące:
1. Przez śmierć jednego z małżonków,
2. Przez skazanie wydane ostatecznie, jednego z małżonków, pociągające
za sobą śmierć cywilną,
3. Przez rozwód prawnie wydany.
O ile pierwszy z powodów rozwiązania małżeństwa nie potrzebuje żadnego wyjaśnienia, bo dotyczy naturalnego sposobu rozwiązania małżeństwa, to
następny określa sytuację, gdy jeden z małżonków, z uwagi na popełnione przestępstwo i skazanie go na karę hańbiącą zostaje jednocześnie pozbawiony wszelkich praw cywilnych, czyli według prawa sytuacja jego jest dokładnie taka, jakby
umarł śmiercią naturalną6. Trzeci powód to rozwód, który mógł zostać wydany z
dwóch przyczyn:
1. Z przyczyny określonej
2. Z wzajemnego zezwolenia małżonków.
Każda z tych przyczyn posiadała inną procedurę, która zostanie przedstawiona poniżej.
1. Procedura rozwodu z przyczyny określonej
Przyczyny rozwodu z przyczyny określonej zostały precyzyjnie określone
w Kodeksie. Były nimi:
1. Cudzołóstwo żony, podobnie żona mogła zażądać rozwodu z powodu
cudzołóstwa męża, ale dopiero wówczas, gdy trzymał swoją kochankę we
wspólnym domu7.
2. Przyczynami rozwodu mogły być: gwałt, srogość lub ciężkie obelgi
jednego z współmałżonków względem drugiego8,
3. Skazanie jednego z małżonków na karę hańbiącą (połączoną ze śmiercią cywilną)9.
5

Tamże, s. 11-12.
Człowiek żywy traktowany był jako "umarły wobec prawa", czyli tracił zdolność
prawną, Wówczas dochodziło do otwarcia spadku po nim dla spadkobierców, rozwiązania małżeństwa itp. Śmierć cywilna następowała na skutek skazania na pewne najcięższe
kary (śmierć, dożywotnie roboty, deportacja, banicja).
7
Wszystkie przypisy i cytaty zaczerpnięte z polskiego wydania Kodeksu Napoleona
– Kodex napoleona z przypisami, Warszawa 1811; art. 229, 230.
8
art. 231.
6
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Postępowanie we wszystkich tych przypadkach rozpoczynało się od złożenia skargi rozwodowej w Trybunale, w okręgu w którym małżonkowie zamieszkiwali10. W jej treści powinny zostać wyszczególnione czyny, których dopuścił się współmałżonek na osobie poszkodowanej. Skarga to ponadto musiała
zawierać dowody tych czynów. Małżonek powód składał ją osobiście prezesowi
Trybunału lub jego zastępcy. Istniała możliwość złożenia skargi rozwodowej
przez zastępcę, ale tylko w przypadku choroby tego małżonka. Wówczas do
skargi tej należało dołączyć do świadectwo „dwóch doktorów chirurgów lub
urzędników zdrowia”. W takim przypadku urzędnik Trybunału udawał się do
miejsca zamieszkania chorego współmałżonka, w celu przyjęcia jego skargi 11. Po
wysłuchaniu powoda sędzia czynił uwagi i spostrzeżenia, a następnie spisywał
protokół, który potwierdzał przyjęcie dokumentów do sprawy rozwodowej. Protokół ten podpisywał sędzia, który go sporządził i małżonek składający pozew12.
Po przyjęciu sprawy sędzia najpierw wzywał strony na przesłuchanie, które odbywało się osobiście w oznaczonym dniu i godzinie. Podczas niego przedstawiał obojgu małżonkom, o ile się stawili, lub powodowi, jeśli tylko on sam się
stawił, wszystkie okoliczności i racje, które mogłyby doprowadzić do pogodzenia się stron. Podejmował tym samym działania, aby doprowadzić małżonków do
zgody i aby nadal trwali w związku małżeńskim. Jeśli jego starania nie odniosły
rezultatu, wówczas spisywał protokół z tego przesłuchania i przekazywał zebrane
akta prokuratorowi, a następnie Trybunałowi13. Po otrzymaniu akt i zreferowaniu
sprawy przez prowadzącego sędziego, a także po wysłuchaniu wniosków prokuratora, prezes Trybunału udzielał lub zawieszał pozwolenie na rozpatrzenia
sprawy. Zawieszenie nie mogło przekraczać dwudziestu dni14.
Po udzieleniu pozwolenia na rozpatrzenie sprawy powód na mocy zezwolenia Trybunału pozywał w zwykłej formie, tj. według przepisów proceduralnych
stronę przeciwną do osobistego stawienia się na rozprawę, która odbywała się
przy drzwiach zamkniętych. Do dokumentu pozywającego dołączano odpis skargi rozwodowej wraz z kopiami dowodów15. Po upływie terminu prawnego, bez
względu na to, czy pozwany stawił się, czy też nie, powód osobiście lub w obecności doradcy, jeśli uznał jego obecność za potrzebną, przedstawiał lub polecał
przedstawić pobudki swej skargi rozwodowej i składał dowody wspierające ją, a
także wymieniał świadków, których przesłuchania się domagał16. Jeśli pozwany
stawił się osobiście lub przez pełnomocnika w Trybunale, to mógł on również
przedstawić lub zlecić przedstawienie swoich uwag, dotyczących zarówno mo9
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tywów skargi, dowodów składanych przez powoda, a także wskazanych przez
niego świadków. Również małżonek - powód miał prawo do przedstawienia
świadków17. Następnie spisywano protokół stawienia się stron, ich zeznań i
uwag, a także jeśli takie uczynił, przyznania się powoda 18.
Po tych czynnościach Trybunał wyznaczał rozprawę publiczną. Nakazywał
prezentację akt prokuratorowi i wyznaczał referenta sprawy. Jeśli pozwany nie stawił
się na opisaną uprzednio rozprawę, to obowiązkiem powoda było wręczenie mu
pisma Trybunału zawiadamiającego o czasie rozprawy publicznej. Podczas rozprawy
publicznej, po wysłuchaniu prokuratora Trybunał przede wszystkim wydawał postanowienie dotyczące zarzutu niedopuszczalności skargi19. Jeśli jej nie było, lub ją
odrzucono, to wówczas skargę o rozwód przyjmowano.
Bezpośrednio po przyjęciu skargi rozwodowej, wysłuchaniu relacji sędziego i wysłuchaniu prokuratora Trybunał orzekał w przedmiocie rozwiązania
małżeństwa. Jeśli uznawał ją za przygotowana do sądzenia, to rozstrzygał skargę.
W przeciwnym przypadku dopuszczał powoda do dowodzenia przez niego przytaczanych czynów, a pozwanego do dowodów przeciwnych20. Podczas procesu
strony mogły osobiście w czasie pomiędzy relacją sędziego, a wysłuchaniem
wniosku prokuratora, przedstawić lub zlecić przedstawienie swych wzajemnych
uwag, najpierw co do zarzutów niedopuszczalności, a następnie w głównym
przedmiocie sprawy rozwodowej.
W procesie tym mogli występować w roli świadków krewni stron, poza
dziećmi i wstępnymi, a także służący. Racja tego przepisu polegała na tym, że o
relacjach pomiędzy małżonkami najlepiej wiedzieli ich krewni i służący. Jednocześnie prawodawca uczynił zapis zastrzegający, że Trybunał będzie „miał przyzwoity wzgląd na zeznania krewnych i służących”21. Zeznania świadków składane były na posiedzeniu Trybunału przy drzwiach zamkniętych, w obecności prokuratora, stron i ich doradców lub przyjaciół maksymalnie do trzech osób każdej
ze stron. Oryginalny był przepis dotyczący samego przesłuchania świadków.
Strony mogły zgodnie z art. 254, osobiście lub przez swoich doradców czynić
uwagi i kierować zapytania do świadków. Nie mogły jednak przerywać ich zeznań. Po przesłuchaniu świadków Trybunał wyznaczał rozprawę publiczną, nakazywał prezentację akt prokuratorowi i wyznaczał sprawozdawcę.
W dniu oznaczonym do stanowczego osądzenia sędzia relacjonował sprawę, po czym strony osobiście lub przez swoich doradców mogły czynić uwagi,
następnie prokurator składał wnioski. Wyrok dopuszczający rozwód ogłaszano
publicznie. Powód po ogłoszeniu wyroku był upoważniony przez Trybunał do
udania się do urzędnika stanu cywilnego celem uzyskania ogłoszenia rozwodu22.
17
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Zgłoszenie wyroku powinien był uczynić w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy. Bieg tego czasu zaczynał się:
- do wyroków pierwszej instancji - po upływie terminu do apelacji,
- do wyroków apelacyjnych, po upływie czasu odwołania się do sądu kasacyjnego23.
Małżonek powód, który przekroczyłby ten termin, tracił jednocześnie
prawo do ogłoszenia rozwodu. Ponowne wszczęcie procedury rozwodowej było
możliwe, jednakże nie mogło nastąpić z tych samych powodów, które wcześniej
zostały rozważone przez Trybunał24.
Gdy wniesiona skarga rozwodowa miała za podstawę gwałty, srogość lub
ciężkie obelgi, chociażby była należycie uzasadniona, nie prowadziła bezpośrednio do rozwodu. W takim przypadku przed osądzeniem sprawy upoważniano
żonę do opuszczenia męża, bez obowiązku przyjmowania go u siebie. Natomiast
męża skazywano na płacenie jej alimentów, odpowiednio do zamożności, jeśli
dochody żony nie wystarczyły do zaspokojenia jej potrzeb25. W wypadku, gdy
Trybunał nie orzekł od razu rozwodu, następował rok próby. Jeśli po roku próby
strony nie połączyły się, małżonek powód mógł na nowo pozwać swojego
współmałżonka w celu wydania wyroku stanowczego, orzekającego rozwód26.
Jeśli rozwód był żądany z powodu skazania jednego w małżonków na karę
hańbiącą, która pociągała za sobą „śmierć cywilną”, to formalności wniesienia
sprawy rozwodowej ograniczały się tylko do przedstawienia Trybunałowi urzędowego wypisu wyroku skazującego współmałżonka, oraz zaświadczenia sądu
karnego, że orzeczony wyrok jest ostateczny, czyli że nie może zostać zmieniony
na drodze prawnej27.
Od wyroku Trybunału przysługiwało stronom prawo apelacji. Strona zainteresowana musiała ją złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty
doręczenia wyroku28.
2. Procedura rozwodu z powodu wzajemnego zezwolenia
Niezależnie od rozwodu wypływającego z przyczyny wcześniej wymienionej rozwód mógł nastąpić z powodu wzajemnego zezwolenia, czyli w przypadku, który określony był jako obopólnej chęci małżonków, aby ich związek
został rozwiązany29.
Udzielenie rozwodu z powodu wzajemnego zezwolenia podlegało szeregu
ograniczeniom. Pierwszym z nich był wiek małżonków starających się o taki
rozwód. Z żądaniem rozwodu na podstawie tego tytułu nie mógł wystąpić męż23
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czyzna przed ukończeniem 25 lat, a kobieta 21 lat. Tym samym przepis art. 275
określający powyższy tytuł zamykał drogę do rozwodu ludziom młodym, którzy
krótko tworzyli związek małżeński. Kolejnym ograniczeniem była dopuszczalność wniesienia skargi rozwodowej dopiero po dwóch latach od momentu zawarcia związku małżeńskiego30. Ponadto nie można było rozwiązać małżeństwa,
które trwało dłuższy okres czasu niż 20 lat lub, gdy żona ukończyła 45 rok życia31. To ostatnie zastrzeżenie należy tłumaczyć wolą zapewnienia opieki kobietom starszym. Następnym ograniczeniem kodeksowym było uzyskanie zezwolenia na rozerwanie małżeństwa od własnych rodziców, a w razie ich śmierci przez
swoich żyjących wstępnych32.
Procedura rozwiązania małżeństwa rozpoczynała się od sporządzenia inwentarza i wyceny ich wspólnego majątku, a także spisania i zawarcia układu
pojednawczego33. Małżonkowie zobowiązani byli również do zawarcia pisemnej
umowy, w której musiały znaleźć się odpowiedzi na następujące zagadnienia:
1. Komu powierza się dzieci w czasie próby lub po orzeczeniu rozwodu
2. Wyznaczenie domu, w którym ma zamieszkać żona w czasie próby
3. Wyznaczenie wysokości alimentów, które mąż będzie płacił żonie w
czasie próby, o ile ona sama nie posiada dostatecznych środków34.
Po dokonaniu opisanych powyżej czynności małżonkowie stawiali się
osobiście przed sędzią Trybunału swojego okręgu, tj. miejsca właściwego do
zamieszkania, i składali przed nim oświadczenie o chęci rozwodu z powodu wzajemnego zezwolenia. To oświadczenie składane było w obecności dwóch notariuszów, których przyprowadzali ze sobą35. Sędzia po wysłuchaniu oświadczeń
stron zobowiązany był do udzielenia im pouczeń i podjęcia próby skłonienia ich
do pozostania w związku małżeńskim. Następnie dawał im do przeczytania przepisy kodeksowe o zadaniach małżonków, znajdujące się w dziale IV Kodeksu, i
wskazywał na następstwa zamierzonego przez nich rozwodu 36. Jeżeli te działania
nie odniosły skutku, to wydawał im zaświadczenie o tym, że żądają rozwodu i
wzajemnie się na niego godzą. Następnie małżonkowie zobowiązani byli do złożenia następujących dokumentów:
1. Akta urodzenia i dokument zawarcia związku małżeńskiego
2. Akty urodzenia dzieci żyjących, a w przypadku ich śmierci także ich
akty zgonu
3. Urzędowe zaświadczenie ojców i matek małżonków lub ich żyjących
wstępnych, stwierdzające, że z wiadomych powodów upoważniają syna lub cór30
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kę, wnuczka lub wnuczkę do żądania rozwodu i wyrażają na to zgodę. Wstępni
małżonków uważani byli przez sąd za żywych do czasu złożenia odpowiednich
dokumentów stwierdzających ich śmierć37.
Po przedłożeniu tych dokumentów notariusze spisywali protokół, w którym stwierdzali wykonanie przepisów. W protokole tym znajdowało się także
zalecenie dla żony, aby w ciągu 24 godzin przeniosła się do umówionego wcześniej domu odosobnienia i pozostawała w nim do czasu orzeczenia rozwodu38.
Jedno takie oświadczenie rozwodowe małżonków nie było wystarczające dla
orzeczenia rozwodu. Prawodawca chciał się upewnić czy postanowienie małżonków jest trwałe i niezłomne. Dlatego też powtarzano całą tę procedurę w ciągu
dwóch tygodni, każdego z następujących miesięcy: czwartego, siódmego i dziesiątego przy zachowaniu tych samych formalności. Strony musiały też za każdym razem składać dowód urzędowy zgody ich ojców i matek lub innych wstępnych żyjących, że trwają nadal w tym postanowieniu39. W ten sposób upłynąć
musiał rok od daty pierwszego oświadczenia. Dopiero po roku i dwóch tygodniach małżonkowie, każde z nich przyprowadzało ze sobą dwóch przyjaciół
(osoby znaczniejsze osób w okręgu), które miały ukończone 50 lat i razem z nimi
złożą przez sędzią uwierzytelnione wypisy z czterech protokołów spisanych podczas każdego stawienia się w sądzie, które obejmowały ich wzajemne zezwolenie
na dokonanie rozwodu. Następnie małżonkowie ci domagali się od sędziego,
każde oddzielnie, ale w obecności drugiego współmałżonka i zebranych łącznie
czterech przyjaciół, o orzeczenie rozwodu40. Na tym posiedzeniu sądu, tak samo
jak na etapie wcześniejszym, zarówno sędzia jak i obecni przyjaciele namawiali
małżonków do pozostania w związku małżeńskim. Jeżeli małżonkowie nadal
trwali w swoim zamiarze, to wydawano im dowód żądania orzeczenia rozwodu i
złożenia dokumentów. Następnie pisarz Trybunału sporządzał protokół, który
podpisywali małżonkowie, a także sędzia, pisarz i cztery zaprzyjaźnione osoby41.
Sędzia przedstawiał ten protokół prokuratorowi, który sporządzał wniosek sprawy rozwodowej. Wniosek ten zawierał informacje, o tym, że w czasie złożenia
przez małżonków pierwszego oświadczenia zostały spełnione prawne przesłanki
do orzeczenia rozwodu z powodu wzajemnego zezwolenia. Na rozprawie Trybunał sprawdzał zachowanie przepisanych formalności i okoliczności faktyczne. Po
ustaleniu jednego i drugiego orzekał rozwód i odsyłał strony do urzędnika stanu
cywilnego, aby ten dokonał jego ogłoszenia. Jeżeli wyrok był negatywny dla
stron, czyli rozwód nie został orzeczony, to Trybunał musiał podać pobudki swojego stanowiska42. Apelacja od wyroku negatywnego była możliwa, o ile założyły ją obydwie strony. Każda z nich musiała uczynić to oddzielnie najwcześniej w
37
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10 dni od daty wyroku pierwszej instancji, a najpóźniej 20 dni43. Natomiast, gdy
rozwód był orzeczony, rozwiedzeni mogli zawrzeć nowy związek małżeński
dopiero po trzech latach od daty orzeczenia rozwodu44.
Na mocy wyroku orzekającego rozwód strony w ciągu 20 dniu od daty jego orzeczenia powinny stawić się osobiście przed urzędnikiem stanu cywilnego,
aby ten ogłosił rozwód. Jeżeli nie uczyniły tego w oznaczonym terminie, to wyrok Trybunału uważany był jako niedoszły45.
Cała ta skomplikowana procedura udzielania rozwodu z powodu wzajemnego zezwolenia wskazuje na to, że prawodawca pragnął, aby nie było żadnych
wątpliwości, że małżonkowie istotnie pragną rozwiązać zawarty uprzednio związek małżeński i że ich wola pod tym względem jest nieugięta. Temu miały służyć
cztery protokólarne oświadczenia, czas trwania procedury przekraczająca okres
jednego roku, upoważnienie wstępnych i zaangażowanie czterech zaprzyjaźnionych osób. Przeprowadzony z zachowaniem takiej procedury rozwód miał charakter definitywny. W konsekwencji rozwiedzeni małżonkowie nie mogli ponownie zawrzeć ze sobą związku małżeńskiego46.
Streszczenie
Kodeks Cywilny Napoleona wprowadził laicyzacje małżeństwa rozumianego jako umowę cywilną między mężczyzną i kobietą. Konsekwencją takiego
rozumienia małżeństwa było wprowadzenie rozwodu (art. 229-305). Rozwód
mógł być wydany z dwóch przyczyn. Z przyczyny określonej – gdy powodem
rozpadu małżeństwa było cudzołóstwo, gwałt, srogość i skazanie jednego z małżonków na karę śmierci cywilnej. Drugą przyczyną było wzajemne zezwolenie
małżonków. Każdy z tych powodów posiadał specjalną procedurę. W pierwszym
przypadku, procedura opierała się na przestawieniu przez powoda dowodów
świadczących o cudzołóstwie lub przemocy, jakiej doznawał. Drugi natomiast
był bardziej skomplikowany i obwarowany formalnymi procedurami. Trwał on
ponad jeden rok i wymagał kilkakrotnego stawiania się małżonków przed Trybunałem, aby oświadczyli niezmienność decyzji o zakończeniu małżeństwa.
Summary
Procedure of dissolving the marriage in the Napoleonic Civil Code
The Napolenic Civil code has introduced the secularization of marriage,
understood as the civil contract between a husband and a wife. In consequence,
the term of marriage dissolving was introduced (Art 229-305). The dissolving,
understood as a divorce could have been declared for two reasons. For a specified
reason- when the reason of the marriage breaking was adultery, rape, ruthlessness
43
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and sentencing one of the spouses for a civil death. The other reason could have
been the mutual permission of both the spouses. Each of these reasons has had
the specific procedure. In the first case, the procedure was based on showing the
proves of adultery or violence which the plaintiff has suffered from. The other
was more complicated and hedged with formal procedures. It lasted for over one
year and required several presences of both the spouses before the Tribunal, so as
they can prove the invariability of the marriage dissolving decision.
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Paweł Bucoń (KUL)
Prawne możliwości i bariery wspierania rodziny doświadczającej przemocy
domowej
Wstęp
Ochrona oraz wspieranie osób i rodzin doświadczających przemocy domowej (przemocy w rodzinie) jest aktualnie jednym z bardziej doniosłych i eksponowanych problemów społecznych. Władze publiczne, organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny różnego szczebla, kościoły i związki wyznaniowe,
prywatne osoby podejmują szereg inicjatyw starając się przeciwdziałać przemocy
domowej. Istotnym elementem zwalczania tego negatywnego zjawiska jest też
stanowienie przepisów skutecznie chroniących i wspierających osoby i rodziny
doświadczające przemocy, kreujących spójny i funkcjonalny system profilaktyki
i przeciwdziałania przemocy.
Sąd Najwyższy sformułował pogląd, wielokrotnie potem potwierdzany, że
rodzina będąca podstawową komórką struktury społecznej, spełniającą doniosłe
funkcje w zakresie biologicznego rozwoju narodu oraz wychowania młodego
pokolenia na prawych obywateli, powinna być zabezpieczona w systemie ochrony prawnej przed groźnymi czynami godzącymi w jej dobro ze strony członków
rodziny i innych osób, ale jednocześnie zaznaczał, iż przepisy karne są w tej sytuacji środkiem ostatecznym1. Po upływie 30 lat, kierunkowe i zarazem podstawowe uregulowania prawne odnoszące się do ochrony rodziny przed przemocą,
zawarte zostały w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie2.
1. Ogólna charakterystyka ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
zgodnie z art. 17, weszła w życie dnia 21 listopada 2005r.3. Ustawa była kilkakrotnie zmieniana. Szczególnie istotnej nowelizacji dokonano ustawą z dnia 10
czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010r.4.

1

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. VI KZP 13/75,
OSNKW 1976, nr 7–8, poz. 86.
2
Dz.U. Nr 180, poz. 1493.
3
Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.
4
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842).
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie5
zawiera preambułę (łac. praeambulus – idący przodem)6, która w uroczysty sposób odwołuje się do aksjologicznych motywów jej uchwalenia. Wskazuje to na
polityczny, a nie normatywny, charakter preambuły7. Jednym z celów ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy jest zatem zapewnienie wszystkim obywatelom równego traktowania i poszanowania ich praw i wolności oraz zwiększanie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie8.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy zakresem przedmiotowym obejmuje
między innymi formy bezpłatnej pomocy udzielanej osobie dotkniętej przemocą
w rodzinie. Ich podstawowy katalog wskazany został w art. 3 ust. 1 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy9. Ponadto, określa zadania służb, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie10.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy określa ustawowe znamiona przemocy w rodzinie, wskazując przy okazji zakres podmiotowy jej stosowania. Definiuje ją przez jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny (osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego11, a także innych osób wspól5

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr
180, poz. 1493 z późn. zm.), dalej jako ustawa o przeciwdziałaniu przemocy.
6
J. Sondel, Słownik łacińsko – polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 767.
7
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2007, s. 10.
8
Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146)
wprowadza się następujące zmiany: 1) preambuła otrzymuje brzmienie: ,,Uznając, że
przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i
zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek
zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:".
9
Art. 3 ust. 1. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy,
w szczególności w formie: 1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego,
socjalnego, zawodowego i rodzinnego; 2) interwencji kryzysowej i wsparcia; 3) ochrony
przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 4) zapewnienia osobie
dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania
zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą
przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.
10
Art. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.
11
Art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz.
553 z późn. zm. (dalej jako k.k.) brzmi: „Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstęp-
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nie zamieszkujących lub gospodarujących), w szczególności narażające te osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u
osób dotkniętych przemocą (art. 2)12. Definicja przemocy w rodzinie wychodzi
poza opis znamion czynu zabronionego z art. 207 § 1 – 3 k.k.13 (znęcania)14 i
obejmuje nieprzypadkowe zachowania naruszające wolność jednostki, naruszające społeczne normy wzajemnych kontaktów międzyludzkich, powodujące fizyczne albo psychiczne szkody15.
Przemocą mogą być zachowania zarówno powtarzalne (trwałe), jak i jednorazowe, ale o dużym natężeniu naganności, bezprawia, będące zarówno działaniem jak i zaniechaniem. zachowania muszą być umyślne, czyli intencjonalne i
zamierzone. Przemocy można się dopuścić wyłącznie wobec członka rodziny. Są
nimi, poza osobami najbliższymi, także inne osoby wspólnie zamieszkujące lub
gospodarujące nie powiązane więzami pokrewieństwa lub innymi więzami rodzinnymi. Taka definicja przemocy w rodzinie obejmuje szeroki i nieokreślony
zakres osób. Alternatywne ujęcie przesłanek wspólnego zamieszkiwania lub gospodarowania osób, oznacza, że za członków rodziny może być uznana grupa
studentów wspólnie wynajmujących mieszkanie16.

ny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”.
12
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) członku rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą; 2) przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe
albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a
także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
13
Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad
inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo
nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
14
J. Polanowski, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2012, s. 121.
15
I. Pospiszyl, Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999r., s.16.
16
K. Dudka, Środki zapobiegawcze stosowane wobec sprawców przemocy w rodzinie, WPP 2006, nr 2, s. 44 i n.
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Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej17 lub ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 18, które to akty normatywne wyraźnie odnoszą się w swej treści do przemocy w rodzinie19. Takie odesłanie zrodziło obawy, że będzie utrwalał się stereotyp niezasadnie łączący przemoc w rodzinie z
nadużywaniem alkoholu, biedą i marginesem społecznym20.
2. Prawne możliwości wspierania rodziny
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nie zawiera zupełnego i wyraźnego
katalogu „uprawnień” rodziny przemocowej albo też wszystkich możliwych
działań na rzecz jej wspierania. Zakres tej pomocy można jednak wyinterpretować z przepisów regulujących zadania służb społecznych, zasad postępowania
wobec osób dotkniętych przemocą oraz zasad postępowania wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie.
Można zatem uznać, że rodzinom doświadczającym przemocy udziela się
bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:
1) interwencji kryzysowej, wsparcia i specjalistycznego poradnictwa,
2) ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom
stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami
rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby
pokrzywdzonej,
3) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu
prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w
uzyskaniu mieszkania,
4) podejmowania przez zespół interdyscyplinarny interwencji w środowisku
wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”,
5) zobowiązania sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania,
6) obowiązku przedstawicieli służb społecznych oraz świadków przemocy
złożenia zawiadomienia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.
3.1. Interwencja kryzysowa, wsparcie i specjalistyczne poradnictwo
Zgodnie z art. 46 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany do17

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z
późn. zm.), dalej jako ustawa o pomocy społecznej.
18
Dz.U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm..
19
S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2008, s. 78.
20
M. Płatek, Prawnoporównawcze aspekty projektu ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, Studia Juridicia 2005, t. 44, s. 307 i n.
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chód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia
społecznego, ochrony praw lokatorów. W świetle art. 47 powołanej ustawy, interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego
radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan
chronicznej niewydolności psychospołecznej. Podstawą zastosowania interwencji
jest przeżywanie jakiegoś rodzaju kryzysu psychicznego. Według aktualnych
koncepcji psychologicznych kryzys oznacza przejściowy stan nierównowagi
wewnętrznej, wywołany przez krytyczne wydarzenie lub wydarzenie życiowe,
wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć21. W przypadku braku natychmiastowej interwencji pojawia się duże prawdopodobieństwo przejścia osoby w kryzysie w stronę negatywnych rozwiązań z postępującą dezintegracją i patologizacją zachowań, z zagrożeniem własnego życia włącznie22. Doświadczenie przemocy w rodzinie jest takim kryzysem psychicznym.
Celem interwencji kryzysowej jest uniknięcie takiej niewydolności psychospołecznej w oparciu o świadczenia i usługi wymienione w art. 47 ust. 3
ustawy o pomocy społecznej23 - udzielanie natychmiastowej specjalistycznej
pomocy psychologicznej(obligatoryjnie), a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3
miesięcy. O dodatkowym charakterze tych ostatnich świadczeń przesądza zwrot
jakim posłużył się ustawodawca – „w zależności od potrzeb” oraz „w sytuacjach
uzasadnionych”. Pozostawia to organowi duży „luz decyzyjny”. Zawsze bowiem
należy zastanowić się jakiemu celowi ma służyć to swobodne uznanie administracyjne, jaka jest ratio legis przepisu24. Może to jednak prowadzić do niezasadnego różnicowania zakresu usług dla rodzin doświadczających przemocy. Przepisy ustawowe stanowią jedynie, i to niejednolicie, o najbardziej podstawowych
kwestiach dotyczących poradnictwa specjalistycznego i interwencji. Brak jest
rozporządzeń wykonawczych do ustawy normujących tryb i standardy udzielania
pomocy rodzinom doświadczającym przemocy domowej.
Świadczenia obligatoryjne i fakultatywne w ramach interwencji kryzysowej częściowo pokrywają się ze specjalistycznym poradnictwem – prawnym,
21

W. Badura – Madej, Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzysowej,
[w:] Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, red. W. Badura – Madej, Warszawa
1996, s. 16.
22
D. Kubacka – Jasiecka, Interwencja kryzysowa z perspektywy psychosocjokulturowego paradygmatu kryzysu, [w:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna, red. D.
Kubacka – Jasiecka, K. Mudyń, Toruń 2005, s. 149.
23
Art. 47 ust. 3. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.
24
E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1997, s. 132.
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psychologicznym i rodzinnym, jako odrębnym świadczeniem pomocy społecznej, o którym mowa w art. 46 ustawy o pomocy społecznej25.
W literaturze istnieje spór co do zakresu przedmiotowego poradnictwa
prawnego, co wpływa na niejednolitą praktykę. Art. 46 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej definiując poradnictwo prawne ogranicza je do udzielania informacji
o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów. Podkreśla się, że swobodne poszerzenie tego zamkniętego wyliczenia spraw jest bezprawne i prowadzi
do działania obok przepisów o zawodach prawniczych: radców prawnych i adwokatów26. Z uwagi jednak na to, że w ramach interwencji kryzysowej oraz w
art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy stanowi się tylko ogólnie
o poradnictwie prawnym, dopuszcza się również możliwość udzielania porad
prawnych z innych gałęzi prawa. W przypadku podejmowania interwencji kryzysowej związanej z informacją prawną jej zakres może obejmować także dziedziny prawa pominięte w art. 46 ust. 2 ustawy, takie jak prawo administracyjne,
prawo karne, cywilne, wykroczeń27. Taka wykładnia tych przepisów wydaje się
jedyną logiczną i racjonalną. Trudno bowiem wyobrazić sobie dla przykładu
pomoc prawną ofierze przemocy w rodzinie (pokrzywdzonej przestępstwem
znęcania się) bez udzielania jej porady prawnej z zakresu prawa karnego – materialnego i procesowego. Poradnictwo prawne nie może być ograniczane jedynie
do niektórych kategorii spraw. Konieczna jest taka obsługa prawna osób i rodzin,
która obejmie swoim zakresem wszystkie gałęzie prawa. Tylko pod tym warunkiem świadczona będzie kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w uregulowaniu ich sytuacji prawno – rodzinnej, bytowej i ekonomicznej. Z poglądem takim
koresponduje też obowiązek, wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego, informowania osób potrzebujących pomocy o przysługujących im uprawnieniach, udzielania porad i wskazówek28.
Innymi, obok poradnictwa prawnego, świadczeniami dla ofiar przemocy
są: poradnictwo medyczne, zawodowe, rodzinne oraz socjalne. To ostatnie obejmuje udzielanie porad z obszaru świadczeń zabezpieczeniowych – rent, świadczeń przedemerytalnych, instytucji socjalnych prawa pracy – zapomogi pieniężnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sposobu dochodzenia roszczeń o charakterze socjalnym, sposobu funkcjonowania grup społecznych 29, a
zatem także dotyczy informowania członków rodziny o różnym statusie zawodowym i w różnym wieku o ich uprawnieniach.

25

S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa
2008, s. 218.
26
W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa
2008, s. 230.
27
W. Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009, s. 326.
28
I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Kraków 2009, s. 188.
29
W. Maciejko, Instytucje…, op. cit., s. 325.
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Fakultatywnym świadczeniem interwencji kryzysowej, znajdującym zarazem podstawę prawną w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, jest udzielenie
schronienia lub schronienia ze wsparciem. Występuje ono zatem w dwóch postaciach. Podstawą takiego podziału jest art. 47 ust. 430 ustawy o pomocy społecznej, który matkom z dzieckiem daje możliwość korzystania ze schronienia oraz
wsparcia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi albo w domu dla kobiet w
ciąży. Ta wyjątkowa kategoria społeczna obowiązkowo korzysta ze wsparcia, a
głównym celem jest odizolowanie starających się o pomoc rodzin od sprawców
przemocy w rodzinie i przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.
3.2. Ochrona przed dalszym krzywdzeniem członków rodziny
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w art. 4 przewiduje, że wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie używa się środków mających na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne. Środkami tymi są: uniemożliwienie osobom stosującym
przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny
mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. Kodeks karny umożliwia sądowi orzeczenie obowiązku powstrzymania
się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego
lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne
przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do
Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób
chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować31.
Zapewnieniu bezpieczeństwa rodzinom przemocowym służyć ma także
zobowiązanie sprawców przemocy do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych. Są one prowadzone w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizujących, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw,
która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy. Podstawową słabością
jest jednak sposób kwalifikowania sprawców przemocy w rodzinie do udziału w
takich programach. Sądy rodzinne w oparciu o art. 109 § 1 i § 2 pkt 1 kodeksu

30

Art. 47 ust. 4. Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi
albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.
31
Por. art. 41a. k.k.
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rodzinnego i opiekuńczego32 mogą zobowiązać rodziców do określonego postępowania, a tym samym i skierować do uczestnictwa w odpowiednim programie.
Rodzice jednak najczęściej nie korzystają z takiej możliwości. Podobnie postępują sądy karne, które zgodnie z art. 72 § 1 pkt 6a k.k. zawieszając wykonanie kary
pozbawienia wolności, mogą zobowiązać skazanego do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych. W konsekwencji uczestnictwo osób w programie wynika wyłącznie z ich osobistej dobrej woli. Skutkuje to niewielkim ułamkiem osób kwalifikowanych do takich programów – mniej niż 2 % sprawców33.
3.3. Pomoc w uzyskaniu mieszkania
Art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy stanowi, że osobie
dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowania
wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, zapewnia się pomoc w uzyskaniu mieszkania. Przepis ten stanowi wyłącznie deklarację podejmowania przez władze
publiczne określonych działań, a nie normę prawną. I nawet taka regulacja
wzbudzała wątpliwości ustawodawcy czy nie będzie ona stanowić podstawy do
roszczenia o przyznanie mieszkania34. Nie idą za nią żadne konkretne zmiany w
innych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego35, albo uprzywilejowane traktowanie rodzin doświadczających przemocy w
sprawach o uzyskanie lokalu socjalnego czy komunalnego na podstawie aktów
prawa miejscowego36. Przepis jest zatem zbędny, a nawet może spowodować u
osoby doświadczającej przemocy kolejne rozczarowanie, poczucie krzywdy, tym
razem ze strony państwa czy samorządu lokalnego.
3.4. Działania zespołu interdyscyplinarnego

32

Art. 109 § 1. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm., (dalej jako: k.r.o.) przewiduje, że jeżeli dobro dziecka
jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Sąd opiekuńczy może w
szczególności: zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w
szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną,
skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki
albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących
rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania
wydanych zarządzeń.
33
A. Mrozik, E. Rutkowska, I. Stefańczyk, Kogo chronimy przed przemocą? Dwa
lata ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Raport krytyczny, Warszawa 2007, s. 29.
34
S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011, s. 76.
35
Dz.U. z 2014r., poz. 150 z późn. zm..
36
Zob. Uchwała Nr 462/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012r. w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (Dz. U. Województwa Lubelskiego 2012, poz. 2001).
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Zespół interdyscyplinarny powoływany jest przez wójta. Jego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia ośrodek pomocy społecznej37. Skuteczna i
szybka pomoc dla osoby doświadczającej przemocy powinna bowiem być
świadczona jak najbliżej jej miejsca zamieszkania 38.
Jak sama nazwa wskazuje zespół interdyscyplinarny jest miejscem współdziałania, pracy specjalistów różnych dziedzin, albowiem kompleksowe zajęcie
się takim problemem przez pojedyncze osoby przerasta ich wiedzę, doświadczenie i możliwości39. Zespoły interdyscyplinarne to przede wszystkim forma pracy,
znana z interwencji kryzysowej, która opiera się na współpracy służb oraz na
wieloaspektowym podejściu do problemu przemocy w rodzinie40. Zespoły nie są
jednostkami organizacyjnymi w strukturach administracji publicznej 41. Brak uregulowania statusu prawnego zespołów (przyznania kompetencji i wyposażenia w
środki niezbędne do wykonywania powierzonych zadań) jest oceniane bardzo
krytycznie42 i wskazywane jako przyczyna nieskuteczności działań zmierzających do wspierania rodzin przemocowych.
Zespół interdyscyplinarny w sposób ogólny zajmuje się problemem przemocy jako zjawiskiem, strategicznym planowaniem, ale może tworzyć grupy
robocze, na których spoczywa obowiązek pracy z konkretnym przypadkiem
przemocy w rodzinie43. W praktyce jednak zespoły bardzo często zajmują się
indywidualnymi sprawami, ze szkodą dla prowadzenia ogólnej profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy diagnozowania tego zjawiska. Sam ustawodawca zdaje się posługiwać zamiennie pojęciami „zespół interdyscyplinarny”
i „grupa robocza”, co wprowadza chaos terminologiczny.

37

Art. 9a ust. 2 i 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.
S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny …, op. cit., s. 90.
39
M. Zając, Procedura „Niebieskie karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012, s. 133.
40
E. Duchnowska, Rola zespołów interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/284325,Rolazespolow-interdyscyplinarnych-w-przeciwdzialaniu-przemocy-wrodzinie.html#ixzz2rVUOeFz7.
41
Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie procedury „Niebieskie Karty” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=764&Itemid=2
42
Informacja o wynikach kontroli - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację
publiczną,
Najwyższa
Izba
Kontroli,
http://www.nik.gov.pl/plik/id,5094,vp,6609.pdf, s. 6.
43
G. Wrona, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy. Komentarz, Ośrodek Informacji
Prawnej Grzegorz Wrona, s. 31.
38
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Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą
odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”44. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie45. Rada Ministrów określiła w drodze rozporządzenia46 procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta”. Istotne jest, że zgromadzona w ramach prowadzonego postępowania dokumentacja może stanowić materiał dowodowy w sprawie o popełnienie
przez sprawcę przemocy czynu zabronionego47.
3.5. Zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania
Wskazany obowiązek może zostać nałożony na członka rodziny wspólnie
zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu
przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, a
osoba dotknięta przemocą zażąda, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania48. Sąd rozpoznaje wówczas sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17
listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego49 o postępowaniu nieprocesowym, a postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna
odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku 50. Co najbardziej doniosłe w tym przepisie to okoliczność, że status prawny lokalu nie ma
żadnego znaczenia, sąd może zobowiązać do opuszczenia lokalu nawet jedynego
jego właściciela51. Nakaz opuszczenia lokalu nie powoduje utraty prawa własności, ma charakter czasowy i może być uchylony. Warto też zwrócić uwagę, że
doprowadzenie do sytuacji, w której ofiara przemocy zmuszona jest przez bezczynność władzy publicznej do opuszczenia wspólnie zajmowanego ze sprawcą
przemocy mieszkania, może również oznaczać ograniczenie jej prawa do korzystania z własności52. Podczas prac legislacyjnych podnoszono, że w innych sys44

Art. 9d. 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej
przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody
osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
45
Art. 9d ust 1 – 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.
46
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245).
47
D. Jaszczak – Kuźmińska, K. Michalska, Zespoły interdyscyplinarne. Procedura
„Niebieskie Karty”, Warszawa 2012, s. 51.
48
Art. 11a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.
49
Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z
2014, poz. 101 z późn. zm.), dalej jako k.p.c..
50
Art. 11a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.
51
J. Polanowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 69.
52
Opinia prawna dotycząca sprawozdania Komisji Polityki i Społecznej i Rodziny (druk
2776) o rządowym projekcie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk 1698) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk 1789), sporządzona dnia
15 marca 2010r. przez prof. dr hab. Eleonorę Zielińską, Opinie Biura Analiz Sejmowych,
http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1698.
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temach prawnych celem zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie doświadczającej
przemocy często korzysta się z instytucji cywilnoprawnych, gdyż są one skuteczniejsze niż środki karne, zwłaszcza gdy przewidziane są krótkie terminy wydania stosownego postanowienia53.
Dodatkowo, nie istnieje już poważny problem dotyczący wykonywania
wyroków sądu nakazujących opróżnienie lokalu przez osoby, które znęcały się
nad rodziną. Jest to skutkiem wyłączenia ochrony wynikającej z art. 1046 § 4
k.p.c. 54 w stosunku do osób znęcających się nad rodziną. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 listopada 2010r., sygn. akt K 19/0655 orzekł bowiem, że
art. 1046 § 4 k.p.c. jest niezgodny z Konstytucją56. Stwierdził, że istnieje konieczność zagwarantowania ochrony członkom rodziny osoby, w stosunku do
której orzeczono nakaz opróżnienia lokalu ze względu na znęcanie się nad rodziną, wykonywany w trybie art. 1046 § 4 k.p.c. Zaskarżony przepis, uniemożliwiając szybkie i sprawne usunięcie sprawcy przemocy ze wspólnie zajmowanego
mieszkania, pozbawiał rodzinę pomocy państwa. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, sprawcy przemocy w rodzinie nie zasługują na taką ochronę. Obecnie,
sprawcy przemocy są od razu eksmitowani do noclegowni, schroniska lub innej
placówki zapewniającej miejsca noclegowe57. Co więcej, mogą być tam eksmitowani nawet w okresie od 1 listopada do 30 marca58.
3.6. Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem
przemocy w rodzinie
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu
przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym
53

Ibidem.
Art. 1046 § 4. Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie
wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z
dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy
dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.
55
OTK 2010, ser. A, nr 9, poz. 96.
56
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
78, poz. 483 z późn. zm.).
57
J. Mikulska, Eksmisja osób znęcających się nad rodziną, Niebieska Linia nr
1/90/2014, s. 15.
58
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) przewiduje w art. 16, że wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31
marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do
którego ma nastąpić przekwaterowanie, jednak w art. 17 dopuszcza wyjątek, zgodnie z
którym: przepisów art. 14 i 16 nie stosuje się, gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.
54
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Policję lub prokuratora. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny
zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie59.
Obowiązek, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy, ma na celu zobowiązanie określonych osób (które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy) do konkretnej reakcji –
złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Zasadniczo jednak naruszenie art. 12
ust. 1 nie wiąże się z żadną prawnokarną sankcją, co poddaje w wątpliwość jego
efektywność oraz prawny i społeczny sens obowiązywania60. Co najwyżej, w
zależności od statusu podmiotu zobowiązanego do złożenia zawiadomienia, możliwe jest ponoszenie odpowiedzialności za nadużycie władzy w związku z niedopełnieniem obowiązku przez zobowiązanego mającego status funkcjonariusza
publicznego (art. 231 k.k.) 61 Natomiast przepis art. 12 ust. 2 nakładający na osoby będące świadkami przemocy w rodzinie obowiązek złożenia zawiadomienia
jest jedynie obowiązkiem społecznym (moralnym) 62.
Zakończenie
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy jest podstawowym i przewodnim aktem normatywnym regulującym ten doniosły problem społeczny. Ustawa tworzy
spójny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez
różnorodne formy ochrony i wspierania osób i rodzin przed przemocą. Pozwala
to stwierdzić, że zasadniczo ustawodawca zrealizował ratio legis ustawy. W
szczegółach jednak, niektóre przepisy pozostają martwe albo nawet mogą hamować skuteczne działania stosownych służb i osób. Okoliczność, że przywołana
ustawa była już kilkakrotnie nowelizowana potwierdza zasadność stałego monitoringu efektywności przyjętych w niej rozwiązań.
Streszczenie
Polski ustawodawca wyodrębnił normatywnie obszar ochrony osób i rodziny przed domową przemocą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Uwzględnił przy tym jej specyfikę jako zjawiska wielopłaszczyznowego,
swoistego kryzysu, wymagającego interdyscyplinarnego i kompleksowego
wsparcia rodziny i jej pojedynczych członków. W konsekwencji, omawianą
ustawą uchwalono różnorodne przepisy oraz instytucje prawne mające na celu
ochronę rodziny przed wszelkimi postaciami jej krzywdzenia. Konieczne jest
jednak doskonalenie poszczególnych form wsparcia i pomocy, w przypadkach
59

Por. art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.
S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny …, op. cit., s. 170.
61
Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia
lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
62
Spurek, jw. s. 168.
60
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występowania rozbieżności w ich stosowaniu, podniesionych w niniejszym opracowaniu.
Summary
Legal opportunities and barriers to support families experiencing
domestic violence
Polish legislator has identified normatively area of protection of persons and
families from domestic violence in the Law on the prevention of domestic violence.
Upheld while its specificity as a multi-faceted phenomenon, a kind of crisis that
requires an interdisciplinary and comprehensive support to the family and its individual
members. Consequently, discussed the law passed various regulations and legal
institutions designed to protect the family against all forms of abuse her. It is, however,
improvement of individual forms of support and assistance, in cases where
discrepancies in their application, put forward in this paper.
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Justyna Krzywkowska (UWM)
Przeszkoda niemocy płciowej w zarysie historycznym
Kwestia niemocy płciowej w przekroju historycznym analizowana pod kątem formowania się przeszkody stanowi treść niniejszego artykułu. W oparciu o
źródła prawa rzymskiego i żydowskiego przedstawiona zostanie najpierw sytuacja, jak traktowano osoby dotknięte impotencją w tych społecznościach w odniesieniu do małżeństwa. Następnie na tym tle ukazany zostanie proces kształtowania się impotencji jako przeszkody w dawnym prawie kościelnym. Przedmiotem dalszego przybliżenia tego zagadnienia będą: Dekretały Grzegorza IX, a
także brewe Cum frequenter Sykstusa V z 1587 roku. Następnie zostanie zarysowana koncepcja przeszkody niemocy płciowej w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku. W ostatniej fazie nastąpi analiza Dekretu z 1977 roku
dotyczącego impotencji pod kątem dokonujących się przeobrażeń prawnych w
tej materii.
1. Impotencja w prawie rzymskim
Prawo rzymskie posiadało swoją definicję małżeństwa zachowaną w Instytucjach Justyniana. Według niej małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, polegającym na szczególnej wspólnocie życia, która powstała w momencie
zaistnienia małżeństwa i trwała dopóki ono istniało1. Trwałość małżeństwa była
jednak bardzo względna, a rozwód stanowił jedno z praw przyznanych przez
społeczność2. Twierdzono więc w tym względzie, że związek małżeński trwa aż
do odwołania zgody inicjującej małżeństwo przez akt przeciwny woli3.
Biorąc pod uwagę powyższe treści, można zrozumieć fakt, że społeczność
rzymska nie uważała zupełnie za celowe, by uznawać impotencję jako przeszkodę do małżeństwa. Łatwość bowiem rozwodów, nawet w postaci oddalenia
współmałżonka (repudium), umożliwiała zerwanie węzła zawartego z osobą dotkniętą niemocą płciową. W ten sposób unikano trudności związanych z dowodzeniem faktu impotencji. Ponadto należy również stwierdzić, że prawo małżeńskie nie stawiało jednoznacznie wymogu dojrzałości płciowej do zawarcia małżeństwa i dlatego, jak się wydaje, nie uważało niemocy płciowej za przyczynę
nieważności małżeńskiej4. Rozwód bowiem szeroko rozpowszechniony pozwalał
1

W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruń 1994, s. 110-111; B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa, Warszawa - Poznań 1981, s. 87.
2
W. Bojarski, Prawo rzymskie, s. 116-118.
3
K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1976, s. 222.
4
H. Insadowski, Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935, s. 57;
S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła Rzymskokatolickiego, Warszawa 1956, s. 171;
M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987, s. 148.
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na rozwiązywanie małżeństwa, a jego forma mogła z łatwością być upozorowana
innym motywem5. Dlatego też w czasach republiki tylko wyjątkowo spotykamy
wzmianki o wypadkach zerwania małżeństwa z tytułu niemocy płciowej. Dopiero w okresie cesarskim pojawiły się w prawie rzymskim częstsze wzmianki o
specjalnej skardze sądowej, która domaga się badań na okoliczność zdolności
seksualnej do małżeństwa, głównie po stronie męża 6.
W dawnym prawie rzymskim spotyka się niezdolnych do posiadania dzieci z natury lub z innych przyczyn. Określano ich wówczas wyrazem spadones i
uznawano w zasadzie za zdolnych do zawarcia małżeństwa. Początkowo w prawie rzymskim wyraz spadones obejmował ogólnie niezdolnych do spłodzenia
potomstwa, a nie do współżycia cielesnego7.
Dopiero w prawie justyniańskim powstaje rozróżnienie niejako dwóch kategorii spadones, a mianowicie spadones castrati i spadones simpliciter. Tylko
pierwsi byli niezdolni do płodzenia potomstwa na skutek kastracji. Dlatego właśnie oni byli stopniowo odsuwani od prawa do wstąpienia w związki małżeńskie.
Natomiast spadones simpliciter mogli zawierać małżeństwo. Wymownym tego
przykładem jest edykt cesarza Leona, w którym zakazał on małżeństw z eunuchami8 i nawet ogłaszał ich nieważność. Należy zwrócić też uwagę, że cesarz
Justynian wydając przepisy w przedmiocie prawa posagowego pozwolił żonie
względnie jej rodzicom na danie rozwodu mężowi, o ile ten ostatni przez dwa
lata od chwili zawarcia małżeństwa był niezdolny do cielesnego współżycia. W
roku 536 termin dwóch lat przedłużono do trzech lat. Odtąd właśnie datuje się w
kanonistyce początek praktyki o nazwie „trzyletniej próby”9.
Z przeprowadzonych rozważań wynika, że niemoc płciowa nie była jednolicie uważana za przeszkodę do małżeństwa. Była ona natomiast zwykłą przyczyną rozwodu.
2. Impotencja w prawie żydowskim
Obok prawa rzymskiego niewątpliwie także prawo żydowskie wywarło
pewien wpływ na ustawodawstwo kościelne w przedmiocie niemocy płciowej
jako przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego. Niestety w prawie żydowskim nie można się doszukać jasnych pod tym względem przepisów10.

5

W. Bojarski, Prawo rzymskie, s. 116.
W. Szafrański, Przeszkoda impotencji w prawie kanonicznym, Włocławek 1964, s. 134.
7
H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?, Warszawa 2000, s. 32-33.
8
Eunuchowie to mężczyźni pozbawieni jąder lub mający je zmiażdżone. H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 34.
9
S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, s. 154; H. Insadowski, Rzymskie prawo…, s.
154; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996, s. 126-127; W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 135-136.
10
S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, s. 169.
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Według prawa żydowskiego eunuchowie byli niezdolni do zawarcia małżeństwa. Podstawą tego zakazu były teksty Pisma Świętego Starego Testamentu11, w następstwie których niepłodność uznawano za wystarczający powód do
rozwodu. W komentarzu talmudycznym podkreślona została, nie tylko niezdolność do aktu małżeńskiego, ale także niezdolność do rodzenia, jako przyczyna
rozwodu12. Przepisy prawa żydowskiego brały wprawdzie pod uwagę niepłodność i niemoc płciową jako podstawy usprawiedliwiające rozwód, to jednak nie
traktowały ich jako przeszkody małżeńskie.
3. Przeszkoda impotencji w okresie przed Dekretami Grzegorza IX
W prawie kościelnym okresu najdawniejszego nie mamy żadnych dokumentów, na podstawie których można byłoby coś pewnego powiedzieć o przeszkodzie niemocy płciowej. Przyczyna tego braku leży w ogólnej zasadzie, że
Kościół stosował normy prawa rzymskiego z pewną modyfikacją13, tj. odrzucając
te prawa, które pozostawały w oczywistej sprzeczności z nauką Kościoła, a więc
głównie przepisy rozwiązujące małżeństwo z powodu niepłodności14.
Pierwsze ślady wypowiedzi, które sugerują, że impotencję traktowano jako przeszkodę znajdujemy u św. Augustyna15. Ten Doktor Kościoła zauważa, że
mąż nie powinien opuszczać niepłodnej żony, wbrew prawu żydowskiemu, które
na to pozwalało. Każe on cierpliwie znosić niepłodność małżeńską traktując ją
jako dolegliwość16.
W wieku szóstym ukazały się w Kościele przepisy, ale tylko apokryficzne,
przypisywane Grzegorzowi Wielkiemu, na temat niemocy płciowej jako przyczyny rozwiązywania małżeństwa17.
Niektórzy przyjmują, że pierwszą wzmiankę o impotencji podaje papież
Grzegorz II w liście do św. Bonifacego w roku 726. Św. Bonifacy zapytał mianowicie, jak Kościół ustosunkowuje się do męża, któremu żona z powodu choroby nie może oddać powinności małżeńskiej. Prawdopodobnie św. Bonifacemu
nie chodziło o niemoc płciową, ile po prostu o żonę, która z powodu choroby jest
niezdolna do obcowania cielesnego z mężem. Papież Grzegorz II stwierdził, że

11

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych,
wyd. 5, Poznań 2000: Rdz 1, 28; Kpł 22, 24; Pwt 23, 1.
12
W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 137.
13
M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 149; tenże, Kanoniczne prawo małżeńskie
okresu posoborowego, Katowice 1976, s. 154.
14
H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 35.
15
Św. Augustyn (Aurelius Augustinus), ur. 13.11.354 r., zm. 28.08.430 r., biskup,
teolog, ojciec i doktor Kościoła, czołowy przedstawiciel patrystyki, główny autorytet
filozofii i teologii chrześcijańskiej do XIII wieku. J. Misiurek, Augustyn, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 1087-1115.
16
H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 35.
17
W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 140.
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jeżeli żona jest chora przed dopełnieniem związku małżeńskiego, wówczas mąż
może ją opuścić, ponieważ nie było tu właściwego małżeństwa18.
Charakterystyczny w tej materii jest również tekst podany przez Gracjana,
pochodzący z 856 r. Chodzi w nim o to, że żona ma prawo poślubić innego mężczyznę, jeżeli jej mąż jest niezdolny do spełnienia swego małżeństwa przez akt
płciowy. Jednakże niemoc ta musi być uprzednia i trwała, a nade wszystko musi
być wykazana środkami przewidzianymi przez prawo i procedurę sądową, która
dużą wagę przywiązywała do zeznań męża. Impotencję męża musiały potwierdzić zeznania pod przysięgą obojga małżonków i zeznania zaprzysiężone siedmiu świadków, pochodzących z najbliższej rodziny. Tekst ten zawiera również
zasadę równego traktowania mężczyzny i kobiety w odniesieniu do tej przeszkody małżeńskiej19.
Do połowy IX wieku prawo kanoniczne definitywnie uznawało istnienie
impotencji na skutek braków organów płciowych. Natomiast od połowy IX wieku mówiło się o niemocy płciowej na skutek innych przyczyn. Było to związane
braniem pod uwagę wpływu złego ducha, uprzedzeń i czarów. Z przyczyn organicznych (instrumentalnych) miała pochodzić impotencja bezwzględna, zaś z
wpływu szatana impotencja tylko względna20. W tym czasie odróżnia się wyraźnie niemoc płciową od niepłodności21. Hinkmar z Reims, mówiąc o nierozerwalności chrześcijańskiego małżeństwa, nie dopuszcza pozostawienia samym małżonka, który okazał się niepłodnym. Należy również wspomnieć o znamiennej
uchwale podjętej na bliżej nam nieznanym synodzie liftyńskim (rok 743 lub
745). Uchwała ta mówi wyraźnie o możliwości zawarcia drugiego małżeństwa
przez żonę, jeżeli jej mąż był niezdolny do współżycia cielesnego 22. Prawdopodobnie Hinkmar z Reims stał na stanowisku niesakramentalności małżeństwa
chrześcijańskiego, które nie zostało dopełnione przez akt cielesny. Z tego stanowiska wynikało, że niemoc płciowa, która istniała w chwili zawierania związku
małżeńskiego i nie pozwalała na spełnienie aktu, mogła być uważana za słuszną
przyczynę rozwiązania małżeństwa. Przeciwko Hinkmarowi zdecydowanie wystąpił Piotr Lombard, który utrzymywał, że z chwilą wyrażenia zgody małżeńskiej, małżeństwo zaistniało jako sakrament 23. Ostatecznie Lombard uznał impo-
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S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, s. 219; W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 140-141; M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 149.
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H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 36.
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S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, s. 219-220; W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 142-143.
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M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 154.
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S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, s. 219; W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 143.
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tencję za słuszną przyczynę nieważności małżeństwa, o ile małżonka nie była
tego faktu świadoma24.
W historycznym rozwoju przeszkody niemocy płciowej decydujący
wpływ odegrały także dwie Szkoły: Bolońska i Paryska. Zwolennicy Szkoły
Bolońskiej (np. Gracjan) byli zdania, że przy impotencji strony były zobowiązane do wspólnego ze sobą zamieszkania jak brat i siostra, jeśli jedna ze stron nie
wiedziała o przeszkodzie współmałżonka. Natomiast Szkoła Paryska (Piotr
Lombard) zarówno w teorii, jak i w praktyce podtrzymywała doktrynę, według
której niemoc płciowa była także przyczyną nieważności małżeństwa, dlatego że
osoba dotknięta niemocą jest niezdolna do wyrażenia zgody na zawarcie związku
małżeńskiego25.
4. Przeszkoda impotencji według Dekretałów Grzegorza IX
Przeszkoda niemocy płciowej zostaje ostatecznie sformułowana w Dekretałach26 Grzegorza IX (1227-1241). Czwarta Księga Dekretałów zawiera specjalny tytuł poświęcony właśnie przeszkodzie niemocy płciowej27. Prawo zawarte w
Dekretałach do czasu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku było normą
postępowania przy rozpatrywaniu spraw o uznanie nieważności małżeństwa z
tytułu impotencji28.
Niemocą płciową nazywa się niemożliwość spełnienia aktu małżeńskiego.
Impotencja może według Dekretałów pochodzić z wad organicznych, zarówno
po stronie kobiety i mężczyzny. Można mówić o naturalnym pochodzeniu niemocy płciowej, jeśli jest brak organów płciowych, a także, jeśli mężczyzna, pomimo normalnego ukształtowania narządów płciowych, dotknięty jest nieuleczalną oziębłością29.
Przeszkoda impotencji w myśl Dekretałów musi być zawsze wykazana
środkami przewidzianymi przez prawo, do których zalicza się: zaprzysiężone
zeznania stron i świadków, próbę trzyletniego wspólnego zamieszkania stron,
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H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 37-38.
Tamże.
26
Dekretały to pisma papieskie, zawierające rozporządzenia precyptywne (nakazy i
zakazy), skierowane do pojedynczych osób lub całych społeczności, głównie w sprawach
dyscyplinarnych. F. Wycisk, Dekretały, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1979,
kol. 1120-1121.
27
Corpus Iuris Canonici (CIC), nazwa grupy 6 ksiąg zawierających normy średniowiecznego prawa kanonicznego. Począwszy od XVI w. do CIC należą: Dekret Gracjana,
Dekretały Grzegorza IX, Księga szósta, Klementyny, Ekstrawaganty Jana XXII i Ekstrawaganty powszechne. A. Vetulani, Corpus Iuris Canonici, [w:] Encyklopedia Katolicka,
t. 3, kol. 597-600.
28
S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, s. 220.
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W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 147-151.
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aby dać możność ewentualnego dopełnienia związku małżeńskiego, a także oględziny cielesne dokonane przez biegłych lub matrony30.
Według Dekretałów małżeństwo może być zerwane, jeżeli do istnienia
impotencji przyznaje się mąż, a potwierdza to również żona, oczywiście po
wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania sądowego. Natomiast, gdyby o
niemocy płciowej mówiła tylko żona, a jej mąż by stanowczo zaprzeczał, wówczas według prawa dekretałowego nie należy dawać wiary żonie, tylko mężowi 31.
Dekretały zatem znają przeszkodę niemocy płciowej, którą należy wykazać środkami przewidzianymi przez prawo.
5. Przeszkoda impotencji według dekretalistów
Uwagę tej przeszkodzie poświęcają także dekretaliści32. Impotencja po
stronie mężczyzny polegała według nich na niemożności dokonania aktu płciowego, natomiast po stronie kobiety polegała ona na niezdolności współżycia z
mężczyzną, ilekroć jest np. pozbawiona pochwy lub jest ona niedrożna. Dekretaliści dzielą impotencję na trwałą i czasową, Znają również niemoc absolutną i
względną33.
Dla udowodnienia niemocy płciowej w przewodzie sądowym dekretaliści
wymieniają następujące środki dowodowe: zeznanie stron pod przysięgą, trzyletnia próba pożycia małżeńskiego, przysięga świadków na okoliczność wiarygodności stron oraz oględziny cielesne, szczególnie przy badaniu niewiast na okoliczność ich dziewictwa34. Niemoc płciowa według dekretalistów stanowi przeszkodę zrywającą z prawa naturalnego, którą powinna cechować trwałość i
uprzedniość i to w stosunku do impotencji organicznej, i funkcjonalnej.
6. Przeszkoda niemocy płciowej w świetle brewe Cum frequenter Sykstusa V
Niewątpliwie dla historii problemu przeszkody impotencji ważne jest pismo papieża Sykstusa V do Nuncjusza w Hiszpanii datowane na 27 czerwca
1587 r.35 Brewe36 Cum frequenter powstał w konkretnym kontekście historycz30

H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 39-40; W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 148-150.
31
W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 148-150.
32
Do najwybitniejszych dekretalistów zalicza się: Bernarda z Pawii (zm. 1213 r.),
Damazego (zm. po 1217 r.), Tankreda z Bolonii (zm. po 1236 r.), Hostienisisa (zm. 1271
r.), innych. F. Wycisk, Dekretaliści, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, kol. 1119-1120.
33
H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 41.
34
W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 151-157.
35
S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, s. 220; M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 155.
36
Brewe to urzędowe pismo papieskie utrzymywane w prostej formie, mniej uroczyste niż bulla, zawierające dekrety, zarządzenia, nadania praw honorowych, przywilejów,
dyspens, odpustów itp. dla pojedynczych osób lub kościołów; sporządza się je w języku
łac. na pergaminie i pieczętuje pierścieniem rybaka; należy do aktów Stolicy Apostolskiej; podpisuje je, zależnie od ważności treści pisma papież, kardynał sekretarz stanu lub
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nym. W XVI w. Hiszpania bowiem zmagała się z problemem dużej ilości eunuchów i spadones, którzy chcieli zawierać lub zawarli już związki małżeńskie. Nie
było jednak jednoznacznej opinii wśród uczonych co do ich zdolności do małżeństwa lub ewentualnej nieważności ich związku37.
Sykstus V w swoim przedłożeniu zwraca uwagę, że eunuchowie i spadones są niezdolni do małżeństwa, ponieważ z ich związku nie ma żadnego pożytku
dla nich samych oraz dla wspólnoty kościelnej. Ich akty seksualne nie tylko nie
zaspokajają pożądliwości seksualnej własnej i kobiet, ale jeszcze ją zwiększają.
Takie postawienie sprawy harmonizuje z nauką o małżeństwie, według której
małżeństwo powinno przynajmniej realizować drugorzędny cel – czyli zaspokojenie popędu38. Zasadniczo przyjmowało się, że kastraci – to ci, którzy od urodzenia albo przed dojrzewaniem byli pozbawieniu jąder, natomiast spadones to
ci, którzy byli pozbawieni jąder po dojrzewaniu. Wśród impotentów wymieniało
się także tych, którzy byli frigidi, czyli nie mieli pociągu seksualnego i nie byli
zdolni do współżycia, a także tych eunuchów i spadones, którzy nie mogąc mieć
kobiet za żony, nie chcą ich także mieć jako siostry (nawiązanie do Dekretałów
Grzegorza IX)39.
Papież Sykstus V nie tylko zakazuje zawierania małżeństw eunuchom w
przyszłości, ale także nakazuje ogłosić nieważność małżeństw przez nich zawartych. Ponadto nakazuje odseparowanie tych małżonków, którzy nie chcą żyć w
czystości. Papież podkreśla, że ci którzy są pozbawieni obu jąder nie mogą zawierać małżeństwa z jakąkolwiek kobietą. Ten zakaz obowiązuje nie tylko wtedy, gdy kobieta nie wiedziała o tym defekcie, ale i także wtedy, gdy ta była go
świadoma40.
7. Przeszkoda niemocy płciowej w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. zawierając podział przeszkód małżeńskich na wzbraniające i zrywające, zaliczył niezdolność płciową do przeszkód
zrywających41, tj. okoliczności, które sprawiają, że osoba staje się z prawa Bożekardynał kanclerz rzymskiego Kościoła. Zob. W. Rybczyński, Brewe, [w:] Encyklopedia
Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1064.
37
H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 42-43.
38
W. Szafrański, Przeszkoda impotencji…, s. 240-258.
39
H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 42-56.
40
Tamże; T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, t. 3, s. 127.
41
Dział omawiający przeszkody małżeńskie jest najbardziej obszerny w tytule kodeksowym poświęconym małżeństwu (kan. 1035-1080). Prawodawca mówi najpierw o
przeszkodach w ogólności (kan. 1035-1057), następnie dopiero precyzuje poszczególne
przeszkody wzbraniające (kan. 1058-1066) i zrywające (kan. 1067-1080). W świetle
KPK z 1917 r. przeszkodami wzbraniającymi są: ślub zwykły, różność wyznania i w
niektórych krajach pokrewieństwo prawne; zrywającymi zaś: wiek młodociany, niezdolność płciowa, istniejący węzeł małżeński, różność religii, święcenia, uroczysta profesja
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go naturalnego czy pozytywnego, czy kościelnego niezdolna do zawarcia małżeństwa42. W świetle Kodeksu słowo „impotencja” oznaczało niezdolność do
dokonania aktu małżeńskiego, w przeciwieństwie do niezdolności zapłodnienia
lub poczęcia, zwanej niepłodnością43.
Należy podkreślić, że pierwszorzędnym celem małżeństwa jest zrodzenie i
wychowanie potomstwa, zaś drugorzędnym wzajemna pomoc i zaspokojenie
popędu44. Małżeństwo bowiem jest wspólnotą trwałą między mężczyzną i kobietą zawartą w celu rodzenia potomstwa45. Zgodnie z Kodeksem małżeństwo jest
uznane i dopełnione, jeżeli między małżonkami miał miejsce akt małżeński, do
którego z natury swej zmierza kontrakt małżeński i przez który małżonkowie
stają się jednym ciałem46. Zrodzenie dziecka jest wydarzeniem głęboko ludzkim i
wysoce religijnym, gdyż angażuje małżonków, a zarazem samego Boga 47.
Pojęcie impotencji wiązało się z przedmiotem zgody małżeńskiej – prawem do ciała i stanowiło niemożliwość wypełnienia tego obowiązku przez akt
seksualny. Niezdolność zaś spełnienia aktu małżeńskiego była podstawą zaistnienia kanonicznej przeszkody niemocy płciowej 48. Na akt małżeński składały
się cztery konieczne elementy: złożenie nasienia; nasienie musiało być prawdziwe; przyjęcie i złożenie nasienia winno dokonywać się w sposób naturalny, czyli
przez erekcję i penetrację pochwy, a to wykluczało sztuczne zapłodnienie; złożenie nasienia winno się dokonywać w pochwie, a to wykluczało onanizm49.

zakonna, uprowadzenie, występek, pokrewieństwo naturalne i duchowe (w niektórych
krajach także prawne), powinowactwo i przyzwoitość publiczna. Codex Iuris Canonici,
Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus,
27.05.1917, AAS 9 II (1917) 3-521.
42
KPK 1917, kan. 1065, 1066, 1067 § 2.
43
S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, s. 168.
44
KPK 1917, kan. 1013 § 1. S. Kosowicz, Ewolucja pojęcia celu małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 31 (1988), nr 3-4, s. 131; H. Stawniak, Uprawnienie – obowiązek zrodzenia i wychowania potomstwa w świetle kanonicznego prawa małżeńskiego, „Prawo
Kanoniczne” 32 (1989), nr 3-4, s. 126-127;
45
KPK 1917, kan. 1082 § 1; Rdz 1, 28; Mt 19, 5; Mk 10, 8; 1 Tym 2, 15.
46
C. Bartnik, Sakrament małżeństwa, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37
(1990), z. 2, s. 101-108.
47
Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia
ludzkiego Humanae vitae, 25.07.1968, nr 8, AAS 60 (1968) 481-503; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio, 22.11.1981, nr 1-13, AAS 74 (1982) 81-191; Jan Paweł II, Encyklika o
wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae, 25.03.1995, nr 43, AAS 87
(1995) 401-522. Także Z. Grocholewski, Sakrament małżeństwa: fundament teologiczny
prawodawstwa kościelnego, „Prawo Kanoniczne” 40 (1997), nr 1-2, s. 175-200.
48
W. Pawelczak, Prawo małżeńskie, cz. 1, kan. 1012-1143, Poznań 1950, s. 5-6.
49
H. Stawniak, Niemoc płciowa…, s. 64; F. Bączkowski, J. Baron, W. Stawinoga,
Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, wyd. 3, Opole 1958, s. 217.
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Mężczyzna nie był zdolny do tak określonego aktu, gdy pozbawiony był
prącia albo obu jąder. Również zwykłe dwustronne uszkodzenie nasieniowodów
było kwalifikowane jako impotencja płciowa, podobnie brak lub niedostateczny
wzwód prącia z powodu różnych chorób50. Istnienie niemocy płciowej u kobiet
nie podlegało wątpliwości w przypadku braku pochwy, całkowitym jej zamknięciu, znacznym jej niedorozwoju i przy tzw. pochwicy51. Bardzo istotnym elementem było również wymienienie cech przeszkody niemocy płciowej; bowiem tylko niemoc uprzednia, trwała, absolutna czy też względna powodowała, że zawarte małżeństwo było nieważne52.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. wyraźnie mówi o pochodzeniu
niemocy płciowej z prawa naturalnego. Ewidentną konsekwencją tego stanowiska było to, że przeszkoda impotencji wiązała także nie ochrzczonych i od niej
nie było można dyspensować.
8. Dekret Kongregacji Doktryny Wiary z 1977 r. dotyczący impotencji
Papież Paweł VI dnia 13 maja 1977 roku polecił ogłosić Dekret Kongregacji
Doktryny Wiary w sprawie niezdolności małżeńskiej powodującej nieważność małżeństwa. Dekret ten został opublikowany w Aktach Stolicy Apostolskiej w dniu 31
lipca 1977 roku53. Swoją bezpośrednią przyczynę powstania ma on w coraz bardziej
nasilającym się problemie wasektomii. Rozpoczęła się bowiem praktyka polegająca na
zawiązywaniu lub przecinaniu nasieniowodów, aby uniemożliwić przepływ nasienia
przy relacji seksualnej. Zgodnie z powyższym Dekretem stwierdza się, że Kongregacja
Nauki Wiary zawsze utrzymywała, iż nie należy zabraniać małżeństwa tym, którzy
przeszli zabieg wasektomii oraz innym znajdującym się w podobnych okolicznościach,
ponieważ nie ma pewności co do ich niezdolności. Wynika z tego, że mężczyzna wasektomowany lub pozbawiony jąder albo też gdy one niewłaściwie funkcjonują, nie
jest impotentem54.
Podsumowanie
Przeszkoda niemocy płciowej ma długą i skomplikowana historię. Historykom prawa kanonicznego trudno jest nawet określić fakt, czy Kościół rzymskokatolicki zawsze uważał niemoc płciową jako przeszkodę do zawarcia mał-

50

S. Biskupski, Prawo małżeńskie…, s. 174-176.
Tamże; E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej, t. 2, Warszawa 1979, s. 240.
52
KPK 1917, kan. 1068 brzmi następująco: § 1 – Uprzednia i trwała niemoc płciowa, czy
to ze strony mężczyzny, czy ze strony kobiety, znana drugiej stronie, czy nie, względna czy
bezwzględna, zrywa małżeństwo z samego prawa natury; § 2 – Jeżeli przeszkoda niemocy
płciowej jest wątpliwa, czy to wątpliwością prawną czy faktyczną, nie należy wzbraniać małżeństwa; § 3 – Niepłodność ani małżeństwa nie zrywa, ani go nie wzbrania.
53
AAS 69 (1977), s. 426.
54
T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, t. 3, s. 127.
51
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żeństwa z prawa naturalnego, a tym bardziej trudno określić, co w ogóle rozumiano pod pojęciem impotencja.
Przepisy prawa rzymskiego, jak i prawa żydowskiego brały pod uwagę
niemoc płciową jako podstawę usprawiedliwiającą rozwód, jednak nie traktowały jej jako przeszkody małżeńskiej. Impotencja zostaje ostatecznie sformułowana
w Dekretałach Grzegorza IX jako przeszkoda, którą należy wykazać środkami
przewidzianymi przez ówczesne prawo. Dekretaliści traktują niezdolność płciową jako przeszkodę zrywającą z prawa naturalnego, którą powinna cechować
trwałość i uprzedniość i to w stosunku do impotencji organicznej, i funkcjonalnej. Niewątpliwie dla tej problematyki było również ważne brewe Cum frequenter Sykstusa V, w którym to piśmie Papież zakazuje zawierania małżeństw eunuchom oraz nakazuje już przez nich zawarte związki ogłosić za nieważne. Natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku wyraźnie mówi o pochodzeniu
niemocy płciowej z prawa naturalnego, zaliczając tym samym impotencję do
tzw. przeszkód zrywających. Duże znaczenie miał także Dekret Kongregacji
Nauki Wiary, w którym sformułowano w pewnym sensie niemoc płciową jako
przeszkodę zrywającą od strony negatywnej.
Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień ludzkiej osoby. Z
tego nie wynika, że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych
ograniczeń. Ograniczenia te mogą pochodzić zarówno ze strony prawa Bożego
(naturalnego i pozytywnego), jak również ze strony prawa ludzkiego (m.in. kanonicznego). Akt małżeński jest wyrazem pełnego daru osób w miłości, pełnego
obdarowania płciowością, rozumianą jako czynnik kształtujący życie ludzkie.
Małżeństwo jednak nie jest ustanowione wyłącznie dla zrodzenia i wychowania
potomstwa. Dlatego też, gdy brakuje tak często upragnionego dziecka, jedność
dwojga małżonków posiada również niepowtarzalną wartość.
Summary
The obstacle of sexual impotence in historical outline
The marriage is one of the most important rights of the human being. It
does not mean that every person can get married without any restrictions. These
limits can be derived from both, the law of God, and from human rights (including canon law). Therefore, the term of an impediment to marriage appears. Impotence in ecclesiastical law was not clearly identified. Its essence was variously
understood. Basically, there are two types of impotence: organic and functional.
The first one is due to congenital or acquired shortages of anatomical reproductive organs. The second one involves disturbances in functioning of genitals, in
the absence of clear anatomical changes. The conjugal act is the expression of the
full gift of people in love, full of self-giving sexuality, understood as a factor
affecting human life. But marriage is established not solely for the procreation
and upbringing of offspring. Therefore, even if the wished-for child is missing,
the unity of the two spouses has also a unique value.
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Monika Torczyńska (UMCS)
Pacta sunt servanda - kilka uwag o socjalizacji prawnej
we współczesnej rodzinie
Wstęp
Współczesne realia społeczne nie łatwo poddają się bezstronnej analizie i
ocenie. Szybki rozwój technologii, upowszechnienie masowych środków komunikowania, mobilność jednostek przemieszczających się w ramach zglobalizowanego społeczeństwa, dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji etc. wzbudzają
niewątpliwie aprobatę zarówno ze strony badaczy tych zjawisk, jak i przeciętnych przedstawicieli naszej wspólnoty. Jednakże obok zjawisk pozytywnych,
następują też zmiany, które mogą napawać niepokojem. Znakiem obecnych czasów jest postępujące zagubienie lub wręcz alienacja człowieka. Widać wyraźnie,
iż zmienia się kształt i społeczne znaczenie życia rodzinnego, ewoluują także
zachodzące w nim procesy socjalizacji i wychowania. Na naszych oczach „ulegają osłabieniu relacje rodzinne […] odwołujące się do wartości ideowych i religijnych”1, opierające się na uznanych regułach moralności czy prawa. Bezpośrednim skutkiem tych niekorzystnych zjawisk jest poważne zagrożenie ogólnospołeczną anomią normatywną, a także związane z nią zaburzenia w sferze ładu i
porządku społecznego.
Celem artykułu jest próba refleksji wokół wybranych zagadnień związanych z wielokierunkowymi procesami socjalizacji, jakie zachodzą w ramach
współczesnej rodziny. Efektywna socjalizacja polityczna, ekonomiczna czy
prawna w prawidłowo funkcjonującej rodzinie z jednej strony jest zasadniczym
warunkiem podjęcia dojrzałych ról społecznych oraz realizacji indywidualnych
celów czy interesów każdego podmiotu, z drugiej zaś – stanowi kluczowy czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie z tematyką sygnalizowaną
w tytule artykułu, szczególną uwagę poświęcimy problematyce socjalizacji
prawnej mającej przygotować socjalizowane podmioty do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym, politycznym czy gospodarczym
ich wspólnoty, tzn. do skutecznego funkcjonowania na każdym poziomie i wymiarze społecznej egzystencji. W niniejszym tekście odwołamy się do jednej z
najstarszych zasad prawa rzymskiego (wciąż obowiązującej w zachodnich systemach prawnych), tj. do zasady pacta sunt servanda, zgodnie z którą przyjęte
przez nas umowy bądź też zaciągnięte na tej podstawie zobowiązania muszą być
przestrzegane. Prawidłowa socjalizacja prawna w rodzinie ma przygotowywać
jednostkę do działania w zgodzie z powyższą formułą, a szczególnie do respek1

S. Kowalczyk, Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2011, s. 68.
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towania ciążących na niej obowiązków przy jednoczesnym poszanowaniu
uprawnień innych osób. Natomiast w swoim najogólniejszym celu prowadzić ma
do wykształcenia i utrwalenia postawy szacunku wobec prawa oraz wszelkich
jego podmiotów, czego konsekwencją będzie ład i harmonia całego życia społecznego.
1. Rodzina jako wspólnota życia i środowisko socjalizacji
Olbrzymi zakres dostępnych opracowań naukowych dotyczących rodziny
pozwala nam się zorientować jak istotna jest to w każdych warunkach życia zbiorowego grupa społeczna. Rola, funkcje i zadania przypisywane rodzinie są
przedmiotem nieustannych analiz prowadzonych w ramach niezwykle zróżnicowanych perspektyw badawczych. Badania nad rodziną stanowią niewyczerpany
obszar teoretycznych i empirycznych eksploracji uczonych. Wynika to faktu, iż
rodzina, tak samo jak inne grupy, instytucje czy organizacje społeczne, podlega
ewolucjom i transformacjom związanym z rozwojem, a co za tym idzie skomplikowaniem całego życia społecznego. Naukowy portret rodziny nie jest zatem
skonstruowany w sposób ostateczny i jako taki stanowić będzie przedmiot refleksji kolejnych pokoleń naukowców reprezentujących wiele różnorodnych dziedzin
nauki.
Wielu znawców przedmiotu, m. in. S. Kowalczyk, bazując na danych historycznych, socjologicznych, antropologicznych czy pedagogicznych podkreśla,
że fundamentalna dla rodziny „instytucja małżeństwa w ciągu stuleci ulegała
wielu zmianom w różnych religiach, kulturach, strukturach społecznych i etnicznych społecznościach […] zawsze oparta była na fizyczno-psychicznej różnorodności kobiety i mężczyzny, a równocześnie ich wzajemnym dopełnianiu się” 2.
Zauważa on jednocześnie, iż mimo postępujących społeczno-kulturowych zmian
zachodzących w zglobalizowanym świecie – dotyczących również zbiorowej
wizji optymalnego kształtu małżeństwa i rodziny – wciąż większość systemów
prawnych zachodniego świata oraz obowiązujące w nich „konstytucje i kodeksy
prawne określają małżeństwo jako naturalny związek dwojga ludzi zróżnicowanych płciowo, którym celem jest przekaz życia oparty na miłości, wspólnocie
codziennego życia i solidarnym współdziałaniu”3 na rzecz dobra całej wspólnoty
rodzinnej oraz jej poszczególnych członków.
Rodzina stanowi dla większości przedstawicieli współczesnych zbiorowości ludzkich pierwsze środowisko społecznej egzystencji. Istota oraz definicja
rodziny może być niezwykle różnorodnie określana. Ze względu na mnogość
dostępnej literatury naukowej nie jest celowym przytaczanie w tym miejscu rozpowszechnionych paradygmatów, klasyfikacji czy stanowisk oddających sens i
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znacznie interesującej nas kategorii pojęciowej 4. Dla potrzeb naszych rozważań
przyjmujemy, iż najogólniej ujmowana wspólnota rodzinna może być traktowana
jako synonim podstawowej wspólnoty życia i jednocześnie odnosić się do pierwotnego, a tym samym najistotniejszego środowiska socjalizacji. Stąd zgadzamy
się z założeniem, iż „rodzina będąca ze swej natury wspólnotą życia […] jest tym
miejscem, w którym młody człowiek uczy się właściwych relacji społecznych
[…] Rodziny […] przygotowują młodych ludzi do podejmowania różnorodnych
ról społecznych, uczą solidarności i wzajemnej współpracy w realizacji dobra
wspólnego”5.
Funkcje wykonywane przez rodzinę dotyczą zarówno sfery materialnej,
jak i duchowej spajającej daną wspólnotę. Najogólniej mówiąc, stanowią one
obszerny katalog celów i zadań, do realizacji których dąży rodzina. Jedną z jej
najistotniejszych funkcji jest socjalizowanie najmłodszych członków, tzn. „przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne”6. Rodzina, jak podkreśla F.
Kron, należy do głównych instancji socjalizacyjnych w całej egzystencji człowieka. Jest to – według niego – społeczno-kulturowa struktura dostarczająca
specyficznego wzorca egzystencji dla każdej jednostki funkcjonującej w jej obrębie. Umożliwiając młodemu pokoleniu zbieranie najwcześniejszych doświadczeń, ustala tym samym życiowe orientacje dojrzewających podmiotów mogących w wyniku socjalizacji, wychowania czy uczenia się w rodzinie poznać i
zrozumieć treści oraz cele obowiązującego ich świata normatywnego. Zaś w
ostatecznym rozrachunku – mogących antycypować ogólnospołeczny sens zinternalizowanych wartości i w ten sposób efektywnie włączyć się do życia społecznego7. Z tego powodu wielu znawców przedmiotu w swoich refleksjach akcentuje, iż grupa rodzinna „jest niezastąpiona jako istotne środowisko kształtujące osobowość człowieka zarówno w aspekcie obywatelskim, jak i w związanym
z nim aspekcie moralnym […] z czym wiąże się wdrażanie [...] podstaw społeczno-moralnych, obyczajowych, religijnych itd. Na wysiłku wychowawczym rodziny może dopiero bazować szkoła […]”8 oraz inne, szersze środowiska społeczne oddziałujące w procesach socjalizacji na dany podmiot.

4

Por. np. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 lub M. Ziemska, Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005 bądź W. Muszyński, E. Sikora, Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
5
S. Kowalczyk, op. cit., s. 43.
6
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998, s. 336.
7
F. Kron, Pedagogika. Kluczowe zagadnienia, tłum. E. Cieślik, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 217.
8
S. Jedynak, J. Kojkoł, Encyklopedia filozofii wychowania, Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz 2009, s. 259.
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2. Socjalizacja jako proces kształtowania osobowości społecznej
Zagadnienie socjalizacji stanowi jedno z kluczowych problemów w obrębie każdej z dyscyplin humanistycznych i społecznych. Można bowiem socjalizację metaforycznie opisać jako pozostający w ciągłym ruchu „pas transmisyjny”
dla całego kanonu społeczno-kulturowego danej wspólnoty. Od jego sprawności
zależy zachowanie tożsamości, integralności i trwałości bytu jednostki oraz całego społeczeństwa. Stąd też można wskazać na gruncie pedagogiki, psychologii,
socjologii, antropologii, kulturoznawstwa etc. najróżniejsze sposoby wyjaśnienia
zarówno samej istoty socjalizacji, jak i specyfiki poszczególnych faz czy też
etapów interesującego nas procesu. W tym artykule traktować będziemy socjalizację jako złożoną, wielowymiarową oraz spontaniczną działalność społeczną
mającą na celu uczynienie z danego podmiotu pełnowartościowego członka społeczeństwa. Przy czym, owa „pełnowartościowość” objawia się przede wszystkim poprzez fakt, iż poddawany socjalizacji osobnik potrafi egzystować na każdym szczeblu ogólnospołecznej struktury (tzn. na poziomie mikro-, mezo- i makrostrukturalnym określonej wspólnoty). W tym miejscu trzeba podkreślić, że
proces socjalizacji „zachodzi na kilku poziomach. Najbardziej ogólny polega na
zdobyciu umiejętności i kompetencji potrzebnych do codziennej egzystencji. Jest
to minimum kulturowe wymagane od wszystkich ludzi. W jego skład należy
zaliczyć zdolność porozumiewania się oraz podstawowe wymogi moralne. Na
poziomie wyższym proces socjalizacji należy utożsamiać z wejściem do konkretnej kultury i przyswojeniem specyficznych dla niej wartości, norm, idei,
symboli etc.”9 oraz traktowaniem ich jako swoiste „drogowskazy” zobowiązujące
socjalizowaną jednostkę do respektowania obowiązujących reguł normatywnych
we wszelkich interakcjach i relacjach społecznych.
W literaturze pedagogicznej i socjologicznej często pojawia się zastrzeżenie mówiące o tym, że socjalizacja jest na tyle skomplikowanym i długotrwałym
procesem, iż uzasadnionym będzie wyróżnienie jej poszczególnych etapów. Stąd
proponowany jest podział na socjalizację pierwotną i wtórną. „Socjalizacja pierwotna jest procesem, w którego toku kształtuje się osobowość podstawowa dla
danej kultury i kończy się, gdy jednostka odkrywa, że istnieją ogólnospołeczne
reguły rządzące życiem społecznym” 10. Natomiast socjalizacja wtórna jednostki
stanowi następną fazę formowania istoty ludzkiej, która mając już pewne społeczne doświadczenia może porzucić rolę dość biernego podmiotu spontanicznej
„zbiorowej obróbki” na rzecz aktywnej postawy jednostki świadomie uczestniczącej w otwierających się dla niej polach zbiorowego współdziałania. „W socjalizacji wtórnej ma ona do czynienia z różnymi światami społecznymi, jak również z różnymi możliwościami interpretacji. W socjalizacji wtórnej człowiek sam
decyduje, kto dla niego jest znaczącym innym. W dużym stopniu jednak socjali9

M. Miczyńska-Kowalska, Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 40.
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Tamże, s. 41.
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zacja pierwotna wpływa na sposób odbioru treści socjalizacji wtórnej” 11. Pozostawiając poza marginesem naszych rozważań specyfikę, długość trwania poszczególnych etapów socjalizacji oraz jej zakres przedmiotowy, podkreślmy w
tym miejscu, iż efektem całościowo ujmowanych procesów socjalizacji będzie
„ogół zmian zachodzących w jednostce pod wpływem oddziaływań społecznych”12. Jest oczywistym, iż we współczesnych realiach te oddziaływania wywodzić się mogą z wielu różnorodnych grup, instytucji czy środowisk funkcjonowania danego podmiotu (np. grupy rodzinnej, szkoły, środowiska rówieśniczego,
wspólnoty lokalnej, organizacji religijnych, publicznych zrzeszeń i instytucji
bądź też masowych mediów). Warto jednak zadać kluczowe w kontekście obranego tematu analiz pytanie: dlaczego tak istotne znaczenie przypisuje się zatem
socjalizacji w rodzinie?
Generalnie rzecz ujmując, w wyniku socjalizacji rodzinnej socjalizowany
podmiot otrzymuje wyjściową osobowość społeczną determinującą jego procesy
decyzyjne, postawy oraz funkcjonowanie w ramach podejmowanych relacji i
działań społecznych. Jak stwierdza F. Kron, powołując się na teorię systemów T.
Parsonsa, to właśnie w rodzinie „struktura osobowościowa jednostki społecznej
wykształca się w procesie internalizacji obowiązujących wartości i reguł […]
Kiedy dziecko idzie do szkoły, jest już wyposażone w ważne umiejętności i wiedzę […] nauczyło się zachowania w stabilnym systemie ról […] potrafi osiągać
zadane cele […] Te umiejętności i wiedza, którą dziecko zdobyło w wyniku rodzinnej socjalizacji, tworzą warunek wstępny nauki w szkole albo fundament, na
którym szkoła może dalej budować”13 gmach dojrzałej osobowości społecznej
młodego człowieka.
3. Socjalizacja prawna a uczestnictwo w społeczeństwie i kulturze
Wskazując istotę socjalizacji, autorzy Encyklopedii filozofii wychowania
podkreślają, że „w ramach procesów socjalizacyjnych możemy nauczyć się
współżyć innymi, lecz także zdobyć umiejętność patrzenia na siebie jako jednego
z wielu członków społeczeństwa o określonych prawach i obowiązkach”14 wynikających z różnorodnych systemów regulatywnych rozpowszechnionych w naszej wspólnocie. Do najważniejszych systemów normatywnych, zinternalizowanych przez socjalizowany podmiot trzeba zaliczyć: system etycznoaksjologiczny, system obyczajowy, system religijny oraz system prawny obowiązujący członków danego społeczeństwa. W tym miejscu interesować nas będzie
ten ostatni zbiór reguł, uprawnień i obowiązków poznawany oraz uwewnętrzniany w procesie socjalizacji rodzinnej. Przy czym, socjalizację prawną traktować
będziemy jako jedną z odmian tzw. socjalizacji specjalizującej.
11
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W literaturze przedmiotu w ramach różnorodnych klasyfikacji procesów
socjalizacyjnych wyróżnia się m. in. socjalizację specjalizującą. Jest to „proces
socjalizacji nastawiony na doskonalenie określonych kompetencji jednostki,
umożliwiających jej podjęcie i pełnienie funkcji członka grupy” 15 lub innej zbiorowości czy instytucji społecznej. W świetle przyjętego tematu rozważań pierwszoplanowe znaczenie będą mieć tutaj kompetencje i wiedza związana ze sferą
prawa. Jako wyjściowy paradygmat dla naszych analiz przywołamy teoretyczne
założenia sformułowane na gruncie psychologicznej teorii potrzeb. Zwolennicy
teorii potrzeb pojmują socjalizację „jako proces kształtowania oraz kanalizacji
potrzeb. Zgodnie z tym punktem widzenia, w procesie socjalizacji powstają nowe
potrzeby przestrzegania norm społecznych […] potrzeby są kontrolowane przez
procesy poznawcze, oceny moralne własnego postępowania oraz przewidywania
dotyczące jego skutków. Wymienione czynniki spełniają funkcję regulatorów
zachowania się”16 we wszelkich relacjach społecznych. Relacje te zachodzą w
różnorodnych obszarach współżycia społecznego: w dziedzinie ekonomii (wówczas mówimy o socjalizacji ekonomicznej), w sferze polityki i aktywności obywatelskiej (wówczas mówimy o socjalizacji politycznej), bądź też w dziedzinie
prawa (wówczas mówimy o socjalizacji prawnej). „W przeciągu całego życia
jednostka musi być przygotowana na przyswajanie nowych norm i wartości.
Współcześnie […] społeczeństwo wymaga więc socjalizacji specjalizującej”17.
Socjalizacja prawna jako jeden z elementów całego spectrum oddziaływań
socjalizacyjnych stanowi „wszechstronne i zwarte wprowadzenie jednostki w
obiektywny świat społeczeństwa albo jakiś jego sektor”18, w tym przypadku jest
to sektor obowiązującego prawa. Należy podkreślić, iż zarówno socjalizacja sensu largo, jak i socjalizacja prawna jako jeden z aspektów ogólnie ujmowanej
socjalizacji, „jest do pewnego stopnia procesem żywiołowym i spontanicznym.
Prowadzi do tego, co jest nazywane wrastaniem w kulturę […] przyswajaniem
wewnętrznych i zewnętrznych wzorów obowiązujących w danym społeczeństwie”19. Mówiąc o socjalizacji dotyczącej sfery prawa, mamy tu na uwadze wrastanie w określoną kulturę prawną oraz przyjmowanie prospołecznych i obywatelskich wzorców oraz postaw przez socjalizowany w rodzinie podmiot. Dzieje
się tak dzięki mechanizmom socjalizacji, do których należy zaliczyć m. in. naśladownictwo oraz identyfikację z obecnymi w życiu socjalizowanego człowieka
członkami rodziny oraz – w dalszej kolejności – z innymi przedstawicielami
społeczeństwa.
15

J. Modrzewski, Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne,
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Z. Skorny, Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, s. 18-19.
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Naśladownictwo polega na odtwarzaniu działań i zachowań określonej
jednostki przez inną jednostkę20. Siłę oraz znacznie mechanizmu naśladownictwa
w ramach socjalizacji prawnej łatwo ukazać odwołując się do konkretnych poczynań powiązanych ze sferą prawa, jakie podejmują dorośli członkowie danej
grupy rodzinnej. Przestrzeganie bądź łamanie prawa, obecne w codziennych,
rutynowych działaniach socjalizującej wspólnoty, naśladowane przez socjalizowane dzieci, rodzi silną inklinację (w zależności od przeważających w rodzinie
zachowań) w kierunku respektowania lub lekceważenia norm prawnych przez
młodych obywateli podczas ich samodzielnej aktywności. Natomiast identyfikacja jest pojmowana jako proces „utożsamiania jednostki z innymi ludźmi” 21, co
wiąże się jednocześnie z uwewnętrznieniem ich stosunku wobec zasad i wymogów zawartych w ramach obowiązującego systemu prawa. Inaczej mówiąc, prowadzi ona do identyfikacji socjalizowanego dziecka z legalizmem, konformizmem lub oportunizmem prawnym prezentowanym w postawach członków
wspólnoty rodzinnej. We współczesnej rodzinie funkcjonującej w realiach społeczeństwa obywatelskiego – inaczej niż w poprzednim ustroju politycznym, w
którym obowiązujące prawo nie było kształtowane w sposób suwerenny i demokratyczny – pożądanym efektem jest identyfikacja z postawami i działaniami o
charakterze legalistycznym.
4. Szacunek wobec prawa jako efekt socjalizacji prawnej
Analizując oddziaływania socjalizacyjne oraz ich konkretne skutki względem osobowości socjalizowanego podmiotu, łatwo stwierdzić, iż „wpływ socjalizacji na jednostkę może być pozytywny lub negatywny, zależnie od treści norm,
wzorów osobowych, zasad postępowania oraz hierarchii wartości aprobowanych
przez daną grupę”22 spontanicznie socjalizującą swoich członków. Taką grupą
jest m. in. oddziałująca na dzieci rodzina. „Działanie rodziny w zakresie społecznego rozwoju dziecka dokonuje się za pośrednictwem modeli zachowania jej
członków […] stanowiąc podstawę nabywania przez dziecko postaw i sposobu
postępowania członków rodziny”23. W odniesieniu do sfery prawa oczekiwanym
skutkiem socjalizacji będzie postawa legalistyczna socjalizowanej jednostki.
Inaczej mówiąc, pożądanym wynikiem socjalizacji prawnej będzie wykształcony
w świadomości socjalizowanego podmiotu szacunek wobec prawa.
Według T. Pietrzykowskiego, możemy wskazać kilka różnych wymiarów
szacunku do obowiązującego nas prawa:
• szacunek wobec prawa w sensie poznawczym, pojmowany jako określony stosunek jednostki wobec ustanowionych nakazów i zakazów prawnych,

20
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oparty na wewnętrznym przeświadczeniu, iż są one godne przestrzegania w ramach jej działalności społecznej;
• szacunek wobec prawa w sensie praktycznym, stanowiący dyspozycję
podmiotu do rzeczywistego postępowania w sposób zgodny z obowiązującymi
normami prawa, połączony z aprobatą dla innych członków społeczeństwa przestrzegających reguł prawnych oraz jednoczesną dezaprobatą względem tych,
którzy naruszają przepisy;
• szacunek wobec prawa o charakterze warunkowym, uwzględniający
ewentualne obywatelskie nieposłuszeństwo w odniesieniu do określonych nieakceptowanych przepisów prawa (które może przybierać postać np. sprzeciwu sumienia bądź jawnego pogwałcenia danej normy, przy jednoczesnym zachowaniu
respektu dla holistycznie ujmowanego systemu prawnego)24.
5. Zasada pacta sunt servanda jako przedmiot socjalizacji prawnej
Efektywna socjalizacja prawna implikuje w pierwszym rzędzie nie tyle
szczegółową wiedzę na temat poszczególnych norm prawnych zawartych w całym systemie przepisów prawa (co zasadniczo jest efektem edukacji prawnej),
lecz przede wszystkim przyswojenie oraz szacunek wobec podstawowych zasad
porządku prawnego. Zasady takie jak: ignorantia iuris nocet25, dura lex, sed
lex26, audiatur et altera pars27, pacta sunt servanda28 tworzą w społeczeństwie
obywatelskim podstawowy katalog reguł umożliwiających rozgrywanie społecznej gry interesów. Są to najogólniejsze ramy dla działań wszystkich podmiotów
prawa (począwszy od obywateli oraz wszelkich instytucji i zrzeszeń, aż po władzę rządzącą całym społeczeństwem). Jednocześnie charakteryzują się one swoistą kompatybilnością z założeniami innych systemów konstytutywnych dla danej wspólnoty społeczno-kulturowej (np. z systemem etyki, obyczajów czy zasad
współżycia społecznego) i jako takie należy je traktować jako immanentną cząstkę porządku kulturowego internalizowanego w procesach socjalizacji. Dzięki
socjalizacji prawnej zyskujemy coś znacznie więcej niż tylko mniejszy lub większy zasób informacji na temat obowiązujących przepisów prawa. Potrafimy mianowicie dostrzec związki zachodzące pomiędzy prawem i obowiązującą moralnością, obyczajowością czy religią, umiemy wykształcić na tej podstawie określoną – zgodną z obowiązującym kanonem normatywnym – hierarchię wartości i
dóbr, a następnie kierować się nią w naszej obywatelskiej aktywności.
Zasada pacta sunt servanda, stanowiąca w niniejszym tekście egzemplifikację najistotniejszych prawnych formuł regulatywnych, zobowiązuje uczestniczące w zbiorowych relacjach podmioty do szanowania uprawnień oraz respek24

T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 272-273.
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towania zobowiązań płynących z wiążących umów. Jest ona przykładem jednej z
najdonioślejszych maksym prawnych nadających pożądany kształt stosunków
międzyludzkich, a tym samym zapewniających ład i harmonię życia zbiorowego.
Jednocześnie jest to także przykład reguły fundującej ogólnospołeczne zaufanie
w obrębie danej wspólnoty. Tworzy ona stabilny grunt, na którym mogą wzrastać
wszelkie inicjatywy podejmowane przez podmioty w trakcie ich różnorodnej
aktywności społecznej. „Trudno sobie wyobrazić, jakie byłyby konsekwencje
braku prawnego nakazu wykonywania zobowiązań (np. umów sprzedaży, darowizny, najmu)”29. Niewątpliwie, skutkowałoby to poważnym zaburzeniem bądź
zupełnym chaosem obrotu społeczno-prawnego oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa prawnego obywateli. Nie można jednak pomijać faktu, iż w porządku
prawnym przewidziane są pewne wyjątki, na mocy których w ramach współżycia
społecznego dopuszczalne będzie przejściowe „zawieszenie” działania interesującej nas zasady. Nie jest ona bowiem zasadą absolutną „i niekiedy można od
niej odstąpić (np. ze względu na prawa konsumenta, pracownika; ze względu na
niewdzięczność – przykład darowizny etc.)”30. Dopuszczalne warunki bądź okoliczności odstąpienia od tej zasady również stanowią przedmiot socjalizacji
prawnej.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż „zasada pacta sunt servanda odgrywa […] szczególną rolę w sferze stosunków prawnych z udziałem profesjonalnych uczestników obrotu prawnego lub władzy publicznej […] racje polityczne i
wspólnotowe (dobro państwa)”31 wymagają ścisłego jej przestrzegania we
wszelkich relacjach na linii państwo-obywatel. Jednakże faktyczna realizacja
powyższej formuły zależy w dużej mierze od skutecznej socjalizacji prawnej
podmiotów, które w owe relacje wchodzą.
Zakończenie
We współczesnym społeczeństwie obywatelskim „pojęcie rodziny, grupy
społecznej, której ważną rolę w procesie socjalizacji dostrzegał już A. Comte,
zyskuje nowy wymiar. W rodzinie bowiem, jako grupie pierwotnej, już w pierwszych latach życia dziecka następuje przekaz wartości kulturowych oraz kształtowanie osobowości”32. W rodzinie nie tylko poznajemy, ale również – co jest
szczególnie godne podkreślenia – internalizujemy kluczowe reguły systemów
normatywnych obowiązujących w naszej społeczności. W procesie socjalizacji
rodzinnej kształtowane są postawy młodego pokolenia względem takich fundamentów kultury jak moralność, religia czy prawo.
Socjalizacja prawna we wspólnocie rodzinnej stanowi jeden z zasadniczych aspektów formowania dojrzałej osobowości społecznej podmiotu zdolnego
29
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do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. Dowodzą tego szeroko ujmowane kulturowe analizy prawa, prezentowane m. in. w badaniach z zakresu
antropologii i socjologii prawa. Podsumowaniem naszych rozważań niech będzie
jedna z antropologicznych refleksji nad prawem i jego rolą we współczesnych
wspólnotach ludzkich (tj. w rodzinach, organizacjach i całych społeczeństwach).
B. Dupret w pracy zatytułowanej Prawo w naukach społecznych przywołuje znaczącą tezę C. Geertza na temat istoty prawa jako elementu konstytuującego system kultury. Prawo ujmowane jest tutaj jako „kulturowy kod znaczeń pozwalający interpretować świat […] prawny aspekt spraw nie jest zamkniętym zbiorem
norm, reguł, zasad, wartości […] lecz stanowi część szczególnego sposobu wyobrażania sobie”33 otaczającej nas społecznej rzeczywistości. Poznanie i nabycie
odpowiednich kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się owym kodem
jest bezpośrednim wynikiem rodzinnej socjalizacji prawnej.
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień dotyczących socjalizacji
prawnej zachodzącej we współczesnej rodzinie. Efektywna socjalizacja prawna
jest niezbędna dla osiągnięcia dojrzałości społecznej, a tym samym do realizacji
dojrzałych ról i postaw społecznych opartych na szacunku wobec obowiązującego prawa. Rodzinna socjalizacja prawna wprowadza młodą jednostkę w obowiązującą kulturę prawną oraz jej fundamentalne zasady, takie jak reguła pacta sunt
servanda. Maksyma pacta sunt servanda, zobowiązująca obywateli do respektowania zawieranych umów, stanowi przykład jednej z najistotniejszych zasad
prawnych nadających pożądany kształt stosunkom społecznym oraz zapewniających ład i harmonię współżycia zbiorowego.
Summary
Pacta sunt servanda – a few remarks about the legal socialization in
modern family
The purpose of this article is to analyze selected issues concerning with
the legal socialization that occurs in modern family. Effective socialization is
necessary to the achievement of social adulthood, and thus to realize adult roles
and social attitudes based on respect for the law. Legal socialization in the family
introduced a young person in the legal culture and its fundamental principles
such as the rule pacta sunt servanda. The maxim pacta sunt servanda, requiring
from citizens to respect the concluded agreements, is an example of one of the
most important legal principles defining the respective configuration of the social
relations and ensuring order and harmony of collective coexistence.
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B. Dupret, Prawo w naukach społecznych, tłum. J. Stryjczyk, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2010, s. 44.
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Damian Bara (KUL)
Mediacja formą rozwiązania konfliktu małżeńskiego
powstałego w sytuacji rozwodowej
Wprowadzenie
Podjęcie decyzji o rozwodzie zazwyczaj prowadzi do powstania bądź zaostrzenia już istniejących sporów pomiędzy małżonkami. W zależności od nastawienia stron względem siebie, zawiłości konfliktu, relacji między stronami,
współmałżonkowie mogą wybrać jedną z dwóch dróg zmierzających do zażegnania i rozwiązania wynikłego sporu, a mianowicie drogę sądową bądź podjąć
próbę mediacji i zakończenia konfliktu w sposób polubowny. Możliwość wspólnego wypracowania rozwiązania zaistniałego między małżonkami konfliktu powstałego w sytuacji, w której strony decydują się na rozwiązanie małżeństwa
daje szansę nie tylko dojścia do porozumienia, lecz także stwarza możliwość
załagodzenia istniejących między małżonkami napięć oraz umożliwić odnowienie komunikacji między nimi..
Powstały między małżonkami konflikt stanowi ogromne wyzwanie nie
tylko dla stron chcących go rozwiązać, ale także dla mediatora, jako osoby postronnej, która została wybrana przez strony do pomocy w celu rozwiązania zaistniałego konfliktu. Zwracając uwagę na statystyki prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zainteresowanie mediacjami z roku na rok rośnie. Rok po
wprowadzeniu mediacji do polskiego porządku prawnego do mediacji w sprawach rodzinnych skierowano 270 spraw, z czego ugodę osiągnięto w 127 przypadkach. W następnych latach ilość sporów małżeńskich kierowanych do mediacji rosła aby w 2011 roku wynieść 1149, z czego ponad 470 zakończyło się ugodą1. Na podstawie tych statystyk można stwierdzić, iż w miarę rozszerzania informacji dotyczących mediacji rodzinnych, potencjału tkwiącego w tych mediacjach ilość współmałżonków decydujących się na skierowanie sprawy do mediacji rośnie.
Celem niniejszego artykułu będzie nie tylko przedstawienie instytucji mediacji stosowanej w sporach powstałych w sytuacji rozwodowej, jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, lecz także przedstawienie, jakie korzyści mogą osiągnąć małżonkowie dzięki udziałowi w mediacji. Przedstawione również zostaną pozytywne aspekty prowadzenia mediacji w
sytuacji rozwodowej jak i również wskazane zostaną negatywne cechy mediacji.
Co więcej, celem niniejszej pracy będzie odpowiedź na pytanie, czy mediacja
może przyczynić się do polepszenia relacji między małżonkami w sytuacji roz1

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/, on-line
z dnia 01.06.2014 r.
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wodowej? Pytanie to, obok kwestii związanych z celem prowadzenia mediacji w
sytuacji rozwodowej, wydaje się być jak najbardziej aktualne, nad którym warto
się pochylić.
1. Charakterystyka mediacji, jako polubownej formy rozwiązywania
sporów w sytuacji rozwodowej
W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie małżonkom bardzo często towarzyszą negatywne emocje, które mogą przyczynić się do powstania wielu konfliktów. Brak podjęcia próby rozwiązania tych konfliktów może niejednokrotnie
zaostrzyć istniejące negatywne stosunki między małżonkami, a co za tym idzie
uniemożliwić im komunikację między sobą. Nie ulega wątpliwości, iż przez taki
stan rzeczy cierpią nie tylko małżonkowie, lecz także ich małoletnie dzieci, które
najczęściej nie rozumieją tego, w jakiej sytuacji się znajdują. Co więcej, często
dzieci stają się kartą przetargową.
Zaistniały pomiędzy małżonkami spór, powstały w sytuacji rozwodowej,
może zostać rozwiązany w dwojaki sposób, a mianowicie w drodze postępowania sądowego, bądź w drodze postępowania mediacyjnego. W literaturze funkcjonuje wiele definicji mediacji, jednak na potrzeby niniejszego artykułu przytoczonych zostanie tylko kilka z nich. W pierwszej kolejności pochylimy się nad
definicją K. Kovach’a, zgodnie z którą mediacja jest procesem, w którym neutralna osoba trzecia ułatwia stronom rozwiązanie zaistniałego między nimi sporu.
Mediacja jest pojednawczym sposobem rozwiązania zaistniałego konfliktu, który
zachęca strony do komunikacji. Zasadniczym celem mediacji jest doprowadzenie
do dobrowolnego wypracowania przez strony wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Co więcej należy podkreślić, że mediacja to próba doprowadzenia do
takiego rozwiązania zaistniałego konfliktu, aby wypracowana przez strony ugoda
była satysfakcjonująca dla obu stron2.
Na korzyść mediacji przemawia fakt, że zaistniały między stronami (małżonkami) konflikt jest w dużej mierze ograniczony do tego, w jaki sposób strony
pojmują rzeczywistość. W konsekwencji powyższego twierdzenia mediator będzie wymagał od stron, aby same dokonały zdefiniowania zaistniałego konfliktu3.
Powyżej przytoczona cecha instytucji mediacji w sposób zasadniczy odróżnia tą
formę polubownego rozwiązania zaistniałego między stronami konfliktu od postępowania sądowego. Należy zwrócić uwagę na okoliczność, zgodnie z którą
mediator nie będzie narzucał stronom żadnego rozwiązania zaistniałego między
nimi konfliktu. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie stron, łagodzenie
istniejącego między nimi napięcia oraz pomoc w wypracowaniu wspólnego rozwiązania zaistniałego konfliktu4.

2
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2. Rola mediatora w mediacji rozwodowej
Nie ulega wątpliwości, iż rozwód zmienia nie tylko nastawienie współmałżonków względem siebie, lecz także jest powodem przyjęcia innej sytuacji
życiowej. Obydwoje współmałżonkowie względem siebie coś tracą i zyskują.
Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że na przykład kobiety najczęściej
zachowują prawo do opieki nad dziećmi, a mężczyźni częściej obciążani są obowiązkiem alimentacyjnym względem wspólnie posiadanych dzieci 5. Skuteczność
mediacji w takim przypadku uzależniona jest nie tylko od nastawienia stron
względem siebie czy względem mediatora, lecz także od dobrowolności poddania się przez strony postępowaniu mediacyjnemu, poufności postępowania mediacyjnego, bezstronności mediatora, który w trakcie postępowania mediacyjnego nie może opowiadać się po którejkolwiek ze stron konfliktu6.
Mediacja w sytuacji rozwodowej jest niewątpliwie dużym wyzwaniem nie
tylko dla stron, ale i dla osoby mediatora. Aby mediacja odniosła oczekiwany
efekt na etapie włączania się mediatora do procesu mediacji muszą zostać zrealizowane pewne szczególne zadania. Na tym etapie mediator musi zbudować wiarygodność wobec stron, które znajdują się w konflikcie. Mediator musi przekonać strony do mediacji oraz zbudować wewnętrzne przekonanie, iż procedura
mediacji będzie pomocna w rozwiązaniu zaistniałego konfliktu. Następnym zadaniem mediatora będzie nawiązanie odpowiedniego kontaktu ze stronami, gdyż
w zależności od poziomu swobody komunikacji, dobrego samopoczucia, atmosfery panującej w trakcie mediacji będzie zależało rozwiązanie sporu. Innymi
zadaniami mediatora w momencie przystąpienia do mediacji będzie edukowanie
stron na temat procesu mediacji oraz uzyskanie zgody na mediację, gdyż mediator musi być przekonany, że strony wiedzą na czym polegają mediacje, akceptują
warunki mediacji oraz procedury negocjowania i sposoby rozwiązania konfliktu7.
W tym miejscu należałby również zwrócić uwagę na obowiązującą mediatora zasadę poufności, dzięki której strony mogą swobodnie wysuwać propozycje
ugodowe bez obaw, że w przypadku niepowodzenia mediacji mediator wykorzysta powzięte informacje w sposób sprzeczny z wolą stron. Regulacja prawna
poufności dotyczącej mediatora znajduje się w art. 183 4 K.P.C., a dokładniej w §
28. Nie ulega wątpliwości, iż poufność postępowania mediacyjnego stanowi pozytywną przesłankę udziału małżonków w mediacji, lecz także stanowi gwarancję dla małżonków nie ujawniania informacji wrażliwych, o których strony krępowałyby się rozmawiać na sali sądowej. Na uwagę zasługuje również fakt, iż
5

H. Przybylska-Basista, Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowośći
opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2006, s. 117
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M. Białecki, Mediacje w postępowaniu cywilnym, LEX nr 141343
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Ch. W.Moore, Mediacje. praktyczne rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009,
s.100 i n
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poufność dotycząca mediatora nie ma charakteru bezwzględnego. Z obowiązku
zachowania w tajemnicy informacji powziętych w trakcie prowadzenia mediacji
mediator może zostać zwolniony przez strony uczestniczące w mediacji. Warto
również zwrócić uwagę na sytuację związaną z przesłuchaniem mediatora w
charakterze świadka. Kwestia ta regulowana jest przez art. 259 1 K.P.C., i bezpośrednio odnosi się do obowiązku zachowania przez mediatora w tajemnicy
wszelkich informacji powziętych w trakcie prowadzenia mediacji. Nota bene
zasada ta stosowana jest przez sąd z urzędu, bez względu na stanowisko mediatora jak i również stanowiska drugiej strony uczestniczącej w mediacji, jeżeli stanowiska tego nie uzgodniła ze stroną przeciwną9.
Należy również zwrócić uwagę, iż kwestia związana z zachowaniem przez
mediatora w tajemnicy informacji powziętych w trakcie prowadzenia mediacji
znalazła swoje odzwierciedlenie w Standardach prowadzenia mediacji i postępowania mediacyjnego uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Konfliktów Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z
dnia 26 czerwca 2006 r.10. Otóż zgodnie z treścią przytoczonej rekomendacji
prezentowaną przez IV Standard „Mediator dba o poufność postępowania mediacyjnego” należy stwierdzić, iż zarówno mediacja jak i jej przebieg oraz rezultaty
są objęte tajemnicą. Osobie mediatora nie wolno ujawniać informacji powziętych
w trakcie mediacji. W przypadku naruszenia przez mediatora obowiązku zachowania w tajemnicy informacji mediator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 K.P.C.11.
Rolą mediatora przy prowadzeniu mediacji powstałych w sytuacji rozwodowej będzie pomoc znalezienia współmałżonkom rozwiązaniu zaistniałego konfliktu. Zazwyczaj strony samodzielnie radzą sobie z rozwiązaniem problemów
związanych z zaistniałą sytuacją rozwodową. Jednakże niektórych konfliktów
bez pomocy postronnej osoby mediatora strony nie będą w stanie rozwiązać,
gdyż konfliktom związanym z sytuacją rozwodową towarzyszą zazwyczaj
ogromne emocje uniemożliwiające komunikację współmałżonków jak i również
uniemożliwiające zrozumienie i rozwiązanie zaistniałego konfliktu. Mediator
będzie musiał się wówczas wykazać wiedzą na temat konfliktów, na podstawie
uzyskanych od stron informacji będzie starał się określić źródło powstałego konfliktu oraz pomóc w znalezieniu wyjścia z patowej sytuacji. W związku z powyższym należałoby stwierdzić, iż przyczyną zaistniałych pomiędzy współmałżon-

9

K. Knoppek, Komentarz do art. 2591 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] H.
Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Tom I,
LEX 2013 nr 147134.
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dnia 01.05.2014 r.
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kami sporów i nieporozumień związanych z sytuacją rozwodową zazwyczaj nie
jest sam konflikt, lecz to, w jaki sposób strony podchodzą do tego konfliktu12.
3. Pozytywne oraz aspekty prowadzenia mediacji w sytuacji
rozwodowej
W tym miejscu należałoby wskazać, dlaczego mediacja w przypadku powstałego konfliktu w sytuacji rozwodowej jest korzystniejsza dla stron aniżeli
rozwiązanie zaistniałego konfliktu w trybie postępowania sądowego. Nie ulega
wątpliwości, iż postępowanie sądowe przekłada się nie tylko na wysokie koszty
oraz jego przewlekłość, lecz także na zmieniające się, a niekiedy zaostrzające
nastawienie stron względem siebie. Rozwiązywanie konfliktów w drodze postępowania sądowego nie będzie sprzyjało powstawaniu pozytywnych relacji między współmałżonkami, a wręcz odwrotnie, atmosfera walki, jaka zazwyczaj panuje na sali sądowej potęguje tylko negatywne nastawienie stron względem siebie, co może niejednokrotnie prowadzić do zaostrzenia konfliktu. Istotne znaczenie mają również przeżycia związane z postępowaniem sądowym, które towarzyszą nie tylko dorosłym współmałżonkom, lecz także dzieciom. Przeżycia, jakie
dziecko dozna w trakcie postępowania sądowego, uczestniczenia w rozprawach
związanych z ustaleniem opieki czy też wysokości alimentów mogą odbić się
negatywnie na psychice dziecka.
W przeciwieństwie do postępowania sądowego, w którym następuje rozstrzygnięcie zaistniałego między małżonkami sporu w trakcie postępowania mediacyjnego strony same wypracowują rozwiązanie zaistniałego konfliktu. Ugoda
wypracowana przez strony ma istotne znaczenie dla ograniczenia możliwości
powstania dalszych konfliktów i zakłóceń w relacjach między małżonkami.
Dzięki uczestnictwu w mediacji strony mogą nadal ze sobą rozmawiać, a jeśli ich
relacje zbudowane na wcześniejszym konflikcie na to nie pozwalają, strony uczą
się ponownie komunikacji między sobą. Udział w mediacjach zmienia ludzi,
gdyż mediacja jest czynnikiem wzmacniającym poczucie odpowiedzialności za
własne działania13. Należy również wskazać, iż ugoda zawarta przed mediatorem
została zrównana z ugodą zawartą przed sądem, a co za tym idzie, wywołuje
takie same skutki materialnoprawne i procesowe jak ugoda sądowa14.
Trwałość wypracowanego przez strony rozwiązania konfliktu powstałego
w sytuacji rozwodowej to nie jedyna kwestia przemawiająca na korzyść mediacji. Do innych możemy na przykład zaliczyć krótszy w stosunku do postępowania sądowego czas prowadzenia mediacji, mniejsze koszty postępowania, panującą atmosferę oraz brak rezultatu przegrany – wygrany, jaki występuje w przypadku postępowania sądowego czy też łagodny przebieg postępowania wzglę12

A. Cybułko, Konflikt, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i
praktyka, Warszawa 2009, s. 51
13
Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek red., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa
2009, s. 18
14
R. Morek, Mediacja i arbitraż. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 87

361

dem dzieci. W trakcie postępowania mediacyjnego związanego z powstałym
konfliktem w sytuacji rozwodowej mediator powinien mieć na uwadze dobro i
interesy dziecka. W przypadku, gdy współmałżonkowie posiadają dzieci zadaniem mediatora będzie zachęcanie rodziców, aby koncentrowali się nie tylko na
własnych problemach, lecz także na potrzebach dziecka, odpowiedzialności za
dobro dziecka oraz potrzebie konsultowania się z dzieckiem15.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo powstania między
małżonkami ostrego sporu lub przewlekłego konfliktu udział w mediacji pozwoli
na zachowanie aktywnej postawy umożliwiającej poszukiwanie rozwiązań powstałego konfliktu. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, w mediacji
stronom towarzyszy większe poczucie bezpośredniego wpływu na ich własny los
i przyjmowane przez nie rozwiązania aniżeli ma to miejsce w przypadku postępowania sądowego. Co więcej, małżonkowie uczestniczący w mediacji mają
mniejsze poczucie porażki czy przegranej. Udział w mediacji daje małżonkom
większe poczucie pokonywania powstałych między nimi konfliktów. Warto również pochylić się nad faktem, iż w trakcie postępowania mediacyjnego wzrasta
poczucie odpowiedzialności za przyjęte przez strony rozwiązania. Tak jak to
było powiedziane wcześniej, zadaniem mediatora nie jest rozwiązanie zaistniałego konfliktu, a stworzenie odpowiednich warunków do podejmowania stosownych decyzji ukierunkowanych do rozwiązania sporu przez same strony. Taki
stan rzeczy doprowadza do sytuacji, gdzie stwarza się możliwość uniknięcia postawy pasywnej, a co za tym idzie pozwala uniknąć wzajemnego przerzucania
między małżonkami odpowiedzialności za zaistniałą sytuację16.
Pomimo wielu pozytywnych przesłanek skierowania konfliktu małżonków
do mediacji celem jego rozwiązania należy również wskazać przesłanki negatywne, które uniemożliwiają udział małżonków w mediacji. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wiele osób niechętnie odnosi się do uczestniczenia w
mediacji. Taki stan wynika z konieczności zaangażowania się w wiele spotkań, w
trakcie których zaistnieje konieczność spotkania się z byłym partnerem, co może
stanowić istotną barierę psychiczną dla drugiego małżonka. Pojawiają się zdania,
zgodnie z którymi negocjowanie porozumienia z partnerem dominującym w
związku jest niemalże niemożliwe. Inną negatywną przesłanką prowadzenia mediacji w sytuacji rozwodowej jest konieczność tłumaczenia własnych potrzeb w
sposób jasny i logiczny w obecności partnera. Co więcej, mogą również pojawić
się obawy dotyczące powstrzymywania własnych reakcji emocjonalnych w sytuacji, gdy współmałżonek wysuwa konfliktogenne stwierdzenia. Kolejnym przykładem, który stanowi pewien przejaw oporu w stosunku do uczestniczenia w
procesie mediacji jest osoba mediatora, która w trakcie mediacji popełnia jakiś
15
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błąd, w wyniku którego mediacje zostaną zatrzymane a nawet przerwane. Jako
przykłady takiego zachowania mediatora można wskazać zadawanie niejasnych
pytań, nadmierne ingerowanie w przeszłość współmałżonków bądź przeszkadzanie w znalezieniu wspólnego rozwiązania17.
4. Problematyka podjęcia decyzji o udziale w mediacji i związane z
tym obawy współmałżonków
Istotne znaczenie z punktu widzenia współmałżonków, których spór dotyczy,
ma podjęcie decyzji o udziale w mediacjach. Mediacja stosunkowo nie dawno została
wprowadzona do polskiego porządku prawnego, w związku z czym początkowo niskie
zainteresowanie tą formą rozwiązania konfliktu mogło wynikać z niewiedzy czym tak
naprawdę są mediacje. Pomijając fakt, iż strony po raz pierwszy dowiadują się czym są
mediacje na etapie prowadzenia monologu mediatora, w którym informowane są o
tym czym są mediacje, jakie zasady rządzą postępowaniem mediacyjnym, w jaki sposób stronom udziela się głosu czy chociażby jak wygląda kwestia związana z zakończeniem postępowania mediacyjnego.
W krajach, w których porządkach prawnych mediacja istnieje już od dłuższego czasu, a praktyka mediacyjna jest na wysokim poziomie, osoby uczestniczące w mediacji dowiadują się o takiej możliwości z wielu źródeł: z sądu, od
prawników czy też pracowników instytucji, których celem jest pomoc rodzinie18.
Podstawę decyzji współmałżonków o udziale w mediacji stanowi przekonanie, o
czym była już mowa powyżej, o neutralności i całkowitej bezstronności mediatora. Mediacje rozwodowe są skutkiem rozpadu związku małżeńskiego. W związku z powyższym na podjęcie decyzji o udziale w mediacji mają wpływ również
takie czynniki jak: pogląd na swoich partnerów, sytuacja, z jakiej wynika podjęta
decyzja o rozwiązaniu małżeństwa, relacje przed i po podjęciu decyzji o rozwiązaniu małżeństwa. Istotnym zaś czynnikiem decydującym o tym, czy w ogóle
mediacje będą prowadzone ma podjęcie decyzji przez mediatora, który musi
ocenić czy będzie miał możliwość doprowadzenia sprawy do końca i rozwiązania
zaistniałego między stronami konfliktu19.
Aby zaistniała możliwość przeprowadzenia mediacji w trakcie konfliktu
małżeńskiego powstałego w sytuacji rozwodowej strony muszą być gotowe do
uczestniczenia w procesie mediacji. Gotowość stron, świadomość zaistniałego
między nimi konfliktu oraz chęć polubownego rozwiązania sporu przemawia za
przeprowadzeniem mediacji. Jednakże o ile gotowość stron może stanowić pozytywną podstawę przeprowadzenia mediacji o tyle opór wobec tej formy rozwiązania sporu współmałżonków może utrudnić a nawet uniemożliwić udziału w
mediacji, w związku z czym pozytywne nastawienie stron do procesu mediacji
17
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odpowiada gotowości podjęcia i uczestniczenia w tym procesie, zaś negatywne
nastawienie stanowi opór do podjęcia próby mediacji.
Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, iż mediacja, jako alternatywne postępowanie w
stosunku do postępowania sądowego daje stronom więcej możliwości trwałego
rozwiązania zaistniałego między nimi konfliktu oraz może mieć wpływ na polepszenie relacji między małżonkami. Strony działając we własnym zakresie, wysuwając samodzielne propozycje rozwiązania zaistniałego konfliktu mają większy wpływ na to, w jaki sposób powstały spór w sytuacji rozwodowej zostanie
rozwiązany. Co więcej, dzięki udziałowi w mediacji stronom stwarza się możliwość nie tylko odbudowania komunikacji, która pod wpływem sytuacji, w jakiej
znajdują się strony w trakcie rozwodu może zostać niejednokrotnie zachwiana w
sposób trwały, lecz także może wpłynąć na relacje między nimi, co jest istotne w
przypadku małżeństw mają dzieci. W tym miejscu warto podkreślić, iż dzięki
udziałowi w mediacji oraz wsparciu stron przez osobę mediatora, która jest bezstronna i niezależna, małżonkowie mogą wypracować takie rozwiązanie, które
będzie dla nich korzystne, co więcej, wspólnie wypracowane rozwiązanie będzie
trwalsze i pozwoli uniknąć kolejnych sporów w przyszłości.
Jednakże warto podkreślić, iż z powodu niskiej znajomości instytucji mediacji wiele małżeństw, które podjęły decyzję dotyczącą rozwodu nie korzysta z
tej polubownej formy rozwiązywania konfliktów. Taki stan rzeczy niewątpliwie
w sposób znaczący ogranicza możliwość rozwiązania powstałego sporu w sposób trwały. Co więcej, dzięki mediacji strony miałyby szansę na odbudowanie
pozytywnych relacji, co jest niezwykle ważne w przypadku, gdy małżeństwo ma
dzieci. Warto również podkreślić, iż w przeciwieństwie do postępowania sądowego, w mediacji dzieci traktowane są podmiotowo, a co za tym idzie nie są
traktowane jako karta przetargowa decydująca o tym, kto w przypadku orzeczenia rozwodu więcej wygra, a kto przegra.
Mając na uwadze argumenty przytoczone w niniejszej publikacji można
wprost stwierdzić, iż mediacja, jako alternatywna forma rozwiązywania sporów
powstałych w sytuacji rozwodowej w sposób znaczący może przyczynić się do
trwałego rozwiązania powstałego konfliktu. Małżonkowie poprzez wysuwanie
wzajemnych propozycji mogą zawrzeć taką ugodę, która będzie satysfakcjonująca dla nich obojga, a co za tym idzie nie będzie stwarzała możliwości powstania
kolejnych sporów w przyszłości.
Streszczenie
Mediacja, jako alternatywna forma rozwiązywania sporów powstałych w
sytuacji rozwodowej daje małżonkom możliwość znalezienia takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla nich obojga. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, gdzie rozstrzygnięcie następuje w drodze władczego orzeczenia sądu, w mediacji to od stron zależy jak zostanie zażegnany powstały mię-
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dzy nimi konflikt. Co więcej, obecność osoby mediatora, jako osoby postronnej
niewątpliwie wpływa na trwałość wypracowanego rozwiązania. Mediator nie
rozstrzyga, nie podejmuje decyzji za małżonków, a co za tym idzie nie wysuwa
żadnych propozycji ugodowych oraz propozycji rozwiązania powstałego konfliktu. Zadaniem mediatora jest stworzenie takiej atmosfery, w której strony będą
mogły nawiązać komunikację w taki sposób, aby dojść do wspólnego porozumienia i rozwiązania sporu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że wspólnie wypracowane porozumienie małżonków ma znaczenie nie tylko chwilowe, lecz także
pozwala zapobiec powstawaniu kolejnych konfliktów w przyszłości. Dzięki mediacji na pierwszy plan wysuwa się dobro dzieci czy relacje między małżonkami,
a brak rozstrzygnięcia w formie wygrany – przegrany niewątpliwie wpływa na
trwałość i formę relacji współmałżonków.
Summary
Mediation, as a form of alternative dispute resolution in a divorce situation
gives spouses the opportunity to find a solution that what will be satisfactory to
both of them. Unlike litigation, where the decision by way of a decision of a
court ruling in mediation is the parties depends on how do they resolve a conflict
between them. What's more, the presence of a mediator, as a bystander undoubtedly affects the stability of our solution. The mediator does not decide, do not
make decisions for spouses, and hence does not put forward any proposals for
settlement and proposals for solution to the conflict. The mediator's role is to
create such an atmosphere in which the parties will be able to communicate in
such a way as to arrive at a common understanding and resolving the dispute.
Also note that spouses jointly developed agreement is not only temporary, but
also allows you to prevent further conflicts in the future. Thanks to the mediation
at the forefront of the welfare of the children or the relationship between the
spouses, and the lack of resolve in a win - loser undoubtedly affects the stability
and form relationships spouses.
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2. ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/adr_standardy_mediacji.rtf,
on-line z dnia 01.06.2014 r.
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Paulina Woś (KUL)
Umowy cywilnoprawne zagrożeniem dla rodziny
Wstęp
Obserwacja otaczającej nas rzeczywistości skłania do refleksji nad bytem
współczesnej rodziny, której jedną z podstawowych funkcji jest funkcja prokreacyjna – wynika ona z charakteru więzi splatających członków rodziny. Podstawę tradycyjnego modelu rodziny stanowi para małżeńska, której za cel stawia się
poczęcie dziecka. Jest to najbardziej podstawowa i zasadniczo biologiczna funkcja rodziny.
Mimo, że rok 2014 został okrzyknięty Rokiem Rodziny, współczesne realia rynku pracy nie napawają optymizmem i z pewnością nie są motorem skłaniającym ludzi do zakładania rodzin, a przede wszystkim do powiększania założonych rodzin. Zapewnienie warunków materialno-bytowych być może nie jest
najważniejszym zadaniem i celem rodziny, ale z pewnością jednym z podstawowych gwarantujących stabilność i bezpieczeństwo w rodzinie. Wiadomym jest,
że pieniądze szczęścia nie dają, ale bez nich trudno jest egzystować, a ten kto
twierdzi inaczej, zapewne nigdy nie zastanowił się głębiej nad problematyką
materialno-bytową współczesnej rodziny.
Przedmiotowe rozważania skupiają się przede wszystkim na problematyce
dostępu do pracy i świadczeń społecznych w odniesieniu do młodych małżeństw,
planujących powiększenie rodziny. Z przyczyn oczywistych uwaga będzie w
głównej mierze skierowana na sytuację kobiety we współczesnym runku pracy.
1. Umowy śmieciowe podstawową formą zatrudnienia na rynku pracy
Ostatnimi czasy dużo słyszy się o tzw. umowach śmieciowych. Zwrot
umowy śmieciowe nie jest zwrotem prawnym, a raczej prawniczym - ustawodawca nieprzychylnie odnosi się to takiego określenia umów cywilnoprawnych,
bo to o nie właśnie się rozchodzi. Terminem umów śmieciowych określa się
umowy cywilnoprawne, będące podstawą podjęcia zatrudnienia. Najbardziej
powszechnymi umowami śmieciowymi są: umowa zlecenia, umowa o dzieło,
tzw. samozatrudnienie. Umowy te stały się w ostatnich czasach bardzo powszechne na rynku pracy, skutecznie zastępując a nawet wypierając z obiegu
umowy o pracę1. Pracodawcy ochoczo stosują tę formę zatrudnienia, ponieważ
zawarcie umowy cywilnoprawnej zwalnia ich z obowiązku stosowania kodeksu

1

Zob. R. Golat, Cywilne umowy śmieciowe pod lupą. Służba Pracownicza 2013, nr
9, s. 1-4.

367

pracy, co oznacza zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów przewidujących ochronę pracowniczą2.
Przekładając powyższy trend w zatrudnianiu na umowy cywilnoprawne na
grunt prawnorodzinny, warto zwrócić uwagę na konsekwencje jakie dla dobra
rodziny niesie powyższa praktyka.
Po pierwsze, należy powiedzieć wprost, że żadna z umów cywilnoprawnych nie gwarantuje ochrony przed rozwiązaniem, czy wypowiedzeniem umowy
kobiecie w ciąży. Oznacza to, że zatrudniający, a w rzeczywistości pracodawca,
może w każdej chwili zwolnić kobietę w ciąży, bez jakichkolwiek konsekwencji
prawnych dla siebie. Zwolnionej kobiecie nie przysługuje ochrona przed rozwiązaniem umowy, a więc nie może wytoczyć powództwa o uznanie rozwiązania
umowy za bezskuteczne, żądania przywrócenia do pracy, czy odszkodowania,
ponieważ do umów cywilnoprawnych nie stosuje się przepisów kodeksu pracy.
Po drugie, szczególne instytucje mające na celu ochronę trwałości stosunku
pracy nie mają zastosowania w przypadku świadczenia pracy lub usług na podstawie
umów cywilnoprawnych. Umowa cywilnoprawna może być co do zasady wypowiedziana w każdym czasie. Obowiązek zachowania okresu wypowiedzenia może ewentualnie wynikać z treści samej umowy. Co więcej - w przypadku umowy o dzieło nie
dopuszcza się możliwości jej wypowiedzenia (stosowne przepisy przewidują sytuacje,
w których strony umowy o dzieło są uprawnione do odstąpienia od niej, co nie jest
równoznaczne z jej wypowiedzeniem). By rozwiązać stosunek pracy nawiązany na
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, pracodawca nie musi mieć powodu ani
motywów. Poszkodowanemu z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia
wobec byłego pracodawcy.
Po trzecie, planowanie rodziny napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody w sytuacji zatrudnienia na umowę śmieciową, ponieważ przy zatrudnieniu na taką umowę nie przysługują takie uprawnienia jak urlop macierzyński,
urlop tacierzyński, rodzicielski, wychowawczy, zatem nie ma żadnych gwarancji
powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Z powyższym wiąże się kwestia zasiłku
macierzyńskiego, wypłacanego przez ZUS po urodzeniu dziecka. Tak jak w
przypadku umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany odprowadzać składki na
ubezpieczenie chorobowe - gwarantujące prawo do zasiłku macierzyńskiego, tak
przy umowach cywilnoprawnych jest zgoła inaczej. Co do zasady, zasiłek macierzyński nie przysługuje osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia (w tym także na podstawie samozatrudnienia), czy dzieła. A wynika to stąd,
że w przypadku umowy zlecenia osoba wykonująca pracę na jej podstawie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Natomiast ubezpieczenie chorobowe przysługuje tylko w wypadku zgłoszenia się dobrowolnie
do takiego ubezpieczenia i co do zasady, opłacania samemu składek na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku umów o dzieło sytuacja zasiłkowa wygląda
2

Por. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. 1998 r. nr 21, poz. 94
z późniejszymi zmianami.
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jeszcze gorzej, ponieważ z tytułu takiej umowy nie podlega się żadnym ubezpieczeniom. Od przychodu wypłacanego z umowy istnieje jedynie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne wyłącznie w przypadku zawarcia takiej umowy przez pracodawcę z własnym pracownikiem. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku umów zlecenia - ubezpieczenie chorobowe ma charakter
dobrowolny i będzie przysługiwać tylko w wypadku samodzielnego opłacania
sobie składki na to ubezpieczenie. Dodatkowo, w przypadku umów zlecenia osoba, która chce skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, musi mieć
odpowiedni okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, który wynosi 90
dni, a zatem w przypadku niespełnienia tego warunku, mimo zatrudnienia nie
będzie mogła skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. Inaczej jest w przypadku
prowadzenia własnej działalności gospodarczej tutaj ubezpieczenie chorobowe w kontekście prawa do zasiłku macierzyńskiego obowiązuje od pierwszego dnia
podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, jednakże należy pamiętać o tym, że
opóźnienie, chociażby o jeden dzień, w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne, powoduje zawieszenie prawa do ubezpieczenia chorobowego, co w konsekwencji doprowadza do utraty uprawnień z tego tytułu, w tym także prawa do
zasiłku macierzyńskiego. Może dojść do kuriozalnej sytuacji, kiedy to mimo
opłacana przez wiele lat składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, jeden dzień opóźnienia w terminowej zapłacie należnych
składek, spowoduje utratę uprawnienia do otrzymania zasiłku chorobowego3.
Po czwarte, co również istotne, zatrudnienie na którąkolwiek z umów cywilnoprawnych nie podlega reżimowi prawnemu co do określenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, przewidzianego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz wydawanych na jej
podstawie rozporządzeń wykonawczych waloryzujących corocznie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę4. Oznacza to, że zatrudniający na podstawie
umów cywilnoprawnych może dowolnie kształtować wynagrodzenie za wykonaną pracę lub usługę, także poniżej progu określonego w ustawie o minimalnym
wynagrodzeniu.
2. Działalność gospodarcza jako odpowiedź na brak ochrony kobiet w ciąży
Powszechna praktyka zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne a w związku z tym powstające problemy i utrudnienia po stronie zatrudnionego w związku z brakiem jakiejkolwiek ochrony w sytuacji zajścia w ciążę, zrodziła powszechne w ostatnich czasach zjawisko zakładania działalności gospodarczych przez kobiety w ciąży.
3

Por. Poradnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Warszawa 2012.
4
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.
U. 2002, Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami.
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By zrozumieć ideę tego zjawiska, należy tytułem wyjaśnienia omówić pokrótce istotę działalności gospodarczej w kontekście zabezpieczenia społecznego
kobiet w ciąży.
Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do
opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z każdego tytułu obowiązkowo jest także płacona składka zdrowotna w stałej wysokości, której nie
można obliczyć proporcjonalnie do czasu faktycznie prowadzonej działalności.
Nie jest wymagane opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe5. Decyzja o
jej opłacaniu zależy od osoby prowadzącej działalność, jednak to właśnie opłacanie tej składki upoważnia do wypłaty świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Tylko kobieta, która prowadząc działalność, opłaca dobrowolnie składkę
chorobową z obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia - może otrzymać zasiłek
macierzyński.
Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która podczas podlegania
ubezpieczeniu chorobowemu lub w okresie urlopu wychowawczego:
- urodziła dziecko;
- przyjęła na wychowanie dziecko i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie
jego przysposobienia, (dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 lat);
- przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, (dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w
wieku do 10 lat)6.
W aktualnym brzmieniu przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kobieta, która urodziła dziecko, ma prawo do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli opłaciła
przynajmniej jedną pełną składkę chorobową, bez konieczności podlegania pod
ubezpieczenie chorobowe prze okres 90 dni7. Inaczej zatem niż przy umowach
zlecenia, zasiłek ten przysługuje bez wymaganego okresu wyczekiwania trwającego 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest od podstawy wymiaru,
od której są opłacane składki społeczne wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym. Pierwszym krokiem jest obliczenie średniej podstawy dla ostatnich
12 miesięcy, w których były opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli okres opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe jest krótszy
niż 12 miesięcy, to do wyliczenia kwoty zasiłku macierzyńskiego brana jest pod
uwagę średnia podstawa w krótszym okresie, czyli jeżeli kobieta w ciąży przy5

Art. 6-11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2013.1442 j.t.
6
Art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U.2014.159 j.t.
7
Art. 4 i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U.2014.159 j.t.
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stąpi do ubezpieczenia chorobowego na miesiąc przed narodzinami dziecka, podstawą wyliczenia zasiłku macierzyńskiego będzie tylko jeden miesiąc. Jednak
gdyby poród nastąpił w miesiącu przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego,
to dla ubezpieczonej prowadzącej działalność gospodarczą bez względu na wysokość zadeklarowanej podstawy wymiaru składki - podstawę wymiaru zasiłku
macierzyńskiego stanowi najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru
składki na ubezpieczenie chorobowe8.
Kobieta prowadząca działalność gospodarczą, której jest to jedyny tytuł do
ubezpieczenia, sama może zadecydować o podwyższeniu podstawy składek płaconych na ubezpieczenie społeczne. Im wyższe składki są opłacane, tym wyższa
jest podstawa wymiaru do wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, z
zastrzeżeniem, że maksymalna podstawa składek na dobrowolne ubezpieczenie
chorobowe nie może przekroczyć 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe9. Kwota zasiłku macierzyńskiego
może wynosić 100% podstawy zasiłku, wtedy zasiłek w czasie urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru. Jest również możliwość zadeklarowania
pobierania równej kwoty zasiłku w czasie trwania obu przysługujących urlopów
w wymiarze 80% podstawy zasiłku10.
3. Projekt zmian w ustawie zasiłkowej i jego konsekwencje dla rodziny
W związku z obserwowaną praktyką zakładania działalności gospodarczych przez kobiety w ciąży i wykorzystywaniem korzystnych regulacji stanowiących podstawę prawną do przyznania wysokiego zasiłku macierzyńskiego po
urodzeniu dziecka, na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawił się projekt zmian, które będą dotyczyły zasad wyliczania podstaw zasiłków dla osób ubezpieczonych11.
8

Art. 48 i art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U.2014.159 j.t.
Zob. A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art.49 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, LEX 2009.
9
Art. 20 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
Dz.U.2013.1442 j.t.
10
Art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U.2014.159 j.t., zmieniony
ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 675. Zmiana weszła w życie od dnia 17 czerwca 2013 r.
11
Projekt z dnia 16 maja 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych
ustaw - wersja przekazana pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów,
www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/ubezpieczeniaspoleczne/ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-pienieznych-z-ubezpieczeniaspolecznego-w-razie-choroby-i-macierzynstwa-oraz-niektorych-innych-ustaw.
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Poprzez zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa inne będą zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń gdy wniosek o ich przyznanie będzie poprzedzał krótki okres zasiłkowy. Aby uzyskać zasiłek macierzyński w wysokości wyższej niż
minimalna podstawa wymiaru składek, kobieta prowadząca własny biznes, będzie musiała płacić składki ZUS co najmniej przez rok od wyższej niż minimalna
podstawa wymiaru składek. Na początek będzie jej przysługiwał zasiłek w minimalnej wysokości, który będzie powiększony o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przypadający przed nabyciem prawa do świadczenia.
Żeby zobrazować prezentowane, dość skomplikowane wyliczenie matematyczne, dla przykładu można wskazać, że aby dostawać najwyższy możliwy
zasiłek, czyli obecnie ok. 6,5 tys. zł, kobieta prowadząca działalność gospodarczą
będzie musiała opłacać maksymalne składki przez 12 kolejnych miesięcy. Jeśli
okres ubezpieczenia będzie krótszy, zasiłek macierzyński będzie odpowiednio
niższy. A zatem, jeśli kobieta będzie opłacała składki ze swojej firmy przez 6
miesięcy przed porodem od zadeklarowanej najwyższej podstawy wymiaru składek, to zgodnie z nowymi regułami zasiłek macierzyński będzie obliczony jako
suma sześciokrotności minimalnej wysokości składki i 1/12 nadwyżki powyżej
tej kwoty za każdy miesiąc ubezpieczenia.
Z powyższego wypływa wniosek, że każda z kobiet, która założyła działalność gospodarczą nie w celu wykorzystania jej jedynie do uzyskania ochrony i
wsparcia finansowego po urodzeniu dziecka, a założyła działalność w celu jej
faktycznego prowadzenia i w okresie pierwszego roku zajdzie w ciążę, będzie jej
przysługiwał zasiłek macierzyński o równowartości najniższej podstawy wymiaru składek, co w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przez
pierwsze dwa lata - wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia, tj. 504 zł w 2014
r., chyba że będzie ją stać na opłacanie wyższych składek na ubezpieczenia społeczne. Biorąc pod uwagę, że początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej są niezwykle trudne i co do zasady na początku generują jedynie straty,
trudno wyobrazić sobie, że taka osoba będzie w stanie opłacać sobie wyższe
składki, by po urodzeniu dziecka otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości
pozwalającej na godziwe i beztroskie macierzyństwo.
W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy jego autorzy wyjaśniają, że
zaproponowany sposób liczenia podstawy wymiaru zasiłku ograniczy skalę występujących nadużyć, gdyż z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia z wysoką
podstawą wymiaru składki, nie będą występowały wysokie wypłaty z ubezpieczenia chorobowego a jednocześnie pozwoli na uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku pełnego zadeklarowanego przychodu, przekraczającego najniższą
podstawy wymiaru, z tym, że uśrednionego na okres 12 miesięcy kalendarzowych12.
12

Uzasadnienie projektu z dnia 16 maja 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz
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Takie zmiany oznaczają rewolucję w zasadach ustalania wysokości zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie
obowiązujące zasady są bardzo korzystne. Jeśli kobieta zarejestruje działalność
gospodarczą co najmniej miesiąc przed porodem i zapłaci obowiązkowe składki
emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolną chorobową od dobrowolnie ustalonej podstawy wymiaru jaką może zadeklarować, czyli nawet 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek13, to po urodzeniu dziecka
może nawet przez rok pobierać zasiłek macierzyński w wysokości 80% zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.
Powyższą praktykę ZUS nazywał nadużyciem prawa, co często zarzucał
ubezpieczonym odmawiając kobietom przyznania wysokiego zasiłku macierzyńskiego. W uchwale z 21 kwietnia 2010 r.14 Sąd Najwyższy stwierdził, że ZUS nie
jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek, jeżeli mieści się
ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Urząd
ten nie dysponuje skutecznymi instrumentami, które pozwalałyby mu stwierdzić,
czy przedsiębiorca założył działalność jedynie po to, aby uzyskać wysoki zasiłek.
Sama bliskość daty porodu nie powinna być tutaj żadnym argumentem.
Opisywany projekt jest korzystny jedynie z punktu widzenia ZUS-u a zdecydowanie godzi w dobro rodziny i jest dla niej poważnym zagrożeniem. Opisana wyżej praktyka zakładania działalności gospodarczej dla pozoru tylko i wyłącznie w celu otrzymania po urodzeniu się dziecka środków na zabezpieczenie
materialno - bytowe można z pewnością rozpatrywać w kategorii nadużyć i to
zasługuje na krytykę. Niemniej jednak na omawiany problem należy spojrzeć w
szerszym kontekście. Co sprawia, że kobiety są na tyle zdeterminowane, by podjąć decyzję o założeniu pozornej działalności gospodarczej. Dzieje się tak dlatego że perspektywa braku zatrudnienia i tym samym braku możliwości jakiegokolwiek wsparcia od Państwa po urodzeniu się dziecka nie daje innej możliwości, jak podjęcie próby zabezpieczenia siebie i dziecka po urodzeniu. Państwo
powinno spojrzeć na ten problem także z innej perspektywy - z perspektywy
potencjalnego pracownika poszukującego pracy i jego realnych możliwości na
rynku pracy. Jest też druga odsłona omawianego problemu. Zgłoszony projekt
ma ukrócić praktykę zakładania fikcyjnych działalności i wykorzystywania jej do
otrzymania wysokich zasiłków macierzyńskich. Należy jednak pamiętać, że nie
tylko takie kobiety zakładają działalność gospodarczą. Zdecydowana większość z
niektórych innych ustaw - wersja przekazana pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/ubezpieczeniaspoleczne/ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-pienieznych-z-ubezpieczeniaspolecznego-w-razie-choroby-i-macierzynstwa-oraz-niektorych-innych-ustaw.
13
W roku 2014 r. było to 9.365,00 zł.
14
Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 21 kwietnia 2010 r. II UZP 1/10, nr
575822.

373

nich chce prowadzić własny biznes i w ten sposób zarabiać na utrzymanie rodziny. Czy w związku z tym, taka kobieta korzystając z preferencyjnego ZUS-u
przez pierwsze dwa lata prowadzonej działalności będzie mogła sobie pozwolić
na urodzenie dziecka? Jeżeli polityka państwa pójdzie w zaprezentowanym kierunku to żadna z młodych bizneswoman nie będzie mogła pozwolić sobie na
urodzenie dziecka, bo otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego w wysokości
504,00 zł miesięcznie jest niegodziwym i niewystarczającym wsparciem państwa
w procesie macierzyństwa i wychowania. Ponadto taki kierunek polityki państwa
prawdopodobnie zniechęci młode kobiety do wykazywania przedsiębiorczości,
zakładania własnych firm, ponieważ prezentowana polityka jest polityką antyrodzinną.
Rok 2014 jest międzynarodowym Rokiem Rodziny. Nasuwa się pytanie,
jak powyższe regulacje, plany zmian w prawie wpisują się w populistyczne idealistyczne hasła, które przyświecały Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioskującemu o ustanowienie roku 2014 Rokiem Rodziny: "Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej zatroskany o przyszłość rodziny, otwartej na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb każdego człowieka, poleca wszystkim obywatelom, instytucjom i władzom stałą troskę o rodzinę, jej prawa i miejsce w przestrzeni publicznej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dołoży wszelkich starań, w tym
poprzez stanowienie odpowiedniego prawa i sprawowanie funkcji kontrolnej, aby
rodziny w Rzeczypospolitej Polskiej mogły czuć się bezpiecznie trwając w przeświadczeniu o stałej, opiekuńczej trosce państwa o ich byt materialny i wszechstronny rozwój"15
Podsumowanie
Mając na względzie sytuację współczesnego "pracownika", zatrudnionego
na cywilnoprawną umowę, któremu nie należą się żadne prawa z tytułu uprawnień pracowniczych przewidzianych w kodeksie pracy, trudno się dziwić kobietom podejmującym działania mające de facto charakter obejścia prawa, skoro
takie osoby będące zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych nie
mogą liczyć na zatrudnienie na warunkach ochronnych i zapewniających niezbędnie minimum gwarancji spokojnego i godziwego macierzyństwa.
W ostatnich czasach dużo się mówi o walce z umowami śmieciowymi, o
walce z praktyką zawierania przez pracodawców umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę z pracownikami. Rozwiązaniem powyższego problemu ma
być oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Czy to jednak będzie antidotum na
powszechne zjawisko omijania przepisów prawa pracy poprzez przepisy kodeksu
cywilnego. Jest to bardzo złudne wyobrażenie. Można przewidzieć, że wprowadzenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych, doprowadzi do wzrostu i tak wysokiej stopy bezrobocia, zwłaszcza
15

Projekt Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku
2014 Rokiem Rodziny, druk nr 1133.
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wśród ludzi młodych, ponieważ pracodawcy nie będą chcieli zatrudniać pracowników już nie tylko na umowę o pracę, ale także na umowy cywilnoprawne, co
doprowadzi do pogłębienia zjawiska bezrobocia i wzrostu zjawiska wykonywania pracy na czarno, lub w ramach coraz chętniej praktykowanej umowy o wolontariat.
Streszczenie
Współczesne realia rynku pracy nie napawają optymizmem i z pewnością
nie są motorem skłaniającym ludzi do zakładania rodzin, a przede wszystkim do
powiększania założonych rodzin. Zapewnienie warunków materialno-bytowych
być może nie jest najważniejszym zadaniem i celem rodziny, ale z pewnością
jednym z podstawowych gwarantujących stabilność i bezpieczeństwo w rodzinie.
Wiadomym jest, że "pieniądze szczęścia nie dają", ale bez nich trudno jest egzystować, a ten kto twierdzi inaczej, zapewne nigdy nie zastanowił się głębiej nad
problematyką materialno-bytową współczesnej rodziny. Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce dostępu do pracy i świadczeń społecznych z perspektywy młodych małżeństw, planujących powiększenie rodziny.
Summary
Civil law agreements as a threat for the family
The contemporary situation market do not instill optimism and certainly
do not encourage people to start their own families, and first of all, to increase
the number of the family members. Provision of material and living conditions
might not be the most important task and goal of the family, but is surely one of
the basic elements guaranteeing the stability and safety in the family. It is known
that ‘money brings no happiness’; however, it is difficult to exist without it, and
who claims otherwise, probably has never pondered over the problem of material
and living situation of the contemporary family. This article is concerned with
the problem of access to work and social benefits in regard to young married
couples who plan to grow their family.
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Karolina Zając (KUL)
Bigamia w polskim kodeksie karnym
Wstęp
Termin bigamia, pochodzenia greckiego, a dokładniej mieszanego pochodzenia grecko-rzymskiego, nie był znany w prawie rzymskim, stosowano tam
zwyczajnie stwierdzenia binae nuptiae. Pojęcie to było też obce klasycznej łacinie. Po raz pierwszy pojawia się jako bigamus dopiero w źródłach kościelnych
VI wieku, stąd termin ten uznawany jest za termin języka kościelnego. W starożytnym Rzymie mianem tym określano fakt zawarcia dwukrotnego małżeństwa
przez jedną osobę z dwiema osobami płci odmiennej. Obecnie rozumiana jest
jako wielożeństwo, zawieranie małżeństwa przez osoby, z których przynajmniej
jedna jest już wcześniej zaangażowana w legalny monogamiczny związek lub też
jako niezgodne z prawem zawieranie podczas trwania pierwszego małżeństwa
kolejnego. W doktrynie wyróżnia się bigamię podwójną (bigamia duplikata,
bigamia duplex), jest to stan gdzie oboje małżonkowie pozostają w związkach
małżeńskich, oraz bigamię pojedynczą- przeszkoda występuje po stronie jednego
z nich. Prawo współczesne, zwłaszcza kanoniczne, wyróżnia także: bigamię
równoczesną, jeśli jedna ze stron za życia drugiej posiada więcej niż jedną żonę
lub więcej niż jednego męża, oraz bigamię sukcesywną jeśli po śmierci współmałżonka bądź po rozwiązaniu małżeństwa strona zawiera kolejny związek małżeński. Zwykle jednak termin bigamia odnosi się do bigamii równoczesnej, zawarcie zaś kolejnego związku po rozwiązaniu pierwszego określa się raczej terminem digamia. W starszej literaturze kanonistycznej wyróżniano nadto: bigamię prawdziwą (vera), gdy mężczyzna zawarł kolejne małżeństwo po śmierci
żony, przy czym musiało ono być zawarte zgodnie z prawem i być spełnione;
bigamię wnioskowaną (interpretativa), gdy ktoś zawarł i spełnił jedno tylko
prawdziwe małżeństwo, ale jego żona była rozwódką lub wdową, która spełniła
małżeństwo z poprzednim mężem, albo panną, która jeszcze przed zawarciem
małżeństwa straciła dziewictwo, albo już jako żona dopuściła się cudzołóstwa;
bigamię wrzekomą (similitudinaria), gdy zakonnik, który złożył śluby uroczyste,
albo kleryk, który przyjął wyższe święcenia, wbrew prawu przyjął i spełnił z
panną lub wdową małżeństwo. Ten ostatni podział ma jednak wyłącznie znaczenie historyczne. Pojawia się nadto w doktrynie określenie bigamia niedoskonała
(quasi-bigamia), dotyczące sytuacji w której wdowa w okresie żałoby zawierała
kolejne małżeństwo, czym powodowała możliwe komplikacje odnoszące się do
ojcostwa urodzonego przez nią dziecka.1 W prawie rzymskim, obecnie w prawie
kanonicznym, a także w prawie polskim bigamia nie była i nie jest terminem
1

J. Misztal-Konecka, Bigamia w prawie rzymskim, Lublin 2011, s. 17-18.
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języka prawnego. Dodatkowo warto podkreślić, że mimo iż ustawodawcy zarówno kościelni jak i państwowi wyraźnie unikają słowa bigamia, jest to jednak
powszechnie przyjęte w praktyce pojęcie języka prawniczego i potocznego. Istota bigamii tkwi w tym jak dużą wagę i rolę w naszym społeczeństwie odgrywa
instytucja małżeństwa. Legalnie zawarty związek dwojga ludzi jest podstawą
rodziny, został on poddany mniej lub bardziej szczegółowym regulacjom prawnym, które zapewniają wypełnianie celów istotnych dla społeczeństwa a zarazem
stanowią silny fundament ochronny spajający rodzinę i kultywujący tradycje
mające swe korzenie wieki temu. Już w starożytnym Rzymie małżeństwo stanowiło najsolidniejszą i najbardziej szanowaną instytucje rzymskiego państwa.
1. Bigamia w ujęciu historycznym
Bigamia jak się wydaje, pojawiła się wraz z monogamią i wspólnie z cudzołóstwem oraz konkubinatem towarzyszy monogamicznym związkom małżeńskim jako ich „nieuchronny produkt uboczny”2. Jak już wiadomo była ona znana
w starożytności. W Rzymie aby zaistniało binae nuptiae musiało spełniać następujące przesłanki: obywatelstwo rzymskie (zachodziło ono tylko wtedy gdy
wszyscy małżonkowie pochodzący z pierwszego i kolejnych małżeństw musieli
być pełnoprawnymi obywatelami rzymskimi), zawarcie związku małżeńskiego
(był to akt ściśle prywatny, nie istniały żadne podstawy prawne do formalnego
stwierdzenia zajścia takowego zdarzenia, tak więc aby potwierdzić prawdziwość
małżeństwa rozstrzygano, między innymi o woli nupturientów, pożyciu fizycznym, czy też w końcu o tym kto będzie ojcem dziecka), kwestia rozwiązania
poprzedniego małżeństwa, świadomość pozostawiania w istniejącym związku
małżeńskim. Pierwszymi normami odnoszącymi się do zachowań ocierających
się o współczesną bigamię były regulacje prawa sakralnego ustanowione przez
króla Naumę. Charakterystyczne jest, że sankcje sakralne (obowiązek złożenia
ofiary z jagnięcia jako piaculum) dotykały wyłącznie kobietę wiążącą się z żonatym mężczyzną3. W prawie klasycznym bigamia była prawnie niemożliwa. Początkowo podlegała piętnowaniu ze strony pretora, natomiast sam edykt pretorski
przewidywał za nią infamię, jednakże nie miała ona charakteru sankcji prawnej.
Lex Iulia de aulteriis przewidywała już za usiłowanie popełnienia bigamii sankcje prawa karnego ale nie były one określone dla tego czynu odrębnie. Dopiero
działania ustawodawcze Dioklecjana umożliwiły nałożenie sankcji karnej na
bigamię. W Parafrazie Teofila bigamia stała się całkiem odrębnym przestępstwem- określono wówczas nie tylko jego znamiona ale również karę, którą była
kara śmierci. Powodem zwalczania bigamii za pomocą środków prawa karnego
było, z jednej strony, przeciwdziałanie rozpowszechnionym zwyczajom poligamicznym ludów, które na skutek constitutio Antoniniana, a później ustawodaw2

A. Ratajczak , Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego, Warszawa 1980, s. 96.
3
J. Misztal-Konecka, Bigamia w prawie rzymskim, Lublin 2011, s. 245.
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stwa Justyniana uzyskały prawa obywatelskie, a jednak nie porzuciły dotychczasowych zwyczajów w zakresie prawa rodzinnego4. Bigamia w średniowieczu
wiązała się ze złamaniem wiary małżeńskiej. Na początku czasów nowożytnych
„kodeks prawa i procesu karnego z 1532 roku zwany Caroliną, który był również
stosowany w Polsce, włączył wyraźnie bigamię do katalogu przestępstw rozpatrywanych przez sądy świeckie”5. Wyżej wymieniony kodeks uznawał bigamię
za kwalifikowaną postać cudzołóstwa i przewidywała, że osoba wchodząca
świadomie i oszukańczo w związek małżeński za życia pierwszego małżonka ma
zostać ukarana jak za cudzołóstwo, to jest karą śmierci. Dokonanie przestępstwa
następowało dopiero w chwili cielesnego obcowania bigamistów6. Odpowiedzialność karna przez długi czas była ściśle powiązana z odpowiedzialnością
karną za konkubinat i cudzołóstwo, i tak, np. w XIX-wiecznych kodeksach karnych umieszczano ją w rozdziale przestępstw przeciwko obyczajności zaraz obok
cudzołóstwa. Kodeksy te każdorazowo kwalifikowały bigamię jako zbrodnię, np.
pierwotna wersja ustawy karnej niemieckiej z 1871 roku, przewidywała w artykule 171 karę ciężkiego więzienia do lat 5, a także w artykule 340 francuskiego
kodeksu karnego z 1810r. zagrożona była surową karą w postaci ciężkich robót
przymusowych na okres od 5 do 20 lat, dopiero we Francji 1933 roku przestała
być zbrodnią i stała się występkiem karanym więzieniem do lat 3. Warto dodać,
że wypracowane w dziedzinie prawa rzymskiego rozważania dotyczące bigamii
miały znaczący wpływ na prawo kanoniczne Kościoła katolickiego, konsekwencja popełnienia tego czynu na gruncie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983
roku są następujące: brak możliwości sprawowania funkcji rodzica chrzestnego,
brak możliwości przystępowania do komunii świętej, ponieważ bigamiści uporczywie pozostają a w grzechu ciężkim, brak możliwości uzyskania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty dopóki bigamiści mają zdecydowaną wolę podtrzymania nielegalnego związku i korzystania z niego, brak możliwości dokonania
pogrzebu kościelnego jeżeli bigamista trwał w tym stanie aż do śmierci, nie okazywał chęci poprawy i wypowiadania się, a przed śmiercią nie wyraził przynajmniej żalu i skruchy7.
Analizując kwestię karalności bigamii na gruncie polskiego kodeksu karnego nie można pominąć zagadnienia związanego z jej pojawieniem się i kształtowaniem na ziemiach polskich. Na terytorium tworzącego się państwa polskiego
wielożeństwo z pewnością występowało, choć może było ograniczone do najzamożniejszych mężczyzn. Zakaz poligamii pojawił się wraz z wprowadzeniem
chrześcijaństwa8. Do XVI wieku karalności bigamii należała do właściwości
sądów kościelnych, w wyjątkowych sytuacjach orzekały sądy miejskie opierając
4

Tamże, s. 246.
A. Ratajczak, Bigamia w ujęciu polskiego prawa karnego na tle porównawczym,
Państwo i Prawo1978, nr 5, s. 103.
6
K. Banasik, Bigamia w polskim prawie karnym, Prokuratura i prawo 2010, nr 9, s. 59.
7
J. Misztal-Konecka, Bigamia w prawie rzymskim, Lublin 2011, s. 255.
8
Tamże, s. 255.
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się na interpretacji wcześniej już wspomnianego kodeksu Caroliny pióra Bartłomieja Groickiego. Statut Litewski z 1588 roku przewidywał utratę życia i czci
dla bigamisty oraz jego drugiej żony, jeśli tylko była świadoma istnienia pierwszej małżonki9. Procesy o bigamię bywały aczkolwiek należały mimo wszystko
do rzadkości. Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich z 1794 roku na
ziemiach zaboru pruskiego karało nie tylko świadomego bigamistę ale także osobą wcześniej wolną ale świadomą tego w jaki związek wstępuje. Kodeks pruski z
1851 roku, a następnie kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 roku karały
dodatkowo osobą wolną wiążącą się nieświadomie z osobą będącą już wcześniej
w trwającym nadal związku małżeńskim, urzędnika stanu cywilnego, duchownego, którzy mieli świadomość stanu cywilnego drugiej strony. Na ziemiach zaboru
austriackiego w 1779 roku wydano odrębny patent o karach za przestępstwo bigamii, przewidując karę śmierci przez ścięcie bez względu na płeć i stan sprawców. Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung z 1787 roku
(tzw. Józefina) karał osobę zawierającą małżeństwo w trakcie trwania poprzedniego związku oraz jej partnera, jeśli miał on świadomość przeszkody występującej po stronie współmałżonka. Ustawa Karna Zachodniogalicyjska z 1796 roku,
a następnie tzw. Franciszkana z 1803 roku, w końcu zaś ustawa karna z 1852
roku przewidywały odpowiedzialność osoby pozostającej w związku małżeńskim, która zawarła małżeństwo z inną osobą, a także osoby stanu wolnego,
świadomie wstępującej w związek małżeński z partnerem zamężnym/żonatym 10.
W 1818 roku przyjęto Kodeks karzący na terenie Królestwa Polskiego karał on
bigamistę oraz świadomą swego czynu osobę wstępującą w taki związek. W
1847 roku wprowadzono Kodeks kar głównych i poprawczych, penalizował wielożeństwo, jednakże uzależniał odpowiedzialność sprawcy od jego wyznania.
Skazani podlegali dodatkowej karze- dodatkowa pokuta kościelna, którą nakładała władza kościelna ich wyznania religijnego. Kodeks Tagancewa z 1903 roku
karał świadomie wstępujące w bigamiczny związek strony, duchownych i urzędników. Okres zaborów stanowił zatem istotny etap w kształtowaniu się reżimu
bigamii. Zrezygnowano ostatecznie ze średniowiecznej i odrodzeniowej kary
śmierci na rzecz innych sankcji a orzecznictwo w tym zakresie w całości przekazano sądom państwowym11. Polski kodeks karny z 1932 roku umieścił bigamię w
XXX rozdziale „Przestępstwa przeciwko małżeństwu”, art. 197 miał następujące
brzmienie: Kto zawiera małżeństwo, mimo że jego poprzednie małżeństwo nie
było rozwiązane ani uznane za nieważne, albo kto zawiera małżeństwo z osobą,
której poprzednie małżeństwo nie było rozwiązane ani uznane za nieważne, podlega karze więzienia do lat 5”. W uzasadnieniu projektu kodeksu stwierdzono, że
„Dwużeństwo wytwarza stosunek niemożliwy w życiu społecznym, opartym na
monogamii, a mianowicie istnieniu dwu odrębnych rodzin, opartych na małżeń9
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Tamże, s. 257.
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stwie jednego i tego samego człowieka”12. Rozdział XXV „Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży” kodeksu karnego z 1969r. rozpoczynał się
od stypizowania przestępstwa bigamii. Art. 183 tego kodeksu stanowił: „ §1. Kto
zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. §2. Tej samej karze podlega, kto
zawiera małżeństwo z osobą, która pozostaje w związku małżeńskim” 13. W
obecnie obowiązującym kodeksie karnym z 1997 roku przestępstwo bigamii
zostało określone w artykule 206- „Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2”, w rozdziale XXVI zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece”.
II. Uzasadnienie penalizacji bigamii.
Z danych policyjnych wynika, że w ostatnich latach stwierdzono w Polsce
następującą ilość przestępstw bigamii14:
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Z powyższych statystyk można wysunąć jeden istotny wniosek, że bigamia coraz rzadziej staje się przedmiotem ścigania karnego, stąd coraz częściej w
doktrynie kwestionuje się kryminalizację tego rodzaju zachowań, dodatkowo
stanowisko to wzmacniają przepisy o zawieraniu małżeństw, które jak twierdzi
wielu specjalistów nauk prawnych skutecznie zapobiegają bigamii. I. Andrejew
już w 1978 roku zasygnalizował, że „zmienia się koncepcja bigamii jako typu
przestępstwa. Nie jest to już zamach na wierność małżeńską, coraz mniej jest w
niej ze szczególnej postaci wyłudzenia posagu czy pożycia seksualnego itd., a
coraz więcej z fałszu intelektualnego. Prowadzi to w perspektywie do likwidacji
bigamii jako typu przestępstwa i do pochłonięcia jej przez typ przestępstwa polegający na fałszu ksiąg stanu cywilnego ewentualnie przez typ oszustwa”15. Zbliżony do I. Andrejewa pogląd reprezentuje również Lech Gardocki. Stwierdził on,
że kryminalizacja bigamii jest reliktem dawnego podejścia do niej jako do naruszenia sakramentu małżeństwa, a współcześnie brak do niej dostatecznego uzasadnienia. Jego zdaniem wystarczyłoby stosowanie przepisów k.r.o. o unieważnieniu małżeństwa bigamicznego, a w przypadkach gdy łączyła się ona z fałszowaniem dokumentów stanu cywilnego lub z oszustwem matrymonialnym- prze15
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pisów kodeksu karnego o fałszowaniu dokumentu i o oszustwie16. Pomiędzy
poglądami za i przeciw swoje stanowisko zajmuje Katarzyna Banasik, która wysunęła w swojej pracy postulat de lege ferenda i zaproponowała częściową depenalizację bigamii, opowiedziała się za tym by bigamia była uznana za czyn karalny jako wykroczenie gdyż osoba żonata czy zamężna zawierając nowe małżeństwo wyraźnie narusza normę prawną, zapisaną w art. 13 §1 k.r.o. „Nie może
zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim” i powinna ponieść konsekwencje. Unieważnienie takowego związku byłoby jedynie przywróceniem legalnego stanu prawnego, natomiast nie będzie wystarczającą reakcją na
zachowanie się sprawcy. Taki sprawca naruszenia porządku prawnego powinien
zostać ukarany.17 Pomimo wielu głosów pojawiających się za całkowitą lub częściową depenalizacją to mimo wszystko jednak znaczna większość utrzymuje
pogląd, iż słusznym jest istnienie art. 206 k.k. i stoi za tym żeby utrzymać go w
mocy. R.A Stefański opowiadając się za bigamią zaznacza, że podkreśla ona
społeczną rangę małżeństwa monogamicznego, ponadto trzeba mieć także na
uwadze jego funkcję zapobiegawczą przez samo zagrożenie karne. Na koniec
zauważa i podaje najistotniejszy dla jego pracy ale także dla wszystkich rozważań dotyczących penalizacji bigamii argument: małżeństwo jako związek kobiety
z mężczyzną zgodnie z art.18 Konstytucji RP jest pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Państwo przez swe organy w sferze stanowienia i stosowania
prawa ma nie dopuszczać do zagrożenia małżeństwa; takim działaniem jest ustanowienie przestępstwa bigamii i jego ściganie. Do zwolenników utrzymania art.
206 w mocy należą także A. Wąsek, który podkreśla znaczenie bigamii i jej
związku z art. 18 KRP oraz zapobiegawczy wpływ karalności na przyszłe zawieranie związków bigamicznych, Radosław Krajewski, A .Ratajczak, który opowiadając się za bigamią podsumował to w swoim dziele w następujący sposób:
Wydaje się, że odpowiedź powinna być pozytywna. Przepis o bigamii powinien
być zamieszczony w kodeksie karnym. Ma on wprawdzie w chwili obecnej niewielkie praktyczne znaczenie, ale podkreślona jest w nim społeczna ranga małżeństwa monogamicznego18.
3. Znamiona przestępstwa (art.206 k.k.)
Znamiona czynu zabronionego to elementy przepisu karnego, które opisują konstrukcję danego przestępstwa, wskazują, jakie dokładnie zachowania danej
osoby oraz jakie okoliczności zdarzenia powodują, iż można mówić o popełnieniu przestępstwa (lub nie).
a. Podmiot

16

Tamże, s. 70.
Tamże, s. 72.
18
A. Ratajczak, Bigamia w ujęciu polskiego prawa karnego na tle porównawczym,
Państwo i Prawo1978, nr 5, s. 114.
17
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Bigamia jest przestępstwem indywidualnym (sytuacyjnym), właściwym.
Może bowiem ono istnieć tylko „w cieniu” istniejącego związku małżeńskiego. 19
Sprawcą może być osoba, która pozostaje w ważnym związku małżeńskim, czyli
ówczesne małżeństwo nie ustało ani nie zostało uznane za nieważne. Bigamia
może być przestępstwem jednostronnym bądź dwustronnym . W pierwszym
przypadku tylko jedna ze stron zawiera związek bigamiczny, w drugim przypadku obydwie strony zawierają związki bigamiczne i używa się na nie określenia
bigamia duplex. Ważność małżeństwa zawartego za granicą regulują przepisy
art.14-18 prawa prywatnego międzynarodowego. Jeżeli bigamiczny związek
małżeński zawarty zostanie przez obywatela polskiego lub cudzoziemca za granicą, w miejscu, gdzie ten czyn nie jest uznany przez prawo za przestępstwo (np.
w kraju muzułmańskim), to- ze względu na warunek podwójnej karalności określony w art. 111 § 1 k.k. - brak będzie podstaw do karania za przestępstwo z art.
206 k.k.20. Podmiotem przestępstwa bigamii może być też osoba będąca w separacji. Mimo, że orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa
to jednak zawarcie nowego nie jest prawnie możliwe. Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku konkubinatu- związku partnerskiego (nawet jeżeli jest on zarejestrowany w innym państwie, tam gdzie jest to legalne) oraz homoseksualnego
związku małżeńskiego zawartego w kraju, w którym jest to dopuszczalne to w
rozumieniu prawa polskiego takie związki nie są dopuszczalne toteż nie zachodzi
prawdopodobieństwo popełnienia bigamii.
b. Strona przedmiotowa.
Przestępstwo bigamii może zostać popełnione tylko przez działanie. Działanie przestępne polega na akcie zawierania nowego związku małżeńskiego, pomimo że przynajmniej jedna strona pozostaje w prawnie istniejącym związku
małżeńskim.21 Czynnością sprawczą jest sam fakt zawarcia małżeństwa. Małżeństwo monogamiczne jest w Polsce prawnie przyjętą formą związku kobiety i
mężczyzny. Prawnie ważne jest małżeństwo realne, czyli zawarte przed urzędnikiem stanu cywilnego bądź duchownym, przez kobietę i mężczyznę, którzy
świadomie wyrażają swoją wolę (złożenie odpowiednich oświadczeń woli powoduje że bigamia jako przestępstwo nie może być popełniona przez zaniechanie) i
byli jednocześnie obecni przy akcie składania oświadczeń. Osobę będącą w tak
zwanym „małżeństwie pozorowanym”, np. dla celów zalegalizowania pobytu
obcokrajowca w państwie uważa się za pozostającą w prawnie ważnym związku
i według przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ma podstaw do jego
unieważnienia z tego powodu. O tym kiedy zostanie dokonane przestępstwo bigamii decyduje chwila zawarcia drugiego małżeństwa. Zasadne będzie w tym
miejscu poruszyć kwestię rozwodu i uznanie za zmarłego jednego z małżonków.
19

R. Krajewski, Bigamia w prawie polskim i w prawie kanonicznym, Włocławek
2003, s. 40.
20
M.Szewczyk, Komentarz do art.206 Kodeksu karnego, Warszawa 2006, s. 2.
21
K. Banasik, Bigamia w polskim prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2010, nr 9, s. 65.

384

W tym pierwszym przypadku małżeństwo można uznać za rozwiązane dopiero
po uprawomocnieniu się wyroku, a każde zawarte w trakcie procesu podpada pod
już pod artykuł 206 k.k. W drugim przypadku osoba, która nie dopełniła formalności w związku z uznaniem za zmarłego nie popełnia bigamii. Takowe orzeczenie działa z mocą wsteczną i ma charakter konstytutywny. Domniemywa się, że
zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego 22.
Przyjęło się, że małżeństwo ustaje z chwilą oznaczoną w orzeczeniu jako chwila
jego śmierci. Nie można uznać za nieważne kolejnego małżeństwa jeżeli okaże
się, że małżonek żyje lub zmarł w innym momencie niż został oznaczony. Kontrowersyjną kwestią była kwestia osoby, której małżeństwo zostało rozwiązane
przez sąd zagraniczny. Rozwiązanie małżeństwa przez inny sąd, poza granicami
kraju, związane było z tym, że w dalszych czynnościach orzeczenie o rozwiązaniu musiało zostać uznane przez sąd w Polsce jednakże jak podają M. Mozgawa i
A. Saj w swojej pracy: w praktyce często zdarzało się, że obywatele polscy, którzy od wielu lat mieszkali poza granicami kraju i zerwali więzi z rodziną, uzyskiwali w kraju,, w którym się osiedlili wyrok rozwodowy. Po to aby założyć
nową rodzinę. Często po prostu nie mieli wiedzy o tym, że dla jego ważności (w
Polsce) konieczne jest uznanie tego orzeczenia przez sąd w Polsce. Pozostawione
w Polsce byłe żony czy inni członkowie rodziny składali zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa bigamii ( oczywiście, w przypadku zawarcia na obczyźnie
nowego małżeństwa przez sprawcę). (…) Należy sądzić, że sprawca w takim
przypadku pozostaje w usprawiedliwionym błędzie, który wyłącza jego odpowiedzialność karną23. Autorzy istotnie zauważają i pytają: a co w sytuacji gdyby
jednak małżonek wiedział o konieczności akceptacji ze strony Polskich sądów?
Uważa się, że społeczna szkodliwość jego zachowania jest znikoma. W tym
miejscu warto zwrócić uwagę na skalę trudności uzyskania wyroku. Powyższa
kwestia o ile ciekawa o tyle biorąc pod uwagę aktualny stan prawny jest już
mocno nieaktualna gdyż „orzeczenie sądów państw obcych wydane w sprawach
cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146.” Nie jest już konieczna akceptacja zagranicznego wyroku
przez sąd polski. Dodatkowo warto podkreślić że powyższa zmiana spowodowała spadek liczby popełnień przestępstwa bigamii. Dwużeństwo nie jest przestępstwem trwałym lecz o skutkach trwałych. Jest to przestępstwo jednorazowe, to
znaczy realizujące się w jednym działaniu, które polega na jednorazowej czynności złożenia oświadczenia. Przedawnienie karalności dwużeństwa biegnie od dnia
jego popełnienia, to jest od dnia zawarcia małżeństwa przez bigamistę24.
Przedawnienie występku karalności bigamii następuje wraz z upływem 5 lat od
jego popełnienia. O usiłowaniu zawarcia małżeństwa bigamicznego możemy
22

M. Mozgawa, A. Saj, Prawnokarne aspekty bigami (rozważania dogmatyczne i
uwagi kryminologiczne) (w:) M. Mozgawa (red.), Bigamia, Lublin 2010, s. 91.
23
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24
K. Banasik, Bigamia w polskim prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2010, nr 9, s. 66.
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mówić gdy mamy do czynienia z zachowaniami sprawcy które zmierzają bezpośrednio do zawarcia małżeństwa, np. przez złożenie oświadczenia woli przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Możliwe jest również usiłowanie nieudolne w sytuacji gdy z dokumentów wyraźnie wynika niemożliwość zawarcia
kolejnego małżeństwa. Danie na zapowiedzi czy też zaręczyny nie mogą być
uznane za usiłowanie gdyż nie zmierzają bezpośrednio do dokonania a mają po
prostu charakter czynności przygotowawczych.
c. Przedmiot
Przedmiotem ochrony przestępstwa bigami według różnych poglądów
jest: rodzina; prawidłowość założenia rodziny; małżeństwo; małżeństwo i rodzina o charakterze monogamicznym; rodzina, a w jej ramach małżeństwo monogamiczne; autorytet prawnego aktu zawarcia małżeństwa; małżeństwo monogamiczne jako zgodna z tradycją kulturową ustawowa forma małżeństwa między
jednym mężczyzną i jedną kobietą. Z tych wszystkich przekonań Radosław Krajewski „znalazł’ pewne kompromisowe rozstrzygnięcie, twierdząc, że: bezpośrednim przedmiotem ochrony jest monogamia prawnego trwałego związku między mężczyzną i kobietą będącego małżeństwem, a przez to dobro rodziny pochodzącej z zawarcia związku monogamicznego 25.
d. Strona podmiotowa
Przestępstwo bigamii jest przestępstwem umyślnym, może być popełnione
z zamiarem bezpośrednim jak i ewentualnym. Sprawca musi się godzić, chcieć i
mieć świadomość tego, że pozostając w poprzednim aktualnym małżeństwie
zawiera nowe. A. Marek uważa, że istnieje możliwość także popełnienia go z
zamiarem quasi ewentualnym- zawierający związek małżeński nie ma pewności,
czy jego poprzedni trwa nadal czy już ustał. W sytuacji gdy sprawca błędnie
sądzi, że jego poprzednie małżeństwo jest już rozwiązane bądź ustało wówczas
mamy do czynienia z błędem co do faktu i nie poniesie za to odpowiedzialności
karnej. Bezkarny zostanie też sprawca, który miał zamiar zawrzeć nowy związek
małżeński, będąc przekonanym o trwaniu poprzedniego jednakże nie mając
świadomości, że poprzedni małżonek zmarł. Opisana sytuacja uznawana jest za
usiłowaniu nieudolne.
4. Bigamia w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Sąd najwyższy jako organ władzy sądowniczej cieszy się ogromnym autorytetem, orzeczenia tegoż sądu uważa się za szczególnie doniosłe, o istotnym znaczeniu. Z
przeglądu zbiorów orzeczeń Sądu Najwyższego za okres od 1 września 1917 r. do 30
listopada 2009r. wynika, że w tym czasie opublikowano trzynaście orzeczeń Sądu
Najwyższego dotyczących wykładni przepisów typizujących przestępstwo bigamii26.
25

R. Krajewski, Bigamia w prawie polskim i w prawie kanonicznym, Włocławek
2003, s. 44.
26
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[w:] M. Mozgawa (red.), Bigamia, Lublin 2010, s. 134.
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W orzecznictwie Sądu Najwyższego okresu II Rzeczpospolitej mocno akcentowano,
że „istota zbrodni dwużeństwa, mającej podstawę swej racji w moralnej zasadzie monogamii, leży w tym, że już przez samo nadużycie uroczystej formy zawarcia małżeństwa nadaje się związkowi, który jest ustawowo niedopuszczalny i łamie małżeństwo,
pozory małżeństwa”27. Pierwszym zagadnieniem jakie wywołało kontrowersje było
zagadnienie tego czy przestępstwo bigamii jest przestępstwem trwałym. Fakt, że mamy
do czynienia z przestępstwem trwałym ma znaczenie dla przedawnienia ścigania i
wyrokowania (termin zaczyna biec od zakończenia przestępstwa), w sytuacji zmiany
ustawy karnej oraz przy stosowaniu ustaw amnestyjnych i abolicyjnych, które mają
zastosowanie do czynów popełnionych przed pewną datą. Może też mieć znaczenie dla
stosowania przepisów o pomocnictwie do przestępstwa, gdyż dopóki trwa określone
przestępstwo, dopóty możliwe jest ułatwienie jego popełnienia przez inna osobą28. W
orzeczeniu z 16 listopada 1926 roku Sąd Najwyższy uznał, że jest to przestępstwo
trwałe, tłumacząc to tym, że wielożeństwo stanowi pogwałcenie obowiązującej w
państwie polskim zasady monogamiczności. Czynem zabronionym jest nie tylko wstąpienie w kolejny związek małżeński ale także trwanie w obydwóch, do momentu
unieważnienia bądź rozwiązania jednego z nich. W orzecznictwie z dnia 10 lipca 1930
roku, II.1.K 500/30 Sąd Najwyższy zmienił swoje stanowisko i w uzasadnieniu wyroku podał że przestępstwo takie nie może być trwałym jeżeli: zaprzestanie, względne
przerwanie karalnego stanu nie jest w mocy sprawcy, w wypadkach, gdy wytworzony
stan sam przez się wzięty nie jest karalny i w wypadkach gdy stanowi samodzielne,
całkiem odrębne przestępstwo. Sąd Najwyższy zauważył przy tym, że od przestępstwa
trwałego należy odróżnić przestępstwo „pozostawiające po sobie mniej lub więcej
trwały stan, jako skutek danego przestępstwa. Skutkiem, np przestępstwa pozbawienia
wzroku jest trwała ślepota, a jednak nikt tego przestępstwa nie zaliczy do kategorii
trwałych, bo sprawca ani nie utrzymuje wytworzonej przez siebie ślepoty, ani też nie
jest w mocy jej przerwać”29. Dodatkowo takie samo stanowisko zajmowały sądy innych państw, np. w doktrynie niemieckiej, jak i francuskiej bigamię zaliczano do przestępstw jednorazowych. Sąd Najwyższy w takim wypadku nakazał aby zaprzestać
uznawać bigamię za przestępstwo trwałe. Po pierwsze rozwiązanie związku małżeńskiego nie zależy od woli osób, które go zawarły, lecz od władz powołanych specjalnie
do tego, następnie pożycie małżeńskie jest niekoniecznym skutkiem bigamii, skutek
ten ze swojej natury nie może stanowić przestępstwa, jeżeli już to stanowi przestępstwo cudzołóstwa. Stojąc na tym stanowisku, Sąd Najwyższy uwzględnił kasację i
uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 1930 r. w części
dotyczącej niezastosowania do czynu oskarżonego Bolesława P. ustawy z dnia 22
czerwca 1928 r. o amnestii (Dz. U. Nr 70, poz. 641) i w tej części sprawę przekazał
27
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temu Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, gdyż ten Sąd, uznając błędnie, iż bigamia jest przestępstwem trwałym, uznał, że oskarżony jeszcze w dniu rozpoznania sprawy w Sądzie Apelacyjnym trwał w tym przestępstwie i dlatego ustawy
amnestyjnej do niego nie zastosował30. Pogląd ten został utrzymany także w późniejszym orzecznictwie. Kolejnym zagadnieniem jakim zajął się Sąd Najwyższy to możliwość popełnienia bigamii z zamiarem ewentualnym (wyrok z dnia 9 września 1926
roku, K 312/26). Oskarżony w tej sprawie, wyjaśniał, że jego pierwsze małżeństwo w
związku ze złożeniem skargi rozwodowej zostało rozwiązane tym bardziej, że jego
pierwsza żona wyjechała za granicę co stanowiło dla niego powód do domniemania iż
małżeństwo zostało unieważnione. Jednakże SN zakwestionował poprzednie rozstrzygnięcie i dopatrzył się, że przestępstwo bigamii może zostać popełnione także w zamiarze ewentualnym to też oskarżony mając jakąkolwiek wątpliwość powinien zmierzać do jej wyjaśnienia, jednakże jeżeli tego nie zrobił to świadomie godził się na
ewentualne wystąpienie skutku przestępczego. W dalszych rozważaniach Sąd Najwyższy poruszył kwestię dotyczącą zawierania ślubu kościelnego innych wyznań. W wyroku z dnia 10 lutego 1925 r., II K 2706/24, podkreślono, że wyczerpuje znamiona
przestępstwa działanie oskarżonego polegające na zawarciu ślubu kościelnego według
obrządku prawosławnego, za życia pierwszej żony, gdyż w Rzeczpospolitej Polskiej
uznaje się ważność ślubów kościelnych zawartych między osobami różnych wyznań
chrześcijańskich, niezależnie od obrządku, według którego zostały zawarte, a nieważność ślubów, zawartych w cerkwi, uznana przez prawo kościelne, jest kwestią kanoniczną nie mającą wpływu na istotę czynu zabronionego31.
27 września 1929 roku (II.1 K 1357/29) w wyroku Sąd Najwyższy wyraził
pogląd, że dla bytu przestępstwa bigamii wystarcza zewnętrzna prawidłowość
małżeńskich, zawartych przez winowajcę, tj. zawarcie związku według obrzędu
ślubnego jednego z uznanych przez państwo wyznań32. Tutaj SN powołał się na
orzecznictwo rosyjskiego senatu i podniósł, że „stało ono na stanowisku, iż dla
bytu występnego wielożeństwa wystarcza zewnętrzna prawidłowość związków
małżeńskich, zawartych przez winowajcę, tj. zawarcia według obrzędu ślubnego
jednego z uznanych przez państwo wyznań i za karalne wielożeństwo senat
(orzeczenie N.27/85) uznał zawarcie małżeństwa przez osobę żonatą wyznania
prawosławnego z osobą wyznania mojżeszowego według przepisów tego wyznania33. Dokonując wykładni art. 206 k.k. w wyroku z dnia 15 marca 1922roku (Kr
144/21) Sąd Najwyższy zauważył, że to nie małżonek powinien oceniać czy jego
pierwsze małżeństwo jest ważne czy też nie. Oskarżony jako małoletni zatajając
30
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wiek zawarł związek małżeński w formie zgodnej z prawem. Nie bacząc na to w
latach późniejszych zawarł kolejny mimo trwania pierwszego, które zataił. W
takowej sytuacji nie można powoływać się na błąd, a czyn ten jest karalny.
Sąd Najwyższy w innej sprawie ( 1 K 1366/35) podniósł, że nie można
przyjąć, iż oskarżony, zawierając w 1932 r. kolejny związek małżeński z Laurą
W., działał pod wpływem błędu, gdyż wobec niepodpisania przez niego aktu
ślubnego, zrodziło się w jego świadomości przeświadczenie, że jego ślub z Wandą S. nie został zawarty. Podzielając stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podniósł, że ten Sąd nie pominął okoliczności niepodpisania aktu ślubu zawartego przez oskarżonego z Wandą S., zarówno przez księdza, jak i osoby zainteresowane, jednakże trafnie zostało ustalone, iż decydujące dla powstania
związku małżeńskiego i jego mocy prawnej, jest sam fakt udzielenia ślubu w
warunkach przez prawo wymaganych, a to istotne w niniejszej sprawie nastąpiło,
nie zaś sporządzenie aktu małżeństwa. To wyłącza zaś możliwość przyjęcia działania oskarżonego pod wpływem błędu. Oskarżony jak człowiek inteligentny,
dobrze wiedział, że ten związek małżeński był ważnie zawarty34. W orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie wykładni przepisów typizujących przestępstwo bigamii, należy przede wszystkim zaakcentować, że zwyciężył pogląd, iż
bigamia jest przestępstwem o trwałych skutkach, co oznacza że przestępstwo
popełnia się z chwilą zawarcia drugiego związku małżeńskiego. Przyjęto również
że bigamia może być sprawowana z zamiarem bezpośrednim i ewentualnym. Sąd
Najwyższy zmierzył się także z problematyką błędu, kwestią oceny bigamicznych związków małżeńskich zawartych przez obywatela polskiego za granica w
miejscu, gdzie ten czyn nie jest przez prawo uznany za przestępstwo.
Streszczenie
W obecnie obowiązującym kodeksie karnym z 1997 roku przestępstwo
bigamii zostało określone w artykule 206- „Kto zawiera małżeństwo, pomimo że
pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Bigamia coraz rzadziej staje się przedmiotem ścigania karnego, stąd coraz częściej w doktrynie kwestionuje się kryminalizację tego rodzaju zachowań. Pomimo tego za jej utrzymaniem przemawia
nadal większość głosów w doktrynie, argumentując: małżeństwo jako związek
kobiety z mężczyzną zgodnie z art.18 Konstytucji RP jest pod ochroną i opieką
Państwa Polskiego, które przez swoje organy w sferze stanowienia i stosowania
prawa nie powinno dopuszczać do zagrożenia małżeństwa- takim działaniem jest
ustanowienie przestępstwa bigamii i jego ściganie. Artykuł 206 k.k. ma obecnie
nie wielkie praktyczne znaczenie, ale podkreślona jest w nim społeczna ranga
małżeństwa monogamicznego.

34
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Summary
Binding penal code from 1997 says that the crime of bigamy is defined in
article no. 206: „ who get merried in spite of being in merried couple reports the
penal of limiting or deprivation the freedom for a period up to 2 years” Actually
bigamy is getting less treated as a marketing authorisation holder of penal law
enforcement. That’s why more often it’s qestioned in the doctrine. In spite of this
for it’s maintaining votes majority voices in doctrine by arguing that :marrige is a
relation between woman and man according to article 18 Polish Constitution it’s
protected by the Country of Poland, which by its authorities in the area of constituting and practising low should not trespass to threatened merrige. Article 206
penal code has little practical meaning but in society the range of monogamic
merriges is highlighted.
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Mateusz Świercz (UŚ)
Prawne aspekty ustania małżeństwa
1. Ustanie małżeństwa wskutek uznania za zmarłego jednego z małżonków
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuńczego1 małżeństwo ustaje z powodu uznania jednego z
małżonków za zmarłego lub orzeczenia przez sąd rozwodu. W myśl z art. 55
KRO w razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że
małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za
zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. Jeżeli po uznaniu jednego
z małżonków za zmarłego drugi małżonek zawarł nowy związek małżeński,
związek ten nie może być unieważniony z tego powodu, że małżonek uznany za
zmarłego żyje albo że jego śmierć nastąpiła w innej chwili aniżeli chwila
oznaczona w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Przepisu tego nie stosuje się,
jeżeli w chwili zawarcia nowego związku małżeńskiego strony wiedziały, że
małżonek uznany za zmarłego pozostaje przy życiu. Ustawowe przesłanki
cywilnoprawne instytucji uznania za zmarłego dookreślają art. 29-32 Kodeksu
Cywilnego2. Postępowanie o uznanie za zmarłego odbywa się w I instancji przed
sądem rejonowym w trybie nieprocesowym na podstawie art. 526-534 Kodeksu
Postępowania Cywilnego3. Jeżeli po uznaniu jednego z małżonków za zmarłego
drugi małżonek wstąpił w nowy związek małżeński, związek ten może być
unieważniony, ale tylko w przypadku, gdy w chwili zawarcia nowego związku
małżeńskiego strony wiedziały, że małżonek uznany za zmarłego pozostaje przy
życiu, czyli pozostawały w złej wierze. Mając na uwadze niezgodne z prawdą
uznanie za zmarłego, pamiętać należy, iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu
Najwyższego4 wobec ustania z mocy prawa pierwszego małżeństwa, małżonek
uznany niezgodnie z prawdą za zmarłego ma interes prawny w ustaleniu, że jego
związek małżeński ustał z dniem zawarcia przez drugiego małżonka ponownego
związku małżeńskiego. Pozostaje jeszcze kwestia ustania małżeństwa w sytuacji,
gdy uznany za zmarłego małżonek w rzeczywistości żyje. Zgodnie ze
stanowiskiem SN5 decydującym czynnikiem ustania małżeństwa w sytuacji, gdy
uznany za zmarłego małżonek w rzeczywistości żyje, jest zawarcie drugiego
małżeństwa w dobrej wierze. Dlatego też datą ustania małżeństwa w takim
1
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wypadku nie jest chwila oznaczona w art. 55 § 1 KRO, tj. ta, która w orzeczeniu
o uznaniu za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci, lecz data
zawarcia nowego małżeństwa6.
2. Rozwód – przesłanki orzeczenia
Zgodnie z art. 56 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i
trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał
małżeństwo przez rozwód. Charakter prawny dwóch pozytywnych przesłanek
kumulatywnych rozwodu w postaci zupełności i trwałości rozkładu pożycia jest
bardzo nieprecyzyjny. Wspólne pożycie stron jest bez wątpienia swoistą
wspólnotą małżeńską. Orzecznictwo SN i dominujący pogląd doktryny stoją na
stanowisku aby objąć tym mianem ogół więzi między małżonkami w sferze
duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Zupełny rozkład pożycia hipotetycznie
oznacza zanik wszystkich więzi łącznie. Nie jest to jednak pogląd stanowczy.
Powszechnie przyjmuje się jednak, że o pozostawaniu małżonków we wspólnym
pożyciu można mówić również pomimo braku któregoś z elementów wspólnoty.
Pożycie małżeńskie utrzymane jest np. w sytuacji, gdy małżonkowie nie realizują
wprawdzie pełnej więzi gospodarczej wobec braku wspólnego zamieszkiwania,
lecz istnieją między nimi powiązania o charakterze osobistym i emocjonalnym.
Podobnie gdy między małżonkami ustaną więzi fizyczne, np. z powodu
podeszłego wieku, lecz nic nie stoi na przeszkodzie aby małżonkowie
kontynuowali wspólne pożycie w zakresie pozostałych jego składników.
Powyższe jest w pełni wystarczające do uznania, że pożycie trwa nadal.
Trwałość rozkładu pożycia oznacza natomiast, iż na gruncie doświadczenia
życiowego można przyjąć, że w przedmiotowej sprawie powrót małżonków do
pożycia nie nastąpi7.
Instytucja rozwodu uregulowana w przepisach KRO została powołana aby
rozwiązywać związki faktycznie martwe, w których oboje małżonkowie nie
wykonują obowiązków wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy oraz
współdziałania dla dobra rodziny. Rozwód należy zatem traktować jako zło
konieczne. Wprowadzone w interesie społecznym po to aby eliminować inne zło
społeczne jakim niewątpliwie jest utrzymywanie formalnego węzła małżeńskiego
w przypadku gdy zanika wspólnota małżeństwa, lub też małżeństwo faktycznie
nie istnieje i nie ma szans na dalsze jego funkcjonowanie8.
W gruncie rzeczy stwierdzić należy, iż ustawowe przesłanki rozkładu
pożycia małżonków mają charakter wyłącznie uznaniowy, jak wskazuje K.
Gromek „i to do tego stopnia, iż nie pozbawiony racji może być pogląd, że już
sam fakt wyrażenia przez małżonków zgodnej woli rozwiązania ich małżeństwa,
6
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i to bez orzekania o winie, oczywiście w braku negatywnych przesłanek z art. 56
§ 2 KRO, w szczególności w braku wspólnych małoletnich dzieci małżonków powinien skutkować automatycznym rozwiązaniem cywilnych skutków
małżeństwa w trybie administracyjnym de lege ferenda bez potrzeby
absorbowania powagi sądu. Postępowanie sądowe powinno dotyczyć tylko tych
rozwodów, które w jakimkolwiek stopniu są sporne między stronami. Tym
bardziej, że jeżeli nawet z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci stron, to
przecież w przypadku jakichkolwiek problemów opiekuńczych lub
alimentacyjnych każdy z małżonków - wcześniej rozwiedzionych w trybie
administracyjnym - mógłby zwrócić się o rozstrzygnięcie w tych sprawach do
sądu rodzinnego na dotychczasowych zasadach, sprawdzonych w wieloletniej
praktyce orzeczniczej tych sądów. Zresztą w chwili obecnej rozwiedzeni
małżonkowie również niejednokrotnie korzystają z pomocy sądów rodzinnych.
Nie bez znaczenia jest także fakt, iż z istoty sądownictwa rodzinnego wynika, że
grupuje ono, a co najmniej powinno grupować, sędziów szczególnie powołanych
i dodatkowo przygotowanych pod względem pedagogiczno-psychologicznym do
rozpoznawania spraw rodzinnych, czego nie można powiedzieć o cywilistach z
sądów okręgowych, którzy dysponują wprawdzie dużym doświadczeniem w
dziedzinie orzecznictwa stricte cywilnego, ale już niekoniecznie wiedzą
specjalistyczną z zakresu podstaw pedagogiki czy psychologii. Starają się ją
uzupełniać dużym doświadczeniem życiowym” 9.
Zgodnie z art. 56 § 2 KRO jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu
pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Ponadto art. 56 § 3 KRO stanowi, iż rozwód nie jest również
dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba
że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na
rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia
społecznego.
Przepisy § 2 i 3 wskazują na trzy samoistne przesłanki negatywne
rozwodu, czyli okoliczności w których obowiązuje zakaz jego udzielenia,
pomimo zaistnienia przesłanek pozytywnych z § 1.
Otóż orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne
1) jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych
małoletnich dzieci małżonków,
2) jeżeli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
innymi niż dobro małoletnich,
3) jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia,
chyba że:
a) drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód albo
9
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b) drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód, ale jego odmowa jest
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Pamiętać należy że sprawy rozwodowe rozpoznawane są w procesie, w
postępowaniu odrębnym na podstawie art. 436-446 KPC10.
3. Orzeczenie o winie rozkładu pożycia
W myśl art. 57 § 1 KRO orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z
małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Mając na uwadze treść art. 57 § 2
jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym
wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
Ustawodawca w § 1 używa pojęcia winy. Jednakże Kodeks rodzinny i
opiekuńczy nie definiuje pojęcia winy. Należy zatem odwołać się w tym zakresie
do Kodeksu cywilnego, a ściślej do przepisów tego kodeksu dotyczących
zobowiązań. Artykuł 415 KC normuje podstawową zasadę odpowiedzialności
opartej na winie sprawcy. Winę ponosi osoba, której zawinione zachowanie jest
źródłem powstania szkody, lub też jakiejkolwiek innej krzywdy ofiary.
Odpowiedzialność na zasadzie winy może zrodzić się zarówno poprzez działanie,
jak i zaniechanie. Działanie polega na zachowaniu aktywnym, zaniechanie na
zachowaniu biernym. Odpowiedzialność poprzez zaniechanie działania będzie
uznane za "czyn" wówczas, gdy wiąże się ono z ciążącym na sprawcy
obowiązkiem czynnego działania i pomimo tego niewykonania tego obowiązku.
Czyn sprawcy pociągający za sobą odpowiedzialność cywilną musi wykazywać
określone znamiona odnoszące się do strony przedmiotowej i podmiotowej.
Mowa tutaj o znamionach niewłaściwości postępowania od strony
przedmiotowej, co definiuje się jako bezprawności czynu, i od strony
podmiotowej, określa się jako winę w znaczeniu subiektywnym11. Jak słusznie
twierdzi K. Gromek: „Wina jest pojęciem odnoszącym się do sfery zjawisk
psychicznych sprawcy, dlatego też określa się ją jako znamię podmiotowe czynu.
Jak to już wskazano, dopiero czyn uznany za bezprawny może być rozważany w
kategoriach winy. W ostatnim czasie zyskuje przewagę stanowisko, aby w nauce
prawa cywilnego posługiwać się kategoriami analogicznymi do pojęcia winy w
prawie karnym”12.
Ogólnie pojęcie winy w prawie cywilnym, w tym także winy przy
rozwodzie, obejmuje element obiektywny i subiektywny. Z elementem
obiektywnym mamy do czynienia, gdy zachowanie małżonka narusza jego
obowiązki ustawowe albo wynikające z zasad współżycia społecznego.
Oceniając zachowanie można powiedzieć o bezprawności zachowań małżonka.
Element subiektywny polega natomiast na naganności zachowań. Innymi słowy
na zarzucalności czynów czy zaniechań. Oceniając ten element można użyć
10
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sformułowań: zachowanie naganne, niegodziwe, niemoralne, złe. Za zawinione
w świetle przepisów rozwodowych należy uznać działanie lub zaniechanie
będące wyrazem woli małżonka, które naruszając wynikające z obowiązujących
przepisów prawa (głównie art. 23, 24 i 27 KRO) lub zasad współżycia
społecznego obowiązki prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia
małżeńskiego. Element obiektywny powyższej definicji obejmuje bezprawność
postępowania, czyli sprzeczność z ustawą lub zasadami współżycia, natomiast
element subiektywny wskazuje na możliwość podjęcia i wyrażenia woli co do
zaistnienia lub niezaistnienia określonych skutków.
Specyfika orzekania o winie przy sprawach rozwodowych polega na tym,
że należy objąć wnikliwą analizą element subiektywny. Głównie chodzi o analizę
psychologiczną. Jej przedmiotem są przede wszystkim zewnętrzne zachowania
wewnętrznych przeżyć13.
Analizując orzecznictwo w sprawach rozwodowych dostrzec można wiele
przykładów analiz konkretnych sytuacji małżeńsko-rodzinnych, z których
czerpać można inspiracje co do tego, jakie w szczególności okoliczności mogą
być brane pod uwagę przez Sąd. Analizy te dotyczą z głównie przesłanek
rozwodu, a nie orzeczenia o winie. Nie można jednakże nie dostrzec istnieniu
najściślejszego związku między tymi zagadnieniami. Przykładowo można
wskazać kwestię tak bezsporną, jak uwzględnianie faktu, że atmosfera brutalnych
awantur domowych wpływa demoralizująco na dzieci oraz na ich proces
wychowywania (wytyczne w uchwale SN14 co bezpośrednio wiąże się z zasadą
priorytetu dobra dziecka który jest przed interesem małżonków, uzasadniającą
negatywną przesłankę rozwodu wynikającą z art. 56 § 2 KRO. Nie sposób
również pominąć tej zasady przy ocenie winy małżonka, jeśli istotnym motywem
podjętych przez niego działań było dobro dzieci. Kolejny warty uwagi przykład
dotyczy kwestii już nie tak oczywistej, a mianowicie poczucia krzywdy, i to
pozostającego żywym mimo wcześniejszego przebaczenia, które może być
uwzględniane jako podstawa rokowania o trwałości rozkładu pożycia małżonków
- orzeczenie SN. 15 Jak słusznie wskazuje Sąd Najwyższy również i ten element
stosunków emocjonalnych między małżonkami nie powinien być pomijany w
analizie i ocenie winy - wyrok SN16.
„Artykuł 57 § 1 KRO nie wprowadza rozróżnienia stopnia winy
małżonków. Podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, że jego
zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu, obojętne
natomiast dla oceny winy jest to, w jakim stopniu przyczyniło się do tego każde z
małżonków. Nierówny stopień winy małżonków nie stanowi przeszkody do
uznania ich współwinnymi rozkładu pożycia. Małżonek, który zawinił powstanie
13
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jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za współwinnego, chociażby
drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień (vide orz. SN z
17.9.1957 r., I CR 913/56, RPEiS 1959, Nr 1, s. 335; wyr. SN z 24.4.1997 r., II
CKN 128/97, niepubl.; wyr. SN z 13.5.1997 r., II CKN 140/97, niepubl.; wyr. SN
z 29.6.2000 r., V CKN 323/00, niepubl.; orz. SN 24.4.1997 r., II CKN 128/97,
niepubl.; orz. SN z 22.9.1997 r., II CKN 329/97, niepubi.). Przykładowo, jeżeli
małżonkowi opuszczającemu drugiego małżonka można przypisać współwinę w
spowodowaniu przyczyn, które doprowadziły do tego opuszczenia, nie zachodzi
przypadek opuszczenia ze słusznej przyczyny (wyr. SN z 22.8.1950 r., C 146/50,
NP 1951, Nr 11, s. 46). Orzeczenie o wyłącznej winie powinno być poprzedzone
ustaleniem, że tylko jeden z małżonków swym zachowaniem spowodował
rozkład pożycia małżeńskiego (orz. SN z 13.5.1997 r., II CKN 140/97,
niepubl.)”17.
„Zgodnie z orzecznictwem (wyr. SA w Katowicach z 12.3.2010 r., I ACa
35/10, niepubl.) orzekając w przedmiocie winy sąd winien ustalić czy występuje
sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi
lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności
tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto między takim
zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia
małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. Nie każde naruszenie
obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko
te, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia
małżeńskiego”18.
Co ciekawe zgodnie ze stanowiskiem SN19 związek jednego z małżonków
z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego
i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do
przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.
„W glosie do tego wyroku M. Bieniak (por. Glosa do wyr. SN z 28.9.2000
r., IV CKN 112/00, MoP 2002, Nr 7, s. 323, teza 1) uważa, że nie można
wymagać, aby małżonek opuszczony przez współmałżonka, nie mógł rozpocząć
"normalnego" życia przed uzyskaniem wyroku rozwodowego, często po długim i
uciążliwym procesie. Stawiałoby to bowiem w znacznie gorszej sytuacji osobę,
która nie doprowadziła w sposób zawiniony do rozkładu pożycia małżeńskiego.
Jeżeli do zupełnego rozkładu pożycia doprowadził jeden z małżonków, ale już
oboje są winni temu, iż rozkład ten nabrał cech trwałości, wówczas sąd powinien
orzec rozwód z winy obu stron”20.

17

Ignaczewski, jw. s. 55-56.
Gromek, jw.
19
Wyrok SN z 28 września 2000 r., IV CKN 112/00, OSNC 2001, Nr 3, poz. 41, z
glosą aprobującą M. Bieniaka, MoP 2002, Nr 7, s. 323.
20
Gromek, jw.
18

396

4. Wyrok rozwodowy – zakres rozstrzygania
Zgodnie z art. 58 KRO w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o
władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i
o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z
małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania
dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się
wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z
rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych
obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić
władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili
porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą
współdziałać w sprawach dziecka.
Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku
rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas
wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach
wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem
uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na
żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku
orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o
przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża
zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia
zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są
możliwe.
Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym
rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego
podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Orzekając o
wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby
dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.
„Kognicją sądu w procesie rozwodowym objęty jest także podział
mieszkania zajmowanego wspólnie przez rozwodzących się małżonków, przy
czym konieczną przesłanką takiego rozstrzygnięcia jest zgodny wniosek obojga
małżonków co do sposobu podziału (art. 58 § 2 zd. 3 KRO). Powołany przepis
ma także walor materialnoprawny, ponieważ stanowi podstawę do podziału praw
do mieszkań różnych typów (np. najmu, służebności mieszkania) i to ze skutkiem
wobec osób trzecich (np. wynajmującego)”21.
Aby ustalić zakres, formę i wysokość obowiązku alimentacyjnego
rodziców wobec dziecka zastosowanie znajdują przepisy ogólne, w
szczególności art. 133 oraz 135 i 136 KRO. Sąd w wyroku rozwodowym ma
21
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obowiązek unormować kwestię alimentów w stosunku do każdego z
niepełnoletnich dzieci z osobna. Nawet okoliczność, że obowiązek alimentacji
dzieci jednego z rodziców został uregulowany prawomocnym wyrokiem
wydanym przed wszczęciem sprawy o rozwód, nie zwalnia sądu orzekającego
rozwiązanie małżeństwa od rozstrzygnięcia tej kwestii w wyroku rozwodowym.
Istotną kwestią jest że małżonek w sprawie o rozwód nie może żądać przyznania
od drugiego małżonka środków utrzymania na rzecz dziecka pełnoletniego albo
na pasierba22.
„W zupełności odpowiada wymogom art. 58 § 1 KRO orzeczenie
zasądzające od jednego z rodziców określoną kwotę miesięcznie, a
zobowiązujące drugiego z rodziców do ponoszenia pozostałych kosztów
utrzymania dziecka w naturze i do osobistych starań o jego wychowanie”23.
„Niedopuszczalne jest nadanie rozstrzygnięciu o alimentach na dziecko rygoru
natychmiastowej wykonalności. Zbędne jest określenie początkowego terminu
płatności, gdyż zawsze wyznacza go data uprawomocnienia się orzeczenia
(uchw. SN z 13.1.1978 r., III CZP 30/77, OSNC 1978, Nr 3, poz. 39)”24.
Zgodnie ze stanowiskiem SN25 niezamieszczenie w wyroku orzekającym
rozwód rozstrzygnięcia, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest
do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (art. 58 § 1 KRO),
pociąga za sobą - w razie wniesienia apelacji w tym przedmiocie - uchylenie w
całości wyroku orzekającego rozwód.
„Omawiając wyroki w sprawach rozwodowych, nie sposób pominąć tzw.
zasady integralności wyroku rozwodowego, która polega na uznaniu, że gdy
zawarte w wyroku orzekającym rozwód rozstrzygnięcie sądu o winie stron, o
władzy rodzicielskiej lub o alimentach jest wadliwe, a nie ma podstaw do
orzeczenia co do istoty sprawy, sąd odwoławczy uchyla wyrok w całości i
przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
Zasada ta przyjmowana była przez wszystkich komentatorów prawa
małżeńskiego z 1945 r., Kodeksu rodzinnego oraz Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego. Podkreślano jednocześnie, że ma ona uzasadnienie nie tyle
procesowe, ile materialnoprawne. Zasada ta została wyrażona po raz pierwszy w
uchwale26 składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 5 stycznia 1953 r.”27.
„Wobec zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania cywilnego
ustawą z 1 marca 1996 r.112 oraz następnych nowelizacji wzmacniających
zasadę dyspozycyjności powstało pytanie, czy aktualna jest nadal zasada
integralności wyroku rozwodowego. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 25
22
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marca 1999r.28 odstąpił od tej zasady, przyjmując, że zmieniony w wyniku
apelacji wyrok rozwodowy w części dotyczącej wysokości świadczeń
alimentacyjnych na rzecz dzieci ma byt samodzielny, a zatem kasacja (obecnie
skarga kasacyjna) od takiego wyroku nie jest dopuszczalna. Także - jak wynika z
uzasadnienia wyroku z 26 listopada 1999r.29 - Sąd Najwyższy odstąpił od
koncepcji integralności, stwierdzając, że dopuszczalna jest kasacja od wyroku
rozwodowego tylko w części orzekającej o winie rozkładu pożycia; uchylenie
tego wyroku w zaskarżonej części jednak nie jest możliwe, natomiast możliwość
jego zmiany zależy od spełnienia przesłanek określonych wart. 393 15 KPC. W
pewnym zakresie jednak zasada integralności jest nadal stosowana”30.
5. Powrót do dotychczasowego nazwiska
Zgodnie z art. 59 KRO w ciągu trzech miesięcy od chwili
uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który
wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może
przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Z dniem 27 maja 1990 roku przyjmowanie oświadczeń o powrocie
małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
należy do organów gminy zgodnie z art. 3 pkt 5 lit. f ustawy o podziale zadań i
kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a
organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.31
6. Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami
W myśl art. 60 KRO Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za
wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może
żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania
w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz
możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu
pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej
małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że
małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim
zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego,
chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

28

Postanowienie SN III CKN 124/99, OSNCP 1999, nr 10, poz. 182.
Wyrok SN III CKN 468/98, OSP 2000, nr 7-8, poz. 117.
30
M. Cieśliński, Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, Warszawa
2010, s. 50 - 51.
31
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w
ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198).
29
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Obowiązek
dostarczania
środków
utrzymania
małżonkowi
rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego
małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie
został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z
upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe
okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin
pięcioletni. Na mocy powyższego przepisu małżonek ponoszący winę w
rozkładzie pożycia obowiązany jest dostarczać środków na utrzymanie zarówno
małżonkowi nieponoszącemu winy, jak i małżonkowi, który winę taką ponosi,
gdy ten znajduje się w niedostatku. Istotną kwestią jest to że nie może żądać
dostarczenia środków utrzymania małżonek winny rozkładu pożycia od
małżonka, który winy rozkładu nie ponosi32. Zgodnie ze stanowiskiem SN33
jeżeli sąd na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie, następują
skutki takie, jak gdyby żadne z małżonków nie ponosiło winy rozkładu pożycia.
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest omówieniu zagadnienia ustania małżeństwa w
świetle obecnie obowiązujących przepisów polskiego Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego. Pierwsza część artykułu skupia się na kwestii ustania małżeństwa
wskutek uznania za zmarłego jednego z małżonków. Omówione zostały możliwość: zawarcia nowego małżeństwa w przypadku gdy małżonek uznany za zmarłego w rzeczywistości żyje oraz konsekwencje zawarcia nowego małżeństwa w
złej wierze. Przedstawiono przesłanki orzeczenia rozwodu oraz zwrócono uwagę
na charakter prawny pozytywnych przesłanek kumulatywnych rozwodu w postaci zupełności i trwałości rozkładu pożycia. Zwrócono uwagę także na samoistne
przesłanki negatywne rozwodu, czyli okoliczności zakazujące jego udzielenia,
mimo ziszczenia się przesłanek pozytywnych. Zaliczono do nich sytuacje, w
których mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich
dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zwrócono także uwagę na brak
możliwości orzeczenia rozwodu przez Sąd gdy żąda go małżonek wyłącznie
winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, przy
czym odmowa zgody na rozwód nie jest w danych okolicznościach sprzeczna z
zasadami współżycia społecznego.
Summary
Legal aspects of a marriage termination
The article describes issues of a marriage dissolution in according to the
existing provisions of the Polish Family and Guardianship Code. The first part of
32
33
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Ignaczewski, jw.
Uchwała SN z 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1988, Nr 4, poz. 42.

the article focuses on the matter of a marriage termination as a result of a spouse
death. Two main possibilities are discussed: a new marriage when a dead spouse
is, in fact, alive and the consequences of a new marriage as bad faith. The author
discusses grounds for divorce and focuses on the legal nature of the positive reasons for a divorce in the cumulative form of completeness and durability of the
marriage dissolution. The article shows also independent negative reasons for
divorce, circumstances interdicting to marry, despite the fulfilment of the positive
conditions. It describes situations in which, despite the complete and permanent
marriage termination the divorce is not admissible because juvenile children of
spouses might suffer from the divorce or for other reasons the divorce would be
contrary to the principles of social life. The article emphasises the lack of a divorce possibility when only a spouse who is guilty of the marriage dissolution
requests it and the other spouse does not agree to divorce and a refusal to the
divorce is not contrary to the principles of social life.
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Łukasz Skwarzyński (KUL)
Prawo rodziców do decydowania o wykształceniu dziecka
Wprowadzenie
Wśród podstawowych zadań systemu prawa oświatowego, można wyróżnić
przede wszystkim zapewnienie równości szans edukacyjnych, podniesienie
poziomu jakości kształcenia oraz modelowanie nowoczesnego systemu
kształcenia nauczycieli1. Integralną częścią prawidłowo funkcjonującego systemu
oświaty, stanowią rodzice, na których spoczywa obowiązek zapewnienia
należytych warunków do rozwoju dziecka, co z kolei warunkuje prawidłowe
przygotowanie do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Celem niniejszego
artykułu, jest dokonanie analizy zagadnień, w jakim zakresie, rodzicom
przysługują uprawnienia, dotyczące wykształcenia dziecka. Przedstawienie
tematu zostało opracowane, poprzez dokonanie analizy zagadnień, związanych z
istotą i charakterem prawa do nauki, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki.
Dla pełnego omówienia wskazanych kwestii, niezbędne było także odniesienie
się do przyspieszenia i odroczenia realizacji obowiązku szkolnego a także
różnych form jego realizacji.
1. Źródła prawa oświatowego
Funkcjonowanie systemu oświaty jest uwarunkowane, przepisami
obowiązującego porządku prawnego, z uwzględnieniem regulacji prawa
międzynarodowego. Wśród nich, znajduje się uchwalona dnia 10 grudnia 1948
roku Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, w której określone jest prawo
każdego człowieka do bezpłatnej nauki, przynajmniej w stopniu podstawowym.
Jednocześnie, wskazano obowiązkowy charakter nauki a także powszechny
dostęp, zarówno do oświaty technicznej jak i zawodowej. Niniejszy akt prawny,
jako podstawowy cel nauczania, określa głównie rozwój osobowości ludzkiej,
ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności,
rozpowszechnianie zrozumienia tolerancji oraz przyjaźni. Deklaracja wprost
wskazuje, iż pierwszeństwo w zakresie wyboru nauczania dzieci, przysługuje
przede wszystkim ich rodzicom2.
Wyżej wskazane kwestie zawarte zostały również w Międzynarodowym
Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Realizacja prawa do
nauki, winna ponadto sprzyjać, wzmocnieniu poczucia ludzkiej godności, co z
1

A. Kopik, Polski system oświaty na tle systemów krajów Unii Europejskiej [w:]
Nauka a jakość życia, red. R. Brazis, Studium Vilnense 9 (2012), nr 2 s. 111 – 113.
2
Art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowie
ka.pdf - stan na dzień 10.05.2014 r.
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kolei warunkuje właściwe ukształtowanie postaw, związanych z efektywnym
udziałem w wolnym społeczeństwie, prawidłowym rozwojem czy też
wzrastaniem w duchu krzewienia tolerancji i przyjaźni. Pakt zobowiązuje także,
do zapewnienia poszanowania wolności rodziców bądź opiekunów prawnych, do
wyboru szkoły, zgodnie z własnymi przekonaniami oraz poszanowaniem
wychowania religijnego i moralnego dzieci3.
Z kolei Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, wprost
nie odnosi się do kwestii prawa rodziców do decydowania o wykształceniu
dziecka, nie mniej jednak wśród gwarancji wolności sumienia i wyznania,
zapewnia rodzicom prawo do wychowania religijnego i moralnego dzieci
zgodnie ze własnymi przekonaniami. Jednocześnie, wskazane zostało, iż
ograniczenie powyższego prawa może wynikać jedynie z potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo
podstawowych praw i wolności innych osób4.
W kontekście analizowanego tematu, na uwagę zasługuje także analiza
Konwencji o prawach dziecka5. Zawiera bowiem szereg postulatów,
skierowanych do państwa, w zakresie zapewnienia dzieciom, należytych
warunków do nauki. Wyrazem powyższego, jest wskazanie, na potrzebę
zagwarantowania bezpłatnego i obowiązkowego nauczania podstawowego,
rozwój
szkolnictwa
średniego,
dostępność
szkolnictwa
wyższego
odpowiadającego umiejętnościom młodzieży. Jako kolejne, podać należy
organizację informacji i poradnictwa szkolnego oraz zawodowego, zmniejszanie
wskaźnika opuszczania szkoły a także porzucania nauki. Podkreślono także rolę
państwa, w podejmowania działań, ukierunkowanych na likwidację
analfabetyzmu oraz realizacji dyscypliny szkolnej, zgodnie z założeniami
niniejszej Konwencji6. Ponadto sformułowano zakres zadań systemów
oświatowych. Należy do nich, przede wszystkim potrzeba zapewnienia
wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowanie szacunku wobec rodziców,
ochrona praw człowieka, tolerancji wobec odmienności, przygotowanie dziecka
do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie a także poszanowanie
środowiska naturalnego7. Obowiązek nauki winien być jednak, zrównoważony
prawem dziecka do wypoczynku, rekreacji, czasu wolnego a także udziału w
życiu kulturalnym i artystycznym8.Warto zwrócić uwagę na to, iż Polska
ratyfikując komentowaną konwencję, zadeklarowała, iż prawa będą
3

Art. 13 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 169.
4
Art. 18 i art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z
dnia 16 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167.
5
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526.
6
Tamże, art. 28.
7
Tamże, art. 29.
8
Tamże, art. 31.

404

przestrzegane z poszanowaniem władzy rodzicielskiej9. Rzecznik Praw
Obywatelskich dokonał oceny realizacji przepisów powyższej konwencji i
wskazał na istniejące nieprawidłowości. Przede wszystkim, główny problem
stanowi nierówny dostęp do edukacji, wynikający, między innymi z braku
stabilności systemu oświaty. Jego zdaniem, jest to także skutek wprowadzania
zmian, bez właściwego, uprzedniego przygotowania i analizy10. Wśród innych
problemów, wymienił dokonywanie likwidacji szkół różnego szczebla,
podejmowanej przez władze samorządowe. Rzecznik Praw Obywatelskich
otrzymał od Ministra Edukacji Narodowej informację, iż potrzeba likwidacji,
uwarunkowana jest, zmniejszającą się ilością uczniów, a ponadto, wiąże się z
realizacją założeń oraz planów inwestycyjnych samorządów11.
Przytoczone wyżej dokumenty, zawierają regulacje, odnoszące się do
potrzeby zapewnienia, każdemu człowiekowi, prawa do nauki i wszechstronnego
rozwoju. Ponadto, obejmują zagadnienia, dotyczące obowiązku nauki, na co
najmniej podstawowym poziomie. Obowiązek ten, połączony jest z
koniecznością zapewnienia przez państwo, bezpłatnej oświaty12.
2. Prawo do nauki
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej13 określa wśród katalogu wolności,
praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, prawo do nauki14. Treść
wskazanego prawa, obejmuje możliwość zdobywania wiedzy, poprzez
kształcenie, prowadzone w zorganizowanych formach, w sposób regularny,
ciągły oraz umożliwiający otrzymanie dyplomów a także odpowiednich
świadectw15. Według L. Garlickiego, treścią niniejszego prawa, jest możliwość
uzyskania zarówno podstawowych wiadomości ogólnych, jak i wiedzy
specjalistycznej a także zdobycie stosownych dokumentów, warunkujących
możliwość kontynuowania nauki, bądź wykonywania określonego zawodu16.
Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, z
treści przepisu art. 70 ust. 1 Konstytucji RP, w sposób jasny i nie budzący
wątpliwości wynika, że prawo do nauki jest prawem każdego obywatela,
9

I. Przybylska [w:] Podstawy Prawne i organizacyjne oświaty, red. B. Dyrda, S. Koczoń –
Zurek, I. Przybylska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 63.
10
Informacja o działalności Rzecznika Praw obywatelskich za rok 2009 oraz o stanie
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, Warszawa 2010, s. 455.
11
Zob. Pismo z dnia 11 maja 2011 r. ; RPO – 669772-I/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
12
I. Przybylska [w:] Podstawy Prawne i organizacyjne oświaty,… s. 61.
13
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997,
Nr 78, poz. 483 ze zm.
14
Tamże, art. 70 ust. 1.
15
D. Kurzyna – Chmiel, Obowiązek nauki, [w:] Oświata jako zadanie publiczne,
źródło: www.lex.online.wolterskluwer.pl stan na dzień: 12.05.2014 r.
16
L. Garlicki, Komentarz do art. 70, [w:] Garlicki L. (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2003.
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niezależnie od jakichkolwiek jego cech, w tym stanu zdrowia. W konsekwencji
Konstytucja RP dopuszcza możliwość kształcenia się osób chorych,
pozostawiając decyzję co do wpływu trudów nauki na ich kondycję zdrowotną
im samym17. Warto wskazać na to, iż realizacja wspomnianego prawa, odbywa
się z zachowaniem zasady bezpłatności w szkołach publicznych, w szkołach
podstawowych, zawodowych i średnich. Natomiast w przypadku szkół
wyższych, ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych
odpłatnie. Zadaniem państwa jest zapewnienie dostępu do szkół, który powinien
się cechować powszechnością oraz równością18.
3. Obowiązek nauki i obowiązek szkolny
Kolejnym zagadnieniem, wymagającym krótkiego zasygnalizowania, jest
obowiązek nauki. Zgodnie z przepisami Ustawy zasadniczej, nauka jest
obowiązkowa do 18 roku życia a sposób wykonywania go, określa ustawa19. Jest
to obowiązek administracyjnoprawny o charakterze ciągłym, którego spełnianie,
odbywa się, dzięki podmiotom zobowiązanym do tego w sposób trwały,
obejmujący, powtarzające się czynności, w postaci przede wszystkim
uczęszczania na zajęcia w szkole, placówce oraz w formach pozaszkolnych.
Podmiotami odpowiedzialnymi za ich właściwą realizację, są rodzice lub prawni
opiekunowie20.
Należy zwrócić uwagę na charakter i czas trwania obowiązku szkolnego.
Konstytucja RP nie precyzuje form wypełniania go ani czasu trwania, dlatego
należy się posłużyć przepisami ustawy o systemie oświaty21. Obowiązek szkolny
to nakaz uczenia się dzieci w wieku od 7 lat na poziomie szkoły podstawowej aż
do ukończenia gimnazjum, lecz nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia 22.
Rodzice lub prawni opiekunowie, zobowiązani są do dopełnienia czynności,
związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły czy też zapewnieniem regularnego
uczęszczania na zajęcia szkolne. Na nich, spoczywa także obowiązek, stworzenia
dziecku należytych warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
Kluczową kwestią jest także konieczność informowania w terminie do dnia 30
września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w
obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 23.
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Istnieje możliwość, przyspieszenia realizacji obowiązku szkolnego. W
świetle obowiązujących przepisów, na wniosek rodziców, naukę w szkole
podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września
kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki
szkolnej. Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły jest
podejmowana przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej24. Istotne jest zatem osiągnięcie przez dziecko,
psychofizycznej dojrzałości dziecka do nauki szkolnej. Stanowi to jednak pojęcie
niedookreślone i podlega swobodnej ocenie przez dyrektora szkoły. Duża rolę
pełni zatem opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, która stanowi
dowód w postępowaniu, przed właściwym dyrektorem szkoły. Postępowanie
administracyjne w tej sprawie, jest wszczynane, wyłącznie na wniosek
zainteresowanych rodziców. Od decyzji dyrektora przysługuje im odwołanie od
kuratora oświaty, miejscowo właściwego, ze względu na siedzibę szkoły.
Natomiast decyzja ostateczna, może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego25.
Zaznaczyć także należy, iż w pewnych sytuacjach może nastąpić
odroczenie obowiązku szkolnego. Decyzję o tym, na wniosek rodziców,
podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka
dziecko a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej
innej niż publiczna szkoła podstawowa, dyrektor szkoły podstawowej, do której
zostało przyjęte dziecko. Wniosek powinien być jednak złożony w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W tym przypadku, również jest
wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej26.
Odroczenie może nastąpić tylko na rok. Nie jest to jednak równoznaczne z
jednorazowym odroczeniem obowiązku szkolnego. Bowiem, w przypadku
dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe
jest objęcie do wychowaniem przedszkolnym nawet do 10 roku życia a od dnia 1
września 2014 roku, do 8 roku życia. Niezbędne jest jednak wydanie co rok
nowej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Dyrektor ma za zadanie
każdorazowe badanie, czy zachodzą „ważne przyczyny” w postaci niezdolności
dziecka do podjęcia nauki szkolnej w formie kształcenia specjalnego27.
Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, iż od dnia 1 września 2014 roku wejdą
w życie nowe przepisy, dotyczące wskazanych wyżej kwestii28. Mianowicie,
nowelizacja wprowadza obniżenie do 6 lat wieku rozpoczęcia spełniania
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obowiązku szkolnego29. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, naukę w szkole
podstawowej będzie mogło rozpocząć dziecko, które w danym roku
kalendarzowym ukończy 5 lat, jeżeli wykaże się psychofizyczną dojrzałością do
podjęcia nauki szkolnej30.
Przechodząc do dalszych rozważań, przedstawienia wymagają kwestie,
dotyczące możliwości realizacji kształcenia indywidualnego. Dyrektor
publicznego lub niepublicznego przedszkola bądź właściwej szkoły, na
podstawie wniosku rodziców, udziela zgody na jego podjęcie, które następuje w
drodze decyzji administracyjnej. Wydanie jest uzależnione od dołączenia
następujących dokumentów: opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków, umożliwiających
realizację podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia
oraz zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez
dziecko, do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych31. Możliwe jest jednak
dokonanie cofnięcia komentowanego zezwolenia, co odbywa się na wniosek
rodziców, w przypadku dziecka, które z nieusprawiedliwionych przyczyn, nie
przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, nie zdało rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych bądź w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa32.
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu, rodzice, którzy mimo ostatecznego cofnięcia zezwolenia, nadal
kontynuują spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
naruszają obowiązek zapewnienia uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych i
podlegają odpowiedzialności w ramach postępowania egzekucji w
administracji33.Oceniając tę formę realizacji obowiązku szkolnego, należy
stwierdzić, iż model edukacji domowej obowiązujący w Polsce różni się
zasadniczo od modelu, na przykład w krajach anglosaskich. Nie dochodzi
bowiem, do zerwania więzi administracyjnoprawnej, pomiędzy dzieckiem i jego
opiekunami a organami oświatowymi oraz szkołą34. Dziecko w dalszym ciągu,
pozostaje uczniem szkoły, do której zostało zapisane, co decyduje o jego
prawach i obowiązkach, jak i jego rodziców35.
W kontekście podejmowanego tematu, należy wspomnieć o egzekucji
obowiązku szkolnego. Jak zostało wskazane wyżej, na rodzicach spoczywa
29
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ciężar zapewnienia należytych warunków, do realizacji komentowanego
obowiązku. Niedopełnienie obowiązku szkolnego zachodzi, w sytuacji, gdy
występuje nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co
najmniej połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych36. W takim przypadku,
podejmowane są działania, zgodnie z przepisami Ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji37. Należy odnieść się do Wyroku Sądu
Najwyższego, w których stwierdzono, iż przypadku, gdy rodzice lub
opiekunowie prawni dziecka, objętego obowiązkiem szkolnym, dokonali
dobrowolnie wyboru odpłatnego trybu realizacji tego obowiązku w niepublicznej
szkole podstawowej, po czym nie wywiązują się wobec szkoły niepublicznej z
przyjętego na siebie obowiązku opłaty kosztów nauki świadczonej na rzecz ich
dziecka, dyrektor szkoły niepublicznej, nie jest związany ograniczeniem
ustawowym wynikającym z art. 39 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty. Zatem, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy
uczniów szkoły. Istnieje jednak konieczność poinformowania o tym dyrektora
szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, w celu umożliwienia
skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców, konieczności
zapewnienia dalszej realizacji obowiązku szkolnego dziecka38.
Nie sposób także pominąć znaczenia kształcenia specjalnego w
funkcjonującym systemie oświaty. Według Danych Głównego Urzędu
Statystycznego w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, uczyło
się 58,7 tysięcy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stanowili oni
2,7 % zbiorowości uczniów podstawowych dla dzieci i młodzieży. Spośród nich,
zdecydowaną większość stanowią uczniowie z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i lekkim
oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną39. Z kolei, w gimnazjach,
uczyło się 50 tysięcy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Natomiast, w przypadku szkół ponadgimnazjalnych we wskazanym roku
akademickim działało 1 030 ponadgimnazjalnych szkół specjalnych, z czego 778
było szkołami dla uczniów z upośledzeniem umysłowym40. Powyższe dane,
jednoznacznie wskazują, jak istotną rolę, pełni należyte dostosowanie szkół oraz
placówek, do potrzeb dzieci i młodzieży.
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4. Wykształcenie dziecka a władza rodzicielska
W tej części, podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z Kodeksem rodzinnym
i opiekuńczym, dziecko, aż do osiągnięcia pełnoletności, pozostaje pod władzą
rodzicielską41. Pomimo braku definicji legalnej pojęcia władzy rodzicielskiej,
wskazać należy, że na jej treść składają się takie elementy jak piecza nad osobą
dziecka i jego wychowanie, zarząd nad majątkiem dziecka oraz jego
reprezentacja42. Rodzice, przez cały czas pozostawania dziecka pod władzą
rodzicielską, podejmują w imieniu dziecka decyzje, zarówno w sprawach życia
codziennego, jak również w kwestiach bardziej istotnych, a mających wpływ na
jego przyszłości. Właściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej nierozerwalnie,
połączone jest z odpowiedzialnością za życie drugiego człowieka. Ze względu na
swój młody wiek i brak doświadczenia życiowego, dziecko potrzebuje otoczenia
go troską osób, które poprowadzą go od najwcześniejszych lat życia. Rodzice
jako pierwsi nauczyciele, widząc potrzebę wcześniejszego lub późniejszego,
rozpoczęcia obowiązku szkolnego, mają prawo złożyć stosowny wniosek, który
rozpatrywany jest przez dyrektora szkoły.
Wnioski
Reasumując. Wykształcenie, zdobywane od najmłodszych lat, pozwala na
rozwój osobowy człowieka oraz na osiągnięcie sukcesu w dorosłym życiu.
Troska i odpowiedzialność, w pierwszej kolejności spoczywa na rodzicach. Do
nich należy, moralna i prawna odpowiedzialność za młodsze pokolenie. W
swoich staraniach, mają jednak do pomocy instytucje państwowe w postaci szkół
i placówek. Stosownie do konkretnego stanu faktycznego, rodzice sprawując
władzę rodzicielską mają prawo, podjęcia decyzji o wcześniejszym lub
późniejszym rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko, czy też podjęcia
nauczania w formie edukacji domowej. Wskazać jednak należy, iż sama ich
decyzja nie jest prawnie skuteczna a do wywarcia skutku prawnego, niezbędne
jest uzyskanie decyzji dyrektora szkoły. Tym samym decyzja faktyczna
rodziców, musi zostać wyrażona w formie decyzji administracyjnej wydawanej
przez dyrektora szkoły. Rodzice nie są zatem w pełni samodzielni, w zakresie
kreowania sytuacji prawnej dziecka, odnośnie spełniania obowiązku szkolnego
czy też modyfikacji sposobu jego wypełniania. Rola rodziców sprowadzona
została do podmiotu wszczynającego postępowanie administracyjne. Decyzja
wydawana w przedmiocie odroczenia obowiązku szkolnego oraz spełniania go w
formie nauczania domowego, ma charakter uznaniowy. Wprawdzie, przed jej
wydaniem dyrektor zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, nie mniej jednak, nie jest nią związany. W
przypadku wydania decyzji odmownej rodzicom przysługuje odwołanie do
41

Art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r., Dz.U. 1964
Nr 9 poz. 59 ze zm.
42
Tamże art. 95.

410

kuratora oświaty, od którego decyzji mogą złożyć odwołanie do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego na zasadach ogólnych. W konkluzji, stwierdzić zatem
należy, że należyte wypełnianie obowiązku szkolnego, uwarunkowane jest
współdziałaniem wielu podmiotów, a do zadań państwa należy wspieranie ich w
zapewnieniu środków, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju umysłowego i
osobowego młodego człowieka.
Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu, są zagadnienia, dotyczące prawa rodziców do
decydowania o wykształceniu dziecka. Główny problem artykułu, obejmuje kwestie, w
jakim zakresie, rodzicom dziecka przysługuje uprawnienie do decydowania o sposobie
realizacji prawa do nauki, czy też obowiązku szkolnego. Analiza wskazanych zagadnień,
została dokonana, w oparciu o przepisy Ustawy zasadniczej, Umów i konwencji
międzynarodowych, ustawy o systemie oświaty, jak również Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego. Kluczowe dla przedstawienia zagadnienia, było omówienie problematyki,
dotyczącej charakteru prawa do nauki, obowiązku szkolnego, kształcenia specjalnego.
Aktualność problemu, wynika z dokonywanych zmian, w zakresie nowelizacji ustawy o
systemie oświaty, dotyczących przyspieszenia oraz odroczenia obowiązku szkolnego.
Autor w konkluzji zaznaczył, iż niezbędne dla właściwego realizowania praw i
obowiązków w funkcjonującym systemie oświaty, jest współpraca rodziców z
dyrektorem szkoły.
Summary
The parents’ right to make decisions about the child's education
The subject of this article is concerning issues about the parents’ rights to
make decisions about the child's education. The main problem of the article covers problems such as to what extent, parents of a child have a right to decide
about implementing the right of education or compulsory education. An analysis
of specific topics has been made under the provisions of the Basic Law, contracts
and international conventions, laws connected with the education system, as well
as the Family and Guardianship Code. The key thing in the presentation of these
problems was to discuss issues concerning the nature of the right to education,
compulsory school, and special education. The validity of the problem stems
from changes made in the revision of the Law on the Education System for the
acceleration and postponement of compulsory education. In conclusion, the author pointed out that for the proper implementation of rights and obligations in a
functioning educational system, it is necessary for the headmaster of the school
to cooperate with parents.
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Ilona Resztak (KUL)
Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy
Wstęp
Artykuł ma na celu omówienie aspektów prawnych przeciwdziałania
przemocy. Dla polskiego prawa przemoc w rodzinie jest zjawiskiem penalizowanym, to znaczy podlegającym odpowiedzialności karnej. Takie podejście ma
swoje źródło w zapisach konstytucyjnych, które stanowią: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem
władz publicznych.
1. Definicja przemocy w rodzinie
„Przemocą w rodzinie jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,
naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym wolność seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” 1.
Problematyka przemocy domowej uregulowana została w rozdziale XXVI
Kodeksu Karnego w rozdziale pod tytułem: Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.
Art. 207 §1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo
nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan fizyczny lub psychiczny
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
§2 Jeśli czyn, o którym mowa w §1 połączony jest ze stosowaniem
szczególnego okrucieństwa sprawca podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.
§3 Jeśli następstwem czynu określonego w §1 lub §2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności
od lat 2 do lat 122.
Przez znamię znęcania się należy rozumieć różnorodne zachowania
sprawcy, na przykład zadawanie cierpień fizycznych lub psychicznych. Znęcanie
się fizyczne polega na zadawaniu bólu fizycznego, natomiast znęcanie się
psychiczne polega na wyszydzaniu, straszeniu, niszczeniu rzeczy. (…) Znęcanie
1

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
Dz.U.2011.149.887 art. 2 pkt 2.
2
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z
późn. zm.
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może być popełnione przez działanie (na przykład bicie, niszczenie mienia) lub
przez zaniechanie, na przykład dręczenie głodem dziecka, nie wpuszczanie do
domu zimą, nie ogrzewanie mieszkania. Jeśli znęcanie przybiera charakter
zaniechania musi być dokonywane przez sprawcę, który ma obowiązek
podejmowania określonych czynności wobec ofiary.
Przestępstwo znęcania się nad osobą zależną jest przestępstwem ściganym
z oskarżenia publicznego, a zatem akcja procesowa odbywa się niezależnie od
działania lub nie działania pokrzywdzonego, przy czym brak działania z jego
strony umacnia pozycję podejrzanego a później oskarżonego3. Artykuł 207 § 2
kodeksu karnego penalizuje łagodniejszą odmianę kwalifikowanego typu znęcania się ze względu na znamię szczególnego okrucieństwa. Szczególne okrucieństwo jest kategorią oceną. W zachowaniu sprawcy znamię to związane jest w
szczególności z rodzajem oraz sposobem działania (szczególne natężenie dolegliwości zadawanych konkretnej ofierze). Polega przede wszystkim na wyjątkowo drastycznym (brutalnym, bezlitosnym i nieludzkim) sposobie zadawania
cierpień fizycznych i psychicznych osobie pokrzywdzonej znęcaniem się. Istotna
jest również konkretna relacja sprawcy czynu zabronionego do osoby pokrzywdzonej, na przykład: bicie i zniewagi rodzica, cierpienia zadawane małemu
dziecku. Artykuł 207 §2 kodeksu karnego penalizuje surowszą odmianę kwalifikowanego typu znęcania się. Znamieniem ustawowym decydującym o surowszej
jest to przestępstwo skutkowe, dokonane w momencie aktu samobójczego. Jednoczenie nie jest wymagane skuteczne targnięcie się na życie (udane samobójstwo). Dla odpowiedzialności karnej sprawcy nie ma istotnego znaczenia, czy
faktycznie doprowadził on do śmierci ofiary. Odpowiedzialność obejmuje także
te sytuacje, w których doszło tylko do usiłowania zamachu samobójczego.
Sprawca ponosi odpowiedzialność z tego przepisu, chociażby nie przewidywał,
że osoba pokrzywdzona umyślnym znęcaniem podejmie zamach samobójczy,
jeżeli tylko co najmniej mógł i powinien to przewidzieć (wystarczy nieumyślność). Dla tej oceny istotne może być między innymi widoczne cierpienie osoby
pokrzywdzonej i jej stan psychiczny, a także intensywność znęcania się4.
O pojęciu stosunku zależności wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy. Jeszcze w odniesieniu do uprzednio obowiązujących przepisów prawnych
podkreślano, że pojęcie stosunku zależności ma zastosowanie nie tylko wówczas,
gdy zachodzi stosunek prawny zależności, wynikający z samego prawa lub
umowy, ale także wtedy, gdy określone okoliczności faktyczne stworzyły taką
sytuację, w której widoczne są cechy zależności osoby pokrzywdzonej od sprawcy5. Stosunek zależności ma miejsce także wtedy, gdy pokrzywdzony nie jest
zdolny, z własnej woli, przeciwstawić się znęcaniu i znosi je, z obawy przed
3

Kodeks karny. Komentarz, M. Filar (red.), Warszawa 2008.
M. Szwarczyk, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, T. Bojarski (red.),
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 784.
5
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 8 maja 1972 roku, III KR 53/72,
OSNPG 1972/9-10 poz. 153 str. 19.
4
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pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków. Może to wynikać także z
sytuacji faktycznej stwarzającej dla sprawcy sposobność znęcania się, przy wykorzystaniu przewagi sprawcy nad słabszym pokrzywdzonym6.
Katalog zachowań wypełniających pojęcie „znęca się fizycznie lub psychicznie” jest otwarty i nie jest możliwe stworzenie zamkniętej listy tego typu
zachowań. Sąd Najwyższy wielokrotnie precyzował w swoich orzeczeniach sposób rozumienia tego pojęcia. Podkreślenia wymaga fakt, że aby można było mówić o znęcaniu się, niezbędne jest istnienie przewagi sprawcy nad ofiarą. Przewaga nie jest rozumiana wyłącznie jako przewaga fizyczna – możemy także
mówić o przewadze psychicznej, ekonomicznej, społecznej itp. Znęcanie się jest
niezależne od tego, czy pokrzywdzony, nad którym sprawca znęca się, sprzeciwia się mu i próbuje się bronić, czy też nie. Stosowane przez taką osobę środki
obronne należy uznać za usprawiedliwione, ponieważ są podejmowane w obronie przed bezpośrednim, bezprawnym zamachem na jej dobro. Nie można więc
uznać, że obrona osoby, nad którą sprawca się znęca, odbiera jego działaniu cechy przestępstwa7.
Pojęcie znęcania się oznacza zazwyczaj zachowanie złożone z pojedynczych czynności naruszających różne dobra, takie jak zdrowie, wolność osobistą
(groźba karalna, zmuszanie), cześć (zniewaga, nietykalność cielesna), mienie
(zniszczenie). Całość tego postępowania sprawcy określana jest zbiorczo jako
znęcanie się, którego poszczególne fragmenty mogą wypełniać znamiona różnych występków.
W znamieniu psychicznego znęcania się mieszczą się czynności polegające zwykle na:
1. groźbie karalnej8 ,
2. zmuszaniu do określonego zachowania9,
3. zniewadze10,
4. zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia 11.
Przestępstwo przemocy w rodzinie jest przestępstwem bezskutkowym
(formalnym), dokonanym z chwilą znęcania się niezależnie od skutku, jaki znę-

6

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 listopada 2008, II AKa
303/2008, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych 2009/1
poz. 7 str. 7 .
7
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 1970 r.,IV KR 146/70 , OSPiKA
1971, nr 2, poz. 41.
8
Art. 190 k.k.
9
Art. 191 k.k.
10
Art. 216 k.k.
11
L. Tyszkiewicz, S. Hoc, A. Wąsek, W. Filipkowski, Z. Siwik, M. Kulik, M.
Bojarski, W. Radecki, P. Hofmański, Z. Sienkiewicz, L. Wilk, O. Górniok, M. Filar, M.
Kalitowski, L. Paprzycki, E. Pływaczewski, R. Stefański, Kodeks karny. Komentarz,
Warszawa 2010, s. 1148, art. 288 k.k.
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canie się spowodowało. Wystarczy, gdy poszczególne akty lub działanie jednorazowe osiągnęło stopień odpowiadający pojęciu znęcania się12.
Zgodnie z art. 157 k.k.:
1. kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia,
inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;
2. kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia
trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2;
3. jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
4. ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narząduciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z
oskarżenia prywatnego;
5. jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał
dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa
określonego w § 3 następuje na jej wniosek13.
Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw14, która weszła w życie z
dniem 1 sierpnia 2010 roku
znacząco została zmieniona sytuacja ofiar przemocy w rodzinie. Poza nowelizację wyżej przedstawionego artykuł 157 kodeksu karnego ustawa ta wprowadziła wręcz rewolucyjne zmiany odnoszące się do ochrony ofiar przemocy w
rodzinie. W jej zapisach został przede wszystkim nałożony na gminy obowiązek
podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym15. Wprowadzone zostały także nowe możliwości odseparowania sprawcy od ofiary. Zgodnie z artykuł
11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jeżeli członek rodziny
wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie,
osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia
mieszkania. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w
terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z

12

Ibidem.
Art. 157 k.k.
14
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw , Dz. U. 2010 nr 125 poz. 842.
15
Art. 9a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
13
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chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności16.
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu
przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym
Policję lub prokuratora. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny
zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie17.
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zmieniła tak że poszczególne przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in.:
1. Kodeksu karnego18,
2. Ustawy o pomocy społecznej19,
3. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego20,
4. Kodeksu postępowania cywilnego21,
5. Ustawy o Policji22,
6. Kodeksu postępowania karnego23,
7. Kodeksu karnego wykonawczego24.
2. Reagowanie na przemoc
Mówiąc o reagowaniu na zjawisko przemocy domowej należy dostrzec
kilka aspektów tej rzeczywistości, a mianowicie:
1. obowiązek poinformowania organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
2. obowiązek współdziałania w innym i instytucjami powołanymi do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. obowiązek podejmowania działań zgodnie z własnymi kompetencjami.
Polskie prawo nie pozostawia dowolności w zakresie informowania właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie i obliguje tych, którzy dowiadują się o
nim w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych.
16

Art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
18
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.
19
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.
20
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz.
59, z późn. zm.
21
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr
43, poz. 296, z późn. zm.
22
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r., o Policji, Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.
23
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z późn. zm.
24
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz.
557, z późn. zm.
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Przy czym czytając literalnie zapis artykułu 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy wywieść, że obowiązek ten ma charakter społeczny. Nie
wywiązanie się jednak z niego może rodzić jednak odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu nie dopełnienia obowiązków służbowych lub odpowiedzialność
karną, jeśli osoba która nie dopełniła tego obowiązku jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu artykuł 15§3 Kodeksu karnego.
O obowiązku interweniowania w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie mówi artykuł 12 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie:
1. „ustęp 1 Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję
lub prokuratora.
2. ustęp 2 Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”
Obowiązek zawiadomienia w świetle Kodeksu Postępowania Karnego artykuł 304§1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z
urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.
Przepis artykułu 191§3 stosuj się odpowiednio. Artykuł191§2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć nie zbędne czynności
do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu
wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia
śladów i dowodów przestępstwa.
Ponieważ zgodnie z zapisami artykułem 115 §13 kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest :
1. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu
państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności
usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
2. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
Należy zauważyć, że zgodnie z tą definicją –dyrektor szkoły jest funkcjonariuszem publicznym i niedopełnienie obowiązku w postaci zawiadomienia o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa będzie skutkowało podleganiem odpowiedzialności karnej zgodnie z artykułem 231 k.k: „Funkcjonariusz publiczny, który,
przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
3. Inne instytucje powołane do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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Obowiązek współdziałania z innymi instytucjami będzie opierał się na
procedurze Niebieskiej Karty. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie rozszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania tej procedury o przedstawicieli oświaty oraz ochrony zdrowia.
Niebieskie Karty" są dokumentem. Definicja dokumentu przytoczona jest
w treści artykułu 115 par, 14 Kodeksu postępowania karnego: "Dokumentem jest
każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym
związane jest określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść
stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie
prawne". Dokument ten przybiera formę notatki urzędowej - urzędowego dokumentu, złożonego w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym. Zgodnie z
dyspozycją artykułu 393 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego "wolno odczytywać na rozprawie (...) wszelkie dokumenty urzędowe, złożone w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym". Aby sąd mógł odczytać ów dokument,
musi się on znaleźć w aktach sprawy, czyli inaczej: to sąd uznaje ,co przyjmuje
za dowód, a co nie. Dyskusje w przedmiocie: czy w aktach sprawy ma się znaleźć "Niebieska Karta", są w świetle powyższego niczym innym, jak nieuzasadnionym samo ograniczaniem się w prezentowaniu dowodów25.
Kłopoty z uznawaniem "Niebieskich Kart" za dowody są więc kłopotami
"wieku dziecięcego" tego dokumentu. Niezmiernie podobna (jeżeli nie identyczna w konstrukcji) notatka urzędowa dotycząca kolizji (wypadku) drogowego już
emocji dowodowych nie budzi! Zapewniam jednak, że w praktyce prokuratorsko-sądowej w wielu regionach kraju wartość dowodowa "Niebieskich Kart" nie
budzi już wątpliwości i dokumenty te, aczkolwiek różnie nazywane (np. "pisma
policji", "notatki z interwencji") zaliczane są w poczet materiału dowodowego, z
reguły za zgodą, stron bez ich odczytywania. Nie zaobserwowałem też ich kwestionowania ani przez strony postępowania (tj. oskarżonego i jego obrońcę oraz
prokuratora), ani przez sąd - w toku postępowań odwoławczych26.
Stwierdzić więc należy, że "Niebieskie Karty" są znaczącym dowodem w
postępowaniach karnych. Co więcej, często sporządzający je policjant przesłuchiwany jest w charakterze świadka tylko wtedy, gdy któraś ze stron postępowania kwestionuje prawidłowość lub obiektywność zapisów tego dokumentu.
"Niebieskie Karty" stanowią więc modus operandi prawidłowo przeprowadzonej interwencji w sprawie przemocy domowej. Z punktu widzenia praktycznego, ""Niebieskie Karty"" stanowią dla interweniującego policjanta lepsze
"zabezpieczenie" przed niezasadnymi lub nawet agresywnymi skargami co do
sposobu przeprowadzania interwencji (przeważnie skargami sprawcy, chociaż
różnie z tym bywa...), z uwagi na bogatszy niż w notatniku służbowym zapis
okoliczności zdarzenia. Pamiętać należy, że pamięć jest zawodna, zaś notatniki
25

J. Polanowski, "Niebieskie Karty" jako dowód w sprawie, i nie tylko, Niebieska
Linia nr 2, (2/2001).
26
Tamże.
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służbowe bez końca przechowywane w archiwum nie są. Oryginały "Niebieskich
Kart" lub, jeżeli oryginały "zużyto" umieszczając je w aktach dochodzenia, kserokopie poświadczone przez kierownika jednostki policji lub osobę przez niego
upoważnioną, są do odszukania. Znajdują się bowiem w teczce "zagadnieniowej"
dzielnicowego. To, że tam trafiają, jest jedną z podstawowych korzyści zaistnienia tej procedury.
Do wypełniania Niebieskiej Karty zobowiązani są:
1. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2. przedstawiciele Policji,
3. przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
4. oświaty,
5. ochrony zdrowia.
Celem procedury jest: rozpoznanie przemocy, usprawnienie pomocy tym,
którzy doświadczają przemocy domowej, prowadzenie interdyscyplinarnego
modelu pracy z rodziną27. Podmiotami współpracującymi w oparciu o procedurę
Niebieskiej Karty są: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty, przedstawiciele Policji, przedstawiciele ochrony
zdrowia.
Wszczęcie procedury następuje albo z urzędu, kiedy w toku wykonywanych czynność służbowych lub zawodowych powzięte zostanie podejrzenie o
stosowaniu przemocy wobec członków rodziny, albo w wyniku zgłoszenia przez
członka rodziny lub osobę będącą świadkiem przemocy, po przez wypełnienie
formularza Niebieska Karta28.
Realizacja procedury Niebieskiej Karty następuje w oparciu o zasadę
współpracy, a przedstawiciele podmiotów, które ją realizują przekazują informację o podjętych działaniach przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wypełnienie Niebieskiej Karty oraz zawiadomienie wymiaru sprawiedliwości musi być uzupełnione o podejmowanie działań zgodnie z własnymi kompetencjami pozwalającymi na podjęcie stosownych działań pomocowych Tylko
kiedy te trzy rodzaje działań zostaną uruchomione możliwa będzie skuteczna
ochrona i wsparcie osób doświadczających przemocy domowej.

Podsumowanie

27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245.
28
Formularz Niebieskiej Karty dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projektyrozporzadzen-i-zarzadzen/przeciwdzialanie-przemocy/rozporzadzenie-rady-ministrow-wsprawie-procedury-niebieskie-karty-oraz-wzorow-formularzy-niebieska-karta/.
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Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić iż, obowiązek informowania właściwych służb oraz podejmowanie innych działań we współpracy
z instytucjami, a także działanie zgodnie z własnymi kompetencjami daje realną
szansę na zapewnienie ochrony i pomocy osobom doznającym przemocy, oraz
pozwala na przerwanie zaklętego kręgu przemocy oraz zmowy milczenia, która
osacza ofiary przemocy.
Streszczenie
Artykuł ma na celu omówienie aspektów prawnych przeciwdziałania
przemocy. Dla polskiego prawa przemoc w rodzinie jest zjawiskiem penalizowanym, to znaczy podlegającym odpowiedzialności karnej. Takie podejście ma
swoje źródło w zapisach konstytucyjnych, które stanowią: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem
władz publicznych.
Summary
Article aims to discuss the legal aspects of violence prevention. For the
Polish law domestic violence is a phenomenon penalizowanym, that is subject to
criminal liability. This approach is rooted in constitutional provisions, which are:
inherent and inalienable dignity of the human freedoms is the source of human
and civil rights. It shall be inviolable, and its respect for and protection is the
responsibility of public authorities.
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Mateusz Paluch (KUL)
Instytucje prawa spadkowego chroniące rodzinę

Uwagi ogólne
Dziedziczenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, może odbywać
się w różnych formach. Są to forma testamentowa oraz forma ustawowa. Conditio sine qua non zaistnienia formy testamentowej jest istnienie testamentu. Sporządzenie testamentu jest czynnością prawną mortis causa i zgodnie z ustawą
musi być sporządzony ręcznie, bądź w formie aktu notarialnego lub przed pod
rygorem nieważności, ad solemnitatem. Występują też inne, szczególne formy
sporządzenia testamentu jak testament ustny czy wojskowy 1. Testament można
podważyć sub iudice.
W przypadku śmierci osoby, która nie pozostawiła po sobie testamentu
następuje dziedziczenie ustawowe, które jest regulowane przepisami Kodeksu
Cywilnego. Na gruncie dziedziczenia ustawowego, oraz testamentowego występuje instytucja niegodności dziedziczenia, którą już na wstępie należy odróżnić
od instytucji wydziedziczenia, choć obie wywierają dokładnie identyczne skutki.
Jednak instytucja wydziedziczenia, występuje na gruncie dziedziczenia testamentowego, gdy spadkodawca umieścił w testamencie zapis o wydziedziczeniu. Jeżeli zapis ten spełnia kryteria określone przepisem art. 1008 kc pozbawia on osoby z kręgu spadkobierców do zachowku. Wydziedziczenie może nastąpić jedynie
w poprawnie sporządzonym, ważnym testamencie a unieważnienie testamentu
powoduje jednocześnie unieważnienie samego wydziedziczenia. Podanie w testamencie przyczyny wydziedziczenia nie zawsze powoduje skuteczność wydziedziczenia, albowiem dana przyczyna musi rzeczywiście zaistnieć 2. Instytucja
niegodności zaś, jak już zostało wspomniane, na gruncie ustawy oraz dziedziczenia testamentowego.
Niegodność dziedziczenia oraz wydziedziczenie są instytucjami chroniącymi rodzinę, bowiem zapobiegają dziedziczeniu po spadkodawcy osób, które
swoim negatywnym zachowaniem naruszyły ład i harmonię w rodzinie godząc
bezpośrednio w spadkodawcę.
Aby dokładnie omówić instytucje chroniące rodzinę w prawie spadkowym, nie można pominąć uregulowania ustawy, dotyczącego osób uprawnionych
do dziedziczenia. Sama konstrukcja grup dziedziczenia również jest jednym z
wielu sposobów na ochronę interesu rodziny, zwłaszcza najbliższej. Zgodnie z
przepisem art. 931 § 1 kc, do spadku powołane są w pierwszej kolejności dzieci
1
2

H. Witczak, A. Kawałko, „Prawo spadkowe”, Warszawa 2011 s. 75
Wyr. SN z dnia 9 grudnia 1974 r., I CR 873/74, Lex nr 7628
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spadkodawcy oraz jego małżonek. Dzieci spadkodawcy dziedziczą w częściach
równych, zaś część spadku przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż
¼ masy spadkowej. Jeżeli chodzi o dziedziczenie przez dalszych zstępnych, jest
ono uregulowane w przepisie § 2 tego samego artykułu. Spadkobiercy określeni
w tym artykule stanowią I grupę spadkobierców ustawowych. W przypadku, gdy
spadkodawca nie posiadał zstępnych, do spadku powołani są małżonek spadkodawcy oraz jego rodzice, gdy zaś spadkodawca małżonka nie posiadał, cały spadek przypada jego rodzicom. Przepisów o dziedziczeniu ustawowym nie stosuje
się względem małżonka spadkodawcy, z którym spadkodawca pozostawał w
separacji. Do spadku powołane może być rodzeństwo spadkodawcy, jednakże
jedynie w przypadku, gdy otwarcia spadku nie dożyło jedno, bądź oboje rodziców. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż rodzice spadkodawcy dziedziczą przed
jego rodzeństwem. Takie unormowanie przyjął ustawodawca nowelizując kodeks
cywilny w 2009 roku. Za takim rozwiązaniem przemawiały dwa argumenty: po
pierwsze rodzice spadkodawcy w większym stopniu przyczynili się do powstania
jego majątku, po drugie zaś, rodzice powołani do dziedziczenia mają mniejsze
szanse na powiększenie swojego majątku (będąc już bowiem zazwyczaj w podeszłym wieku), niż rodzeństwo spadkodawcy.
Gdy jedno z rodzeństwa nie dożyła otwarcia spadku, do dziedziczenia
powołani są zstępni rodzeństwa. Dalsza rodzina, to jest dziadkowie spadkodawcy
oraz ich zstępni, dziedziczą jedynie w przypadku, gdy nie ma osób, które mogłyby dziedziczyć z I grupy spadkobierców oraz z II grupy spadkobierców. Od roku
2009, w przypadku gdy brak jest małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym
dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili
otwarcia spadku. Gdy nie ma takich osób, spadek przypada gminie ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli
ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, bądź nie
da się go ustalić, spadek przypada Skarbowi Państwa.
1. Wydziedziczenie
Wydziedziczenie jest potocznie rozumiane jako wyłączenie członków najbliższej rodziny od dziedziczenia. Jednakże, jest to definicja testamentu negatywnego, bowiem na gruncie kodeksu cywilnego, wydziedziczenie jest pozbawieniem członków najbliższej rodziny praw do zachowku. Niedopuszczalne jest
wydziedziczenie częściowe3.
Kodeks cywilny wyróżnia trzy przyczyny wydziedziczenia: uporczywe
postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, umyślne przestępstwo przeciwko zdrowiu, życiu, wolności
lub rażącej obrazy czci względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu
osób oraz uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków ro3
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dzinnych. Jeżeli w testamencie pojawi się zapis o wydziedziczeniu, który nie był
sporządzony na podstawie jednej z tych przesłanek, zapis ten traktuje się jako
testament negatywny – pozbawiający prawa do dziedziczenia wskazanej osoby
przy zachowaniu prawa do zachowku.
Jako pierwszą przyczynę wydziedziczenia kodeks cywilny wyszczególnia
uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Zachowanie to nie może być jednorazowe. Nie
jest możliwe wyszczególnienie katalogu takich zachowań, jednak jako przykłady
można podać nadużywanie alkoholu bądź środków odurzających. Takie zachowanie może stanowić przyczynę wydziedziczenia jeżeli następuje ono wbrew
woli spadkodawcy4.
Drugą przesłanką jest umyślne przestępstwo przeciwko zdrowiu, życiu,
wolności lub rażącej obrazy czci względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób. Pojęcia „osoba najbliższa spadkodawcy” nie powinna być utożsamiana z małżonkiem, krewnymi lub powinowatymi. Może to być jedynie
wskazówką do interpretacji. Ocena bliskości zależy bowiem od okoliczności i
konkretnego stanu faktycznego. Ostatnią przesłanką jest uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Obowiązki rodzinne to nie
jedynie dostarczanie środków utrzymania (obowiązek alimentacyjny), lecz również inne działania. W ujęciu art. 1008 kc takim zachowaniem może być postępowanie powodujące faktyczne zerwanie kontaktów rodzinnych i ustania więzi
uczuciowej, która jest normalna w stosunkach rodzinnych5.
Na gruncie wydziedziczenia istnieje instytucja przebaczenia. Przebaczenie
jest aktem uczuciowym i może być dokonane w dowolnej formie o ile nastąpiło z
dostatecznym rozeznaniem. Polega ono na puszczeniu w niepamięć krzywd, wyrządzonych przez wydziedziczonego spadkobiercę.
2. Niegodność dziedziczenia
Instytucja niegodności jest określona przepisami artykułów 928 – 930 kc.
Opiera się ona na założeniu, że w określonych sytuacjach, względy natury etycznej i moralnej przemawiają za pozbawieniem określonej osoby możliwości dziedziczenia już po uzyskaniu odpowiedniego tytułu do dziedziczenia bądź osoby
uprawnionej z tytułu zapisu windykacyjnego po otwarciu spadku, zapisobiorcy
po nabyciu roszczenia o wykonanie zapisu zwykłego lub uprawnionego z tytułu
zachowku po nabyciu roszczenia o jego wykonanie. Niegodność nie następuje
nigdy ipso iure, do jej zaistnienia niezbędne jest konstytutywne orzeczenie sądu.
Do zastosowania instytucji niegodności, bez znaczenia jest wiedza i wola spadkodawcy6.

4

H. Witczak, A. Kawałko, „Prawo spadkowe”, Warszawa 2011 s. 172 – 173.
Tamże, s. 173
6
B. Rystwej-Markiewicz, Niegodność dziedziczenia, PS 2006, nr 9, s. 91.
5
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Uznanie niegodności może dotyczyć zarówno osoby fizycznej jak i osoby
prawnej. Niegodność osoby prawnej może uzasadniać zachowanie osób fizycznych, pełniących funkcję organu tej osoby. Muszą jednak zaistnieć przesłanki
wymagane do przypisania zachowania osób pełniących funkcje organu danej
osobie prawnej7.
Przesłanki do zastosowania tej instytucji zostały określone przepisem art.
928 § 1 kc. Każda z nich stanowi samodzielną podstawę do uznania za niegodnego dziedziczenia. Ustawa zalicza do nich:
1. dopuszczenie się przez spadkobiercę umyślnego, ciężkiego
przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
2. nakłonienie spadkodawcy groźbą lub podstępem do sporządzenia lub
odwołania testamentu albo przeszkodzenie mu dokonania takiej czynności w taki
właśnie sposób,
3. umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu, podrobienie lub
przerobienie testamentu bądź skorzystanie z testamentu przerobionego lub
podrobionego przez inną osobę.
Przyczyny te, mają na celu ochronę swobody testowania i woli spadkodawcy. Ochrona ta odbywa się w dwojaki sposób: po pierwsze chroni przed
wszelakimi formami ingerencji w wolę testatora, po drugie zaś, eliminuje zagrożenia dla złożonego już oświadczenia woli.
Przesłanki dotyczące niegodności dziedziczenia, są ujęte w numerus clausus, co oznacza, że nie jest możliwe zaistnienie tej instytucji z jakichkolwiek
innych przyczyn niż powyższe. Tych przyczyn nie można stosować per analogiam do stanów faktycznych, które nie zostały objęte regulacją przepisu. Uznanie
niegodności nie może również zawierać odzwierciedlenia w zasadach współżycia
społecznego, czyli w przepisie art. 5 kc8.
Kodek cywilny wyłącza możliwość żądania uznania niegodnego spadkobiercy z powodu zachowania innej osoby, o ile ta osoba nie działała na polecenie
spadkobiercy. Konkretna przyczyna uznania za niegodnego musi obciążać danego spadkobiercę, wynikając z jego własnego zachowania określonego w omawianym artykule.
Pierwszą przyczyną uznania spadkodawcy za niegodnego jest dopuszczenie się ciężkiego, umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Kodeks
cywilny podobnie jak kodeks karny, nie definiuje pojęcia ciężkiego przestępstwa.
Wykładnia celowościowa uniemożliwia utożsamianie pojęcia ciężkiego przestępstwa z pojęciem zbrodni, to jest przestępstwa zagrożonego karą od 3 lat pozbawienia wolności. Lux in tenebris przy interpretacji tego pojęcia jest orzeczenie
Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Sąd podnosi, iż w konkretnych okolicznościach ciężkim przestępstwem może okazać się także czyn uznany za występek w

7
8
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świetle art. 7 § 3 kk.9 Przepisy kodeksu karnego decydują, czy dane zachowanie
jest przestępstwem, natomiast ocena czy jest to ciężkie przestępstwo, które jest
wymogiem zaistnienia omawianej przesłanki, należy zgodnie z ius moderandi do
sądu cywilnego. Sąd cywilny, zgodnie z art. 11 kpc, jest związany wyrokiem
sądu karnego jedynie co do faktu popełnienia przestępstwa, jednak sam jest
władny ustalić, czy dane przestępstwo było ciężkim przestępstwem przeciwko
spadkodawcy.
Sama ustawa nie wymaga, aby nastąpił skutek przestępstwa materialnego
w postaci np. śmierci spadkodawcy, wystarczy aby spadkobierca dopuścił się
jedynie usiłowania, bądź zostało one popełnione w formie pomocnictwa bądź
podżegania. Jeżeli przestępstwo nie wywoła zamierzonego skutku, nic nie stoi na
przeszkodzie uznania go za przestępstwo ciężkie 10. In maleficiis voluntas spectatur non exitus. Bez znaczenia jest również sam czas, w jakim przestępstwo zostało dokonane bądź spadkobierca dopuścił się usiłowania lub jakiejkolwiek innej
formy zjawiskowej. Podobnie rzecz się ma z terminami przedawnienia, zatarcia
skazania, objęcia przestępstwa amnestią bądź abolicją. Sed contra, wydając orzeczenie, Sąd powinien wziąć pod uwagę całokształt stosunków spadkobiercy ze
spadkodawcą w szczególności te, łączące ich po popełnieniu przestępstwa, albowiem upływ czasu i poprawne stosunki ich łączące, mogą wskazywać na to, iż
spadkodawca nie żywił urazy do spadkobiercy. Rozrządzenie testamentowe na
rzecz spadkobiercy uczynione po dokonaniu określonego czynu, mogą wskazywać na to, że spadkodawca, przynajmniej w sposób dorozumiany, przebaczył
spadkobiercy. Nastręcza to wielu problemów przy orzekaniu o niegodności dziedziczenia11.
Jeżeli chodzi o drugą przesłankę, w zdefiniowaniu pojęcia podstępu i
groźby znajdzie zastosowanie art. 86 § 1 kc oraz art. 87 kc. Jednak obydwa pojęcia nie nastręczają wielu trudności interpretacyjnych dla sądów powszechnych.
Inaczej jednak jest w doktrynie, gdzie prowadzi się zażarte dyskusje na temat co
nie jest a co jest jest groźbą lub podstępem. Zarówno podstęp jak i groźba muszą
pochodzić od spadkobiercy, który ma być uznany za niegodnego. Zdaniem doktryny, aby uzyskać sankcję niegodności dla danego spadkobiercy, niezbędne jest
osiągnięcie zamierzonego przezeń skutku, dla którego zastosował groźbę lub
podstęp12.
Dla orzeczenia o niegodności, bez znaczenia jest stanowisko sądu co do
unieważnienia testamentu z powodu wady oświadczenia woli. Co do skutecznego
odwołania testamentu spisanego pod wpływem podstępu lub groźby istnieją dwa
sprzeczne poglądy w doktrynie. Jeden z nich mówi, iż odwołanie takiego testa9

Wyr. SA w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2000 r., I ACa 262/00, OSA 2002, z. 3,
poz. 25.
10
J. Wierciński, O przestępstwie jako przyczynie niegodności dziedziczenia, KPP
2010, z. 2, s. 555.
11
B. Rystwej-Markiewicz, Niegodność dziedziczenia, s. 91.
12
J. Kremis, E. Gniewek (w:) E. Gniewek, Komentarz, s. 1533.
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mentu wyklucza możliwość uznania niegodności, drugi zaś, że dokonanie takiej
czynności możliwości tej nie uchyla, w szczególności, jeżeli spadkodawca nie
przebaczył spadkobiercy, który dopuścił się względem niego podstępu lub groźby bezprawnej a w testamencie wyraził dezaprobatę dla takiego postępowania
spadkobiercy13. Drugi z poglądów, znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie, które przyjmuje, że nie wyłącza niegodności dziedziczenia okoliczność,
zniszczenia testamentu przez spadkobiercę umyślnie (w zamiarze usunięcia skutków prawnych związanych z jego sporządzeniem) okazał się testamentem nieważnym14.
Trzecia przesłanka dotyczy zamachu na już złożone oświadczenie woli
mortis causa. Zgodnie z sentencją wyroku SN z dn. 11.07.1973 r. „Spadkobierca,
który umyślnie ukrył testament spadkodawcy (art. 928 § 1 pkt 3 kc), może być
uznany za niegodnego, jeśli jest spadkobiercą dziedziczącym po tym spadkodawcy, który sporządził testament”15. Nie jest więc możliwe orzeczenie niegodności
na podstawie art. 928 § 1 pkt 3 kc wobec osób, które dziedziczą po danym spadkobiercy jedynie pośrednio. W przytoczonym wyroku SN, miała miejsce sytuacja, gdzie osoba dziedzicząca po spadkodawczyni, ukryła testament jej zmarłego męża, na podstawie którego cały majątek przypadał spadkodawczyni.
Nie ma przeszkód w uznaniu za niegodnego spadkobiercę, który dopuścił
się ukrycia bądź zniszczenia testamentu, który okazał się testamentem nieważnym. Nie jest jednak możliwe uznanie spadkobiercy za niegodnego w przypadku
kiedy zniszczył on testament myśląc, iż jest on nieważny, jednakowo myśląc, że
jest pozbawiony znaczenia prawnego. Zniszczenie pisma stwierdzającego treść
testamentu ustnego również nie może stanowić podstawy do orzeczenia o niegodności wobec danego spadkodawcy, gdyż jak zostało wspomniane na początku, nie można stosować przesłanek z omawianego artykułu do sytuacji faktycznych per analogiam16.
Orzecznictwo mówi też, o tym, iż dopuszczenie się przerobienia lub podrobienia testamentu, bądź też skorzystanie z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego, są czynami nagannymi i stanowią uzasadnienie do
orzeczenia niegodności wobec osoby, która się tego dopuszcza. Przerobienie lub
podrobienie może dotyczyć również pisma stwierdzającego treść testamentu
ustnego17.
3. Postępowanie w sprawie uznania za niegodnego spadkobiercy
Różnice na linii doktryna-orzecznictwo dostrzega się na gruncie tezy, że
tryb postępowania w sprawach o uznanie spadkobiercy za niegodnego jest trybem procesowym. Orzecznictwo broni tej tezy, natomiast przedstawiciele dok13
14
15
16
17
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tryny twierdzą, iż tak nie jest. Powództwo o uznanie za niegodnego można wytoczyć jako powództwo wzajemne. W przypadku, gdy zostanie podniesiony zarzut
niegodności podczas toczącej się sprawy o nabycie spadku, sprawa ta, zostanie
zawieszona do czasu rozstrzygnięcia w sprawie o stwierdzenie niegodności. Jeżeli zarzut niegodności zostanie podniesiony po rozstrzygnięciu w sprawie stwierdzenia nabycia bądź działu spadku, wyrok w sprawie o stwierdzenie niegodności
może stanowić podstawę do wznowienia postępowania na podstawie przepisu
524 kpc.
Wyrok uznający spadkobiercę za niegodnego działa ex tunc. Oznacza to,
że spadkobierca zostaje wyłączony z kręgu spadkobierców zarówno ustawowych
jak i testamentowych tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Skutki uznania za
niegodnego dotyczą wyłącznie samej osoby niegodnego, zgodnie z zasadą delicta
parentum liberis non nocent. Oznacza to, iż jeżeli osoba, uznana za niegodną
posiada zstępnych, bez przeszkód mogą one dziedziczyć po spadkodawcy, gdyż
przepisy o niegodności nie rozciągają się na nich18. Niegodny ponadto traci prawo do zachowku, oraz zapisu zwykłego, traci również zapis windykacyjny.
Przedstawiciele doktryny podnoszą, iż uprawnienie do żądania uznania za
niegodnego nie jest prawem podmiotowym materialnym, lecz tylko roszczeniem
procesowym19. Wytoczyć powództwo o uznanie za niegodnego, może każdy kto
ma w tym interes, zarówno majątkowy jak i niemajątkowy (prawny bądź moralny). Jest to tzw. Legitymacja czynna. Krąg uprawnionych jest wyjątkowo szeroki, jednak przede wszystkim z takim powództwem może wystąpić osoba z kręgu
spadkobierców ustawowych choćby sama nie dziedziczyła20.
Pojęcie interesu stało się swoistym crux interpretum. Wykładnia mówi, że
nie musi być to interes prawny. Zatem powód, nie jest zobowiązany do wykazywania takowego. Każdy interes może uzasadniać wytoczenie powództwa, w
szczególności zaś interes materialny, majątkowy. Dlatego też, w doktrynie
przyjmuje się, że wierzyciel spadkobiercy może mieć interes wytoczenia powództwa uznania za niegodnego przeciwko innemu spadkobiercy21. Pojęcie interesu nie jest jednak tożsame z uzyskanie korzyści majątkowej przez powoda.
Takie powództwo może również wytoczyć prokurator.
Onus probandi zgodnie z przepisem art. 6 kpc spoczywa na powodzie. Do
wydania orzeczenia stwierdzającego niegodność wystarczy, że powód udowodni
zaistnienie jednej z przyczyn określonych w przepisie art. art. 928 § 1 kc. Sąd
cywilny, będąc związany na mocy przepisu art. 11 kpc może jednak sam ustalić
fakt popełnienia przestępstwa, natomiast pozwany powinien udowodnić zaistnienie okoliczności wyłączającej uznanie za niegodnego w tym też udowodnienie
instytucji przebaczenia.
18
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Wytoczenie powództwa przed otwarciem spadku jest bezprzedmiotowe.
Termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia, w którym powód dowiedział
się o przyczynie niegodności, nie zaczyna swojego biegu jednak wcześniej niż w
dniu otwarcia spadku. Nie jest możliwe wytoczenie powództwa później niż trzy
lata po otwarciu spadku. Terminy określone przepisami art. 929 kpc mają charakter terminów zawitych, zatem nie jest możliwe stosowanie per analogiam przepisów o terminach przedawnienia22. Terminy te, zostały umieszczone w grupie
terminów do ukształtowania prawa, nie jest zatem możliwe nieuwzględnienie ich
upływu poprzez zastosowanie przepisu art. 5 kc23.
Przedstawiciele doktryny twierdzą, iż orzeczenie dotyczące uznania niegodności wobec spadkobiercy ma charakter konstytutywny, zatem tworzy nowy
stan prawny, nie stwierdza zaś istnienia stanu prawnego, taki bowiem charakter
mają orzeczenia deklaratoryjne24. Doktryna jednak, nie zgadza się z orzecznictwem jeżeli idzie o charakter tego roszczenia, gdyż o ile orzecznictwo mówi, że
to roszczenie ma charakter majątkowy, tak doktryna podnosi, iż nie można się
dopatrzyć charakteru stricte majątkowego, albowiem orzeczenie o uznaniu za
niegodnego spadkobiercy, nie wywiera bezpośrednich skutków majątkowych
jedynie kształtując krąg spadkobierców i tym samym mając pośrednio wpływ na
inne, przyszłe orzeczenia, które będą dotyczyć podziału masy spadkowej 25.
4. Instytucja przebaczenia
Aby dokładnie i wyczerpująco omówić instytucję niegodności dziedziczenia należy również odnieść się do art. 930 kc. Instytucja przebaczenia odnosi się
zarówno do niegodności dziedziczenia jak i również do wydziedziczenia. Ma ona
zastosowanie do wszelkich sytuacji, gdy względy moralne uniemożliwiają spadkobranie w myśl sentencji errare humanum est. Jedynie spadkodawca ma możliwość zniwelowania skutków prawnych powstałych w wyniku zachowania się
względem niego spadkobierców, poprzez przebaczenie im czynów, których się
wobec niego dopuścili. Przebaczenie jest aktem o charakterze uczuciowym i
polega na puszczeniu w niepamięć doznanych krzywd. Do zaistnienia tego aktu
wymagana jest wiedza o czynach, których się dopuścili względem spadkodawcy
jego spadkobiercy oraz wola i świadomość przebaczenia26.
Ustawa nie przewiduje żadnej szczególnej formy do zaistnienia omawianej instytucji. Przebaczenie może więc być dokonane w każdej formie w sposób
wyraźny lub dorozumiały. Częstą formą jest złożenie oświadczenia woli w testamencie, poprzez zapis testatora, iż przebacza spadkobiercy zachowanie będące
22
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podstawą do uznania niegodności lub też, mając świadomość powyższych okoliczności, ustanowi taką osobę spadkobiercą testamentowym lub uczyni na jej
rzecz zapis windykacyjny lub zwykły. Jednak do zaistnienia przebaczenia wystarczy samo ujawnienie woli, które formalnie nie ma charakteru oświadczenia
woli. Przykładem może być przebaczenie na łożu śmierci. Spadkodawca musi
jednak dokonać go osobiście, gdyż bezsprzecznym jest, iż przebaczenie jest aktem pochodzącym tylko i wyłącznie od spadkodawcy.
Przebaczenie jest traktowane jako zdarzenie cywilnoprawne wówczas, gdy
nie ma charakteru oświadczenia woli i stanowi przejaw woli. Stąd wynika, iż
przebaczyć może również osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności
prawnych, jeżeli tylko działa z dostatecznym rozeznaniem27.
Instytucja przebaczenia może zostać wzruszona przez wady oświadczenia
woli. Może być ono bowiem złożone pod wpływem takich wad jak brak świadomości bądź swobody lub błędu. Nie wchodzi w grę jednak pozorność przebaczenia. Sporne jest, czy spadkodawca może odwołać oświadczenie o przebaczeniu, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby uchylić się od skutków prawnych
oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby, zgodnie z przepisem
art. 88 kc28.
5. Zachowek
Zachowek jest jedną z instytucji w prawie spadkowym chroniącą rodzinę.
Instytucja ta, zabezpiecza bowiem spadkobierców przed pozbawieniem ich
wszelkich praw do spadku. Prawa te, są chronione w przypadku powołania do
dziedziczenia w testamencie osoby spoza grona spadkobierców ustawowych,
dokonania darowizny lub zapisów, wyczerpujących znaczną cześć masy spadkowej, na rzecz osób nie dziedziczących ustawowo. Podmiotami uprawnionymi
do zachowku są zstępni spadkodawcy (również dzieci przysposobione), małżonek (o ile do chwili śmierci pozostawał ze spadkodawcą w związku małżeńskim)
oraz rodzice. Warte podkreślenia jest, iż tej grupie przysługuje prawo do zachowku tylko wówczas, jeżeli byliby oni powołani do spadku z ustawy.
Zachowek jest długiem spadkowym, za który odpowiedzialność ponoszą
w pierwszej kolejności spadkobiercy powołani do dziedziczenia, w dalszej kolejności zaś osoby, na rzecz których zostały poczynione zapisy windykacyjne oraz
obdarowani przez spadkodawcę (jako ostatni). Co do zasady wysokość zachowku
wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu
do dziedziczenia przez ustawę. Wyższa wartość zachowku przypada małoletnim
zstępnym oraz trwale niezdolnym do pracy i wynosi ona 2/3 wartości udziału
spadkowego przypadającego z ustawy29.
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Udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku jest ustalany przy uwzględnieniu wszystkich spadkobierców, również uznanych za niegodnych dziedziczenia jak i tych, którzy spadek odrzucili. Nie bierze się natomiast pod uwagę spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia oraz wydziedziczonych30.
Masę spadkową, z której należy obliczyć podstawę zachowku stanowi
czysta wartość spadku, do której dolicza się darowizny poczynione za życia
przez spadkodawcę, nie wcześniej jednak niż 10 lat przed otwarciem spadku raz
wyłączając drobne darowizny, przyjęte zwyczajowo w danych stosunkach. Od
tejże masy należy jednak odliczyć długi spadkowe wyłączając długi z tytułu zapisów zwykłych i poleceń31.
Zachowek jest instytucją chroniącą spadkobierców przed niekorzystnym
dla nich rozrządzeniem majątkiem przez spadkodawcę. Poprzez darowizny lub
zapisy windykacyjne, spadkodawca może bowiem łatwo naruszyć prawa spadkobierców ustawowych. Instytucje prawa spadkowego spełniają wyjątkowo ważną rolę ochronną rodziny, bowiem najwięcej konfliktów w rodzinie pojawia się
właśnie podczas dyskusji dotyczących podziału majątku zmarłego. Sprawy spadkowe przed obliczem polskich sądów często ciągną się latami, wywołując nowe
spory bądź wskrzeszając stare. Pomimo skutecznej ochrony rodziny poprzez
instytucje niegodności dziedziczenia, wydziedziczenia, zachowku oraz konstrukcji grup spadkobierców, konflikty w rodzinie podczas podziału masy spadkowej
wciąż występują jednak są one wywołane przez sytuacje faktyczne, nie zaś przez
niejasne lub nieprecyzyjne przepisy prawa spadkowego.
Streszczenie
Rodzina narażona jest na wiele zagrożeń. Jednym z najpoważniejszych są
konflikty, które często wynikają ze spraw majątkowych, nierzadko dotyczących
podziału masy spadkowej między członków rodziny. W polskim prawie spadkowym, występują instytucje mające na celu zapobiec takiemu obrotowi spraw i
ochronić rodzinę przed wewnętrznymi konfliktami. Takimi instytucjami są instytucje niegodności dziedziczenia, wydziedziczenie oraz zachowek. Chronią one
interesy najbliższych członków rodziny oraz samego spadkodawcy przed niekorzystnym rozrządzeniem majątkiem spadkowym oraz przed powołaniem do dziedziczenia osoby, która swoim zachowaniem mogła wywołać konflikt rodzinny.
Doniosłość przepisów prawa spadkowego, wynika nie tyle z powinności ich
przestrzegania, nałożonej na obywateli, lecz z tego, iż chronią one stosunki wewnątrz podstawowej komórki społeczeństwa polskiego.
Niestety pomimo odpowiedniej ochrony prawem, sprawy spadkowe wciąż
wywołują konflikty. Wynika to jednak nie tyle z niedostatecznych środków
ochrony co z natury spraw tego typu i sytuacji faktycznych.
30
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Summary
Institution of the family is exposed to many risks. One of the most serious
are conflicts which often arise from property cases, often concerning the division
of the inheritance between family members. In Polish inheritance law, there are
institutions aiming at prevent this from happening and protect family against
internal conflicts. Such institutions are institutions of unworthiness inheritance,
disinheritance and compulsory portion. They protect the interests of family
members and the testator against unfavorable disposition of property of the estate
appointment to the inheritance of a person whose conduct could raise a conflict
in family. The importance of the law of inheritance, follows not with their obligation of respect imposed on citizens, but from the fact that they protect relationships within the fundamental cell of Polish society. Unfortunately, despite of the
adequate protection of the law, inheritance cases, still evoke conflicts. This
results not arise from insufficient security measures but from the nature of this
type of issues and factual situations.
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Maja Mroczek (UŁ)
Reprezentacja dziecka na podstawie prawa rodzinnego i innych ustaw
Wstęp
Rodzina jest podstawową komórką rozwoju człowieka w społeczeństwie.
Świat został stworzony w zamyśle Bożym dla człowieka, mężczyzny i kobiety,
jako naturalne zwieńczenie dzieła stworzenia. Instytucja małżeństwa jest już u
podstaw skierowana ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa1. Z oblubieńczego
związku mężczyzny i kobiety powstaje rodzina, która podejmuje zadanie wychowania swojego potomstwa. Dzieci uczestnicząc aktywnie w życiu codziennym dokonują czynności prawnych. Jednakże z uwagi na ich wiek oraz stadium
rozwoju psychofizycznego nie mogą one podejmować w pełni samodzielnych
decyzji odnośnie swojego życia. W rezultacie ciężar odpowiedzialności spoczywa na osobach, którym przyznana jest władza rodzicielska nad dziećmi. Rodzice
reprezentują swoje potomstwo w obrocie prawnym i dbają o ochronę jego interesów. W doktrynie podkreśla się władczy charakter działania rodziców w przypadku reprezentacji ich dzieci. Rodzice uzyskują te uprawnienia do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości i nabycia doświadczenia niezbędnego do
podejmowania decyzji w ramach obrotu cywilnoprawnego2. Ustawodawca dla
wielu czynności prawnych wprowadza obowiązek wyrażenia zgody przedstawiciela ustawowego dziecka na dokonanie czynności prawnej. Jedynie osoby poniżej 13 roku życia mogą przystępować do umów powszechnie zawieranych w
drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Ta zasada umożliwia dzieciom normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Natomiast dla pozostałych
spraw , które mają znaczenie dla życia dziecka wprowadzono obowiązek reprezentacji jego praw przez powołanych do tego przedstawicieli ustawowych, którzy
według swej wiedzy i doświadczenia chronią interes prawny dziecka.
1. Przedstawiciele ustawowi
Przedstawicielstwo ustawowe daje możliwość umocowania do działania
określonej osobie w cudzym imieniu. Dokonuje on czynności prawnych ze skutkiem bezpośrednim dla reprezentowanego. W przypadku przedstawicielstwa
ustawowego źródło umocowania mieści się w ustawie w przeciwieństwie do
pełnomocnictwa, które opiera się na oświadczeniu woli reprezentowanego. Według art. 98 paragraf 1 kro3. przedstawicielami ustawowymi dzieci są ich rodzice.
Charakter ich działań wiąże się z brakiem lub ograniczeniem zdolności do czyn1

M. Wedziuk, Kościół, rodzina, media, Warszawa 2013, s.22-26.
H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2013, s.673.
3
ustawa z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59.
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ności prawnych osoby reprezentowanej. Jednakże rodzice muszą posiadać władzę rodzicielską, aby móc zostać przedstawicielem ustawowym swojego dziecka.
Przedstawicielstwo należy niewątpliwe do atrybutów władzy rodzicielskiej, pomimo, iż nie zostało ono wskazane expresis verbis w art. 95 kro, który reguluje
zakres władzy rodzicielskiej. Natomiast kwestie reprezentacji zostały uregulowane w dziale dotyczącym władzy rodzicielskiej.
Według art. 98 kro. rodzice mogą dokonywać wszelkich czynności prawnych w imieniu dziecka. W sytuacji, gdy dziecko pozostaje pod władzą obojga
rodziców to każdy z nich może wykonywać swoje uprawnienia samodzielnie.
Jednakże istnieją pewne sytuacje, wynikające z treści ustawy lub właściwości
czynności prawnej, w których rodzic nie może reprezentować swojego dziecka.
Dotyczą one dokonywania czynności prawnych pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską, czynności pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że ta czynność jest bezpłatnym przysporzeniem albo dotyczy należnych dziecku środków utrzymania i wychowania. Zakaz
dokonywania tych czynności dotyczy spraw z zakresu sfery majątkowej jak i
niemajątkowej. W konsekwencji żadne z rodziców nie może wyrazić zgody np.
na pobranie od jednego z dzieci tkanki na przeszczep dla brata lub siostry. Stanowisko to uzasadnione jest regułą: exceptiones non sunt excendendae. Skutkiem
naruszenia wyłączenia reprezentacji rodziców jest nieważność czynności prawnej. Powyższa czynność nie może być potwierdzona przez dziecko po uzyskaniu
przez niego pełnoletniości. W tej sytuacji nie będzie miała także zastosowania
konstrukcja negotium claudicans, ponieważ wypadki jej zastosowania zawsze są
ściśle określone przez ustawę. SN w orzeczeniu z 15.12. 1999 r4. orzekł, iż
„umowa sprzedaży nieruchomości przez ojca na rzecz małoletniego syna, działającego przez matkę wyłączoną z uprawnienia reprezentowania na mocy art. 98
paragraf 2 pkt 2 kro. jest nieważna ( art. 58 paragraf 1 kc.) i nie może być potwierdzona przez syna po uzyskaniu przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych ( art. 18 paragraf 2 kc.)”. Dodatkowo kodeks rodzinny i opiekuńczy
przewiduje pewne wyłączenia ze względu na osobisty charakter czynności prawnej. Przykładem może być tu złożenie oświadczenia przez małoletnich rodziców,
którzy ukończyli 16 lat koniecznych do uznania ojcostwa. Zgoda małoletnich
rodziców na przysposobienie dziecka także ma charakter osobisty i w takiej sytuacji przedstawiciele ustawowi małoletnich nie mogą za nich wyrazić zgody ani
jej zakwestionować . Sąd opiekuńczy może pominąć brak zgody rodziców, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli odmowa jest
oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka5.
Art. 97 kro. stanowi, iż każdy z rodziców jest zobowiązany jak i uprawniony do wykonywania władzy rodzicielskiej. Paragraf drugi tego przepisu określa, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice powinni decydować wspólnie. W
4
5
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I CKN 299/98, Nr 12, poz.186.
J. Ignaczewski, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2012, s. 92-95.

przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia decyzję podejmuje sąd
opiekuńczy. Rozstrzygnięcie sądu może nastąpić po umożliwieniu rodzicom
złożenia oświadczeń, chyba, że wysłuchanie ich byłoby związane z nadmiernymi
trudnościami. Jeżeli chodzi o wskazanie istotnych spraw dla dziecka to jest to
bardzo szeroki katalog. Wiążą się one z miejscem pobytu dziecka, a także jego
wyjazdów, szczególnie tych za granicę. Istotny charakter posiada także kwestia
zabezpieczenia alimentowania dziecka przez rodzica, który zamierza wyjechać za
granicę6. Ponadto do zakresu istotnych spraw należy także powierzenie czasowej
pieczy nad dzieckiem innej osobie oraz wybór kierunku edukacji. Każdy z rodziców może czynić użytek z tej kompetencji tylko w sposób zgodny z ustaleniami
dokonanymi wspólnie z drugim rodzicem. Wskazany wyżej obowiązek współdziałania ma charakter rodzinnoprawny. W konsekwencji doktryna stoi na stanowisku, iż naruszenie tego artykułu nie powoduje sankcji nieważności czynności prawnej7. W sytuacji, gdy nie ma podstaw do nieważności także nie można
odnieść się do dobrej lub złej wiary drugiej strony czynności. Będzie ona ważna,
pomimo wiedzy o braku porozumienia osób, którym przysługuje władza rodzicielska. Problem ten nie dotyczy w tak dużym stopniu spraw związanych z majątkiem dziecka, ze względu na to, iż dla dokonania czynności przekraczającej
zwykły zarząd niezbędna jest zgoda sądu opiekuńczego. Dodatkowo rodzice nie
mogą wyrazić zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko. Jeżeli chodzi
o sprawy niemajątkowe często sam ustawodawca przewiduje możliwość rozbieżności stanowisk rodziców i formułuje w ustawie konkretne rozwiązania. Przykładem może być tu ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty8, gdzie lekarz
może poprzestać jedynie na zgodzie jednego z rodziców. Jednakże także w sytuacji wyraźnej rozbieżności stanowisk powinien się on zgłosić o wyrażenie zgody
np. na zabieg do sądu opiekuńczego. Ograniczenia reprezentacji rodziców wywołują trojaki skutek. Pierwszym z nich jest pozbawienie rodziców uprawnienia do
skutecznego dokonania czynności. Ponadto czynności te są już nieważne od samego początku ab initio. Dodatkowo rodzice w sprawach w których nie mogą
reprezentować dziecka nie mogą wydać także zgody na dokonanie takiej czynności samodzielnie przez swojego potomka ani potwierdzić takiej umowy po dokonaniu czynności prawnej przez dziecko9.
Ważnym aspektem jest zakres władzy rodzicielskiej, osób które żyją w
rozłączeniu. Jeżeli jednemu z nich przysługuje piecza nad dzieckiem to drugi z
rodziców może wykonywać swoje uprawnienia z zakresu dokonywania czynności w taki sposób, aby nie były one w sprzeczności z pieczą sprawowaną przez
pierwszego z rodziców. W powyższej sytuacji wskazane byłoby ograniczenie
władzy rodzicielskiej osobie, która nie posiada stałej pieczy nad dzieckiem. W
6

wyrok SN z 28 czerwca 2000 r., IV CKN 78/00.
H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny…, op. cit. s. 676.
8
ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996r., Dz. U. 1997, nr
28, poz. 152.
9
H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny…, op. cit., s.678.
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rezultacie, jeśli władza rodzicielska jednego z rodziców została ograniczona to
także zmniejszył się zakres kompetencji do reprezentowania dziecka 10.
Ponadto przedstawicielem ustawowym dziecka jest także jego opiekun,
ponieważ do opieki stosuje się przepisy odnoszące się do władzy rodzicielskiej.
Opiekuna ustanawia się, gdy oboje rodzice nie żyją, żadnemu z nich nie przysługuje władza rodzicielska lub są nieznani. Wspólną opiekę nad dzieckiem sąd
może powierzyć jedynie małżonkom. Art. 159 paragraf 1 wymienia okoliczności,
w których reprezentacja opiekuna jest wyłączona. Dotyczą one sytuacji dokonania czynności prawnych pomiędzy opiekunem a reprezentowanym, przy czynnościach pomiędzy reprezentowanymi a opiekunem albo jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem, chyba że czynność ta jest bezpłatnym przysporzeniem na rzecz osoby pozostającej pod opieką. Wymienionej wyżej zakazy
reprezentacji dotyczą nie tylko postępowań przed sądem, ale także przed innymi
organami państwowymi. Opieka ustaje z mocy prawa z chwilą, gdy małoletni
osiągnie pełnoletniość lub gdy zostanie przywrócona władza rodzicielska. Ponadto sąd opiekuńczy może go zwolnić z ważnych powodów lub w sytuacji, gdy jest
on niezdolny do sprawowania opieki z powodu przeszkód fizycznych lub prawnych lub dopuszcza się czynów i zaniedbań naruszających dobro dziecka 11.
Dodatkowo przedstawicielem ustawowym dziecka, choć w węższym zakresie może być także kurator. Zakres reprezentacji będzie zależał od charakteru
przysługującej kurateli. Ustanowienie kuratora przewidują m.in. art. 102 oraz
109 paragraf 3 kro. Występuje tu połączenie zakresu zarządu majątkiem dziecka
z jego reprezentacją. W art. 102 zarząd oraz reprezentacja dziecka obejmuje
przedmioty majątkowe przekazane dziecku w drodze darowizny albo testamentu,
jeżeli darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy. Kurator podlega w
zakresie zarządu nad majątkiem małoletniego kontroli sądu, który może nakazać
mu określony sposób dokonywania zarządu. W art. 109 paragarf 3 kro. sąd może
powierzyć zarząd nad majątkiem dziecka kuratorowi. W największym zakresie
może być to zarząd całym majątkiem dziecka i w związane z tym jego reprezentowanie. W sytuacji powierzenia kuratorowi zarządu jedynie nad częścią majątku
dziecka, to w pozostałym zakresie zarząd będą sprawowali jego rodzice . Występuje także w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym instytucja kuratora zastępczego
w przypadku, gdy żaden z rodziców nie może reprezentować dziecka 12. Z kolei
art. 147 kro. reguluje kwestie ustanowienia kuratora zastępującego opiekuna, gdy
wymaga tego dobro pozostającego pod opieką dziecka. Zakres czynności, których kurator może dokonywać określa w zaświadczeniu sąd opiekuńczy. Sąd
wydaje takie zaświadczenie po odebraniu przez niego przyrzeczenia. Kurator ma
prawo do otrzymania wynagrodzenia, które jest przyznawane przez sąd opiekuńczy. Rodzina zastępcza lub placówka opiekuńczo-wychowawcza także mogą być
10

orzeczenie SN z 9 maja 1958r., III CR 4/58, poz.10.
J. Ignaczewsi, Władza rodzicielska …”, op. cit. s.94.
12
art. 99 kro.
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przedstawicielami ustawowymi dziecka, ale tylko w ograniczonym zakresie 13.
Chodzi tu o możliwość reprezentacji w zakresie dochodzenia świadczeń dla zabezpieczenia jego potrzeb. De lege ferenda postuluje się rozszerzenie uprawnień
rodzin zastępczych w reprezentacji dziecka.
2. Dokonywanie czynności prawnych
Przedstawiciel dokonuje czynności prawnych ze skutkiem dla reprezentowanego. Oznacza to, iż nie odpowiada on za zaciągnięte zobowiązania. W przypadku dzieci, zaspokojenie wierzyciela będzie dokonane z ich majątku. Art. 2022 kc14 określa czynności prawne, które może dokonać małoletni mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych bez zgody rodziców. Dotyczą one umów
zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W tym przypadku także te czynności może dokonywać ważnie dziecko poniżej 13 roku życia. Ponadto osoba taka może swobodnie rozporządzać swoim zarobkiem, chyba
że z ważnym powodów sąd opiekuńczy inaczej postanowi. Pojęcie zarobku należy ujmować wąsko i obejmuje on dochód z pracy na podstawie umowy lub wykonania działalności gospodarczej. Rozporządzenie zarobkiem nie obejmuje
zaciągania zobowiązań związanych z uzyskaniem dochodu . Ponadto małoletni
nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotami nabytymi za uzyskany zarobek15. Ostatni przypadek odnosi się do możliwości rozporządzania rzeczami oddanymi do swobodnego użytku małoletniemu. Nie dotyczy to jednak czynności
prawnych, do których dokonania nie wystarczy zgoda przedstawiciela ustawowego. Rzeczy oddane do swobodnego użytku to przedmioty majątkowe, które
obejmują rzeczy, pieniądze oraz prawa. Jednakże prawa te muszą być zindywidualizowane. Ponadto mogą być to rzeczy oznaczone co do gatunku oraz co do
tożsamości. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego odnośnie oddania
przedmiotów do swobodnego użytku jest jednostronną czynnością prawną skierowaną do małoletniego. Dla swojej ważności nie wymaga żadnej formy i może
być dokonana w sposób dorozumiany. Skutkiem oddania tych przedmiotów małoletniemu jest uzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych w stosunku do
tych przedmiotów. W ramach tych czynności można wyróżnić czynności rozporządzające i zobowiązujące, których świadczenie polega na dare lub pati, czyli
znoszeniu korzystania z tego przedmiotu przez inną osobę16. Przedstawione sytuacje pozostają w pewnym konflikcie z unormowaniem zawartym w art. 101 paragraf 2 kro. Stanowi on, iż zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje
przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku ani zarobku dziecka. Regulacja zawarta w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie przewiduje wyjątków od
tego unormowania. Natomiast kodeks cywilny wskazuje m.in. na możliwość
13

art. 1121 kro.
ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93.
15
K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, tom 1, Warszawa 2013, s.379.
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K. Osajda, Kodeks cywilny…, op. cit., s. 382.
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odmiennego postanowienia wyrażonego przez sąd opiekuńczy. W zakresie wskazanych wyjątków rodzice nie mają uprawnienia do zarządu, natomiast zachowują
w pełni prawo do reprezentacji dziecka. Występuje tu pewna niekonsekwencja
ustawodawcy, ponieważ wraz z wyłączeniem zarządu powinna być zniesiona
także reprezentacja.
Art. 17 kc. Wskazuje, iż dla ważności czynności prawnej dokonanej przez
dziecko, które ukończyło 13 rok życia, w której zaciąga ono zobowiązania lub
rozporządza swoim prawem, niezbędne jest uzyskanie zgody jego przedstawiciela ustawowego. Wyjątki od tej zasady mogą być przewidziane w drodze ustawy.
Małoletni, który ukończył 13 rok życia może dokonywać wszelkich czynności
prawnych w zakresie zarządu swoim majątkiem, ale co do niektórych z nich będzie potrzebował zgody swoich rodziców. Wyrażenie zgody nie będzie wymagane dla czynności o charakterze przysparzającym. Art. 17 kc. nie dotyczy czynności prawnych, za pomocą których małoletni nabył prawo nie zaciągając zobowiązania ani nie rozporządzając swoim prawem. W efekcie dla ważności czynności
prawnej obojętny jest jej przedmiot czy wartość . Przykładem może być nabycie
przez dziecko po ukończeniu 13 roku życia nieruchomości o znacznej wartości w
drodze darowizny nieobciążonej poleceniem. SN w uchwale z 30.04. 1977 r17.
wskazał, iż w takich wypadkach nie będzie miał zastosowania także art. 101 paragraf 3 kro., który odnosi się do zezwolenia sądu opiekuńczego dla czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Ponadto małoletni bez zgody przedstawiciela ustawowego będzie mógł udzielić pełnomocnictwa,
dokonać przekazu czy też otrzymać nieodpłatną pożyczkę. Zgoda przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności zobowiązujących lub rozporządzających
powinna być udzielna przed lub równocześnie z dokonaniem tych czynności.
Dodatkowo powinna być zakomunikowana małoletniemu lub drugiej stronie
zawierającej umowę. Jeżeli dla danej czynności prawnej wymagana jest forma
szczególna to oświadczenie przedstawiciela powinno być dokonane w tej formie.
W przypadku braku zgody małoletni nie może wystąpić o zgodę do sądu. Reasumując, uprawnienia małoletniego określone w art. 17 kc. nie uchybiają zasadzie, iż to rodzice sprawują zarząd nad majątkiem dziecka. Wszelkie czynności
prawne , które może dokonywać dziecko mogą także ważnie przeprowadzić jego
rodzice, za wyjątkiem czynności odnoszących się do przedmiotów oddanych mu
do swobodnego użytku oraz zarobku dziecka. W doktrynie dominuje pogląd, iż
występuje jednoczesne uprawnienie dziecka i rodziców do dokonania czynności
wymagających zgody przedstawicieli ustawowych18.
Zgody rodziców nie wymaga zawarcie umowy o pracę przez dziecko, które ukończyło 16 rok życia. Ta sfera jest wyłączona z reprezentacji rodziców z
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III CZP 73/76, OSNCPiUS 1978, Nr 2, poz.19.
J. Ignatowicz, [w:] J. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem,
Warszawa 1990, s. 424.
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uwagi na jej osobisty charakter. Art. 22 kp19. stanowi, iż osoba o ograniczonej
zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego
nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych dotyczących tego
stosunku. Jednakże w okolicznościach, w których ten stosunek pracy sprzeciwia
się dobru tej osoby to przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może go rozwiązać. Odnosi się to do małoletnich powyżej 16 roku
życia, ponieważ kodeks pracy zakazuje zatrudniania dzieci poniżej lat 16. Dział
IX kodeksu pracy zawiera szczególne unormowania dla zatrudniania młodocianych. Takie osoby według art. 191 paragraf 1 pkt 1 kp. muszą ukończyć co najmniej gimnazjum20. Minister Pracy i Polityki Socjalnej wydał rozporządzenie, w
którym określił przypadki dopuszczalnego zatrudnienia młodocianych, którzy nie
ukończyli gimnazjum oraz dzieci poniżej 16 roku życia. Przykładem może być tu
możliwość zatrudnienia młodocianego, który nie ukończył gimnazjum w celu
przygotowania zawodowego, ale niezbędne jest tu uzyskanie zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, a także otrzymanie zaświadczenia lekarskiego zawierające brak przeciwwskazań danej pracy dla zdrowia dziecka oraz
przedstawienie pozytywnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ponadto małoletni, który posiada ograniczoną zdolność do czynności
prawnych może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym,
którego jest posiadaczem. Powyższą kwestię reguluje art. 58 prawa bankowego.
Określa on, iż małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu 13 lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie
jego przedstawiciel ustawowy. W. Pyzioł uważa, iż pojęcie dysponowania środkami pieniężnymi odnosi się do wszelkich zawartych w umowie instrumentów
prawnych służących realizacji wierzytelności posiadacza rachunku względem
banku. W konsekwencji małoletni posiadacz rachunku może żądać od banku
wypłaty całości lub części jego wkładu, dokonać blokady rachunku czy też cesji
wierzytelności o wypłatę wkładu. Przewidziane w art. 58 prawa bankowego dysponowanie odnosi się jedynie do środków „znajdujących się na rachunku”. Małoletni nie będzie więc mógł zaciągnąć debetu wobec banku. Przedstawiciel ustawowy ma prawo sprzeciwu, który powinien być w formie pisemnej i może być
wniesiony przy okazji wyrażania zgody na zawarcie umowy lub w czasie trwania
stosunku prawnego. Ponadto może mieć on charakter szeroki, czyli dotyczyć
wszelkich dyspozycji lub wąski, dotyczący np. wprowadzenia limitu kwotowego
dyspozycji dokonywanych w określonym okresie czasu21. Jednakże w przypadku
założenia samego rachunku oszczędnościowego oraz wpłat na ten rachunek po19

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. , Kodeks pracy, Dz. U. 1974 , Nr 24, poz. 141.
J. Ignaczewski, Władza rodzicielska…, op. cit., s. 96.
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W. Pyzioł, [w:] System Prawa Prywatnego, J. Panowicz-Lipska (red.), Prawo zobowiązań-część szczególna, Warszawa 2004., s. 342-243.
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trzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego w oparciu o art. 17 kc. W. Pyzioł
wystąpił z postulatem de lege ferenda, aby dla celów praktycznych zezwolić
samodzielnie małoletniemu na dokonywanie wpłat na dany rachunek oszczędnościowy22.
Dorastające dziecko może zostać także przedsiębiorcą, ponieważ posiada
podmiotowość gospodarczą. W szczególności dziecko tuż przed osiągnięciem
pełnoletniości, jeżeli otrzyma np. w drodze dziedziczenia przedsiębiorstwo za
zezwoleniem sądu opiekuńczego może je prowadzić na zasadzie działalności
ewidencjonowanej. W jego imieniu mogą dokonywać czynności prawnych także
rodzice, ale małoletni może działać także w sposób samodzielny 23. Ponadto
dziecko może zostać wspólnikiem spółki zo.o. lub założyć taką spółkę za zezwoleniem rodziców. Dla czynności prawnych dokonywanych w imieniu spółki , w
których rozporządza ona prawem lub zaciąga zobowiązanie niezbędne będzie
uzyskanie zgody rodziców. Natomiast wszystkie inne czynności prawne małoletni może dokonywać samodzielnie w imieniu spółki bez zgody rodziców 24. Powyższa kwestia powoduje wiele odmiennych stanowisk w doktrynie. Część z
autorów akceptuje możliwość uzyskania przez dziecko statusu przedsiębiorcy,
ale wszystkie czynności prawne dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa powinny być dokonywane przez przedstawiciela ustawowego. Takie też stanowisko
zajął NSA w wyroku z 19 stycznia 1998 r., w którym stwierdził, iż małoletniemu
nie może być udzielona koncesja na prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej25.
3. Reprezentacja dziecka z zakresu zagadnień objętych ustawą o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz ustawą o ochronie zdrowia psychicznego
Ogólne zasady dotyczące wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego reguluje ustawa z 6.11. 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta26. Art. 17 i 18 tej ustawy zakłada, iż pacjent od ukończenia 16 roku życia
musi być pytany o zgodę. Za pacjenta małoletniego zgodę wyraża przedstawiciel
ustawowy. Jeżeli przedstawiciel wyraził zgodę, a małoletni , który ukończył 16
rok życia wyraził sprzeciw to wymagane jest uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego. Art. 17 tej ustawy określa , iż zgoda albo sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości
wskazuje na wolę poddania się proponowanym czynnościom albo brak takiej
woli. Natomiast odnośnie zgody na zabieg operacyjny, zastosowanie metody
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leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta w formie pisemnej.
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty określa sytuacje reprezentacji dziecka przez jego rodziców. Zgodnie z art. 25 ZawLekU udział małoletniego
w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny za zgodą przedstawiciel ustawowego wyrażoną w formie pisemnej. Jeżeli małoletni ukończył 16 lat lub nie
ukończył 16 lat i jest w stanie z rozeznaniem wydać opinię w sprawie swojego
uczestnictwa to konieczna jest także jego pisemna zgoda. Art. 32 ZawLekU dotyczy przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych.
Jeżeli pacjent jest małoletni albo niezdolny do świadomego wyrażenia zgody to
wymagane jest uzyskanie zgody jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli pacjent
nie ma przedstawiciela ustawowego albo porozumienie się z nim jest niemożliwie to zezwolenia udziela sąd opiekuńczy. Zgodę na przeprowadzenie badania
może wyrazić także opiekun faktyczny. Natomiast w przypadku ukończenia
przez pacjenta 16 roku życia wymagana jest także jego zgoda. Jeżeli pacjent małoletni, który ukończył 16 rok życia sprzeciwia się czynnościom medycznym to
poza zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zgoda przedstawiciela ustawowego,
opiekuna faktycznego czy też małoletniego, jeśli jest wymagana to może być
wyrażona ustnie lub przez takie zachowanie się osób, które w sposób niebudzący
wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym.
Z kolei art. 34 ZawLekU dotyczy zabiegu operacyjnego oraz zastosowania
metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta.
W takich przypadkach wymagane jest uzyskanie zgody pacjenta. Wcześniej lekarz powinien udzielić mu stosownych informacji. Lekarz może wykonać zabieg
lub zastosować odpowiednią metodę w stosunku do pacjenta małoletniego po
uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a w sytuacji w której nie ma
on przedstawiciela lub porozumienie z nim jest niemożliwe - po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. Jeżeli pacjent ukończył lat 16 to także wymagana
jest jego pisemna zgoda. W przypadku, gdy małoletni po ukończeniu 16 roku
życia sprzeciwia się zabiegowi operacyjnemu albo zastosowaniu określonej metody leczenia, które stwarzają podwyższone ryzyko dla pacjenta, to poza zgodą
przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego wymagane jest zezwolenie
sądu opiekuńczego. Jeżeli przedstawiciel ustawowy nie zgadza się na wykonanie
wymienionych wyżej czynności, które są niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia to lekarz może dokonać takiej czynności po uzyskaniu zezwolenia
sądu opiekuńczego. Ponadto lekarz może dokonać tych czynności bez zgody
przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana
postępowaniem w kwestii uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.
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W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe zasięgnąć opinii
drugiego lekarza , w miarę możliwości tej samej specjalności. O wykonywanych
czynnościach lekarz zawiadamia niezwłocznie przedstawiciela ustawowego,
opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy. W orzecznictwie przyjmuje się, iż o
świadczenie o zgodzie jest oświadczeniem woli. Jest to czynność prawna sui
generis, czyli można zastosować w stosunku do niej przepisy dotyczące wad
oświadczenia woli27.
Podsumowując, wyrażenie zgody lub odmowa zgody może nastąpić w
dowolnej formie. Natomiast w stosunku do udziału w eksperymencie medycznym czy zabiegów operacyjnych oraz leczeniu o podwyższonym ryzyku, dla
oświadczenia pacjenta wymagana jest forma pisemna 28. Najbardziej rygorystyczna regulacja odnosi się do eksperymentu medycznego. Obok zgody przedstawiciela ustawowego, wymagana jest także zgoda małoletniego, który ukończył lat
16 lub zgoda dziecka poniżej 16 roku życia, jeśli jest w stanie z rozeznaniem
wypowiedzieć się w sprawie uczestnictwa w eksperymencie. Dodatkowo brak
zgody małoletniego nie może być tu przełamany przez orzeczenie sądu opiekuńczego, ponieważ takie zezwolenie może zastąpić jedynie brak zgody przedstawiciela ustawowego. Takie sformułowanie przepisów jest wyrazem troski
ustawodawcy o dobro dziecka .
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego29 reguluje kwestie reprezentacji
dziecka w sytuacji przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Art. 22 OZPU określa,
iż przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej następuje za pisemną
zgodą jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku, gdy osoba małoletnia
ukończyła 16 rok życia to potrzebna jest także jej zgoda na przyjęcie do szpitala.
Jeżeli wystąpią sprzeczne oświadczenia tej osoby oraz przedstawiciela ustawowego to zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Z kolei art. 21 OZPU określa, iż
osoba, która z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu lub zdrowiu albo życiu lub zdrowiu innych osób lub nie jest zdolna
do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych może być poddana badaniu
psychiatrycznemu bez jej zgody, a osoba małoletnia także bez zgody przedstawiciela ustawowego. Jednakże przed przeprowadzeniem badania informuje się
przedstawiciela ustawowego o przyczynach przeprowadzenia badania bez jego
zgody. Zgoda wyrażana przez osobę z zaburzeniami psychicznymi ma szczególny charakter. B. Janiszewska określa ją jako kategorię niezależną od czynności
prawnych, ponieważ skuteczne oświadczenie o zgodzie na hospitalizację mogą
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29
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111, poz.535 ze zm.
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złożyć także osoby, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych30. Zgoda osoby w tym wypadku jest oświadczeniem woli i stosuje się wobec niej przepisy o wadach oświadczeń woli.
4. Sytuacja dziecka w postępowaniu administracyjnym oraz przed sądami administracyjnymi
Art. 30 kpa stanowi, iż osoby fizyczne, które nie posiadają zdolności do
czynności prawnych działają przez swoich przedstawicieli. Z powyższego zapisu
można wywnioskować, iż przedstawicielstwo dotyczy tylko małoletnich do 13
roku życia. Jednakże wydaje się, iż nie było intencją ustawodawcy, aby małoletni
o ograniczonej zdolności do czynności prawnych samodzielnie uczestniczył w
postępowaniu administracyjnym. W takich sytuacjach uzasadnione byłoby odpowiednie zastosowanie art. 65 paragraf 2 kpc, zgodnie z którym osoba fizyczna
ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w
sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. Natomiast J. Ignatowicz stoi na stanowisku, iż dziecko po ukończeniu
13 roku życia w sprawach w których nie może występować samodzielnie, może
występować za zgodą przedstawiciela ustawowego lub może przedstawiciel
ustawowy działać za niego31.
Szczególne zapisy odnośnie osoby małoletniej można odnaleźć w ustawie
o obywatelstwie32, według której osoba po ukończeniu 16 roku życia ma prawo
do wyrażenia zgody na nabycie lub zrzeczenie się przez rodziców obywatelstwa
polskiego, które rozciąga się także na nią. Może również składać ważnie oświadczenia dotyczące powrotu do obywatelstwa polskiego, jeżeli jedno z rodziców
posiada obywatelstwo polskie, a obywatelstwo obce zostało dla niej wybrane
przez rodziców po narodzeniu. Z kolei ustawa o zmianie imienia i nazwiska
przewiduje, iż rozciągnięcie zmiany nazwiska jednego z rodziców na małoletnie
dziecko wymaga jego zgody po ukończeniu przez niego 13 roku życia.
W ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyraźnie
stwierdzono, iż zdolność do czynności w ramach tego postępowania mają osoby
fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Natomiast osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mają zdolność do czynności w tym
postępowaniu w sprawach wynikających z czynności prawnych, których mogą
dokonywać samodzielnie. W powyższych sytuacjach osoby małoletnie przed
organami administracyjnymi będą posiadały też zdolność do czynności prawnych
przed sądami administracyjnymi. W innych wypadkach dziecko nie ma zdolności
do dokonywania czynności w tym postępowaniu i może je podejmować tylko
poprzez przedstawiciela ustawowego33.
30
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Zakończenie
Instytucja małżeństwa ma wymiar publiczny, który wiąże się z obowiązkiem przestrzegania pewnych norm prawnych. Ustawodawca polski nakłada na
rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska zobowiązanie do reprezentacji
ich potomstwa. Rodzice z mocy ustawy zostają umocowani do działania w imieniu swoich dzieci. Regulacja odnośnie reprezentacji zawarta w kodeksie cywilnym odnosi się jedynie do dokonywania czynności prawnych. Rodzice mogą
reprezentować dziecko przy czynnościach, które nie są wyłączone w drodze
ustawowej. Można wymienić wśród nich wyłączenia odnoszące się do powierzenia zarządu nad majątkiem dziecka samemu dziecku czy też dokonywanie czynności prawnych pomiędzy dziećmi, które pozostają pod władzą rodzicielską swoich rodziców. Dodatkowo wyłączenia mogą wynikać z osobistego charakteru
takiej czynności np. w przypadku uznania ojcostwa. Odrębne ustawy rozciągają
także zastosowanie przedstawicielstwa ustawowego . Dotyczy to czynności dokonywanych m.in. przed organami administracyjnymi czy też sądami administracyjnymi. Rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska uczestniczą w jego
życiu w sposób stały i mogą w najpełniejszym stopniu reprezentować oraz chronić interesy swojego potomstwa.
Streszczenie
Małżeństwo jako miejsce przekazywania życia jednocześnie staje się powołaniem do wypełnienia zadań związanych wychowywaniem oraz opieką nad
dziećmi. Ustawodawca polski wprowadził instytucję przedstawicielstwa ustawowego, które jest rodzajem umocowania do działania w cudzym imieniu. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są przedstawicielami ustawowymi dzieci, które pozostają pod ich władzą rodzicielską. Reprezentowanie interesów dziecka obejmuje sferę dokonywania czynności zarówno prawnych jak i o
charakterze faktycznym. Ponadto przedstawicielstwo odnosi się do dokonywania
czynności w sprawach cywilnych, przed organami i sądami administracyjnymi,
czy z zakresu opieki zdrowotnej. W rezultacie rodzice zostają wybrani do reprezentowania interesów swoich dzieci w stopniu bardzo szerokim, obejmującym
wiele aspektów życia ich potomstwa. Daje to możliwość wpływu na kształtowanie i rozwój ich dzieci, które w ramach rodziny wzrastają na odpowiedzialnych
obywateli .
Summary
Marriage as a place of procreation simultaneously becomes a vocation to
fulfill the tasks related to raising and caring for children. Polish legislator has
introduced the institution of legal representation, which is a type of authorization
to act on someone else's behalf. According to the family and guardianship code,
parents are the legal representatives of children who remain under their parental
authority. Representing the interests of the child consists of a sphere making activities both legal and factual. In addition, representation refers to carry out activ-
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ities in civil matters before administrative authorities and courts or in the field of
health care. As a result, parents are chosen to represent the interests of their
children have a very broad, encompassing many aspects of the lives of their
offspring. This gives the opportunity to influence shaping and development of
their children within the family grow responsible citizens.
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Dawid Lis (UŁ)
Sytuacja dziecka zrodzonego w konkubinacie
1. Dobro dziecka na tle rozwiązań prawnych organizacji międzynarodowych
Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem, najpełniejsza realizacja zasady dobra dziecka może się dokonywać przez zapewnienie możliwości jego
wychowania w rodzinie, przede wszystkim w rodzinie naturalnej, a więc poprzez
pieczę rodzicielską sprawowaną przez osoby związane z dzieckiem więzią biologiczną. Wynika z tego konieczność dbałości o to, aby więzi filiacyjne zostały
ukształtowane w sposób prawidłowy. Za prymatem zasady stabilizacji stosunków
rodzinnych przemawia regulacja zawarta w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r., w której preambule czytamy, że: "dziecko dla
pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w
środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia". Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 tej konwencji, dziecku przysługuje, jeśli jest to możliwe, prawo do poznania swoich rodziców i pozostawania pod ich opieką. Z regulacji tej wynika konieczność stworzenia przez państwa, będące stronami konwencji, takich mechanizmów prawnych, które pozwolą urzeczywistnić to prawo1.
W sposób szczególny odnosi się do sytuacji dzieci pozamałżeńskich.
Ratyfikowana przez Polskę Europejska konwencja o statusie prawnym
dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października
1975r. Zgodnie z art. 1 tej konwencji każda z umawiających się stron podejmie
działania dla zapewnienia zgodności przepisów prawa wewnętrznego z postanowieniami konwencji. Dotyczy to m.in. obowiązków utrzymania dziecka przez
jego rodziców (art. 6 konwencji) oraz praw dziecka pozamałżeńskiego do dziedziczenia po swoich rodzicach (art. 9 konwencji)2.
2. Brak domniemania pochodzenia dziecka małżeńskiego
Polskie prawo rodzinne nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o
utrzymanie i wychowanie dzieci aż do pełnoletniości. W sprawowaniu władzy
oboje rodzice mają taki sam głos, o ile sąd ich tej władzy nie pozbawi lub jej nie
ograniczy. Zakres władzy oraz prawa i obowiązki wyznacza KRO3.
Kodeks ten normuje stosunki między rodzicami a dziećmi w sposób niezależny od tego, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, czy poza nim. Inaczej
1

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa
2001, s.235.
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F. Hartwich, Związki partnerskie..., s. 176-177.
3
W. Ćwiek, Konkubinat, Warszawa 2002, s. 47.
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jednak niż w małżeństwie ustalane będzie pokrewieństwo. Dziecko, które urodziło się w związku małżeńskim, korzysta z domniemania pochodzenia małżeńskiego. Obalić je można jedynie w sposób przewidziany przez prawo, poprzez zaprzeczenie ojcostwa (rzadziej macierzyństwa) i to we właściwym terminie (w
przypadku męża jest to 6 miesięcy od dnia, w którym powziął wiadomość o urodzeniu dziecka przez żonę). Dziecku urodzonemu w konkubinacie nie przysługuje domniemanie pochodzenia od partnera matki- konkubenta. Przyjmuje się domniemanie innego rodzaju, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który współżył z
kobietą w okresie koncepcyjnym na co pośrednio wskazuje dyspozycja art. 85§1
KRO, który stanowi: "Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z
matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka". Przydaje się ono w
wypadku sądowego ustalenia pochodzenia dziecka. Gdy nie ma sporu, ojciec
uznaje dziecko przed kierownikiem USC, a matka to potwierdza. I to jest zasadnicza metoda ustalenia kwestii pochodzenia dziecka w konkubinatach. Jak już
wspomniano, pochodzenie dziecka może ustalić również sąd na żądanie matki,
trudno jednak mówić o związku zaufania w sytuacji, gdy partner odmawia uznania swojego dziecka i zmusza sąd do aktywności w tej sprawie. W najlepszym
przypadku można powiedzieć, że coś co miało być konkubinatem, właśnie się
skończyło.
Dla porządku należy dodać, że do wszczęcia procedury sądowej legitymowane czynnie jest dziecko oraz prokurator. Biologiczny ojciec dziecka nie ma
takiego uprawnienia, chociaż jest to sprzeczne choćby z równouprawnieniem
płci. Może się przecież tak zdarzyć, że matka nie zechce- z jakichś względówpodać nazwiska ojca, a tym samym pozostanie on nieznany. W takiej sytuacji
pozostaje biologicznemu ojcu zwrócić się do prokuratora, aby ten wszczął procedurę ustalenia jego ojcostwa. Może również wprost zwrócić się do sądu o wyznaczenie kuratora, który uczyni to samo. Są to jednak przypadki odosobnione,
chociaż prawdopodobne w dzisiejszych czasach4. Wyemancypowane, robiące
karierę kobiety, decydują się często na samotne macierzyństwo i nie liczą na
wsparcie ojca dziecka. Niepożądany ojciec w takiej sytuacji praktycznie stoi na
pozycji przegranej. Nie do końca uzasadnione przekonanie o upośledzonej sytuacji matek nadal skutkuje ich rzeczywistym uprzywilejowaniem w sprawach
rodzinnych. Wydaje się, że ustawodawca, który tak bardzo troszczy się o prawa
kobiet, w tej materii powinien zadbać również o prawo mężczyzny do bycia
prawnym ojcem, nawet gdy matka dziecka sobie tego nie życzy. Niestety, polskie
organy wymiaru sprawiedliwości nie marzą o nowych wzorcach procesów5. W
razie urodzenia się dziecka, przez kobietę, która jednocześnie pozostaje w związku partnerskim, oraz w związku małżeńskim, pojawi się automatycznie domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. W aktach stanu cywilnego zostanie
4
5
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to ujawnione, dziecko będzie nosić nazwisko męża, chyba że rodzice podejmą
odpowiednią procedurę związaną z ustaleniem jego pochodzenia. Zarówno matka, jak i jej współmałżonek mogą wnieść sprawę do sądu o zaprzeczenie ojcostwa, wykazując jego niepodobieństwo. Zgodne oświadczenie małżonków jest
wystarczające. Dopiero wtedy biologiczny ojciec może dziecko uznać. Musi tego
dokonać osobiście, nie może tego uczynić jego przedstawiciel ustawowy. Wyjątkowo ustawa dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka o
ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Zgoda przedstawiciela ustawowego może zostać złożona najpóźniej do dnia uznania dziecka osobiście przed
kierownikiem USC lub sądem opiekuńczym albo w formie pisemnej z podpisem
urzędowo poświadczonym6.
Sprawa może okazać się bardziej skomplikowana- mało prawdopodobna,
lecz możliwa- że z jakichś względów mąż matki nie poprze zaprzeczenia i sprawa może ciągnąć się długo, do czasu zakończenia badania krwi, DNA i badań
antropologicznych.
Dziecko uznane przez ojca korzysta nie tylko z praw do alimentów, ale
także z prawa do renty rodzinnej po nim, dziedziczy z ustawy, a w razie niepowołania go do spadku, przysługuje mu zachowek. Są to typowe rozwiązania powojenne. Przed wojną ustawodawstwo nie było spójne dla całego terytorium, nie
było idących z duchem czasu regulacji norm prawa rodzinnego. Toteż ówczesne
sądy polskie radziły sobie jak mogły, aby możliwie najmniejsza liczba dzieci
pozbawiona była statusu dzieci ślubnych. Ciekawym rozwiązaniem było przyznanie statusu dziecka "prawnego", gdy mężczyzna żenił się z kobietą ciężarną,
wiedząc o jej stanie. Nie było istotne, czy faktycznie był jego biologicznym ojcem: Dziecko ma za sobą domniemanie ślubności rodu i nie może wnieść skargi
o uznanie nieślubnego ojcostwa przeciwko osobie trzeciej, jeżeli mąż matki wiedział o jej ciąży przed zawarciem z nią związku małżeńskiego, chociażby nawet
zaprzeczył sądownie swojego ojcostwa w ustawowym terminie. Wiedza o ciąży
żony w chwili zawarcia z nią związku wywołuje bezskuteczność zaprzeczenia ze
strony męża ojcostwa urodzonego przez nią dziecka w pierwszych 180 dniach po
ślubie, ale nie odbierało to mężowi prawa skargi, że nie jest ojcem dziecka. Skuteczne zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki, która urodziła dziecko przed
upływem 180 dni od zawarcia małżeństwa, nie odbiera dziecku prawa skargi o
ślubność rodu7. Na zaprzeczenie ojcostwa mąż matki miał nieprzekraczalny termin 3 miesięcy. Ten rygorystyczny przepis podyktowany był niewątpliwie zamiarem ustawodawcy niepozostawiania dzieci w niepewności przez dłuższy czas
co do uprawnień stanu8. W sporach o uznanie dziecka za pochodzące od innego
niż jej mąż mężczyzny matka nie mogła być pytana na okoliczność, czy uważa
dziecko za nieślubne i czy dopuściła się niewierności. Wszelkie inne, prawnie
6
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dopuszczalne dowody wchodziły w rachubę. Ani złamanie wiary małżeńskiej
przez matkę dziecka, ani jej twierdzenie, jakoby dziecko było nieślubne, nie może samo przez się odjąć mu praw ślubnego pochodzenia 9. Bezwzględną przesłanką uznania niepodobieństwa pochodzenia dziecka od męża matki było wykazanie, że w okresie 180-300 dni przed jego narodzinami przebywał on w zakładzie
karnym, w domu dla obłąkanych albo był uznany za zaginionego. Zgodne twierdzenia obojga małżonków nie były wystarczające.
Takie orzeczenia nie dziwiły, gdyż status "nieślubnego rodu" wykluczał
dziecko i jego matkę, gdy była panną z rzędu pełnoprawnych członków społeczeństwa. Dopiero projekt prawa o stosunkach prawnych rodziców i dzieci,
przygotowany w 1938r. przez Komisję Kodyfikacyjną , przewidywał poprawę
pozycji dziecka pozamałżeńskiego. Nie wszedł on jednak w życie, był zbyt postępowy, by uzyskać akceptację m.in. hierarchii kościelnej. Wcześniejsza regulacja z 1913r. o poprawie sytuacji dzieci nieślubnych, jakkolwiek w znaczny sposób ułatwiała dochodzenie uznania dziecka, obowiązku alimentowania go, a nawet umożliwiała mu w pewnych sytuacjach (po uznaniu) dziedziczenie po ojcu,
nie załatwiła wszystkiego. Uznane dziecko naturalne należy do liczby krewnych
spadkodawcy pierwszych czterech stopni, nie służą mu jednak prawa dziecka
prawego; wobec tego w przypadku zbiegu praw spadkowych pozostałego przy
życiu małżonka spadkodawcy oraz uznanego przez spadkodawcę dziecka naturalnego, współmałżonkowi przypada na własność czwarta część spadku 10
3. Ustalenie pochodzenia dziecka urodzonego przez kobietę niezamężną lub żyjącą w konkubinacie
Aby móc przejść do rozważania stosunków pomiędzy dzieckiem pozamałżeńskim, a jego rodzicami konieczne jest ustalenie ich więzi genetycznych. Podstawowa przesłanka przysługiwania władzy rodzicielskiej to bowiem ustalenie
pochodzenia dziecka lub orzeczenie adopcji. Status podmiotu, któremu przysługuje władza rodzicielska, zależy przede wszystkim od ustalenia macierzyństwa i
ojcostwa w sposób przewidziany w ustawie. Do momentu potwierdzenia więzi
genetycznych rodzice naturalni uchodzą w świetle prawa za nieznajomych, a
władza rodzicielska im nie przysługuje.
O ile w typowej sytuacji powiązanie matki z dzieckiem nie jest problematyczne, albowiem zasadnicze znaczenie odgrywa tutaj fakt narodzin, to powiązanie ojca z dzieckiem może w niektórych sytuacjach przysparzać problemów.
Narodziny dziecka są z reguły procesem upublicznionym, choćby ze względu na
fakt przebywania matki dziecka w placówce położniczej, natomiast akt płciowy
prowadzący do zapłodnienia z reguły ma charakter wyłącznie prywatny. O ile
można zatem w typowej sytuacji stwierdzić, która kobieta urodziła dane dziecko,
o tyle nie jest możliwe od razu określenie ponad wszelką wątpliwość, który męż9
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czyzna jest ojcem tego dziecka. Stąd też stosowne regulacje odnoszące się do
matki i ojca dziecka różnią się między sobą. Zgodnie z art. 619 KRO matką
dziecka jest kobieta, która je urodziła. Ta regulacja prawna oparta jest na podobnej koncepcji jak rzymska zasada mata semper certa est (matka jest zawsze pewna). Ustawowa regulacja kwestii macierzyństwa wynika z istniejącej na ogół
pewności tego stosunku prawnego opartego na fakcie urodzenia. Pomimo, że tę
pewność osłabiają obecnie możliwości współczesnej medycyny pozwalające na
zapłodnienie i poczęcie dziecka z pominięciem obcowania cielesnego pary ludzkiej, to w typowej sytuacji nie ma trudności z ustaleniem macierzyństwa, które
wskazuje na stosunek prawny między matką a dzieckiem, która je urodziła. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła bez względu na to, czy ojcem dziecka
jest jej mąż, czy inny mężczyzna i czy w ogóle, a jeśli tak, to w jaki sposób, zostało ustalone jego ojcostwo. W sytuacjach spornych z tego zakresu powództwo
o ustalenie oraz zaprzeczenie macierzyństwa regulują art. 6110 i n. KRO.
4. Władza rodzicielska nad dzieckiem pozamałżeńskim
Jedną z podstawowych przesłanek przysługiwania władzy rodzicielskiej
jest ustalenie pochodzenia dziecka lub orzeczenie adopcji. Jeżeli macierzyństwo i
ojcostwo partnerów wychowujących dziecko pozamałżeńskie zostało ustalone w
sposób przewidziany w ustawie, to przysługuje im obojgu władza rodzicielska.
Gdyby więzi genetyczne dziecka nie zostały ustalone to rodzice naturalni uchodzą w świetle prawa za nieznajomych i władza rodzicielska im nie przysługuje 11.
Jak stanowi art. 92 KRO dziecko pozostaje, aż do uzyskania pełnoletniości pod
władzą rodzicielską. Natomiast art. 93 KRO mówi, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecko, sąd ustalając pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu
władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców12.
Przed zmianą KRO ustawą z 6.11.2008r. o zmianie ustawy KRO oraz niektórych innych ustaw, art. 93§2 KRO stanowił, że w razie sądowego ustalenia
ojcostwa władza rodzicielska przysługiwała ojcu tylko wtedy, gdy przyznał mu
ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo, bądź później w odrębnym postępowaniu.
Przepis ten miał sugerować, że regułą powinno być wyłączenie władzy rodzicielskiej, a jej przyznanie wyjątkiem. Taka regulacja naruszała zasadę równouprawnienia rodziców i dyskryminowała pozycję ojca, którego ojcostwo zostało ustalone sądownie, w porównaniu z ojcem, który uznał dziecko13. Podobnie przyznanie pieczy nad dzieckiem łączyło się ze sposobem ustalenia pochodzenia dziecka.
Zgodnie z art. 93§2 KRO, w jego brzmieniu sprzed nowelizacji z 2008r. sądy nie
przyznawały z reguły ojcom władzy rodzicielskiej i nie prowadziły w tej kwestii
11
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postępowania dowodowego. W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa sądy
wydawały się przyjmować, że ojciec nie interesuje się dzieckiem i stąd też wynikało nie przyznawanie władzy rodzicielskiej ojcom. Przyjmowano wtedy, że
tylko mężczyzna, który uznaje dziecko daje gwarancję właściwego wykonywania
obowiązków związanych z władzą rodzicielską. Takiej gwarancji, jak wnioskowano, nie dawał mężczyzna, którego ojcostwo ustalono sądownie14. Uzależnienie
uzyskania władzy rodzicielskiej przez ojca od decyzji sądu zdawało się pewnego
rodzaju karą z powodu przejawu jego niepewności, co do jego biologicznego
ojcostwa15.
W obecnym stanie prawnym w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza
rodzicielska przysługuje ojcu ex lege. Jak wynika z powyższego, jego sytuacja
została zrównana z sytuacją matki. Urzeczywistniając zasadę równouprawnienia
kobiety i mężczyzny oraz wszystkich dzieci, ustawodawca przyznał jednakowe
prawa rodzicom w zakresie władzy rodzicielskiej, bez względu na to czy rodzice
są małżeństwem czy nie16. Zgodnie z art. 93§1 KRO władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Każdemu z rodziców przysługuje pełnia władzy, z
wyjątkiem spraw istotnych dziecka, o których decydują wspólnie, co stanowi art.
97§2 KRO. Logiczną konsekwencją wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej jest obowiązek uzgadniania między nimi sposobu załatwiania spraw dziecka czy jego wychowania. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich
może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu jak to wynika z art. 48 ust. 2 Konstytucji RP17.
5. Przysposobienie dziecka przez osoby żyjące w związku partnerskim
Z teoretycznego punktu widzenia uregulowanie stosunków rodzinnych
między pozamałżeńskim dzieckiem, a jego biologicznym ojcem może nastąpić
również w drodze przysposobienia. Gdyby z jakichkolwiek powodów ustalenie
pochodzenia dziecka nie było możliwe, to sposobem uzyskania władzy rodzicielskiej przez mężczyznę uważającego się za ojca dziecka pozamałżeńskiego może
być orzeczenie adopcji, ponieważ zgodnie z art. 121 KRO przez przysposobienie
powstałby między przysposabiającym, a przysposabianym taki stosunek jak między rodzicem, a dzieckiem. Takie stanowisko mogłoby być rozważane w przypadku, gdy partnerzy żyjący w nieformalnym związku chcieliby wykonywać
wspólnie władzę rodzicielską nad dzieckiem, którego biologicznym rodzicem
jest jedno z partnerów. Jednak takie rozwiązanie nie jest możliwe między partnerami, którzy wspólnie chcieliby mieć władzę rodzicielską, gdyż zgodnie z art.
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M . Działyńska, Władza rodzicielska nad pozamałżeńskim dzieckiem, SP 1997, nr 1, s. 62.
J. Kozioł, Koniec dyskryminacji ojców, "Jurysta" 2006, nr 1, s. 15.
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H. Ciepła, w: M. Sychowicz, H. Ciepła, S. Kalus, B. Czech, T. Domińczyk, K.
Piasecki (red.), Kodeks rodzinny..., art. 93, nb. 1.
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F. Hartwich, Związki partnerskie..., s. 189-190.
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115§1 KRO przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Partnerzy prawa
takiego w obowiązującym porządku nie mają18.
Ponadto do konkubentów nie ma zastosowania przepis art. 123§2 KRO,
regulujący, że jeżeli jedno z małżonków przysposobiło dziecko drugiego z nich,
władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.
Jedyną możliwością dopuszczoną ustawowo jest więc przysposobienie
dziecka jednego z partnerów przez drugiego partnera. Należy zaznaczyć, iż przysposobienie takie będzie możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Jak to
wynika z dyspozycji art. 123§1 KRO przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska nad przysposobionym. Jak wynika z powyższego w
przypadku przysposobienia dziecka jednego z partnerów przez drugiego z nich
władza rodzica ustanie, a przez przysposobienie powstanie między przysposabiającym, a przysposobionym taki stosunek jak między rodzicem, a dzieckiem. W
praktycznym wymiarze władza rodzicielska "przejdzie" zatem z jednego partnera
na drugiego, co będzie niejako sprzeczne z zamiarem partnerów, których celem
miało być wspólne roztaczanie władzy rodzicielskiej nad wychowywanym przez
nich dzieckiem. Ze względu na taki skutek zgoda rodzica na przysposobienie
dziecka przez partnera wymaga pełnej jego świadomości, co do zamierzonego
czynu, gdyż w ten sposób automatycznie traci władzę rodzicielską nad dzieckiem19.
KRO pozwala wyodrębnić przesłanki, jakie muszą być spełnione do orzeczenia przysposobienia. Zgodnie z art. 114§1 KRO są to dobro przysposabianego
dziecka, jako nadrzędny postulat oraz jego małoletniość. Dobro małoletniego jest
kryterium decydującym o orzeczeniu przez sąd przysposobienia. Pod pojęciem
dobra dziecka rozumie się kompleks wartości o charakterze niematerialnym i
materialnym, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i
duchowego dziecka oraz do należytego przygotowania go do pracy odpowiednio
do jego uzdolnień. Wartości te są zdeterminowane przez wiele różnych czynników, których struktura zależy od treści stosowanej normy prawnej i konkretnej,
aktualnie istniejącej sytuacji dziecka20. W orzecznictwie podkreśla się, że dobro
dziecka wymaga, aby przez przysposobienie powstała silna więź natury osobistej
i uczuciowej, taka jak zwykła istnieć między rodzicami, a dziećmi i by zapewniało godziwe warunki wychowania oraz utrzymania w sferze materialnej oraz niematerialnej21. Jedynie przysposobienie zgodne z dobrem dziecka stwarza dodatnią prognozę dla dobrej adaptacji dziecka w nowej rodzinie22.
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F. Hartwich, Związki partnerskie..., s. 187. Por. post. SN z 25.10.1983r., III CRN
234/83, OSNCP 1984, nr 8, poz. 135; orz. SN z 30.03.1962r., III CR 124/62, OSNCP
1963, nr 2, poz. 47.
19
Post. SN z 25.10.1983r., III CRN 234/83, OSNC 1984, nr 8, poz. 135.
20
W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 27.
21
Por. uchw. SN z 09.06.1976r., III CZP 46/75, OSNCP 1976, nr 9, poz. 184.
22
F. Hartwich, Związki partnerskie..., s. 187-188.
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6. Nazwisko dziecka
Istotnym elementem tożsamości dziecka jest jego prawo do imienia i nazwiska, chronionymi przepisami KoPD, która w art. 7 stanowi: " Niezwłocznie
po urodzeniu dziecka zostanie sporządzony jego akt urodzenia, a dziecko od
momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia [...]". Natomiast
jak wynika z art. 8 KoPD: "Państwa strony podejmują działania mające na celu
poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem
bezprawnych ingerencji. [...] W przypadku gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione części lub wszystkich elementów swojej tożsamości, państwa-strony
okażą właściwą pomoc i ochronę w celu jak najszybszego przywrócenia jego
tożsamości". Zagadnienie imienia i nazwiska dziecka zostało szczegółowo uregulowane w art. 88-901 KRO.
Gdy istnieje domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, jak również w sytuacji, gdy rodzice zawarli związek małżeński po urodzeniu dziecka,
wówczas będzie ono nosić nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. W
sytuacji, gdy małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko będzie nosić nazwisko
wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich, albo nazwisko utworzone z połączenia nazwiska matki z
nazwiskiem ojca. Takie oświadczenia są składane przez rodziców jednocześnie z
oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić jako małżonkowie, czyli wtedy
gdy zawierają związek małżeński. Jeżeli jednak nie złożyli takich oświadczeń, to
dziecko będzie nosić nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do
niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego
dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich wcześniej nazwiska dziecka albo złożyć
stosowne oświadczenia o ukształtowaniu nazwiska dziecka, jeżeli nazwisko to
nie zostało przez nich dotychczas wskazane.23
Tak dzieje się w typowej sytuacji, gdy dziecko zostało zrodzone w trwającym związku małżeńskim. Jednak przedmiotem rozważań jest sytuacja, gdy
dziecko nie korzysta z domniemania zawartego w art. 62 KRO, zostało ustalone
poprzez uznanie ojcostwa lub w razie sądowego uznania ojcostwa, czyli sytuacjach anormalnych związanych z urodzeniem dziecka. którego ojciec jest nieznany, albo nie jest mężem matki.
Jeżeli ojcostwo zostało ustalone poprzez uznanie, wówczas dziecko będzie
nosić nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych
jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą
jednak wskazać nazwisko jednego z nich lub nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli takich
zgodnych oświadczeń dziecko nosić będzie nazwisko składające się z nazwiska
matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. W takim przypadku do zmiany
23
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M. Andrzejewski, Prawo rodzinne..., s. 182.

nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat w chwili uznania jest potrzebna jego
zgoda24.
W razie sądowego ustalenia ojcostwa to sąd nadaje dziecku nazwisko
ustalone w wyroku ustalającym ojcostwo wedle reguł przedstawionych wyżej
odnośnie kształtowania nazwiska w sytuacji, gdy ojcostwo zostało ustalone w
drodze uznania. Jeśli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki, natomiast w przypadku, gdy rodzice są nieznani nazwisko nadaje sąd opiekuńczy. 25
Dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców noszą to samo nazwisko,
z zastrzeżeniem przepisów, które do zmiany nazwiska dziecka wymagają jego
zgody. Matka małoletniego dziecka, która zawarła związek małżeński z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka, może razem z małżonkiem, złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie nazwisko,
jakie zgodnie z art. 88 KRO nosi, albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Natomiast
nadanie dziecku nazwiska, w sytuacji gdy matka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko
ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców
dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka lub też nosi
ono nazwisko matki nadane na podstawie takich oświadczeń. Odnosi się to również do sytuacji, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą,
która nie jest matką tego dziecka. Zgodnie z regułą przyjętą dla nazwiska małżonków wynikającą z art. 25 KRO, również nazwisko dziecka utworzone przez
połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka albo przez połączenie
nazwiska jednego z rodziców z nazwiskiem jego małżonka, od którego dziecko
nie pochodzi, nie może składać się więcej niż z dwóch członów. W skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegających połączeniu, chyba
że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe26.
Streszczenie
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sytuacji dziecka, które
zrodziło się w związku konkubenckim, w sytuacji kiedy rodzice dziecka świadomie nie podjęli z różnych względów decyzji o zawarciu związku małżeńskiego. Artykuł ten porusza kwestię dobra dziecka jako naczelnej zasady, punktu
wyjścia, który stanowi wstęp oraz zagadnienia związane z domniemaniem pochodzenia dziecka, albo raczej jego brakiem, ustaleniem pochodzenia dziecka z
takiego związku, władzą rodzicielską jaka przysługuje partnerom, możliwością
przysposobienia dziecka przez drugiego z partnerów oraz sposobem ustalenia
nazwiska przez konkubinariuszy wspólnego dziecka zrodzonego z takiego
związku. Opracowanie to stara się dać odpowiedź na przedstawione powyżej
zagadnienia w oparciu o przepisy krajowe, zwłaszcza Kodeks Rodzinny i Opie24
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kuńczy czy międzynarodowe takie jak Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.
oraz Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego,
sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975r.
Summary
The following paper aims at presenting a situation of a child who was born
in cohabitation, in which the cohabiting partners consciously decided, for various
reasons, not to marry. The article focuses on the issues of the child’s common
good as a main rule and a starting point, which constitute an introduction related
to the child’s family background or lack of that; the establishment of the child’s
family background; a parental power appertaining to the partners; the possibility
of adopting the child by the second partner; and finally the means of determining
surname of the child-born in such a relationship-by the cohabiting partners. Furthermore, the paper attempts to provide an answer to the issue, presented above,
on the basis of both national legislation, especially Family and Guardianship
Code; or international laws, such as ONZ Convention on the Rights of the Child
of 20 November 1989; and Convention on the Legal Status of an Illegitimate
Child, drawn up in Strasburg on 15 October 1975.
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Piotr Krzyżanowski (KUL)
Pozycja rodziny w Konstytucji RP
Wprowadzenie
Powszechnie przyjmuje się ze rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa i naturalnym środowiskiem rozwoju1. T. Smyczyński słusznie zauważa,
że rodzina jest wartością syntezującą wiele rozmaitych wartości szczegółowych2.
M. Dobrowolski dostrzega związek pomiędzy kondycją rodziny a społecznymi
zachowaniami poszczególnych obywateli, wynika to z pełnienia przez rodzinę
wielu funkcji istotnych dla państwa i społeczeństwa3.Wypada zgodzić się z H.
Skorowskim, iż ,, cechą charakterystyczną nowoczesnych państw demokratycznych powinna być troska o ludzi i wspólnoty, które z samej swej natury nie są w
stanie egzystować samodzielnie, tzn. nie są w stanie zaspakajać wszystkich podstawowych ale jednocześnie nieodzownych dla istnienia i spełniania właściwych
sobie zadań, potrzeb”4. W procesie interpretacji i stosowania prawa należy kierować się świadomością wartości rodziny w życiu społecznym i znaczenia tej
podstawowej komórki dla istnienia i funkcjonowania narodu5.A. Dzięga zauważa
potrzebę zapewnienia rodzinie szczególnej ochrony prawnej. Rodzina od wielu
lat posiada ochronę na płaszczyźnie teologicznej, społecznej, psychologicznej,
filozoficznej, pedagogicznej. Ma zapewnioną również ochronę prawną, jednak w
obliczu zmian kulturowych, światopoglądowych oraz rozwoju medycyny, zakres
ochrony powinien zostać poszerzony6.Konstytucja RP7 jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też jej regulacje powinny stanowić punkt wyjścia dla wszelkich badań i analiz dotyczących statusu prawnego rodziny. Na
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wstępie warto zauważyć, iż ustawa zasadnicza dość obszernie reguluje status
rodziny.
2. Konstytucyjne regulacje statusu rodziny
Artykuły 18 i 71 jako gwaranty ochrony rodziny
Przepis art. 18 Konstytucji stanowi, że: ,, Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną
i opieką Rzeczypospolitej”. Usytuowanie tego artykułu w rozdziale określającym
podstawy ustroju Rzeczypospolitej, rozstrzyga o szczególnej pozycji małżeństwa
i rodziny w hierarchii wartości konstytucyjnych8. Sytuacje prawną rodziny
kształtuje kilka przepisów Konstytucji, jednak największe znaczenie ma art. 18.
Zdaniem M. Dobrowolskiego jest on przepisem zrębowym dla rekonstrukcji
konstytucyjnej zasady ochrony rodziny. Został umieszczony wśród podstawowych zasad porządku konstytucyjnego, pozostałe regulacje, współkształtują treść
tej zasady9.
Ustrojodawca określa małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny. B.
Banaszak słusznie zauważa, że użycie liczby pojedynczej wyraźnie wskazuje na
związek jednej kobiety i jednego mężczyzny10. A. Dzięga podkreśla, iż w przypadku przyjazdu do Polski rodziny arabskiej, rodzina ta musi się dostosować do
obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Tylko jedna kobieta może być
zapisana, jako żona konkretnego mężczyzny, nawet, jeśli wewnętrzne relacje
rodzinne w rzeczywistości są inne11. Zdaniem L. Garlickiego ,,art. 18 zawiera w
sobie konkretną treść normatywną i zakazuje nadawania związkom faktycznym
dwojga osób różnej (konkubinat) lub tej samej płci, charakteru małżeństwa”12.
Konstytucyjna ochrona małżeństwa nie ma charakteru absolutnego 13, ponieważ
nie zakazuje istnienia takich związków 14 ani nie wprowadza nakazu ich zwalczania. Według Banaszaka: ,, art. 18 implikuje zakaz podejmowania przez organy
władzy publicznej wszelkich działań mających na celu tworzenie dla takich
związków regulacji mających zrównać je lub upodobnić w kształcie prawnym do
małżeństwa, zarówno w kwestii określenia zakresu praw i obowiązków osób
będących w takim związku, jak i w kwestii jego zawierania czy rozwiązywa8

Por. Orzeczenie TK 28.05.1997,K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2 poz. 19. Wyrok TK
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2000, nr 4, poz. 108. Wyrok TK 18.05.2005, K 16/04, OTK ZU 2005, nr 5A, poz.51.
9
M. Dobrowolski, dz. cyt. s. 10.
10
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 s. 147.
11
A. Dzięga, Pytania o rodzinę- niektóre kwestie dyskusyjne, [w:] Rodzina w prawie,
red. A. Dzięga, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2009, s.49.
12
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom I, red. L. Garlicki, Warszawa 1999, s. 2-3.
13
J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s.56.
14
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 54.
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nia”15. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego :,,Zawarcie małżeństwa powoduje
nawiązanie między małżonkami stosunku rodzinnego oraz powstanie między
współmałżonkami szeregu wzajemnych obowiązków. Ustanie małżeństwa w
wyniku rozwodu skutkuje wprawdzie ustaniem stosunku rodzinnego, lecz nie
eliminuje wszystkich skutków prawnych zawarcia małżeństwa”16.W tym miejscu
warto przytoczyć opinie Sądu Najwyższego: ,, Konstytucyjne znaczenie małżeństwa dla istnienia rodziny uzasadnia szczególne unormowania o charakterze protekcyjnym i promocyjnym w systemie prawa, a w szczególności z zakresu prawa
rodzinnego, spadkowego, mieszkaniowego, socjalnego a nawet podatkowego.
Nie mogą być kwestionowane z powołaniem na inne normy Konstytucji, w
szczególności art.32 Konstytucji ( zasada równości, zakaz dyskryminacji), dlatego, że z artykułu 18 Konstytucji wynika ( i jest to zasada ustrojowa) przyznanie
heteroseksualnej parze małżeńskiej ochrony i udogodnień, jakie nie przysługują
parom, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa” 17. Konstytucja gwarantuje małżonkom równość, artykuł 33 expressis verbis stanowi, iż, kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Wynika to z uznania przyrodzonej godności człowieka. Zdaniem M.
Dobrowolskiego, równość ta nie wyklucza podziału ról w małżeństwie i rodzinie.
Przepis ten nie uprawnia organów państwa do podejmowania działań niwelujących istniejące różnice pozaprawne między kobietą i mężczyzną, ani też do
szczegółowego regulowania relacji panujących w rodzinie18.
Ustrojodawca uznał rodzinę za istotny składnik struktury społecznej i zagwarantował jej ochronę. Nie określił jednak, czym dokładnie jest rodzina. W polskim
systemie prawnym nie ma legalnej definicji pojęcia rodzina. Wyjaśnienia tego pojęcia
należy, więc szukać w innych źródłach. Według słownika języka polskiego,,, rodzinę
stanowią małżonkowie i ich dzieci, także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem; krewni, powinowaci”19. Pojęcie to próbowali zdefiniować również przedstawiciele doktryny. Niezwykle trafną definicje rodziny sformułował A. Dzięga: ,,
rodzina są to każde dwie osoby (lub więcej), które są złączone przynajmniej jedną
relacją prawno- rodzinną, która za swoje źródło ma zawarte małżeństwo albo przekazany dar życia”20.Definicją rodziny zajmował się także Trybunał Konstytucyjny. W
orzeczeniu z 1996 r., określił rodzinę jako: ,,pewną skomplikowaną rzeczywistość
społeczną będącą sumą stosunków łączących przede wszystkim rodziców i dzieci (
choć w szerszym ujęciu pojęcie rodziny powinno obejmować także inne relacje powstające na zasadzie więzów krwi czy stosunków przysposobienia)”21. Bardziej trafna
15

Banaszak, dz. cyt., s. 148.
Wyrok TK 25.10.2012, SK 27/12, Dz.U. z 2012 poz. 1218.
17
Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz, Opinia o poselskim projekcie ustawy,, O
umowie związku partnerskiego”, maszynopis powielany, BSA I-021-135/11, s.8.
18
M. Dobrowolski, dz. cyt. s.23.
19
Słownik języka polskiego PWN, T. 3, pod red. M. Szymczaka , Warszawa 1981, s.64.
20
A. Dzięga, Pytania o rodzinę …, s.49.
21
Orzeczenie TK 28.05.1997, K 26/96, OTK ZU 1997, Nr 2 poz. 19.
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wydaje się definicja, sformułowana już po uchwaleniu nowej konstytucji:,, Rodzina to
każdy trwały związek dwóch lub więcej osób, składający się z co najmniej jednej osoby dorosłej i dziecka, oparty na więzach emocjonalnych, prawnych, a przeważnie także
na więzach krwi. Rodzina może być pełna, w tym wielodzietna lub niepełna. Rodzina
pełna składa się z dwojga osób dorosłych pozostających we wspólnocie domowej i
związanych więzami uczuciowymi oraz wychowywanego przez nie wspólnego dziecka ( dzieci). Rodzinę niepełną tworzy natomiast jeden dorosły i wychowywane przez
niego dziecko ( dzieci)”22.Jak słusznie zauważa A. Grzejdziak : ,, chociaż rodzina stanowi niewątpliwie zorganizowaną jednostkę społeczną, przepisy prawa nie przyznają
jej osobowości prawnej. To członkowie rodziny są podmiotem stosunków prawnych, a
nie ona, jako zorganizowana całość” 23.
Konstytucja chroni również macierzyństwo i rodzicielstwo. Trybunał
Konstytucyjny podkreślił, iż, macierzyństwo to konieczny związek matki i
dziecka zachodzący na wielu płaszczyznach – biologicznej, emocjonalnej, społecznej i prawnej. Funkcją tego związku jest prawidłowy rozwój życia człowieka
w (…) okresie, w którym wymaga on szczególnej pieczy” 24. Zgodzić się należy z
M. Dobrowolskim, że ustrojodawca celowo dokonał rozróżnienia pojęć macierzyństwo i rodzicielstwo, aby podkreślić role matki w okresie ciąży i bezpośrednio po porodzie25.
Według Trybunału Konstytucyjnego zasada ochrony rodziny zobowiązuje
ustawodawcę do stanowienia prawa sprzyjającego tworzeniu właściwych warunków funkcjonowania rodziny26. Zadaniem organów państwowych jest umocnienie i zapewnienie stabilności istniejących więzi rodzinnych 27.Słuszne jest stanowisko B. Banaszaka: ,,z art. 18 wypływają nałożone na władze publiczne obowiązki zabezpieczenia małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa przed
wszelkimi zagrożeniami dla ich normalnego funkcjonowania. Obowiązki te
obejmują nie tylko odpieranie zagrożeń ze strony podmiotów zewnętrznych wobec rodziny, ale także podejmowanie przez organy państwowe odpowiednich
działań w sferze społecznej i gospodarczej, prowadzenie przez nie polityki społecznej i gospodarczej wspierającej funkcjonowanie małżeństwa i rodziny oraz
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Orzeczenie TK 12.04.2011, SK 62/08, OTK-A 2011, Nr 3, poz.22.
A. Grzejdziak, Prawo do wychowania w rodzinie, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Wrocław 2002, s. 464.
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Orzeczenie TK 28.05.1997, K 26/96, OTK ZU 1997/2 poz. 19.
25
M. Dobrowolski, Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji RP, Przegląd
Sejmowy, 1999, nr 4, s.25.
26
Wyrok TK 19.05. 2003, K 39/01, Dz.U.2003.101.942.
27
Wyrok TK 28.04.2003, K 18/02, Dz.U.2003.83.772. Wyrok TK 10.06.2003,K
16/02, Dz. U. 2003.109.1038.
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umacniającej więzi łączące małżonków i rodzinę” 28. Trwałość rodziny jest bowiem, niezwykle istotna dla ,,prawidłowego rozwoju małoletnich dzieci”29.
Artykuł 71 Konstytucji RP stanowi, iż państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo
do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Matka przed i po urodzeniu
dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych. Państwo pomaga
wszystkim obywatelom, w tym rodzinom funkcjonującym prawidłowo. W przypadku rodzin w trudnej sytuacji, wsparcie ze strony państwa musi być większe.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ta pomoc ma charakter szczególny, ponieważ wykracza poza zwykłą pomoc dla utrzymujących dzieci albo pomoc świadczoną innym osobom30. Trybunał określił trudną sytuacje materialną, jako warunki bytowe niepozwalające rodzinie na wypełnianie jej funkcji. Trudna sytuacja społeczna, to zaburzony stan osobowy rodziny ( rodzina niepełna) i niewłaściwe funkcjonowanie rodziny z powodu nierealizowania lub nieprawidłowego
realizowania ról społecznych przez poszczególnych członków rodziny. Według
Trybunału: ,, Ustawodawca powinien tak określić sytuacje prawną matki, aby
szczególna pomoc miała charakter realny. Taką szczególna ochronę realizuje
miedzy innymi prawo do urlopu macierzyńskiego. Ukształtowanie przez ustawodawcę prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( tzw. trzynastej pensji)
w sposób powodujący pozbawienie tego prawa kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich, które w ciągu roku kalendarzowego nie przepracowały
faktycznie 6 miesięcy, nie tylko nie realizuje obowiązku wynikającego z art. 71
ust.1 Konstytucji, lecz może wręcz prowadzić do osiągnięcia skutku odwrotnego,
pogarszając sytuacje prawną tej grupy pracowników”31. Pomoc na szczeblu
ustawowym jest realizowana min. poprzez uwzględnianie w konstrukcjach podatkowych zmniejszonej zdolności płatniczej osób utrzymujących dzieci czy też
w zakazie eksmisji na bruk rodziny niemogącej opłacać czynszu. Trybunał zaznaczył, iż państwo nie może wyręczać rodziny w jej zadaniach 32. To przede
wszystkim na członkach rodziny, spoczywa obowiązek troski o jej utrzymanie i
prawidłowe funkcjonowanie. Pomoc ze strony państwa następuje w wyjątkowych sytuacjach i musi być przyznawana według obiektywnych kryteriów.
Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, przepisy art. 18 i
71 są zasadami polityki państwa a nie prawami podmiotowymi obywatela.
Wskazują na cele działalności organów władzy publicznej i nie mogą stanowić
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podstawy roszczeń jednostki33. Wyjątkiem jest artykuł 71 ust.1 zd.2. Według TK,
prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych, jest prawem podmiotowym, podlegającym ochronie w trybie skargi konstytucyjnej34. B. Banaszak
na podstawie orzecznictwa Trybunału, wskazał przykładowe działania państwa w
zakresie ochrony i pomocy rodzinie, należą do nich min.: ,,prowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej sprzyjającej rodzinom, udzielanie świadczeń socjalnych poprawiających bytową sytuacje rodzin, tworzenie prawa sprzyjającego
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny, ochrona praw małżonków w ich
wzajemnych stosunkach”. Jego zdaniem, działania te dotyczą również rodzin
cudzoziemców35. Pomoc państwa, zgodnie z zasadą subsydiarności, powinna
następować tylko w wtedy, kiedy rodzina nie jest w stanie radzić sobie samemu.
Zdaniem M. Dobrowolskiego, działania te nie mogą prowadzić do uzależnienia
rodziny od wsparcia ze strony państwa36.
Ochrona i opieka ze strony państwa, jest realizowana także przez inne
przepisy Konstytucji RP. Zgodnie z artykułem 47, każdy ma prawo do ochrony
prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania
o swoim życiu osobistym. Jak słusznie zauważa Banaszak: ,,życie rodzinne nie
może zostać utożsamione ani uznane za podtyp życia prywatnego. (…) Dotyczy
sfery przeżyć i zdarzeń związanych z rodziną. Obejmuje tajemnice przeszłych
pokoleń danej rodziny a także przeżycia, przyzwyczajenia członków obecnej
rodziny” 37. Art.23 Konstytucji RP stanowi, iż gospodarstwo rodzinne jest podstawą ustroju rolnego państwa. Gospodarstwo rodzinne to wspólnota osób połączonych więzami pokrewieństwa, uczuć, majątkowymi i gospodarczymi 38. Wypada zgodzić się z W. Skrzydło że z zasady tej ,,wynika obowiązek stanowienia
prawa, które będzie wspierać te gospodarstwa rodzinne w dziedzinie gospodarczej, społecznej i finansowej, jak również wprowadzania uregulowań prawnych
chroniących interesy właścicieli takich gospodarstw”39.
Władza rodzicielska
Jan Paweł II w Karcie praw rodziny Stolicy Apostolskiej, pisał: ,, Rodzice,
ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i
głównych jego wychowawców.(...)”40. Rodzice pełnią kluczową role w wycho33

Zob. Wyrok TK 10.07.2000, SK 21/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 144. Wyrok TK
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waniu dziecka, dlatego została im zagwarantowana autonomia władzy rodzicielskiej. Konstytucja zapewnia rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z
własnymi przekonaniami. Banaszak zauważa że :,, rodzice(…) maja prawo podejmować różnorodne działania, zgodne z ich własnymi poglądami dotyczącymi
różnych sfer życia, mające na celu ukształtowanie dziecka pod względem umysłowym, duchowym, moralnym, światopoglądowym, estetycznym oraz fizycznym”41. Również w przypadku wychowania i nauczania moralnego i religijnego
rodzice mogą się kierować swoimi przekonaniami. B. Szmulik podkreśla : ,, nikt
nie ma prawa narzucić dzieciom wychowania moralnego i religijnego, jak też
nauczania takich treści religijnych i etycznych które by pozostawały w sprzeczności z poglądami ich rodziców”42.
Ustrojodawca wprowadził pewne rozwiązania ograniczające autonomię
władzy rodzicielskiej. Rodzice mają obowiązek uwzględniania stopnia dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
Rodzice nie mogą także w pełni decydować o edukacji swojego dziecka. Konstytucja wprowadza obowiązek nauki do 18 roku życia. Rodzice są zobligowani do
zapewnienia dziecku, możliwości realizacji tego obowiązku. Jedyne uprawnienie
rodziców w tej materii polega na możliwości wyboru między szkołą publiczną a
prywatną. Jak słusznie zauważył M. Andrzejewski, ,,autonomia rodziny względem państwa, nie wyłącza możliwości ingerencji zmierzającej do zapobieżenia
niekorzystnej sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie”43. W świetle Konstytucji, ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w
przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia trzy formy ingerencji w
sferę władzy rodzicielskiej, a mianowicie jej zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie, które powinny być stosowane w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy44.
Ochrona praw dziecka
Konstytucja chroni rodzinę także poprzez ochronę praw dzieci. Artykuł 72
stanowi, iż każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochronny
dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Trybunał
Konstytucyjny definiuje prawa dziecka jako ,, nakaz zapewnienia ochrony interesów małoletniego, który w praktyce sam może jej dochodzić w bardzo ograniczonym zakresie”. Dobro dziecka stanowi konstytucyjną klauzule generalną,
która nakazuje wszystkim organom państwowym, podejmowanie działań, zgod41
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nych z aksjologią konstytucyjną, mających na celu troskę o dziecko45. Zasada ta
uprawnia organy władz publicznych do ingerencji w wewnętrzne sprawy rodziny. Ustrojodawca zobligował osoby odpowiedzialne za dziecko a także organy
władzy publicznej do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania
dziecka. Opinia dziecka nie jest jednak wiążąca. Dziecko może zostać pozbawione opieki rodzicielskiej na skutek śmierci rodziców lub pozbawienia ich praw
rodzicielskich albo z powodu porzucenia dziecka przez rodziców. Władze publiczne są zobligowane do zapewnienia opieki i pomocy takim dzieciom. Konstytucja gwarantuje dzieciom także prawo do nauki i do szczególnej opieki
zdrowotnej.
W trosce o dobro dzieci, powołano Rzecznika Praw Dziecka. Obecnie
funkcję tę sprawuje Marek Michalak. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw
Dziecka46, zadaniem Rzecznika jest stanie na straży praw dziecka określonych w
Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik zobligowany jest do kierowania się dobrem dziecka i pamiętania, że rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka. Podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju. Zobowiązany jest do otaczania szczególną troską i pomocą dzieci niepełnosprawne. Do zadań Rzecznika
należy także upowszechnianie praw dziecka oraz metod ich ochrony47.Rzecznik
podejmuje stosowne czynności z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę informacje pochodzące od obywateli lub ich organizacji, wskazujące na naruszenie praw
dziecka. Rzecznik posiada szeroki katalog uprawnień, może min.:
•zwrócić się do właściwych organów, organizacji lub instytucji o podjęcie
działań na rzecz dziecka, z zakresu ich kompetencji,
•zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu,
•żądać wszczęcia postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego,
•żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia
wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w
tym zawierających dane osobowe,
•zlecać przeprowadzenie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii,
•występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych.
Prawa dzieci chroni także Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest zobligowany do współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka48.
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Wyrok TK 28.04.2003, K 18/02, OTK-A 2003, nr 4, poz. 32.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U.2000.6.69.
47
Zob.
strona
internetowa
Rzecznika
Praw
Dziecka
http://www.brpd.gov.pl/index.php .
48
Ustawa z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz.U.2001.14.147.
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3. Pełnomocnik do spraw rodziny
Jak słusznie zauważa M. Dobrowolski fakt, że Rada Ministrów jest zobligowana do stałej troski o dobro rodziny, nie oznacza obowiązku powierzenia
spraw rodziny konkretnemu członkowi Rady Ministrów49. W Polsce nie ma ministerstwa, które wyłącznie zajmowałoby się sprawami rodziny. Prawo jednak
nie zabrania tworzenia urzędów zajmujących się problematyką rodzin. W tym
miejscu warto krótko omówić najnowszą inicjatywę Marka Biernackiego. Zarządzeniem50 ministra sprawiedliwości z dnia 4 września 2013 r., ustanowiono Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny.
Na to stanowisko powołano na czas nieokreślony Annę Andrzejewską, ekspertkę
w Ministerstwie Sprawiedliwości, jedną z inicjatorek powstania Związku Dużych
Rodzin „Trzy Plus" i wieloletnią działaczkę organizacji zajmujących się sprawami rodziny. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości i
jest odpowiedzialny za koordynacje działań Ministerstwa Sprawiedliwości w
zakresie konstytucyjnych praw rodziny. Do obowiązków Pełnomocnika zarządzenie zalicza:
•prowadzenie analizy obowiązujących przepisów w kontekście ochrony
rodziny i przedstawienie propozycji działań legislacyjnych oraz pozalegislacyjnych w tym zakresie,
•prowadzenie analizy projektów aktów prawnych na poziomie konsultacji
wewnątrzresortowych i międzyresortowych,
•monitorowanie sytuacji w zakresie polityki prorodzinnej,
•współpraca z innymi urzędami administracji państwowej, w szczególności Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania,
•współpraca z innymi organami administracji rządowej, w szczególności
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
•współpraca z krajowymi organizacjami pozarządowymi, które w ramach
swej działalności statutowej zajmują się prawami i ochroną rodziny,
•inicjowanie działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do promocji
i upowszechniania problematyki ochrony praw rodziny, a także do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia praw rodziny,
•współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi im jednostkami organizacyjnymi w szczególności ośrodkami pomocy społecznej,
•inicjowanie współpracy i koordynacja działań międzyresortowych w zakresie wpływu regulacji na rodzinę.
Aby zapewnić Pełnomocnikowi wsparcie w wykonywaniu jego zadań,
powołano Zespół do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny. Do Zespołu należą:
49

M. Dobrowolski, dz. cyt., s.11.
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o ustanowieniu i zadaniach Pełnomocnika
Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny oraz powołaniu
Zespołu do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny Dz.UrzMS.2013.261.
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Pełnomocnik, jako Przewodniczący Zespołu i powołani przez Ministra pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości.
4. Działalność ustawodawcy w zakresie ochrony rodziny
Konstytucja gwarantuje rodzinie ochronę i opiekę, są one realizowane
przede wszystkim w aktach normatywnych rangi ustawowej. Głównym aktem
zajmującym się problematyką rodziny jest kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Uszczegółowiono w nim konstytucyjne przepisy dotyczące małżeństwa, macierzyństwa, władzy rodzicielskiej, ustroju majątkowego, pieczy zastępczej, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli. W kodeksie cywilnym ta ochrona i opieka objawia się w min. w postaci zasad dziedziczenia, możliwości przyznania najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiedniej sumy
tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, możliwości żądania naprawienia
szkód prenatalnych. Bardzo ważna dla ochrony rodziny jest również ustawa z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej51
Wprowadziła ona min. instytucję asystenta rodziny, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. W prawie podatkowym ta ochrona przejawia się w
postaci szeregu ulg i zwolnień. Również w prawie karnym poświęcono wiele
miejsca ochronie rodziny. Rozdział XXVI kodeksu karnego52 zawiera przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Tym samym rodzina stała się rodzajowym
dobrem chronionym. Ustawodawca w tym rozdziale chroni takie wartości związane z rodziną jak struktura rodziny i funkcje realizowane przez rodzinę53. S.
Hypś wyodrębnił wszystkie przestępstwa, umieszczone w kodeksie karnym, które według doktryny bezpośrednio lub pośrednio godzą w dobro rodziny, należą
do nich: bigamia, znęcanie się, rozpijanie małoletniego, uchylanie się od alimentów, porzucenie, uprowadzenie, organizowanie adopcji wbrew przepisom, przerwanie ciąży, narażenie podopiecznego na niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia, kazirodztwo, czyn lubieżny popełniony na małoletnim, narażenie na
zakażenie chorobą weneryczną, nakłanianie do prostytucji, czyn nierządny popełniony na wskutek nadużycia zależności, dzieciobójstwo, naruszenie miru domowego54. W omawianej materii, istotne znaczenie ma również ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. W jej preambule czytamy, że ustawodawca dąży
do umacniania funkcji opiekuńczo- wychowawczej i poczucia odpowiedzialności
rodzin za wychowanie nieletnich.

51

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. nr 149 poz. 887.
52
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.
53
S. Hypś, Status rodziny w polskim prawie karnym, [w:] Rodzina jako podmiot
prawa, red. P. Czarnek, M. Dobrowolski, Zamość 2012, s.35.
54
Tamże
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Zakończenie
Reasumując, warto jeszcze raz podkreślić, iż Konstytucja RP uznaje małżeństwo, rodzicielstwo i rodzinę za wartości samoistne i zapewnia im ochronę,
która została podniesiona do najwyższej rangi, czyli do poziomu naczelnych
zasad konstytucyjnych. Ta ochrona nie oznacza zachęty do jej nadmiernego szukania, bowiem, z omawianych norm, wnioskuje się również o zasadzie pomocniczości państwa wobec rodzin, tzn. ingerencji w sferę życia rodzinnego tylko
wówczas, gdy rodzina nie jest w stanie samodzielnie spełniać swoich funkcji.
Nie można tu mówić o wyręczaniu rodzin przez państwo. Warto raz jeszcze zaakcentować konieczność respektowania przez organy władz publicznych autonomii rodziny. Należy zaznaczyć, że realizacja konstytucyjnych zasad ochrony
rodziny często zależy od uregulowań ustawowych, zwłaszcza w dziedzinie prawa
rodzinnego, cywilnego, karnego, podatkowego, ubezpieczeniowego a także prawa lokalowego.
Streszczenie
Rodzina jest uważana przez obywateli polskich za najwyższe dobro. Rodzina odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu państwa, stąd też nie może dziwić
fakt, iż, pewne aspekty związane z rodziną zostały uregulowane w Konstytucji
RP. Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i
rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Każdy ma
prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego. Konstytucja gwarantuje rodzicom
prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Rodzice są zobligowani do uwzględniania stopnia dojrzałości dziecka a także wolności jego
sumienia i wyznania. Pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej może
dokonać tylko sąd, opierając się wyłącznie na przesłankach ustawowych. Ustrojodawca zobligował państwo do uwzględnia dobra rodziny w polityce społecznej
i gospodarczej. Konstytucja chroni także prawa dziecka. Obowiązkiem państwa,
w ramach zasady subsydiarności, jest objęcie pomocą rodziny przeżywającej
problemy i trudności, a z kolei prawem rodziny jest oczekiwanie takiej pomocy.
Rodzina podlega ochronie także na poziomie ustawowym.
Summary
Family’s position in the Constitution of the Republic of Poland
The family is considered to be the highest value for Polish citizens. Family
has an important role in functioning of the country, therefore not surprising that
reflected on the basis of the Constitution of the Republic of Poland. Marriage,
being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland.
Everyone shall have the right to legal protection of his family life. Parents shall
have the right to rear their children in accordance with their own convictions.
Such upbringing shall respect the degree of maturity of a child as well as his
freedom of conscience and belief and also his convictions. Limitation or depriva-
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tion of parental rights may be effected only in the instances specified by statute
and only on the basis of a final court judgment. The State, in its social and economic policy, shall take into account the good of the family. The Republic of
Poland shall ensure protection of the rights of the child. It is the State's duty,
within the framework of the subsidiarity principle, to assist the families experiencing problems and difficulties, while it is the families’ right to expect this
kind of assistance. The family is also protected at the statutory level.
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Monika Krzywkowska (UWM)
Udział rzecznika sprawiedliwości w kanonicznych procesach małżeńskich
Wstęp
Obowiązkiem biskupa diecezjalnego jest kierowanie powierzonym mu
Kościołem lokalnym (diecezją), w którym sprawuje on władzę ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą. W sprawowaniu władzy sądowniczej biskupowi diecezjalnemu służy pomocą sąd diecezjalny. Władza ta jest częścią składową władzy rządzenia, jaką Kościół – będący prawnie społecznością doskonałą – ma z
ustanowienia Bożego. Z władzy sądowniczej Kościoła wynika uprawnienie sądów kościelnych do wymierzania sprawiedliwości1. Sądy te, jak wykazuje praktyka, prawie wyłącznie rozpatrują sprawy małżeńskie.
Urząd rzecznika sprawiedliwości, inaczej promotora sprawiedliwości
(promotor iustitiae), znany jest od dawna prawu kanonicznemu2. Został on ustanowiony przez Kościół w celu skutecznej ochrony zagrożonego dobra publicznego3, a także dobra poszczególnych wiernych4. W prawie polskim odpowiada on

1

Władza sądownicza, przysługująca w Kościele Papieżowi (w odniesieniu do
wszystkich wiernych) i biskupom (w odniesieniu do diecezjan), wykonywana jest przez
trybunały: papieskie (Sygnatura Apostolska, Rota Rzymska, Penitencjaria Apostolska) i
biskupie (sądy diecezjalne, sądy międzydiecezjalne, sądy metropolitalne), działające w
zastępstwie i imieniu Ojca Świętego lub biskupa. Właśnie trybunały kościelne są wyłącznie kompetentne w zakresie prowadzenia spraw, w drodze kanonicznego procesu sądowego o nieważność małżeństwa. Działalność wielu i różnych sądów musi być rozgraniczona, by poszczególne sądy nie wchodziły sobie w drogę oraz by wierni wiedzieli, do
którego sądu udać się ze swoimi sprawami spornymi. Zakres działania poszczególnych
sądów rozgraniczają przepisy o właściwości, czyli kompetencji sądów.
2
Prawo kanoniczne w znaczeniu przedmiotowym to zbiór ustaw wydanych przez
kompetentną władzę kościelną, zaś w znaczeniu podmiotowym to uprawnienie, jakie
przysługuje wspólnocie Kościoła i jej członkom na podstawie kanonicznego prawa
przedmiotowego. Nazwa prawo kanoniczne pochodzi od słowa „kanon”, w którym są
zawarte przepisy. Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1,
Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985, s. 27-31.
3
Rys historyczny urzędu promotora sprawiedliwości omówiony został w artykułach
S. Biskupskiego opublikowanych w czasopiśmie „Ateneum Kapłańskie”: Promotor
sprawiedliwości. Nazwa i pojęcie urzędu (z 1938 r.) czy Pochodzenie urzędu promotora
sprawiedliwości (z 1950 r.) oraz w monografii J. Grzywacza, Promotor sprawiedliwości i
jego udział w sprawach małżeńskich, Lublin 1974.
4
Terminem „wierny” obejmuje się wszystkich członków Ludu Bożego, zarówno duchownych, jak i świeckich: M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004,
kol. 193.
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urzędowi prokuratora5. Pełniąc urząd publiczny w Kościele, rzecznik sprawiedliwości działa w Jego imieniu dla uniknięcia bądź zakończenia zgorszenia
wśród wiernych, a także dla ochrony sprawiedliwości i respektowania prawa6. Na
mocy kan. 1430 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.7 rzecznik sprawiedliwości występuje we wszystkich kościelnych procesach spornych, w których może być zagrożone dobro publiczne oraz w kanonicznych sprawach karnych, gdzie
działa jako oskarżyciel publiczny8.
1. Wymogi stawiane rzecznikowi sprawiedliwości
Kan. 1435 aktualnie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz
art. 54 instrukcji procesowej Dignitas connubii9 mówiąc o rzeczniku sprawiedliwości stwierdzają, że „mają to być duchowni lub świeccy” 10. A zatem rzecznikiem sprawiedliwości może być diakon, prezbiter, jak również osoba świecka
pozostająca w sakramentalnym związku małżeńskim, czy też będąca stanu wolnego. Należy pamiętać, że rzecznikiem sprawiedliwości nie może być osoba,
która ma nieuregulowaną sytuację małżeńską, tzn.: chodzi tu o katolika związanego tylko kontraktem cywilnym lub o osobę, która po rozwodzie cywilnym,
przy trwaniu małżeństwa sakramentalnego, związała się ponowie w formie cywilnej, albo o osobę, która bez zawarcia małżeństwa pozostaje w faktycznej
wspólnocie11. Urząd ten mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy
spełniają enumeratywnie wyliczone wymagania, zarówno osobowościowe, jak i
naukowe.
Ustawodawca kodeksowy nie stawia żadnych ograniczeń wiekowych co
do kandydata na ten urząd. Wynika to zapewne z tego, że rzecznik sprawiedliwo5

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem
przestępstw. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2014
r., poz. 504). Por. R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka,
Olsztyn 2000, s. 70.
6
J. Gręźlikowski, Urząd promotora sprawiedliwości w obowiązujących przepisach
prawa kanonicznego, „Studia Włocławskie” 10 (2007), s. 303-319.
7
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia
1983, AAS 75 II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984; odtąd skrót KPK 1983.
8
„Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et
ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur providendi bono public.” (KPK 1983, kan. 1430).
9
Pontificium Consilium de Legum Textibus, Dignitas connubii. Instructio servanda
a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractantibus causis nullitatis matrimonii, 25 stycznia 2005 r., Città del Vaticano 2005; skrót DC.
10
„(...) sint clerici vel laici (...)”.
11
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio, [w:] Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana
Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 65-160.
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ści oprócz konieczności posiadania zdolności procesowej, przez którą rozumie
się możliwość podejmowania ważnych czynności procesowych, winien mieć
ukończone wymagane studia i posiadać konieczne tytuły czy stopnie naukowe12.
Wydaje się niemożliwym, aby ktoś mając ukończonych zaledwie 18 lat, był w
stanie pełnić funkcję rzecznika sprawiedliwości. Co do kwalifikacji moralnych,
to urząd rzecznika sprawiedliwości powinny pełnić osoby o nieposzlakowanej
opinii, cieszące się dobrą sławą i dobrym imieniem. Opinia o jakiejś osobie może
być rozpatrywana w aspekcie pozytywnym, jeżeli środowisko uznaje rzeczywiste
zalety tej osoby, lub w aspekcie negatywnym, jeżeli daną osobę uznaje się za
godną szacunku, ponieważ ogół nie zna jej wad. Wymagania prawa kanonicznego ograniczają się do posiadania nienaruszonej sławy przynajmniej w sensie
negatywnym13. Ponadto ustawodawca domaga się, aby kandydaci na urząd
rzecznika sprawiedliwości „mieli doświadczenie w roztropności i gorliwości o
sprawiedliwość”14. Kolejnym przymiotem kandydata na urząd rzecznika jest
odpowiednia wiedza kanonistyczna oraz posiadanie przygotowania prawniczego,
ponieważ współpracując z sądem ustala on stan faktyczny i prawny sprawy. Od
znajomości prawa kanonicznego zależy też skuteczność rzecznika. W toku procesu kanonicznego do jego urzędowych wypowiedzi przywiązuje się dużą wagę.
Ustawodawca zmierza w ten sposób do tego, by funkcja ta była pełniona przez
ludzi do niej odpowiednio przygotowanych przez studia specjalistyczne. Dlatego
też od kandydatów na ten urząd wymaga się posiadania stopnia akademickiego, a
więc tytułu doktora lub licencjata prawa kanonicznego 15. Posiadanie doktoratu
jest wymogiem bardzo wysokim i nie zawsze łatwym do spełnienia, dlatego prawodawca daje możliwość, aby rzecznikami były mianowane osoby, które posiadają licencjat prawa kanonicznego16. Nie wystarczy jednak analogiczny tytuł z
prawa cywilnego, teologii czy innej dziedziny kościelnej.
W kan. 1436 § 1 Kodeksu Jana Pawła II prawodawca kościelny wspomina
o niekompatybilności urzędu rzecznika17. Chodzi o możliwość pełnienia przez
jedną osobę urzędu rzecznika i obrońcy węzła18. Zgodnie z normą kodeksową, ta
12

Chodzi o doktorat lub licencjat prawa kanonicznego.
J. Grzywacz, Trybunały międzydiecezjalne – nowymi organami sądownictwa kościelnego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 21/5 (1974), s. 45.
14
KPK 1983, kan. 1453; DC, art. 54.
15
Tamże.
16
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie istnieje odrębny Wydział Prawa Kanonicznego, zaś w Lublinie istnieje Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
Natomiast na wielu wydziałach prawa uniwersytetów w Polsce – w tym m.in. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – funkcjonują katedry prawa kanonicznego.
17
„Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest.”
18
Urząd obrońcy węzła (defensor vinculi), nieznany prawu świeckiemu, w kanonicznym
prawie procesowym zajmuje ważne miejsce. Jego obecność w procesie małżeńskim jest gwa13
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sama osoba tylko wtedy może pełnić urząd rzecznika i obrońcy węzła, gdy nie
jest to występowanie w tej samej sprawie19. Ochrona praw strony powodowej i
pozwanej, jak i potrzeba całkowitego zaangażowania się wymagają, aby funkcji
rzecznika sprawiedliwości i obrońcy węzła zasadniczo nie łączyć20.
Wymogiem prawa jest mianowanie rzecznika sprawiedliwości w każdej
diecezji. Instrukcja procesowa Dignitas connubii nakazuje, aby w każdym sądzie
diecezjalnym21 lub międzydiecezjalnym22 został mianowany na stałe saltem unus
(przynajmniej jeden) rzecznik sprawiedliwości23. W ten sposób prawodawca
umożliwia mianowanie więcej niż jednego rzecznika: obok rzecznika sprawiedliwości mianowanego na stałe, może być również ustanowiony odrębny rzecznik do poszczególnych spraw. Swobodę mianowania rzecznika sprawiedliwości
ograniczają jedynie okoliczności ustanowione przez ustawodawcę kościelnego,
jako wymóg do objęcia tego urzędu kościelnego. Inny przepis Dignitas connubii24 umożliwia wikariuszowi sądowemu (oficjałowi), na mocy wydanego dekretu, mianowanie pomocnika dla rzecznika sprawiedliwości. Dla tzw. ekonomiki
procesu ten przepis ma duże znaczenie, bowiem nieobecność rzecznika może
powodować przeciąganie się procesu w czasie.
Urząd rzecznika sprawiedliwości można utracić w taki sam sposób, jak inne
urzędy kościelne. Prawodawca kodeksowy w kan. 184 § 1 stwierdza, że urząd kościelny traci się po upływie wyznaczonego czasu, po osiągnięciu określonego prawem
wieku, wskutek zrzeczenia się urzędu, przeniesienia lub pozbawienia25. Nie traci się
natomiast urzędu z chwilą ustania władzy, która go nadała26.
2. Zadania rzecznika sprawiedliwości
Głównym zadaniem rzecznika sprawiedliwości jest zabezpieczenie dobra
publicznego (bonum commune), które może stać się przedmiotem sporu nie tylko
w kanonicznych sprawach karnych (przedmiotem, których jest zawinione naruszenie norm prawa karnego materialnego, wydanych przede wszystkim dla dobra
rancją należytej ochrony trwałości małżeństwa, respektowania chrześcijańskiej wizji małżeństwa. Najważniejszym dla niego dobrem jest obrona nierozerwalnego węzła małżeńskiego.
Świadczy to o tym, że dla wspólnoty kościelnej sakrament małżeństwa pełni, od momentu jego
zawarcia, nie tylko ważną funkcję społeczną i eklezjalną, ale również podkreśla się jego nierozerwalność i świętość, których bronić należy z urzędu.
19
DC, art. 53 § 3.
20
R. Sztychmiler, Trybunały, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej Dignitas
connubii, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 105.
21
Sądy diecezjalne sądzą sprawy ze swojej diecezji, ewentualnie na specjalne zlecenie także z innej diecezji. Por. R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne …, s. 54.
22
Sądy międzydiecezjalne sądzą sprawy z kilku ściśle określonych diecezji. Por. tamże.
23
DC, art. 53 § 1.
24
DC, art. 55.
25
„Amittitur officium ecclesiasticum lapsu temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione.”
26
KPK 1983, kan. 184 § 2.
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publicznego)27, ale także w określonych sprawach spornych28. Obronę dobra
wspólnego należy rozumieć jako obronę przed działaniem na szkodę Kościoła29.
Chodziłoby tu o kwestie dotyczące wypełniania swoich obowiązków (obligatio)
wobec Kościoła30, nienaruszalności wiary31, nadużyć w dyscyplinie kościelnej32,
czy posłuszeństwa nakazom kompetentnej władzy kościelnej33.
Analizując zadania procesowe rzecznika sprawiedliwości, należy wskazać
na dwie zasadnicze formy jego udziału w procesie: jako strony powodowej oraz
jako uczestnika procesu. Pierwsza z sytuacji rzecznik jest inicjatorem postępowania sądowego, a więc to on z mocy swego urzędu zwraca się do sędziego z
prośbą o wszczęcie procesu (np. KPK 1983, kan. 1674 § 2 czy kan. 1721 § 2). W
drugiej sytuacji proces zostaje rozpoczęty przez kogoś innego, ale biskup diecezjalny – ze względu na zagrożenie dobra wspólnego – może nakazać udział
rzecznika sprawiedliwości.
Rzecznik sprawiedliwości występuje we wszystkich sprawach karnych w
charakterze publicznego oskarżyciela, wykonując czynności przewidziane dla
strony. Zaś w sprawach spornych, w których może być zagrożone dobro publiczne, działa różnie, zwykle wyrażając swoją opinię w czterech przypadkach: 1. gdy
nakazuje to ustawa kościelna (np. w sprawach o separację małżonków 34), 2. kiedy biskup diecezjalny osądzi, że dobro publiczne może być zagrożone, 3. jeżeli
w poprzedniej instancji rzecznik brał też udział oraz 4. w innych sytuacjach, gdy
sędzia uzna udział rzecznika za konieczny z natury rzeczy. W czasie trwania
postępowania sądowego rzecznik sprawiedliwości bierze czynny udział w spra-

27

J. Krukowski, Proces karny, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t.
5, Księga VII. Procesy, red. J. Krukowski, Poznań 2007, s. 400-401.
28
Przedmiotem procesu spornego jest naruszenie praw podmiotowych osób fizycznych lub prawnych. Normy dotyczące procesu spornego zawarte w sekcji pierwszej, tj. w
kan. 1501-1655 KPK 1983 noszą nazwę „zwyczajny proces sporny”, zaś normy zawarte
w sekcji drugiej, tj. w kan. 1656-1670 KPK 1983 nazywamy „ustnym procesem spornym”. Por. R. Sztychmiler, Proces sporny, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 5, s. 123-126.
29
J. Gręźlikowski, Urząd promotora sprawiedliwości w obowiązujących przepisach…, s. 303-319.
30
Np. obowiązek dotyczący unikania zajęć i stanowisk niezgodnych ze stanem duchownym (KPK 1983, kan. 285 § 1).
31
Np. obowiązek trwania we wspólnocie Kościoła (KPK 1983, kan. 209 § 1).
32
Np. obowiązek zachowania celibatu (KPK 1983, kan. 277 § 1), obowiązek przyjęcia urzędu kościelnego (KPK 1983, kan. 274 § 2).
33
Np. KPK 1983, kan. 212 § 1: „To, co święci pasterze, jako reprezentanci Chrystusa, wyjaśniają jako nauczyciele wiary albo postanawiają jako kierujący Kościołem, wierni, świadomi własnej odpowiedzialności, obowiązani są wypełniać z chrześcijańskim
posłuszeństwem.”
34
KPK 1983, kan. 1696.
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wie poprzez wyjaśnianie prawdy obiektywnej35. Ma prawo zgłaszania świadków,
ma również wpływ na przygotowanie pytań dla świadków, które przedstawia
sędziemu na piśmie36, sporządza uwagi przedwyrokowe (urzędowe stanowisko w
przedmiocie sporu). Rzecznik sprawiedliwości ma także prawo wniesienia apelacji w sprawach, w których wymagana jest jego obecność, z zachowaniem przepisów prawa dotyczących wnoszenia apelacji37.
W procesie karnym, który ma zawsze charakter publiczny, koniecznymi
uczestnikami procesu karnego jest sędzia kościelny oraz strony sporu, tj. rzecznik
sprawiedliwości oraz strona pozwana, która odpowiada za czyn przestępczy.
Rzecznik, który jest publicznym oskarżycielem pełni tutaj rolę strony powodowej
wnosząc oskarżenie przeciwko sprawcy przestępstwa38, tj. przedkłada sędziemu
pisemny wniosek o rozpoczęcie postępowania karnego przed sądem przeciwko
określonej osobie. Nikt inny poza rzecznikiem nie może wnieść do sądu aktu
oskarżenia. Przed wniesieniem skargi karnej sam rzecznik może przedłożyć biskupowi ewentualne argumenty przeciwko wszczęciu procesu karnego (np.
oskarżony nie popełnił przestępstwa czy istnieje przeświadczenie, iż oskarżony
wystarczająco naprawił zgorszenie i zadośćuczynił sprawiedliwości). Rzecznik
sprawiedliwości ma również prawo do zgłaszania środków dowodowych na równi z oskarżonym39. Bierze udział w dyskusji nad sprawą40, czyli przedstawienia
swoje stanowisko w toczącej się sprawie. Zgodnie z przepisami prawa, rzecznik
sprawiedliwości ma prawo ponownej repliki na odpowiedzi stron41. Ilekroć uważa, iż nie naprawiono zgorszenia lub nie przywrócono sprawiedliwości w należyty sposób, ma moralny obowiązek apelować od wyroku42.
Rzecznik sprawiedliwości bierze również udział w kanonicznych procesach małżeńskim, ponieważ kwestia obrony małżeństwa należy w szczególny
sposób do dobra publicznego Kościoła43. Zgodnie z kan. 1060 Kodeksu Prawa
35

A. Dzięga, Zasada poszukiwania prawdy obiektywnej, [w:] Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia, t. 4, red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007, s. 176.
36
KPK 1983, kan. 1561.
37
KPK 1983, kan. 1628-1629.
38
KPK 1983, kan. 1721: „ § 1. Jeżeli ordynariusz zadecydował, że należy wszcząć
proces karny, przekazuje akta dochodzenia rzecznikowi sprawiedliwości, który powinien
przedstawić sędziemu oskarżenie, według przepisu kan. 1502 i 1504; § 2. Przed wyższym
trybunałem, rolę powoda pełni rzecznik sprawiedliwości, ustanowiony przy tym trybunale”. Osoby prywatne mogą tylko donieść o tym przestępstwie właściwemu przełożonemu.
39
KPK 1983, kan. 1533.
40
KPK 1983, kan. 1601.
41
KPK 1983, kan. 1603 § 3.
42
KPK 1983, kan. 1727 § 2.
43
Dobro publiczne wiąże się z zachowaniem ustaw kościelnych, które z natury rzeczy stanowią „ordinatio rationis ad bonum commune”. Por. Z. Suchecki, Rola promotora
sprawiedliwości w procesie karnym, [w:] Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi
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Kanonicznego małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego też w przypadku wątpliwości należy przyjąć domniemanie, że zostało ważnie zawarte do
czasu aż udowodni się coś innego44. Pod pojęciem procesu małżeńskiego należy
rozumieć sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kan. 1671-1691), o
separację małżonków (kan. 1692-1696), a także proces o uzyskanie dyspensy od
małżeństwa zawartego lecz niedopełnionego (kan. 1697-1076) oraz o domniemaną śmierć współmałżonka (kan. 1707). Przed wejściem w życie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego małżonek nie miał prawa zaskarżenia swojego małżeństwa, jeśli był bezpośrednią i zawinioną przyczyną jego nieważności 45. Małżonek pozbawiony prawa zaskarżenia małżeństwa niejako przekazywał sprawę w
fachowe ręce rzecznika sprawiedliwości46. Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego
uprościł zasady zaskarżenia małżeństwa47. Nie stawia on małżonkowi pragnącemu zaskarżyć swoje małżeństwo żadnych warunków48. Prawa zaskarżenia małżeństwa pozbawione są osoby trzecie, a także rodzice obojga małżonków.
Oprócz małżonków małżeństwo może zaskarżyć rzecznik sprawiedliwości. Nie
wystarczy sama możliwość udowodnienia nieważności danego małżeństwa49.
Wniesienie pisma skargowego do trybunału kościelnego przez rzecznika sprawiedliwości zostało uzależnione od dwóch czynników – od rozgłoszenia nieważności małżeństwa w miejscu stałego lub tymczasowego pobytu małżonków, połączonego zazwyczaj ze zgorszeniem wiernych oraz od wystąpienia okoliczności,
gdy uważnienie małżeństwa jest niemożliwe lub niewskazane 50. Uważnienie jest
niemożliwe, jeżeli od zaistniałej przeszkody nie udziela się dyspensy, albo przeszkoda nie ustanie51. Wniesienie skargi przez rzecznika sprawiedliwości stanowi

Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 578.
44
KPK 1983, kan. 1060. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, s. 784.
45
KPK 1917, kan. 1971 § 1, 1°.
46
T. Pawluk, Procesy małżeńskie w świetle Kodeksu Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 3-4 (1984), s. 93-94.
47
J. Gręźlikowski, Czy w Kościele są rozwody? Informator dla wnoszących sprawę o
nieważności małżeństwa, Włocławek 2001.
48
KPK 1983, kan. 1674, 1°.
49
Najczęstszym powodem orzekania nieważności małżeństwa jest niezdolność do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Chodzi o
wszelkiego rodzaju patologie osobowości, począwszy od głębokiej niedojrzałości, skończywszy na alkoholizmie, uzależnieniach. Są to patologie tak zniekształcające osobowość, że człowiek nie jest w stanie wypełniać obowiązków małżeńskich i budować normalnej rodziny. Czasami ta przyczyna jest błędnie utożsamiana z niezgodnością charakterów, jak przy rozwodzie. Nie chodzi tu jednak o charakter człowieka, nad którym można pracować, lecz o defekty osobowości.
50
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996, s. 228-236.
51
W. Kiwior, Strony procesowe, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej…, s. 154.
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sytuację nadzwyczajną52. Dopóki nieważność nie zostanie rozgłoszona, sprawa
jest przedmiotem zabiegów duszpasterskich proboszcza lub spowiednika. Zabiegi
duszpasterskie zmierzające do uważnienia małżeństwa i pogodzenia stron obowiązany jest podjąć również rzecznik sprawiedliwości. Dopiero bezskuteczność
tych zabiegów może go upoważnić do wniesienia skargi. Rzecznik sprawiedliwości zwykle zaskarża rozgłoszone małżeństwo bigamiczne, jeśli małżonek,
który zawarł je w dobrej wierze, nie zamierza sam wystąpić w charakterze powoda53. Rzecznik sprawiedliwości posiada uprawnienia także w postępowaniu
dowodowym: ma prawo do obecności przy przesłuchaniu stron, świadków i biegłych sądowych. Może również przeglądać akta sprawy, choćby nie były jeszcze
ogłoszone; ma też prawo zapoznać się z dokumentami przedstawionymi przez
strony.
W sprawach o separację małżonków udział rzecznika jest obligatoryjny.
Separacja (rozdzielenie) to zerwanie lub zaniechanie wspólnoty życia dwojga
małżonków przy dalszym trwaniu zawartego małżeństwa 54. Prawodawca w kan.
1151 ogólnie stwierdza, że na małżonkach ciąży obowiązek, ale i prawo zachowania wspólnoty małżeńskiej (wspólne zamieszkanie, stół i łoże), chyba że
usprawiedliwia ich zgodna z prawem przyczyna55. Powód, prosząc o separację na
czas nieograniczony może zgłosić następujące powody: cudzołóstwo małżonka,
odmienność charakterów, brak obowiązkowości w stosunku do dzieci, brak pozytywnego wpływu wychowawczego w stosunku do dzieci, powierzanie całego
gospodarstwa osobie trzeciej, interesowanie się wyłącznie kontaktami towarzyskimi56. Separacja jest instytucją niezwykle pozytywną, ponieważ jej orzeczenie
nie niweczy małżeństwa, ale daje małżonkom szansę ratowania ich związku 57.
Podsumowanie
Ustanowienie rzecznika sprawiedliwości w każdej diecezji nakazywał także Kodeks Pio-Benedyktyński z 1917 r.58 Celem działania rzecznika jest troska o
dobra Kościoła, naprawa naruszonego porządku publicznego. Rzecznik działa
zawsze w imieniu i dla Kościoła. Obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego w
stosunku do poprzedniego Kodeksu wprowadził nieliczne zmiany wobec kandydatów na ten urząd: dopuścił do pełnienia tego urzędu osoby świeckie (również
kobiety), podniósł kwalifikacje naukowe. Nadal kandydat powinien cieszyć się
52

Tamże.
P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Toruń 2000, s. 298-299.
54
Tamże, s. 246.
55
KPK 1983, kan. 1151.
56
S. Paździor, Separacja w orzecznictwie sądu biskupiego w Lublinie, [w:] Kościelne prawo
procesowe. Materiały i studia, t. 3, red. A. Dzięga, M. Wróbel, Lublin 2003, s. 214.
57
M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Lublin 2007,
s. 203. Zob. także W. Góralski, O właściwe rozumienie separacji małżeńskiej, „Niedziela” 42 (1999) nr 8, s. 6.
58
KPK 1917, kan. 1586.
53
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dobrym imieniem. Rzecznik sprawiedliwości bierze udział w każdej sprawie
karnej, natomiast w sprawach spornych tylko w przypadkach wskazanych przez
ustawę, jak również w procesie małżeńskim.
Summary
The share of the promoter of justice in the canonical processes of marriage
The office of the promoter of justice has been known in canon law for a
long time. It was established by the Church in order to protect effectively endangered common good, and the good of the faithful. In the Polish law, it corresponds to the office of prosecutor. Performing a public office in the Church, the
proponent of justice works in the name of prosecutor to avoid or end any scandals among the faithful, as well as to protect the justice and to respect the law.
The protection of the common good should be understood as a defense against
any actions against the detriment of the Church.
The promoter of justice is also involved in the canonical processes of marriage, because the protection of marriage is, in a special way, the common good
of the Church. The term of process of marriage should be understood as the cases
to declare the nullity of marriage (c. 1671-1691), the separation of spouses (c.
1692-1696), as well as the process of obtaining a dispensation from the marriage
contracted but not consummated (c. 1697-1076), and the presumed death of a
spouse (c. 1707).
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Beata Kociołek (PCz)
Samorządowa Karta Dużych Rodzin a polityka prorodzinna w Polsce
Wprowadzenie
Od wielu lat polityka prorodzinna stanowi w Polsce kluczowy nurt niezliczonych dysput publicznych. Niestety temat rodziny i wsparcia publicznego w
procesie spełniania przez nią wszystkich społecznie ważnych funkcji 1 pojawia się
zazwyczaj w kontekście politycznym, a w tej korelacji droga od projektu do jego
realizacji jest zawsze długa i trudna. Zatem, aby osiągnąć cel – dobry byt rodziny
w Polsce - konieczna jest prawdziwa determinacja wielu stron - uczestników
życia publicznego2. Szczególna rola przypadła tu samorządom lokalnym. Gminy
i powiaty pełnią zasadniczą rolę w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Obok wskazanych jednostek samorządu terytorialnego, istotną rolę w działaniach
prorodzinnych pełnią przedsiębiorcy. Afirmując wartość rodziny, solidaryzują się
z beneficjentami działań prorodzinnych, ponosząc społeczną odpowiedzialność
za kształt ładu publicznego wszędzie tam, gdzie prowadzą działalność produkcyjno-usługową. Nie mniej ważna jest postawa samych beneficjentów3. Społeczne zaangażowanie zarówno rodzin wielodzietnych, jak też tworzonych przez nie
grup, głównie o charakterze stowarzyszeń, jest niezastąpiona w procesie wypracowywania skutecznych modeli polityki prorodzinnej, w których rodzina, a
szczególnie duża rodzina, powinna być postrzegana i traktowana jak bogactwo
narodu, nie jak patologia4. Samorządowa Karta Dużych Rodzin stanowi właśnie
takie narzędzie lokalnej polityki prorodzinnej, które służy już rodzinom wielodzietnym w wielu gminach i powiatach.
2. Samorządowa Karta Dużych Rodzin w działaniach prorodzinnych
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, służebna rola państwa i
jego agend wymaga w pierwszej kolejności, aby gmina jako jednostka publiczna,
terytorialnie i kompetencyjnie najbliższa obywatelowi, stanowiła wsparcie dla
1

A. Dragan., Sz. Woronowicz (red.), Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w
niektórych państwach Unii Europejskiej, Raport Biura Analiz i Dokumentacji Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
2
Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Dobry
Klimat dla Rodziny, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
3
Por. B. Lewenstein., M. Theiss., Kapitał społeczny, lokalne społeczeństwo obywatelskie, aktywizacja: zachodnie koncepcje, polskie doświadczenia, [w] Kościański A.,
Misztal W. (red.) Społeczeństwo obywatelskie między ideą a praktyką, Wydawnictwo
IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 114-115.
4
Postulaty na rzecz polityki prorodzinnej w Polsce Związku Dużych Rodzin „Trzy
Plus”, Stowarzyszenie Dużych Rodzin Trzy Plus, Warszawa 2013.
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podmiotów mniejszych tj. jednostek i ich grup społecznych, w tym wspólnot
rodzinnych, które nie są w stanie zrealizować samodzielnie wszystkich swoich
potrzeb życiowych. Należy podkreślić, że pomocniczość nie może polegać na
zastępowaniu, czy wyręczaniu przez państwo samych zainteresowanych. Władze
samorządowe winny faktycznie wspierać swoich mieszkańców-beneficjentów
przy uwzględnieniu lokalnej specyfiki i faktycznych możliwości danej samorządowej jednostki terytorialnej. Nie chodzi tu o pomoc doraźną, ale długofalową,
która nie tworzy spolegliwych czy roszczeniowych grup beneficjentów, ale tworzy warunki sprzyjające rozwojowi wszystkich członków rodzin w różnych
płaszczyznach życia społecznego.
Wśród zadań, jakie ustawodawca przekazał gminom jako tzw. zadania
własne, a więc stricte gminne, bo stanowiące sens jej istnienia, jest obowiązek
zaspokajania potrzeb zbiorowych konkretnej wspólnoty samorządowej. Szczególne miejsce zajmuje tu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
prowadzenie polityki prorodzinnej (odpowiednio art. 7 ust.1 pkt. 6a oraz pkt. 16
ustawy o samorządzie gminnym5, odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt. 3a oraz pkt. 4
ustawy o samorządzie powiatowym6, odpowiednio art. 14 ust.1 pkt. 4a oraz pkt.
5 ustawy o województwie samorządowym7).
Ze względu na fakt, iż mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego
tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową, potrzeby jej członków, w
tym również rodzin wielodzietnych, winny być dostrzegane i skutecznie realizowane8. Oznacza to, że do władz samorządowych należy zarówno określenie celów realizowanych zadań społeczno-gospodarczych, jak też wybór metod i środków ich realizacji. W konsekwencji można postawić tezę, w myśl której im skuteczniejsze zarządzanie w jednostce samorządowej, tym lepsza jakość życia jej
mieszkańców. Obecnie działania samorządów terytorialnych nie oznaczają bowiem prostego wypełniania instrukcji9. Wymagają od lokalnych władz permanentnej aktywności i kreatywności, aby osiągnąć cel fundamentalny, określany
również jako strategiczny, jakim jest rozwój lokalny. Niewątpliwie można mówić tu o sztuce administrowania10. Władze samorządowe, pełniąc rolę służebną
wobec członków wspólnoty terytorialnej, biorą czynny udział w rozwiązywaniu
5

Ustawa z dn. 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594z
późn. zm.
6
Ustawa z dn. 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym tj. Dz.U. z 2013r. poz.
595 z późn. zm.
7
Ustawa z dn. 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa tj. Dz.U. z 2013r. poz.
596 z późn. zm.
8
Durasiewicz A, Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów
UE, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Radom 2012, s. 152.
9
O. E. Hughes., Public Management and Administration. An Introduction, The
Macmillan Press Ltd., London 1994, s.60.
10
M. Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2011, s. 39.
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faktycznych problemów mieszkańców danego obszaru. Dla tych ostatnich, niezwykle istotna jest skuteczność prowadzonych działań. Stąd władze samorządowe zmuszone są do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań, często nawet
pionierskich form działania, prowadzących do osiągnięcia konkretnych celów i
charakteryzujących się należytą efektywnością11.
Jednym z tych nowatorskich rozwiązań władz samorządowych jest Samorządowa Karta Dużych Rodzin (SKDR). Badania przeprowadzone przez Autorkę
wskazują, że SKDR jest takim narzędziem zarządzania publicznego, które sprzyja otwarciu samorządów lokalnych na aktualne potrzeby ich członków oraz wyzwania przyszłości. Wśród nich niezwykle istotne są problemy demograficzne.
3. Samorządowa Karta Dużych Rodzin – istota, cel, funkcjonowanie
Samorządowa Karta Dużych Rodzin jest wciąż jeszcze nowym narzędziem wykorzystywanym w lokalnej polityce prorodzinnej w Polsce. Idea Karty
narodziła się we Francji, gdzie już w 1921 roku wprowadzono liczne udogodnienia dla rodzin wielodzietnych, aby wesprzeć je w codziennym życiu. W Polsce
po raz pierwszy Karta Dużych Rodzin została wprowadzona przez samorząd
Miasta Wrocławia w 2005 roku. Obecnie funkcjonuje w blisko stu jednostkach
samorządu terytorialnego. Stąd też jej nazwa - Samorządowa Karta Dużych Rodzin. W praktyce nie spotyka się określenia „Samorządowa”. Generalnie używa
się wersji skróconej „Karta Dużej Rodziny”. Jednak te jednostki samorządu terytorialnego, które wprowadzają Kartę, dodają zazwyczaj określenie terytorium
obowiązywania np. Toruńska Karta Dużej Rodziny czy Elbląska Karta Dużej
Rodziny. Abstrahując od nazewnictwa, należy podnieść, iż obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania beneficjentów tym rodzajem działań prowadzonych w ramach polityki prorodzinnej w Polsce. Taki stan potwierdza potrzebę
otwarcia się władz publicznych na ten nowy instrument polityki prorodzinnej
jakim jest SKDR z uwagi na wzrost skuteczności działań prorodzinnych wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym trybie. Słuszność lub fiasko wspomnianej hipotezy będziemy mogli potwierdzić za kilka lat, weryfikując
stopień realizacji celów, którym ma służyć Karta.
Cel
Głównym celem Karty jest wsparcie rodzin wielodzietnych, czyli rodzin
wychowujących kilkoro dzieci. Aby skorzystać z preferencyjnych warunków
oferowanych przez władze lokalne w ramach SKDR, w rodzinie powinno być
minimum troje dzieci 12 w wieku do 18 lat (lub 24 jeśli dalej się uczą) i zamieszkiwać na wyznaczonym terytorium, objętym właściwością danej jednostki samorządu terytorialnego. Przeprowadzone przez Autorkę badania dokumentów
11

E. Wjciechowski., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin,
2012, s. 15.
12
Wiele samorządów terytorialnych, oferuje w ramach SKDR szczególne preferencje
rodzinom z czwórką lub piątką dzieci (i więcej).
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wprowadzających SKDR wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego chcą
dzięki Karcie promować rodziny wielodzietne i kształtować pozytywny wizerunek rodziny wielodzietnej w społeczności lokalnej. Duża rodzina jest wielką
wartością dla narodu i nie może być traktowana w kategoriach patologii. Jednak,
aby tak się stało niezbędne jest wsparcie władz publicznych w realizacji podstawowych funkcji rodziny, poprzez poprawę jej warunków życia, wzmocnienie
kondycji psychofizycznej rodzin, wzmocnienie roli rodziny w procesie wychowania dziecka oraz zwiększenie szans dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Wprowadzenie SKDR ma również zachęcać do kreatywnego, kulturalnego
i wspólnego (rodzinnego) spędzania wolnego czasu poprzez ułatwienie dostępu
do dóbr i instytucji kultury, obiektów i urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych.
Bezsprzecznie kluczowy jest również, tak bardzo oczekiwany i pożądany,
wzrost wskaźnika demograficznego. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego
na rok 2030 nie pozostawiają złudzeń, że mamy do czynienia z poważnym kryzysem demograficznym13. Zatem wsparcie dużych rodzin przez państwo i jego
agendy wiąże się nie tylko z dostrzeżeniem przez administrację publiczną trudów
związanych z wychowaniem dzieci, ale jest również szansą na wzrost dzietności
w Polsce.
Istota
Istotą SKDR jest system ulg i zwolnień dla rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na obszarze danej jednostki samorządowej (gmina, powiat, województwo), który ma ułatwić, a często nawet umożliwić członkom ich rodzin,
dostęp do licznych usług publicznych.
Po pierwsze oznacza to, że zakres preferencji nie jest zgeneralizowany na
obszarze całego kraju. Zarówno wprowadzenie Karty, jak też zakres ulg (zwolnień) i ich rodzaj, pozostaje każdorazowo w gestii władz publicznych konkretnej
samorządowej jednostki terytorialnej. Najczęściej jest to gmina, która ze względu
na swój status wyrażający się m.in. w bezpośredniej bliskości wobec obywateli,
może i powinna realizować konstytucyjny zapis art. 71 postulujący, iż Państwo w
swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne
i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych14.
Gwarancje ustawy zasadniczej potwierdzają zapisy ustaw samorządowych normujących działalność gminny, powiatu i województwa samorządowego, co już
zostało podniesione w rozważaniach Autorki15. Troska o rodzinę wpisana jest
również w strategie rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, co potwierdziła analiza tych dokumentów przeprowadzona przez Autorkę w
wybranych gminach.
13

http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza.aspx
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r.Dz.U.Nr 78, poz.
483 z późn. zm.
15
Por. przypisy 5,6 i 7 niniejszego artykułu.
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Po drugie, zakres przedmiotowy SKDR odpowiada in generali celom polityki prorodzinnej jakie stawia sobie dana jednostka samorządu terytorialnego
wprowadzająca Kartę oraz jest „filtrowany” sitem zasobów i możliwości finansowych konkretnej jednostki. W ramach Karty, najczęściej stosowane są ulgi (lub
zwolnienia) w zakresie korzystania z usług świadczonych przez samorządowe
instytucje kultury, instytucje oświatowo-edukacyjne i sportowo-rekreacyjne.
Dodatkowo wprowadzane są ulgi lub zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej, za pobyt dziecka w przedszkolu czy żłobku, za uczestnictwo w
lokalnych programach edukacyjnych, wywóz śmieci, poradnictwo pedagogicznopsychologiczne, poradnictwo prawne, wypoczynek dzieci i młodzieży. Ważna
grupa ulg (lub zwolnień) dotyczy korzystania z obiektów sportowych jak pływalnie, boiska, lodowiska czy hale sportowe.
Funkcjonowanie
Różny jest również poziom ulg. Generalnie waha się on pomiędzy 10% a
30%, rzadziej wzrasta do 50% obowiązującej lokalnie stawki. Na większe ulgi
lub zwolnienia mogą liczyć rodziny wychowujące czwórkę i więcej dzieci. Rodziny z mniejszą ilością dzieci -minimum troje - partycypują w kosztach usług
świadczonych przez władze samorządowe w większym zakresie. Z wywiadów
przeprowadzonych przez Autorkę wynika, że obniżenie kosztów korzystania z
usług publicznych wpływa na wzrost zainteresowania nimi przez mieszkańców
danej jednostki – tu członków rodzin wielodzietnych. W budżecie dużej rodziny
nie zawsze można wygospodarować środki na wyjście na basen (zarówno wspólne jak i jednostkowe), do kina czy wypoczynek dzieci. Zatem partycypacja gminy w kosztach świadczonych usług publicznych jest szansą na zwiększenie jakości życia mieszkańców. Trzeba również podnieść, iż wprowadzenie ulg może być
opłacalne dla gminy również finansowo. Bezsprzecznie korzystniejsza jest sytuacja kiedy na basen uczęszcza 50 osób tygodniowo niż 5, nawet przy obniżeniu
cen biletów. Koszty związane z utrzymaniem obiektu (utrzymanie budynku, zatrudnienie obsługi, ochrona) są stałe i gmina musi je ponieść bez względu na
ilość korzystających osób.
Warunkiem sukcesu SKDR, w wymiarze administracyjnym i rodzinnym,
jest jednak właściwa promocja Karty i rzeczywiste udogodnienia dla członków
dużych rodzin. Trudno spodziewać się sukcesu w jakiejkolwiek płaszczyźnie
wyznaczonej przez cel Karty, przy szczątkowym zainteresowaniu potencjalnych
klientów-beneficjentów. Jednostki samorządu terytorialnego wprowadzające
Kartę winny rozważyć model jej funkcjonowania, począwszy od obsługi klienta
– konkretny wydział urzędu gminy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, podmiot zewnętrzny (związany z działaniami na rzecz rodziny), poprzez system ulg i
zwolnień możliwy do zrealizowania na danym terenie i odpowiadający potrzebom konkretnej grupy mieszkańców – tu członków dużych, skończywszy na
praktycznych aspektach projektu – np. ilości blankietów upoważniających do ulg
wydawanych konkretnej rodzinie (1 sztuka czy 5 sztuk dla każdego członka pięcioosobowej rodziny). Wiele jednostek samorządu terytorialnego prowadzi spe-
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cjalne kampanie służące promocji Karty. Informacje o zakresie ulg i zwolnień
oraz trybie włączenia się w program, są zamieszczone na stronach internetowych
poszczególnych samorządów terytorialnych. Również użytkownicy portali społecznościowych mogą bez trudu dotrzeć do informacji na temat Karty.
Bez wątpienia, promocja SKDR będzie tym skuteczniejsza, im szersze i
bardziej realne – tj. odpowiadające aktualnym potrzebom i oczekiwaniom dużych
rodzin – będzie wsparcie potencjalnych beneficjentów. Wachlarz ulg i zwolnień
proponowany przez jednostki samorządu terytorialnego, poszerzany jest ofertą
partnerów Karty. Rekrutują się oni z kręgu lokalnych przedsiębiorców, którzy
podzielając wartości jakim służy SKDR świadczą upusty na swoje produkty i
usługi tym rodzinom, które włączą się do projektu. Analiza partnerów SKDR w
wybranych gminach potwierdza, iż jej beneficjenci korzystają z szerokiego wachlarza ofert. Są wśród nich m.in. szkoły językowe, prywatne przedszkola i żłobki, szkoły tańca, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni i
zimowy, zajęcia plastyczne, instrumentalne, teatralne, szachowe, usługi fryzjerskie, usługi lekarskie (różnych specjalizacji najczęściej usługi lekarzy stomatologów i okulistów), usługi farmaceutyczne, sprzedaż artykułów niezbędnych w
gospodarstwie domowym (wyposażenie, produkty przemysłowe, artykuły spożywcze), zajęcia w klubach fitness, bawialniach dla dzieci, restauracjach, księgarniach czy aqua parkach.
Zakończenie i wnioski
„Duża rodzina to nie problem – to rozwiązanie” głosi hasło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus promujące duże rodziny16. Problem rodziny winien mieć
obecnie wymiar strategiczny. Duża rodzina nie jest równoznaczna z patologią.
To ona jest właśnie szansą na rozwój dla całego społeczeństwa17. W konsekwencji, organy administracji publicznej winny otworzyć się na realne wsparcie rodziny, w tym SKDR. Działalność lokalnych instytucji pomocowych, wśród nich Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej- nie realizuje ustawowego nakazu
wsparcia rodzin, szczególnie wielodzietnych, w sposób zadowalający. Działania
lokalnych ośrodków pomocy społecznej najczęściej kwalifikowane są z pomocą
dla osób z marginesu społecznego, dla których ważne jest jedynie przetrwanie.
SKDR promuje swoich beneficjentów. Władze samorządowe wprowadzając
Kartę uznają nie tylko potrzeby bytowe ale również intelektualne i kulturalne
swoich beneficjentów. Wspierając rozwój członków dużych rodzin, pozytywnie
wpływają na całą społeczność lokalną. W perspektywie najbliższych kilkunastu,
a z pewnością kilkudziesięciu lat, będzie mieć to swoje pozytywne reperkusje w
wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Trudna sytuacja demograficzna Polski jest poważnym problemem dla nas wszystkich. Niski wskaźnik
16

http://www.3plus.pl/
Raport Duże Rodziny bogactwem i nadzieją Polski, Materiały z Konferencji Sejm
RP 2009, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2009
17
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dzietności nie gwarantuje zastępowalności pokoleń18. Kondycja materialna polskich rodzin wielodzietnych jest wiąż niezadowalająca. Zdecydowana większość
rodzin wielodzietnych potrzebuje realnego wsparcia władz publicznych zarówno
na szczeblu lokalnym jak i regionalnym. Beneficjenci postulują rozszerzenie
preferencyjnych warunków dla rodzin wielodzietnych również w wymiarze krajowym. W pierwszych dniach czerwca 2014roku rząd planuje wprowadzenie
programu ogólnopolskiej karty dużych rodzin, co będzie kolejnym ważnym krokiem tworzącym dobry klimat dla rodziny w Polsce. Polityka prorodzinna to
inwestycja na wiele lat. Nie jest problemem jednej opcji politycznej ani jednej
kadencji władz publicznych. Wielkoduszność dużych rodzin, uznających wychowanie dzieci za swoją misję życiową, zasługuje na realne wsparcie władz
publicznych.
Streszczenie
Każde współczesne społeczeństwo demokratyczne dąży nie tylko do
poprawy obowiązującego ładu publicznego ale także do rozwoju społeczeństwa
jako całości. Ta sytuacja stwarza nowe wyzwania dla władz publicznych
wszystkich szczebli, zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym a także
krajowym. W procesie rozwoju społecznego zasadniczą rolę pełnią jednostki
samorządu terytorialnego. To w ich misję ustawodawca wpisał obowiązek
zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców i ich grup. Podejmowanie
działań, mających na celu skuteczne rozwiązywanie aktualnych problemów
obywateli, wymaga ciągłej aktywności i kreatywności organów administracji
publicznej. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest Karta Dużych Rodzin zwana
również ‘Samorządową’ ze względu na podmiot wprowadzający. Obecnie Karta
funkcjonuje w blisko stu jednostkach samorządu terytorialnego, a
zainteresowanie tym instrumentem działań prorodzinnych nie słabnie.
Abstract
The Self-Government Large Families’ Card and family policies in local
government units in Poland
Every modern democratic society seeks not only to improve existing public
order but also to society as a whole. This situation poses new challenges for
public authorities at all levels, both at the local, regional and national level as
well. In the process of social development, local government units play a crucial
role. In their mission legislature entered the obligation to meet the needs of
residents and their groups. Taking steps to effectively solve current social
problems of citizens requires constant activity and creativity of public
administration. One of the solutions is The Large Families’ Card also called 'SelfGovernment' due to the entity placing. Currently the Card operates in nearly a
18

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009
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hundred units of local government and interest in this instrument of familyfriendly activities unabated.
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Paweł Kędziora (RP)
Sposoby ustalania ojcostwa w prawie polskim
Wstęp
Ojcostwo jako relacja rodzicielska to co do zasady jedna z podstawowych
więzi, jaką nawiązuje człowiek podczas swojego życia. Pomimo, iż nie zawsze
jest ona możliwa do nawiązania lub zrealizowania, z całą pewnością stanowi ona
jedną z podstawowych relacji, na których opiera się i indywidualny rozwój człowieka i prawidłowy rozwój społeczeństw. Relacja ta, z uwagi na jej doniosłość
stać się musiała również przedmiotem odpowiednich uregulowań prawnych.
Kompleks zagadnień prawnych, dotyczących tematyki ojcostwa został przede
wszystkim zamieszczony w art. 62 – 86 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej KRO)1. W ramach tych unormowań szczególne miejsce zajmują normy dotyczące sposobów i form ustalania ojcostwa. Jest
to w pełni uzasadnione, w szczególności z uwagi na fakt, iż ustalenie ojcostwa
jest ustaleniem elementów stanu cywilnego człowieka i wywiera ogromny
wpływ na całe jego życie. Ponadto, jak słusznie podkreśla się w orzecznictwie i
doktrynie prawa, ojcostwo faktyczne nie zawsze tożsame jest ojcostwu prawnemu, a odróżnienie tych dwóch pojęć ma zasadnicze znaczenie. Ojcostwo faktyczne powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i jako fakt trwa aż do śmierci.
Ojcostwo natomiast w rozumieniu prawa (ojcostwo prawne) powstaje na skutek
określonych zdarzeń prawnych, określonych przepisami ustawy. Dla rozstrzygnięcia jednak, czy dany mężczyzna ma prawa i obowiązki rodzicielskie, a więc
jest ojcem w rozumieniu prawa, nie wystarczy ustalenie ojcostwa faktycznego, a
musi nastąpić określone zdarzenie, które zwiąże prawną relacją ojcostwa określonego mężczyznę z określonym dzieckiem. Stąd prawne ustalenie relacji ojcostwa ma znaczenie podstawowe w życiu każdego człowieka. Zadaniem niniejszej
publikacji jest przybliżenie prawnych form ustalania ojcostwa w polskim prawie
rodzinnym. W ramach tego opracowania przedstawione zostaną trzy przewidziane przez ustawodawcę sposoby ustalania ojcostwa: domniemanie ojcostwa męża
matki w przypadku dzieci narodzonych w czasie trwania małżeństwa, uznanie
ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego oraz sądowe ustalenie ojcostwa.
1. Ustalanie ojcostwa dziecka narodzonego w małżeństwie
Zasadniczym elementem, od którego zależy sposób ustalania relacji ojcostwa, jest stan cywilny matki. Od niego bowiem zależy w pierwszej kolejności
sposób, w jaki prawo przewiduje ustalanie tej szczególnej więzi prawnej łączącej
mężczyznę z dzieckiem. W tym zakresie podstawową rolę spełnia unormowanie
1

Tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 788 z późn. zm.
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zawarte w art. 62 § 1 i 2 KRO, zgodnie z którym „§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się
w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub
unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania
tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. §2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od
ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego
małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.” Zasadniczym więc elementem konstrukcji tego unormowania są domniemania prawne, o
charakterze podstawowym i dodatkowym. Domniemaniem podstawowym jest to,
iż ojcem dziecka jest mąż jego matki. Domniemania dodatkowe, polegają na
przyjęciu iż:
1) po upływie 300 dni obowiązuje domniemanie, iż ojcem dziecka nie jest
były mąż matki;
2) przed upływem 300 dni obowiązuje domniemanie, iż ojcem dziecka jest
były mąż matki, chyba że matka zawarła drugie małżeństwo, wówczas
3) obowiązuje domniemanie, iż ojcem dziecka jest drugi mąż matki.
Jeżeli więc dziecko urodziło się poza małżeństwem, to decydujące znaczenie dla zastosowania domniemania dodatkowego ma czas urodzenia się
dziecka. Ustawowo granicznym okresem jest tu okres 300 dni2. Ratio legis takiego ujęcia wyraża się w założeniu, że małżonkowie w czasie trwania małżeństwa,
choćby w „ostatniej jego dobie”, obcowali ze sobą cieleśnie, a także przekonanie,
iż małżeństwo jest najlepszym środowiskiem do prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka. Stąd cechą charakterystyczną unormowania zawartego w art.
62 KRO jest to, że ustawodawca nie przesądza kto w rzeczywistości jest ojcem
biologicznym dziecka pochodzącego z małżeństwa. W takim ujęciu wyraża się
ogólna konstrukcja prawna domniemania opartego na małżeństwie męża (ojca) i
matki „domniemanego” dziecka jako „pochodzącego z małżeństwa”3. Urodzenie
się dziecka w czasie trwania małżeństwa ze skutkami domniemania prawnego z
art. 62 § 1 KRO obejmuje więc każdy wypadek urodzenia się dziecka po zawarciu małżeństwa, przy czym małżeństwo musi być zawarte zgodnie z treścią art. 1
KRO. Domniemanie przewidziane w art. 62 § 1 wywiera skutki prawne przez
sam fakt urodzenia się dziecka w okresie wymienionym w tym przepisie, a więc
przez cały „czas trwania małżeństwa”, oznaczający okres od chwili zawarcia
małżeństwa (domniemanie zachodzi chociażby dziecko narodziło się dzień po
zawarciu małżeństwa), aż do momentu jego ustania lub unieważnienia4.
2

Zob. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 468.
Zob. K. Piasecki [w:] H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki,
M. Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis 2011, art. 62,
Lexis.pl, dostęp z dnia 12 czerwca 2014 r.
4
Ustanie małżeństwa w prawie polskim może nastąpić co do zasady na skutek
śmierci jednego z małżonków, prawomocnego orzeczenia rozwodu lub uznania jednego z
małżonków za zmarłego. Takie same skutki pociąga za sobą również prawomocne unieważnienie małżeństwa, które ustawodawca wymienia osobno obok „ustania” małżeństwa.
3
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Domniemanie prawne z art. 61 § 1 KRO zaliczane jest do domniemań
prawnych kwalifikowanych, co oznacza, że ustawodawca wprowadził szczególne
wymogi co do jego obalenia. Taki też charakter ma art. 62 § 3 KRO, który dopuszcza obalenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki tylko na
skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa5. Zgodnie z treścią art. 63 KRO:
„Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu
miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie
później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.” Z powództwem o
zaprzeczenie ojcostwa swego męża wystąpić może również matka dziecka – w
ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka (art. 69 § 1 KRO), a także dziecko
po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności (art. 70 § 1 KRO). Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka (art. 71 KRO). Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa
nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego
domniemania, że dziecko od niego pochodzi6. Wyrok uwzględniający powództwo o zaprzeczenie ojcostwa zawiera: a) w swej podstawie faktycznej - ustalenie
obejmujące okres wsteczny do urodzenia się dziecka, że mąż matki nie jest ojcem biologicznym jej dziecka, b) w swej sentencji - uchylenie z mocą na przyszłość (ex nunc) prawnego stosunku ojcostwa7. Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża matki stwierdza więc ze skutkiem
wstecznym (ex tunc), że nigdy nie istniał stosunek prawnorodzinny pokrewieństwa między mężem matki i jej dzieckiem. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę,
iż wyrok taki przewiduje skutek wsteczny jedynie w tym znaczeniu, że mężczyzna ten nie może być uważany za ojca dziecka od chwili jego poczęcia. Skutki
wsteczne takiego wyroku, jak słusznie się podkreśla się w doktrynie, nie rozciągają się na inne stosunki prawne wynikające z ojcostwa, w szczególności obowiązki alimentacyjne czy uprawnienie do reprezentacji dziecka. Jak słusznie
podkreśla K. Gromek, gdyby bowiem przyjąć, że wyrok zaprzeczający ojcostwu
działa ex tunc także w zakresie realizowanych już uprawnień, jak również obowiązków rodzicielskich, to prowadziłoby to do społecznie szkodliwych i
sprzecznych z założeniami KRO następstw. Przykładowo wiązałoby się z przyznaniem byłemu ojcu prawnemu dziecka żony i mężowi matki prawa do zwrotu
wszelkich świadczeń spełnionych zgodnie z obowiązkiem na rzecz rodziny i
należącego do niej dziecka, a także stanowiłoby o uznaniu za bezskuteczne
wszelkich czynności prawnych, w których reprezentował on dziecko jako jego
przedstawiciel ustawowy8.
5

Zob. G. Jędrejek, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo.
Komentarz do art. 617-144¹, Warszawa 2014, s. 50.
6
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1422/00, LexisNexis nr 350692, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 czerwca 2014 r.
7
Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1980 r., III CZP 6/80, LexisNexis nr 301384, Lexis.pl., dostęp z dnia 12 czerwca 2014 r.
8
Zob. K. Gromek, Kodeks...,dzieł. cyt., s. 476.
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2. Uznanie dziecka
Zasadniczo odmienną sytuacją prawną w zakresie sposobu ustalania ojcostwa jest narodzenie się dziecka w okolicznościach, do których nie mają zastosowania domniemania z art. 62 KRO. W tym zakresie zastosowanie znajdzie art.
72 § 1 KRO, zgodnie z którym: „Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem
dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.”. Norma ta daje wyraz jednej z podstawowych obecnie zasad prawa
rodzinnego - zasadzie niepodzielności stanu cywilnego, zgodnie z którą dziecko
może pochodzić tylko od jednej kobiety jako matki i tylko od jednego mężczyzny jako ojca (zasada macierzyństwa jednej kobiety i ojcostwa jednego mężczyzny). Z przepisu tego bowiem jasno wynika, że dopóki ojcostwo jednego mężczyzny jest względem dziecka prawnie ustalone, ustalenie ojcostwa innego mężczyzny względem tego dziecka jest niedopuszczalne. Każdy z przewidzianych
normami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego sposobów ustalenia ojcostwa ma
więc charakter alternatywny i rozłączny9. Pierwszy ze sposobów ustalenia ojcostwa, przewidzianych normą art. 72 § 1 KRO - uznanie ojcostwa następuje, gdy
mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu
stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie
albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka
jest ten mężczyzna. Jest to więc zdarzenie prawne, na które składają się dwa
oświadczenia: oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem dziecka, oraz oświadczenie matki, potwierdzające ojcostwo uznającego mężczyzny. Są one równorzędne
pod względem mocy prawnej, ponieważ brak któregokolwiek z wymaganych
oświadczeń powoduje, że akt uznania nie zostaje dokonany10. Uznanie ojcostwa
może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli
uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami
polskimi (art. 73 § 1 i 4 KRO). Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa
może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej
całkowitego ubezwłasnowolnienia. (art. 77 § 1 KRO). Konsekwentnie należy
przyjąć, że przeszkodą jest tym bardziej fakt całkowitego ubezwłasnowolnienia
mężczyzny. A contrario – ani ubezwłasnowolnienie częściowe, ani podstawy do
takiego ubezwłasnowolnienia nie wykluczają skutecznego uznania ojcostwa. Już
zatem ograniczona zdolność do czynności prawnych wystarcza do złożenia
oświadczenia o uznaniu, chyba że istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia11. Uznanie ojcostwa może dotyczyć dziecka już poczętego, lecz
jeszcze nienarodzonego, przy czym nie może nastąpić po osiągnięciu przez
9

Zob. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 267.
Zob. Anna Sylwestrzak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H.
Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 575.
11
Zob. J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 211.
10
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dziecko pełnoletności (art. 75 § 1 i 76 § 1 KRO). Uznanie dziecka ma charakter
deklaratywny i działa wstecz, co wynika z deklaratoryjnego charakteru uznania.
Oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem dziecka, zawiera w sobie element woli
(intentio) oraz przyznanie faktu rzeczywistego ojcostwa, co wcale nie musi
wskazywać na istnienie ojcostwa biologicznego. Należy podkreślić, że nie jest
przewidziana żadna procedura o charakterze dowodowym, która miałaby wyjaśnić związek genetyczny między uznającym ojcostwo a dzieckiem uznanym. To
samo odpowiednio dotyczy potwierdzenia ze strony matki dziecka. W tym zakresie ustawodawca przewidział jedynie uprawnienie kierownika urzędu stanu cywilnego do odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa,
jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął on wątpliwość co do pochodzenia dziecka (art. 73 § 3 KRO). Wydaje się jednak, iż przyznanie pojedynczemu urzędnikowi uprawnienia do swobodnego wyrażania „wątpliwości co do
pochodzenia dziecka” jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym i nieprawidłowym.
Bez jasno sformułowanych kryteriów oceny tychże „wątpliwości”, a także sposobu ich weryfikowania, stanowi ono, w mojej ocenie, rozwiązanie naruszające
zasady funkcjonowania administracji publicznej w demokratycznym państwie
prawnym.
Uznanie ojcostwa jest doniosłym w skutkach zdarzeniem prawnym, które
kształtuje nową relację prawnorodzinną i wywiera szerokie skutki w zakresie
sytuacji prawnej uznawanego dziecka i uznającego ojca. Kształtuje jeden z elementów stanu cywilnego człowieka i potwierdza prawnie istniejący od chwili
urodzenia dziecka stosunek ojcostwa. Stąd złożenie oświadczenia o uznaniu
dziecka musi mieć charakter maksymalnie odpowiedzialny i stabilny. Stał się to
ratio legis między innymi unormowań w zakresie możliwości odwołania dokonanego uznania, stanowiących o możliwości zniwelowania skutków prawnych
oświadczenia o uznaniu ojcostwa jedynie w drodze orzeczenia sądu. Instrumentem do tego prowadzącym jest powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania
ojcostwa, które można wytoczyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym
mężczyzna, który uprzednio uznał dziecko, dowiedział się, że dziecko od niego
nie pochodzi (art. 78 § 1 KRO). Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania
ojcostwa może zostać wytoczone również przed matkę dziecka, jak i dziecko,
którego dotyczyło oświadczenie o uznaniu (art. 82 KRO). Wyrok unieważniający
uznanie dziecka usuwa istniejący dotychczas stosunek prawny rodzicielstwa i w
zakresie więzi prawnej ojcostwa działa ex tunc12. Równocześnie słusznie podnosi
się w orzecznictwie i doktrynie, iż podobnie jak wyrok zaprzeczający ojcostwo,
nie może on oddziaływać wstecz w zakresie skutków dokonanych świadczeń na
utrzymanie i wychowanie dziecka, spełnionych przez ojca w okresie przed ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa13. Podobny wniosek należałoby wy12

Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 91/11,
LexisNexis nr 3034726, Lexis.pl., dostęp z dnia 12 czerwca 2014 r.
13
Zob. K. Gromek, Kodeks..., dzieł. cyt., s. 522.
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snuć w zakresie skutków czynności dokonanych w okresie gdy dany mężczyzna
był przedstawicielem ustawowym dziecka.
3. Sądowe ustalenie ojcostwa
Ostatnim prawnym sposobem ustalenia pochodzenia dziecka od konkretnego mężczyzny jest ustalenie relacji ojcostwa w drodze orzeczenia sądu. Sposób
ten ma zastosowanie w sytuacji narodzin dziecka, w której nie zachodzi domniemanie prawne z artykułu 62 KRO, a ponadto nie doszło do uznania ojcostwa. Legitymację w procesie o ustalenie ojcostwa posiadają:
1) czynną
a) dziecko albo zstępni dziecka w razie jego śmierci oraz
b) jeżeli dziecko jest małoletnie:
- matka oraz
- domniemany ojciec
2) bierną
a) domniemany ojciec dziecka,
b) gdy domniemany ojciec dziecka nie żyje, kurator ustanowiony przez
sąd opiekuńczy,
c) matka i dziecko, albo
d) tylko dziecko, gdy matka nie żyje.
Nikt inny poza wymienionymi powyżej osobami nie jest legitymowany w
rozważanym zakresie. Nie ma najmniejszych wątpliwości, iż nawet organy opieki społecznej czy inne podmioty, które mogą częstokroć sprawować faktyczną
pieczę nad dzieckiem, nie mają uprawnienia do wytaczania powództwa o ustalenie ojcostwa14.
W zakresie sądowego ustalania ojcostwa zastosowanie znajduje domniemanie prawne, ustanowione normą art. 85 § 1 KRO, zgodnie z którym: „Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu
przed urodzeniem się dziecka”, przy czym zgodnie z treścią art. 85 § 2 KRO
okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może
być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika,
że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne (exceptio plurium
concumbentium)15. W zakresie oceny możliwości zastosowania domniemania z
art. 85 § 1 KRO sąd orzekający ma możliwość dowodzenia za pomocą wszelkich
środków dowodowych, dopuszczonych przez prawo, przy zachowaniu reguł
swobodnej oceny dowodów. W sytuacjach problematycznych jednak, w których
między innymi ścisłe określenie terminu stosunków płciowych stron nie jest
14

Zob. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa
2012, s. 799.
15
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1974 r., III CRN 241/74,
LexisNexis nr 331333, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 czerwca 2014 r.
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możliwe, stosować się winno dowody mające na celu bezpośrednie i bezsporne
wykazanie pokrewieństwa dziecka i mężczyzny, w szczególności dowód z badań
krwi czy najpowszechniejszy w ostatnim czasie – dowód z badania DNA16. Dowód z badań genetycznych, dający prawdopodobieństwo graniczące z pewnością
w zakresie pochodzenia dziecka, wydaje się być dowodem najbardziej pożądanym z punktu widzenia wszystkich podstawowych zasad orzekania, w szczególności zaś zasady prawdy obiektywnej. Jak słusznie bowiem podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 30 kwietnia 1969 r.17 „W sprawach o prawa stanu powinna
być szczególnie przestrzegana naczelna zasada procesu cywilnego - to jest zasada
prawdy obiektywnej. W sprawach takich sąd ma też szczególny obowiązek poszukiwania tej prawdy z urzędu, zwłaszcza gdy osoba wnosząca powództwo
posiada niski stopień wykształcenia i gdy występuje w sprawie bez fachowego
pełnomocnika.” Aktualność tego poglądu potwierdza również wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 1997 r.18, zgodnie z którym: „Naczelną zasadą rozstrzygającą o właściwym załatwieniu spraw o ustalenie ojcostwa jest zasada prawdy
obiektywnej, która decyduje o zakresie postępowania dowodowego w tych sprawach. Ma ona znaczenie tak materialnoprawne, jak i procesowe. Procesowe wyraża się w tym, że sąd powinien, ze względu na występujący interes społeczny,
dążyć do ustalenia rzeczywistego pochodzenia dziecka. Dlatego poza dowodami
osobowymi, które powinny być przeprowadzone wnikliwie, szczególne znaczenie mają dowody przyrodnicze, które mają tę przewagę nad dowodami osobowymi, że cechuje je naukowy obiektywizm.”. Biorąc więc pod uwagę prawidłowe stosowanie naczelnych zasad procesu cywilnego, charakter procesu o ustalenie ojcostwa, jak i duże ryzyko związane ze stosowaniem dość archaicznych
domniemań przewidzianych normą art. 85 KRO wydaje się, iż należałoby postulować jak najszersze korzystanie z dowodu z badań genetycznych, w szczególności zawsze wtedy, kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do okoliczności
istotnych z punktu widzenia ustalenia pochodzenia dziecka, a więc terminu relacji seksualnej między stronami i wierności matki dziecka wobec domniemanego
ojca w okresie koncepcyjnym. Ponadto, jak podkreśla się w literaturze, taki sposób ustalenia ojcostwa może prowadzić również do nawiązania lub pogłębienia
więzi uczuciowych między ojcem a dzieckiem oraz wykształcenia odpowiedniego poczucia tożsamości dziecka, które jest bardzo istotnym czynnikiem w prawidłowym rozwoju jego osobowości19.
16

Zob. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 10 listopada 1999 r., I CKN 885/99, LexisNexis nr 344315, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 czerwca 2014 r.
17
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1969 r. , III CRN 90/69, LexisNexis nr 355747, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 czerwca 2014 r.
18
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 1997 r., II CKU 89/97, LexisNexis nr 352339, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 czerwca 2014 r.
19
Zob. J. Ignaczewski, Rozdział 10. Komentarz do spraw o ustalenie ojcostwa i
łącznie z nimi dochodzone roszczenia [w:] H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska –
Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012, s. 664.
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Wyrok ustalający ojcostwo w zakresie relacji prawnorodzinnej ma charakter deklaratywny, odnoszący skutek ex tunc i erga omnes. Skutki cywilne takiego
wyroku cofają się do daty poczęcia dziecka20. Powstają wszystkie skutki prawne
wynikające z pokrewieństwa, w szczególności skutki spadkowe. Ponadto w wyroku ustalającym ojcostwo sąd orzekający ma kompetencję uregulować jeszcze
inne elementy związane z relacją ojcostwa, w szczególności ustalić nazwisko
dziecka21, określić zakres władzy rodzicielskiej22 i kontaktów z dzieckiem czy
zasądzić odpowiednie świadczenia z tytułu obowiązku alimentacyjnego23. Wyrok
ten wywiera więc szerokie skutki w zakresie wielu elementów faktycznych i
prawnych, związanych z ojcem i dzieckiem. Doniosłość prawna i faktyczna takiego orzeczenia przesądza także o tym, iż utrata mocy takiego wyroku możliwa
jest jedynie w sytuacjach szczególnych: w razie wznowienia postępowania (art.
399-416¹ Kodeksu Postępowania Cywilnego24) lub zaprzeczenia macierzyństwa
(art. 61¹² KRO). Po wydaniu bowiem orzeczenia ustalającego ojcostwo danego
mężczyzny, nie jest dopuszczalne ustalenie ojcostwa innego mężczyzny, czy to
przez uznanie, czy przez kolejne orzeczenia sądu25.
Zakończenie
Sposoby ustalania ojcostwa, z uwagi na doniosłość tej tematyki i jej
szczególną rolę w życiu każdego człowieka, winny być przedmiotem ciągłej
refleksji i przede wszystkim ogromnej wrażliwości tych, którzy w ich przebiegu
odgrywają jakąkolwiek rolę. Z uwagi na bardzo szeroki zakres konsekwencji,
jaki wiąże się z prawnym ustaleniem ojcostwa, owo ustalenie musi przebiegać z
zachowaniem maksymalnie prostych i przejrzystych reguł. Winno ono również
zmierzać do ochrony instytucji małżeństwa i rodziny. W ramach tych postulatów
unormowania dotyczące domniemania ojcostwa męża matki co do zasady zasługują na aprobatę i jako takie mogą zostać zaaprobowane. Podobnie kompetencja
do uznania dziecka przez mężczyznę przy odpowiedniej aprobacie kobietymatki. Wątpliwości budzą natomiast zbyt szerokie i niejasne uprawnienia kierownika urzędu stanu cywilnego w ramach procesu uznawania dziecka. W tym
zakresie należałoby bowiem dążyć do wykluczenia jakiejkolwiek zbędnej i nieprecyzyjnej ingerencji urzędniczej w relację rodzicielską. Podobnie należy dążyć
do maksymalnie częstego korzystania z dowodu z badań genetycznych w procesach o ustalenie ojcostwa. Postulat ten ma bowiem swoje pełne uzasadnienie w
kontekście podstawowego zadania wymiaru sprawiedliwości rozstrzygającego

20

Zob. K. Piasecki [w:] H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki,
M. Sychowicz, Kodeks...., dzieł. cyt., art. 84, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 czerwca 2014 r.
21
Zob. art. 89 KRO.
22
Zob. art. 93 KRO.
23
Zob. T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, s. 130.
24
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 101z późn. zm.
25
Zob. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, dzieł. cyt., s. 805-806.
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spory, którym jest obiektywne wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o ustalony stan
faktyczny, pozwalający na poznanie prawdy obiektywnej.
Streszczenie
Sposoby ustalania ojcostwa to jedno z najistotniejszych zagadnień, jakie
regulowane jest normami prawa rodzinnego. Doniosłość tego zagadnienia wiąże
się przede wszystkim z ogromnym wpływem, jaki na życie człowieka wywiera
relacja ojcostwa. Ustalenie ojcostwa jest ustaleniem elementów tożsamości
człowieka i ma ogromny wpływ na całe jego życie. Zadaniem publikacji jest
przybliżenie sposobów ustalania ojcostwa w obecnie obowiązującym w Polsce
prawie rodzinnym. Przybliżony zostaje zarówno sposób ustalania ojcostwa wobec dziecka narodzonego w związku małżeńskim, jak i sposoby ustalania ojcostwa wobec dziecka narodzonego poza małżeństwem. Publikacja wskazuje zarówno pozytywne elementy obecnych regulacji, jak i te, które mogą budzić niepokój i nie zawsze mają dobry wpływ na kształtowanie relacji rodzicielskich.
Zawiera również podstawowe postulaty w zakresie prawidłowego stosowania
regulacji prawnych, kształtujących sposoby i formy ustalania ojcostwa.
Summary
The ways of establishing paternity in the Polish Law
The ways of establishing paternity is one of the most important problems
regulated by the family relations law. Its importance is linked to the tremendous
importance the paternity relation has on the life of human being. The establishing
paternity is actually establishing of the human identity elements and has a great
influence on the life. The aim of this publication is to present the ways of establishing paternity in the domestic, Polish family relations legal system. The ways
of establishing paternity are explained in regards to the child born in the marital
relationship, as well as the one not born inside the marriage. The publication
points to the positive aspects of the current regulations, as well as such aspects
that may bring out the concern and not always have the good influence on shaping positive parental relations. It contains from the basic postulates regarding the
right implementation of the legal regulations that are to shape the ways and forms
of establishing paternity.
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Anna Kazaniecka (UWM)
Zagrożenia rodziny w sytuacji pozbawienia wolności rodzica
Wstęp
Jak głosili starożytni Grecy a w tym głównie Platon, rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz wychowawczą 1. Jest także grupą rozrodczą, powodującą utrzymanie ciągłości biologicznej, mianowicie rozmnaża się poprzez
rodzenie dzieci, a nie jak w innych grupach społecznych przez dobieranie członków z zewnątrz. Ponadto mówi się o niej jako o najistotniejszej instytucji, podającej dziedzictwo kulturowe większych zbiorowości2. Daje ona podstawy wychowania i wytyczne dla całego procesu wychowawczego swoim potomkom.
Dostarcza podpory moralnej, intelektualnej, radząc w rozwiązywaniu zarówno
małych jaki dużych problemów. Spełnia funkcję pomostu pomiędzy jednostkądzieckiem- a społeczeństwem3.
Pozbawienie wolność obecnie w Polsce stanowi najbardziej represjonujący
środek karny stosowany w stosunku do jednostki, która narusza normy prawne.
Najbardziej podatni na demoralizacje są młodociani, jak również osoby, które są
w znacznym stopniu niedostosowane społecznie wobec tego planowane i podejmowane działania resocjalizacyjne powinny uwzględnia indywidualne cech jednostki oraz być możliwe do przyswojenia przez jednostkę 4. W sytuacji gdy pozbawienie wolności dotyczy rodzica konsekwencję ponosi poza samą jednostką,
która została pozbawiona wolności również rodzina tej osoby. Konsekwencje
wiążą się z obniżonym standardem życia rodziny, jak również przejścia całej
odpowiedzialności związaną z posiadaniem dziecka na matkę.
1. Teoretyczny aspekt zagadnienia rodziny
Rodzina jest wspólnotą osób, które łączy więź: małżeńska, rodzicielska
oraz pokrewieństwa. Zgodnie z art.. 23 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
rodzina powstaje poprzez zawarcie związku małżeńskiego 5, od tej chwile o parze
możemy mówić, ze stanowią rodzinę bez dzieci. W chwili narodzin pierwszego
dziecka małżeństwo jest już nazywane rodziną z dziećmi. Z takiego podziału
wyodrębnić można dwa typy rodziny, różne ze względu na rodzaj stosunków
1

H. Smarzyński, Wychowanie w rodzinie, Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk
1978, Zakład Narodowy im. Ossoliński, s.15.
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F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, Kraków 2002, UJ, s. 27.
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H. Smarzyński, Wychowanie w rodzinie, op. cit., s.15.
4
H. Machel, Wprowadzenie, [w:] M. Marczak [red.], Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2009, Impuls, s. 11.
5
Kodek rodzinny i opiekuńczy z dnia 25.02.1964 r. – Dz. U.. nr. 9. Poz. 59; zm. Dz.
U. 1975, nr 45 poz. 234 i 1986, nr 36, poz. 180.
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społecznych. Do pierwszego typu zaliczamy małżeństwo czyli relacje pomiędzy
mężem a żoną, do drugiego typy stosunków zalicza się zaś relacje pomiędzy
rodzicami a dziećmi. Zarówno ten pierwszy jak i drugi typ stosunków musi się
opierać na stałym wzorze postępowania i na stałych zasadach wzajemnych oddziaływań na siebie jej członków6. W sytuacji gdy w oby typach stosunki są poprawne funkcjonowanie rodziny jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami aksjo- normatywnymi danego państwa, a rozwój dzieci wychowywanych w tej
rodzinie najczęściej przebiega wówczas bez problemów. Jednak gdy relacje zostają zaburzone wtedy zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu dziecka takich jak zaburzenia w uczeniu się, zaburzenia emocjonalne czy
trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.
Struktura rodziny jest czymś stałym, nie w każdym przypadku sformalizowanym, w czym przebiega życie i zachowania odpowiednie dla stosunków małżeńsko- rodzinnych. Zaliczamy do niej:
• Instytucjonalne formy, które tworzą małżeństwo i nim rządzą, a w tym:
formy dobru partnera, wiek pozwalający zawrzeć małżeństwo, instytucjonalne
formy zawarcia i rozwiązania go, ilość partnerów w małżeństwie oraz pokoleń
będących w rodzinie;
• Wyznaczniki mówiące o tym jak współżyć w rodzinie i o tym jaka jest
hierarchia władzy oraz autorytetu,
• Układ ról, czyli pozycje, role: instrumentalna męża oraz ekspresyjna żony i stosunki pomiędzy rodzicami i potomkami;
• Sposób dziedziczenia nazwiska, władzy czy majątku;
• A także cykle życia małżeńsko- rodzinnego7.
Istotnym elementem łączącym rodziny jest więź rodzinna, która jest utożsamiana z więzią małżeńską. Można wyszczególnić takie rodzaje więzi jak ekonomiczną, krwi, opiekuńczą, seksualną, kulturalną, kontrolną, socjalizacyjno- wychowawczą, towarzyską i emocjonalno-ekspresyjna8.
Postawy rodzicielskie odgrywają dużą role w kształtowaniu się postaw i
cech osobowości dziecka. Kanner wyszczególnia cztery postawy:
• akceptacja i uczucie- dziecko jest w centrum zainteresowania, dorasta w
poczuciu akceptacji, bezpieczeństwa; rozwój jego osobowości przebiega w
sposób prawidłowy,
• jawne odtrącenie- dziecko jest zaniedbywane, wręcz nielubiane przez
rodziców, ma ograniczony kontakt z rodzicami; w dziecku rodzi się bunt, agresja,
które mogą prowadzić do przestępczości, a rozwój uczuciowy ulega
zahamowaniu,

6

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, op. cit., s. 27.
Ibidem, s. 33- 34.
8
S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 2006, Adam Marszałek, s. 117.
7
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• perfekcjonizm- nieakceptowanie dziecka takiego jakim jest, brak
pochwał, ze strony rodziców na rzecz regularnego krytykowania, częste nagany;
w dziecku rodzi się frustracja, lęk, brak wiary we własne siły,
• nadmierne chronienie- przesadne poświęcanie się dla dziecka,
rozpieszczanie go, nadmierne pobłażanie lub ograniczanie swobody, dziecko
później, w porównaniu z rówieśnikami, osiąga dojrzałość, szczególnie społeczną,
jest niezdolne do samodzielności9.
Każda z wyżej wymienionych postaw charakteryzuje się innym rodzajem
zachowania
rodzica w stosunku do dziecka i oddziaływaniem na jego postępowanie. Każdy z
rodziców może wykazywać odmienne postawy w stosunku do tego samego
dziecka taki stan rzeczy może prowadzić do zaburzeń osobowości, jak również
przenoszenie negatywnych wzorców w dorosłym życiu.
2. Typy rodzin
Ważnym aspektem przy omawianiu zagadnienia rodziny jest typologia rodziny. Rodziny można podzielić na pełne, niepełne, niepełne czasowo i zrekonstruowane. Niepełne rodziny są spowodowane śmiercią jednego z rodziców bądź
separacją lub rozwodem. Niepełne czasowo rodziny najczęściej są spowodowane
długimi wyjazdami jednego z rodziców w celach zarobkowych lub przebywaniem w zakładzie karnym jednego z rodziców. Zrekonstruowana rodzina czy
przekształcona rodzina niepełna w pełną. Na skutek ponownego wejścia w związek małżeński jednego z rodziców10.
Rodziny możemy podzielić ze względu na wielkość, wyróżniamy wówczas
następujące typy rodzin:
• rodzina mała- składa się z pary małżeńskiej i niepełnoletnich dzieci.
Natomiast kontakty osobowe z krewnymi są ograniczone do najbliższych
członków rodziny.
• rodzina duża - zawiera się w niej kilka pokoleń krewnych żyjących we
wspólnym gospodarstwie. Są one przynajmniej trzy pokoleniowe, a krewni w jej
ramach są połączeni wspólnotą majątkową
• rodzina duża zmodyfikowana- jest to wielopokoleniowa, bliska sobie
grupa rodzinna, nie mieszkająca jednak we wspólnym gospodarstwie
domowym11.
Możemy również rodziny dzielić na rodzaje ze względu na ilość pokoleń:
• Rodzina nuklearna - oznacza, że tworzą ją dwa pokolenia tj. rodzice i
dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiają rodziców samych, co
9

M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, Wiedza Powszechna, s. 42.
T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu
współczesnej rodziny, Kraków 2007, WAM, s. 23- 24.
11
S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2009, Adam Marszałek, s.327-330.
10
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stwarza poważne problemy socjalne - opieki nad ludźmi starszymi. Dlatego też
szybko rozwija się geriatria - dziedzina medycyny zajmującej się osobami w
podeszłym wieku. W społeczeństwach Europy i Ameryki Północnej pojęcie
rodziny nuklearnej jest coraz bardziej powszechne.
• Rodzina wielopokoleniowa - jest rodziną tradycyjną, obejmującą kilka
pokoleń. Występuje najczęściej w społeczeństwach słabo rozwiniętych12.
Socjologowie rozróżniają kilka typów rodzin. W zależności od kryterium
klasyfikacji wyróżniamy rodziny:
• Monogamiczne – rodzina składa się z dwojga małżonków;
• Poligamiczne – składają się z np. jednego mężczyzny i wielu kobiet
(poligynia) lub jednej kobiety i wielu mężczyzn (poliandria). Związki wielu
kobiet i wielu mężczyzn nazywane są multilateralizmem;
• Endogamiczne - oboje małżonków pochodzi z jednej zbiorowości;
• Egzogamiczne - małżonkowie pochodzą z różnych zbiorowości;
• Patriarchalne - w rodzinie dominuje mężczyzna;
• Matriarchalne - w rodzinie dominuje kobieta;
• Egalitarne - nie ma dominacji kobiety ani mężczyzny funkcjonuje równy
podział obowiązków;
• Patrylinearne - dziedziczenie nazwiska i majątku występuje po ojcu;
• Matrylinearna - dziedziczenie nazwiska i majątku następuje po matce13.
W Polsce najczęściej występują związki monogamiczne związane jest to z
prawnym zakazem monogamii w Polsce. Coraz częściej związki są egzogamiczne z racji kwestii związanych z migracją ludzi. Podział ról jest zależna od małżonków i ich predyspozycji osobowościowych obecnie coraz częściej występuje
egalitarny podział obowiązków, jak również coraz gwałtowniej wzrasta matriarchat co przyczynę może stanowić wzrost znaczenia roli kobiet w społeczeństwie.
W kwestii dziedziczenia funkcjonuje najczęściej rodzaj patrylinearny.
3. Zadania rodziny
Według J. W.Thibault i H. Kelleya, zadania rodziny to grupa jednej lub
wielu norm, określających prawa i obowiązki osób pełniących dane role, znajdujących odzwierciedlenie w zachowaniu osoby, w odniesieniu do spraw zewnętrznych lub do określonych osób14. Role są wynikiem celów oraz funkcji danej grupy15. W przypadku rodziny wyróżnia się dwie grupy owych funkcji:
• Instytucjonalne -dotyczące rodziny wraz z małżeństwem jako instytucji
społecznej, a w niej:
12

Ibidem, s. 327- 330.
Ibidem, s. 327- 330.
14
J. W. Thibault, H.H. Kelley, The social Psychology of Groups, New York 1959
[w:] Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno- wychowawcza, Warszawa 1980,
Nasza Księgarnia, s. 27.
15
Z. Zaborowski, Rodzina jako grupa społeczno- wychowawcza, op. cit., s. 27- 29.
13
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- Prokreacyjna, pozwalająca na przetrwanie społeczeństwa;
- Ekonomiczna, mająca na celu dostarczanie środków do życia rodzinie;
- Opiekuńcza, dająca bezpieczeństwo rodzinie w sytuacji, kiedy wymaga
tego sytuacja;
- Socjalizacyjna, wprowadzająca w życie społeczne członków danej rodziny
od chwili ich narodzin,
- Stratyfikacyjna, wyznaczająca status życia rodziny;
- Integracyjna, w której uruchomiony zostaje system kontroli poszczególnych jednostek rodziny, a w tym życia seksualnego małżonków i ich dojrzewających dzieci.
• Osobowe -dotycząca rodziny jako grupy społecznej, zaliczmy do niej
trzy podfunkcje:
- Małżeńska, która ma zaspakajać intymne życie małżonków;
- Rodzicielska, zaspokajająca uczucia zarówno rodziców jak i ich dzieci;
- Braterska, dostarczająca uczuć rodzeństwu16.
Wszystkie z wymienionych funkcji prowadzą do pewnych działań i oddziaływań. I tak w przypadku:
• Ciągłości biologicznej, następstwem jest konieczność opieki nad nowym
potomstwem. Wiąże się to z zaspakajaniem potrzeb, pozwalających dziecku na
zdrowe życie, dopóki samo nie będzie umiało o nie zadbać;
• Przekazywania dziedzictwa kulturowego, owych działań dokonuje się w
kilku sferach17. Należą do nich:
- Biologiczno popędowa, w której kształtuje się osobowość dziecka, dostarczając mu opieki i rzeczy materialnych. Poprzez to tworzy się więzi biologiczne
oraz gospodarcze jego w stosunku do rodzica i odwrotnie.
- Psychiczno uczuciowa, to ustawiczne wpływanie na psychikę dziecka.
Jest to wrodzona potrzeba życzliwości rodzicielskiej, cechująca się brakiem oficjalności, bezinteresownością, oraz ofiarnością. W ten sposób wciąż tworzą się
nowe, jak również umacniają się wypracowane dotychczas więzi emocjonalne
między członkami rodziny. Rzutuje się to na późniejsze przystosowanie dziecka
do życia w społeczeństwie. Gdyż to rodzina właśnie daje możliwość ujawniania
się potrzeb uczuciowych dziecka, poprzez zaufanie, zwierzanie w chwilach
obaw, czy niepokojów oraz uzyskiwanie porad i pomocy. Jest to sprzyjające w
dalszym przystosowaniu dorastającego a nawet „dorosłego dziecka”, do obowiązujących w społeczeństwie norm i zachowań. Możemy zaliczyć społeczno- kulturowa, wyraża się w tym, że rodzina jako specyficzna forma życia w społeczeństwie istnieje dzięki poszanowaniu praw osób drugich, ciągłym wyrzeczeniom i
ofiarności. Nauka tego daje szansę na umiejętne życie w innych, większych zbio-

16
17

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, op. cit., s. 36- 37.
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, op. cit., s. 37- 38.
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rowościach. Ważne w tej kwestii jest również to jak dziecko poznaje i przyswaja
wartości, tradycje czy obyczaje, następnie jak się do nich stosuje18.
Preferencje domowników dają dziecku dostęp do wyboru duchowych i materialnych wytworów. Uczą się one tym samym sposobów zachowań, postaw,
kształtują swoje wyobrażenia o stosunkach międzyludzkich co formuje ich osobowość19. Świadomościowo- moralnej, rodzina socjalizuje swe pociechy ukierunkowując je moralnie. Bardziej od czysto słownych zasad wpływają na dziecko
działania rodziców, tak zwany przykład własny, który aby był łatwy do zrozumienia i chętnie naśladowany, musi być zgodny z owymi zasadami 20.
W trakcie socjalizacji pierwotnej, jednostka nabywa: umiejętność porozumiewania językiem, pierwsze doświadczenia, kompetencje w nawiązywaniu
kontaktów, wartości rządzące zachowaniem, informacji o nieodłącznych dla
funkcjonowania przedmiotów materialnych, poziom umoralnienia, wzory sukcesu życiowego, a przy tym cele, wraz z chęcią dążenia do nich, światopogląd,
postawy wobec wielu aspektów życiowych takich jak praca, nauka, obowiązki,
drugiego człowieka, jego potrzeb i wielu innych21.
Zdarza się tak, że działania socjalizacyjne nie przebiegają prawidłowo, przy
czym tylko prawidłowe - pedagogiczne oddziaływanie na dzieci może pozwolić
na prawidłowe funkcjonowanie ich i rodziny22. Daje to skutek odwrotny od zamierzonego- wypuszcza się w świat osobę nieprzystosowaną. Oznacza to, że
osoba ta wadliwie zaspokaja swoje potrzeby, mając przy tym uczucie niezadowolenia i psychicznej dezorganizacji, co prowadzi do egocentryzmu a nawet egoizmu23.
Do zadań rodziny można zaliczyć
• Regulacji stosunków seksualnych- zaspokajających popęd seksualny
małżonków, jako „uprawnionych” do współżycia. Ale również dostarcza uczucia
miłości, życzliwości, przywiązania, zaufania oraz ukazuje jak dzielić się tymi
uczuciami z innymi dzieciom24.
• Gospodarczych - obejmujących wszelkie czynności będące częścią składową zarówno funkcji ekonomicznej jak i wspólnego prowadzenia gospodarstwa
domowego.
• Uklasowienia- to znaczy nadawanie pozycji społecznej członkom danej
grupy. Jest tak, że już w trakcie narodzin dziecko przejmuje pozycję społeczną
rodziny mając pewien start w życiu- chciany lub niechciany. Utrzymuje ją do
momentu podjęcia własnych działań związanych z wykształceniem a później
18

F. Znaniecki, Socjologia wychowania, T. I, Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973
[w:] F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, Kraków 2002, s. 38- 39.
19
R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000, PWN, s. 59-62.
20
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, op. cit., s. 39.
21
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, op. cit., s. 40.
22
H. Smarzyński, Wychowanie w rodzinie, op. cit., s.17.
23
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, op. cit., s. 41.
24
Ibidem, s. 41.
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sytuacją zawodową, poprzez które może wspiąć się w randze wyżej lub z niej
spaść.
• Rekreacji -wiąże się to z organizowaniem czasu wolnego. Rozwój środków masowego przekazu powoduje, że rodzina jest miejscem wspólnej rekreacji
swoich członków25. Warto w tym momencie wspomnieć o tym, że na barkach
rodziców położony jest obowiązek ukazywania pozytywnego, sprzyjającego w
rozwoju korzystania z mediów. Przy czym w przypadku dzieci nie w pełni dojrzałych, dodatkowo wspólnego korzystania, a nie jak się często zdarza pozostawiania pełnego wyboru oglądanych materiałów.
• Religijnych - często łączonych z socjalizacją. Działania te polegają na
przekazywaniu wartości, norm a także wzorów o charakterze religijnym, z czym
wiążą się nauka ról i interakcji uznawanych w konkretnej grupie religijnej 26.
W przypadku rodzin, które prawidłowo stosują się do powyższych oddziaływań w ramach poszczególnych funkcji, można śmiało powiedzieć, że prowadzą naturalnie stworzoną profilaktykę, zapobiegającą przed niepożądanym zachowaniem ich dzieci.
4. Zagrożenia rodziny
Istnieje wiele czynników, które w różnym stopniu mogą uniemożliwiać
wypełnianie podstawowych funkcji rodziny. Jeśli działanie tych czynników
utrzymuje się przez dłuższy czas, może to w konsekwencji doprowadzić do jej
dużej niewydolności a nawet rozbicia. Czynniki, które zagrażają rodzinie można
podzielić na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Do zewnętrznych możemy zaliczyć:
• Egoizm- dotyczy więzi, które są toksyczne, gdzie priorytetem jest własne
dobro oraz potrzeby a lekceważone i pomijane są potrzeby partnera.
• Bezrobocie i ubożenie społeczeństwa- coraz gwałtowniej nasilające się
ubożenie społeczeństwa powoduje narastające problemy i konflikty w rodzinie.
• Pracoholizm- stanowi swego rodzaju ucieczkę od rodziny. Główny cel
stanowi zapewnienie bytu materialnego pomijając sferę emocjonalną.
• Alkoholizm- alkoholik traci kontakt z rzeczywistością rodzina staje się
obciążeniem do chorej osoby. Z kolei członkowie rodziny odczuwają lęk, gniew i
wstyd oraz poczucie krzywdy.
• Narkomania- następuje zmiana hierarchii wartości, narkoman całe swoje
życie podporządkowuje narkotykom. Następuje rozluźnienie więzi poczucie
bezpieczeństw osoba uzależniona bardzo często odnajduje w grupie rówieśniczej
zapominając o rodzinie.
• Wolny związek- dotyczy osób, który żyją ze sobą od dłuższego czas bez
zawarcia małżeństwa. Występuje w takiej relacji pełna swoboda podejmowanych
działań, która stanowi o swego rodzaju wolności, jak również brak konieczności
liczenia się z parterem.
25
26

Ibidem, s. 42- 43.
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno- kulturowy, op. cit., s. 43.
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• Erotomania- dotyczy zniewolenie głównie sferze duchowej i psychicznej,
występuje skupienie myśli na seksie oraz czynności związanych z seksem.
• Zdrada małżeńska- w jej skutek cierpienie odczuwają oboje
małżonkowie jej konsekwencją najczęściej jest rozpad rodziny.
• Pornografia- treści przedstawiane najczęściej sprowadzają człowieka do
najniższego poziomu, staje się przedmiotem. Oglądanie takich treści przez
jednego z małżonków powoduje rozluźnienie więzi uczucia temu towarzyszą to
najczęściej ból, cierpienie oraz obniżenie samooceny.
• Prostytucja – narusza godność drugiej osoby, małżonkowie korzystający
z usług osoby trzeciej najczęściej łamią przysięgę małżeńsko co w dużym
stopniu wpływa na rozpad więzi małżeńskiej.
• Mass media- wpływają na opinie, poglądy oraz mogą stać się przyczyną
wielu niebezpieczeństw.
• Internet- komunikowanie się za pośrednictwem Internetu jest jednym z
najpopularniejszych środków jednak może również wpłynąć na relacje
występujące w rodzinie. Wydłużenie czasu korzystanie w sieci oraz ubożenie
komunikacji werbalne, jak również umiejętności wyrażania emocji może
skutkować rozpadem życia rodzinnego.
• Ideologia gender- zakłada, że tożsamość płciowa wynika z kultury a nie z
natury człowieka. Całkowita plastyczności płci może wpłynąć na trwałość
związków małżeńskich27.
Do czynników, które stanowią zagrożenie dla rodzinny wewnętrzne możemy zaliczyć takie czynniki:
• Brak dialogu- dotyczy to zaburzonych relacji w rodzinie, brak
umiejętności rozmowy wpływa na rozpad małżeństwa.
• Rozwód- skutek problemów występujących wewnątrz rodziny. Jest
zakończeniem związku małżeńskiego, dla dziecka oznacza ograniczony w
stosunku do wcześniejszego czas spędzony z rodzicem, u którego nie meszka na
co dzień.
• Rodzinna niepełna- zaburzona w strukturze możemy wyróżnić rodzinę
sieroca, półsierocą, rozbitą oraz samotnych, niezależnych matek z dziećmi28. W
tej grupie znajdują się również rodziny, których dotyczy problem przebywania
jednego z rodziców w zakładzie karnym. Na ten czas rodzina staje się niepełna w
strukturze, wówczas występują równolegle zagrożenia wewnętrzne.
5. Metodologia badań własnych
Praca naukowa jest szczególną formą pracy twórczej. Polega ona najczęściej na ustaleniu istnienia, znalezieniu bądź potwierdzeniu, wyszukaniu związ27

W. Kądziołka, Rodzina a współczesne zagrożenia, [w:] J. Zimny. [red.] Współczesne zagrożenia. Fakty i mity, Stalowa Wola 2014, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II w Lublinie, s. 213-223.
28
Ibidem, s. 223-225.
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ków między już znanymi zjawiskami, rzeczami lub ich częściami, między znanymi pojęciami albo innymi odzwierciedleniem zjawisk29. Badanie naukowe
najogólniej można rozumieć, jako szukanie prawdy, znajdowanie odpowiedzi na
nurtujące pytania lub rozwiązanie określonego wcześniej problemu.
Metody jakościowe powstały w wyniku krytyki i alternatywy w stosunku
do badań ilościowych. Badania jakościowe dają możliwość zbadania jednostkowych losów ludzkich i dotarcia do sedna badanego zjawiska30.
Celem niniejszej artykułu jest określenie jakie występują zagrożenia dla rodziny w sytuacji pozbawienia wolności rodzica.
Problem główny brzmiał:
Jakie są zagrożenie rodziny w sytuacji gdy rodzic przebywa w zakładzie
karnym?
Problemy szczegółowe brzmiały:
Jak się zmieniło życie rodzinne w sytuacji gdy ojciec przebywał w zakładzie karnym?
Jak wyglądały relacje małżonków/ partnerów przed w trakcie i po odbyciu
wyroku?
Jak dzieci zachowywały się w sytuacji gdy ojciec nie uczestniczył w życiu
rodzinnym na co dzień? Przeprowadzone badania miały charakter jakościowy.
Wywiady pogłębione narracyjne zostały przeprowadzone z pięcioma kobietami,
których mężowie / partnerzy przebywali w zakładzie karnym od 3 do 5 lat.
6. Wyniki badań własnych
W sytuacji pozbawienia wolności jednego rodzica w rodzinie występuje
równolegle wiele zagrożeń zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Rodzina
zostaje pozbawiona środków finansowych, które zarabia ojciec w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Utrzymanie rodziny spoczywa na kobiecie,
która nie zawsze ma możliwość podjęcia pracy. Obrazują to następujące słowa:
„Kiedy siedział to byłam zdana sama na siebie. Nie miałam nawet na mleko dla
dzieci. Moje dzieci jak były małe to piły mleko normalne takie z kartonu, nie takie dla
dzieci. Nie mogła normalnie pracować bo kto by się zajął dziećmi, z pomocy społecznej
to też nie wiele było, starczało tylko na bardzo skromne życie a gdzie i za co mieszkać
jeszcze. Więc założyłam sprawę o alimenty. Załatwiłam nawet mieszkanie żeby nam
dali. Zajęło to trochę czasu, ale mniej niż spłacanie kredytu, którego nawet bym pewnie
nie dostała. Zresztą nawet kiedy teraz jest na wolności nie dużo pieniędzy przynosi do
domu. Więc nauczyła się jakoś sobie radzić. Trochę na czarno dorobie, trochę pomoc
społeczna, alimenty i jakoś daje radę31.”
29

J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa1975, PWN, s.5.
T. Bauman, O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, [w:] T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, Żak, s. 54-56.
31
Pani Karolina lat 34, matka 6 letniej córki. W związku od 10 lat. Mąż przebywał w
zakładzie karnym prze 2 lata i 6 miesięcy.
30
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Przytoczone słowa obrazują trudną sytuację finansową, w której kobieta się
znajduje w sytuacji gdy mężczyzna przebywa w zakładzie karnym. Wówczas
musi utrzymać rodzinę a możliwości podjęcia pracy są bardzo ograniczone. Posiadając dzieci czas, który może przeznaczyć na pracę jest bardzo ograniczony.
Wszystkie obowiązki domowe, jak również opieka i wychowanie dzieci spoczywa na kobiecie. Kolejnym zagrożeniem, który dotyka rodzinę gdy ojciec przebywa w zakładzie karnym jest kwestia związana z relacjami, jakie panują między
członkami rodziny. Wówczas rozmowy i spotkania z partnerem/ mężem są bardzo rzadkie. W problemach życia codziennego kobieta nie może liczyć na wsparcie ze strony swojego partnera bo w niewielkim wymiarze jest jej w stanie pomóc. Rozłąką, która dotyka takie związki może wpłynąć na trudności w nawiązywaniu relacji i im dłuższy wyrok tym pary stają się sobie coraz bardziej obce.
Potwierdzają to następujące słowa:
„Za pierwszym razem jak siedział to było tylko 2 lata i nie czułam, że nie
zna tego człowieka ale jak za drugim razem trafił do więzienia to dostał ponad 3
lata i wtedy czułam, że coraz bardziej się od siebie oddalamy. Jak wyszedł myślałam, że w ogóle go nie znam, że to obcy człowiek już jest dla mnie32.”
Przytoczone słowa świadczą o tym, że im dłuższa rozłąka tym relacja między partnerami/ małżonkami stają się słabsze, coraz częściej pojawią się uczucia
związane z poczuciem dyskomfortu bo niby ktoś bardzo bliski koga się kocha a
zarazem jest poczucie, że zupełnie nie zna się tej osoby. Kobiety, które doświadczyły tej specyficznej rozłąki potrzebują więcej czasu żeby komuś zaufać. W
trackie odbywania kary pozbawiania wolności brak fizycznej obecności ojca w
domu negatywnie wpływa na funkcjonowanie dzieci w rodzinie. Wówczas ojciec
nie stanowi autorytetu, brak jego udziału w wychowaniu również bardzo często
negatywnie wpływa na zachowanie dzieci. Występować może wówczas obniżona chęć do nauki i większa skłonność do podejmowania negatywnych zachowań.
Zagrożeniami zewnętrznymi, które występują w sytuacji pozbawienia wolności rodzica jest kwesta związana z poczuciem wolności. Nadzór jaki występuje
ze strony znajomych mężczyzny przebywającego w zakładzie karnym dotyczy
najczęściej kobiety, która pozostaje na wolności. Opieka dotyczy kwesty związanej ze sprawdzaniem czy partnerka/ żona na dopuściła się zdrady. Potwierdzają
to następujące słowa:
„Nawet nie mogłam spokojnie sobie nigdzie wyjść żeby się pobawić zawsze
ktoś z jego znajomych mnie pilnował a już nie daj Boże żebym z jakimś obcym
mężczyzną rozmawiał czy piła drinka. Nie robił tego z jakiej zazdrości tylko dlatego, że się o mnie martwił i nie chciał żeby ktoś zrobił mi krzywdę gdy on nie
będzie mógł mnie obronić33.”
32

Pani Katarzyna lat 37, matka dwójki dzieci w wieku 12 i 16 lat. W związku od 17
lat. Partner odbywał 2 wyroki łącznie przebywał 5 lat i 3 miesiące w zakładzie karnym.
33
Pani Joanna lat 33, matka 3 synów w wieku 4, 6 i 15 lat. W związku od 17 lat.
Partner odbywał 3 wyroki łącznie przebywał w zakładzie karnym 4 lata.
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Przytoczone słowa obrazują trudności jakie występują w związku w sytuacji gdy mężczyzna przebywa w zakładzie karnym. Wówczas nie jest w stanie
bezpośrednio troszczyć się o swoją rodzinę dlatego ucieka się do środków pośrednikach, które nie zawsze stanowią najlepsze rozwiązanie nad opieką nad
rodziną.
Podsumowanie i wnioski
Sytuacji pozbawienia wolności mężczyzny, który jest również rodzicem
stawia przed rodziną wiele nowych trudnych wyzwań. Wówczas wszystkie problemy spadają na barki kobiety, wówczas to ona musi zatroszczyć się o rodzinę.
Zapewnić środki na utrzymanie rodziny, a w sytuacji gdy dzieci są małe możliwości podjęcia pracy są bardzo ograniczone. Wówczas pojawia się wiele problemów związanych z rozłąka, które dotyczą zarówno relacji między partnerami
jaki i relacji matki z dziećmi, jak i ojca z dziećmi. Problemy rodziny w sytuacji
pozbawienia wolności rodzica dotyczą też kwestii związanej z czynem, którego
dokonał skazany, że trafił do zakładu karnego. Złamanie prawa przez ojca nie
stanowi dobrego wzorca zachowań dla dzieci, z którego powinni brać przykład.
Jednak dotyczy to powinno jedynie kwestii związanej z czynem, za który otrzymał wyrok a nie całokształtem zachowania. Kobiety, którymi zostały przeprowadzone wywiady stwierdziły, że po odbyciu wyroku mężowie/ partnerzy wracają
do rodziny, z którymi uczą się żyć na nowo, jak również starają się aby to życie
było lepsze i zgodne z ogólnie przyjętymi normami i zasadami, tylko nie zawsze
wychodzi im to najlepiej z tą też biorą się powroty do zakładów karnych.
Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest określenie jakie występują zagrożenia dla
rodziny w sytuacji pozbawienia wolności rodzica. Od teoretycznej strony omówione
zostały zagadnienia związane z rodzajami rodzin oraz problemami jakie panują w
sytuacji gdy ojciec przebywa w zakładzie karnym w stosunku do dziecka, małżonki /
partnerki oraz zagrożeń związanych z czynnikami zewnętrznymi występującymi w
czasie przebywania ojca w zakładzie karnym. Przeprowadzone badania miały
charakter jakościowy. Wywiady pogłębione narracyjne zostały przeprowadzone z
pięcioma kobietami, których mężowie / partnerzy przebywali w zakładzie karnym od 3
do 5 lat. Wyniki badania obrazują, że w sytuacji gdy ojciec przebywa w zakładzie
karnym poziom życia rodziny zdecydowanie obniża się, z wszystkimi problemami
wychowawczymi pozostaje jedynie kobieta nie mogąc liczyć na wsparcie ze strony
ojca dzieci. Kolejną konsekwencjom jest poczucie samotności, które dotyczy obu
stron, oraz trudności w relacjach, które występują po odbyciu wyroku przez męża /
partnera.
Summary:
Parent imprisonment dangers to family wellbeing
The current paper aims at defining what dangers are faced by a family when
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a parent is imprisoned. Types of families have been analyzed from a theoretical
point of view, togather with the problems which father imprisonment poses to the
children and the wife/ partner. Outdside risks occuring while the father serves the
sentence in a penal instutution are also examined. The research had quality
character, which resulated in in-depth narrative interviews with five women
whose husbands/ partners spent from three up to five years in prisons. The
conlusions show that as the father serves the sentence the family's standard of
living drops significantly. The woman is left alone with the children's behavior
issues and she cannot hope for any help from the father. What is more, there
surfaces the feeling of loneliness, affecting both parties, as well as relationship
problems occuring after the husband/ partner is released from prison.
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Karolina Jurowicz (KUL)
Prawo dziecka do kontaktów: z rodzicami, dziadkami i innymi osobami bliskimi
1. Kontakt dziecka z rodzicami jako naturalna potrzeba dziecka
Każde dziecko rozwija się i przekształceniom podlegają także jego
potrzeby. Z wiekiem stają się bogatsze i bardziej zróżnicowane. Dlatego też,
dziecko potrzebuje stałego kontaktu z obojgiem rodziców gdyż, wynika to z
naturalnej potrzeby dziecka. Kontakt, podobnie jak aktywność, są podstawowymi
warunkami zaspokojenia prawie wszystkich potrzeb. Potrzeby dzieci mają
charakter złożony i rozpatrywane są przez różne dyscypliny naukowe. Większość
pedagogów, psychologów, teologów, a także prawników zgodnie twierdzi, że w
ogólnym rozwoju dziecka ogromną rolę odgrywają warunki, w jakich ono żyje,
racjonalna i serdeczna opieka nad nim. Wiele nauk zajmuje się badaniem potrzeb
dzieci i późniejszymi konsekwencjami. Ich celem jest opisywanie zjawisk,
wyjaśnianie ich, przewidywanie, kierowanie nimi oraz polepszanie jakości życia.
Natomiast prawo tylko reguluje potrzeby, które wynikają z różnych nauk.
Dziecko ze względu na swą niedojrzałość nie jest w stanie zaspokajać
wszystkich potrzeb samodzielnie. Głównymi podmiotami dbającymi o
zaspokajanie potrzeb dziecka jest rodzina, czyli najbliższe środowisko. Rodzina
jest dla dziecka środowiskiem naturalnym, w którym przebywa ono najczęściej.
W pierwszych latach życia dziecko manifestuje potrzebę bliskiego kontaktu
przede wszystkim z dorosłymi, a początkowo z jedną tylko dorosłą osobą, którą
zazwyczaj jest matka. Potrzeba kontaktu dziecka zaspokajana jest wówczas, gdy
dzieckiem zajmuje się osoba zaangażowana emocjonalnie, gdzie doświadcza ono
przejawów serdeczności, troski. Dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są
mu dobre osobiste relacje z rodzicami.
Podstawowym czynnikiem w procesie kształtowania osobowości dziecka
jest więź rodzinna. Jeśli rodzice zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa i
jeśli okażą mu przywiązanie uczuciowe, stworzą wtedy podstawy do rozwoju
osobowości zrównoważonej i społecznie dobrze przystosowanej. Kontakty
stanowią istotny element życia rodzinnego, również wtedy gdy związek między
rodzicami został zerwany.
2. Prawo dziecka do kontaktu z rodzicami
Dziecko, jako istota słaba potrzebuje odpowiedniego środowiska
wychowawczego. Głównie tę funkcję spełnia najbliższa rodzina, w tym także
naturalni rodzice. Jan Paweł II w Karcie Praw Rodziny Stolica Apostolskiej
podkreślił, iż rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne,
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niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą
być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców 1.
KRO natomiast nie definiuje pojęcia rodziców. Wskazuje jedynie, iż
matką dziecka jest kobieta, która je urodziła2. Domniemywa się że ojcem dziecka
jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie
później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka 3.
Rodziców z dziećmi wiążą więzi pokrewieństwa w linii prostej i to w stopniu
najbliższym możliwie.
Z tego względu rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i
wspierania się4. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, są
zobowiązani i uprawnieni do jej wykonywania. W braku porozumienia między
nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Władza rodzicielska powstaje ex lege z chwilą
urodzenia dziecka, chodź brak jest tego unormowania w polskim systemie
prawnym jednak wielu autorów podkreśla że wynika to z całokształtu
unormowania5.
Realizując zasadę równouprawnienia mężczyzny i kobiety w stosunkach
rodzinnych KRO stanowi, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
KRO wyróżnia odstępstwa od powyższej reguły. Władza rodzicielska może
przysługiwać tylko jednemu z rodziców, kiedy brak jest ustalenia ojcostwa lub
macierzyństwa drugiego z rodziców. Powyższa sytuacja ma również
zastosowania, kiedy jedno z rodziców lub nawet oboje nie mają zdolności do
czynności prawnych, kiedy zostali jej pozbawieni lub kiedy władza rodzicielska
została zawieszona oraz kiedy jeden z małżonków nie żyje.
Z faktu rodzicielstwa, a niezależnie od władzy rodzicielskiej dzieci oraz
rodzice maja prawo utrzymywania ze sobą kontaktów6. Owe osobiste kontakty
rodziców z dzieckiem nie są co prawda elementem władzy rodzicielskiej,
jednakże są ze sobą silnie powiązane. Kontakty są konieczne nie tylko w celu
sprawowania władzy rodzicielskiej, ale również w celu więzi emocjonalnej
dziecka z rodzicem. Potrzeba osobistej styczności wynika głównie na
zaspokojeniu potrzeb przebywania ze sobą, komunikowania się, wymiany myśli,
zwierzeń, wspólnych przeżyć, itp. Styczność z rodzicami należy przede
wszystkim do sfery stosunków faktycznych w rodzinie. Tak silny związek
styczności rodziców z dzieckiem z władzą rodzicielską uzasadnia, iż prawo tej
styczności istnieje nadal, mimo pozbawienia władzy rodzicielskiej 7.
1

Art. 5 Karta Praw rodziny, L'Osservatore Romano 1983.
Art. 619 KRO.
3
Art. 85 § 1 KRO.
4
K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1368.
5
T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 211-212.
6
H. Cioch, Małżeństwo i rodzina w nowym projekcie kodeksu cywilnego [w:] Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. T. V., red. A. Dzięga, M.
Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 34.
7
Uchwała SN z 8.03.2006 r., III CZP 98/05, OSNC 2006, nr 10, poz.158.
2
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Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami zostało również zdefiniowane w
Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Konwencja podkreśla w samej
preambule równość wszystkich członków rodziny oraz przypomina, iż dzieci
zasługują na szczególną troskę i pomoc ze strony dorosłych. Państwa- strony
mają zapewnić aby dziecko nie zostało odłączone od swoich rodziców wbrew ich
woli. Wyłączając sytuacje gdy jest to konieczne ze względu na najlepiej pojęte
interesy dziecka8. Dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków
osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Natomiast dziecko,
którego rodzice przebywają w różnych państwach, ma prawo do utrzymywania
regularnych, z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych, osobistych stosunków i
bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców9.
Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono
ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje
rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub
ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego
orzeczenia przez sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym
przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego10.
Przed nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z 6
listopada 2008 r. nie było przepisów które regulowałyby kwestii związanych ze
stycznością czy kontaktami. Spowodowane to było tym, iż zachodziło
przekonanie o bezcelowości owych regulacji ze względu na brak praktycznych
możliwości przymusowej realizacji takiego prawa dziecka. Uwzględniając
unormowanie Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych, ustawodawstwo Rady Europy i postulaty
doktryny oraz orzecznictwa w kierunku uregulowania kontaktów z dzieckiem,
ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie Ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy
dodała w Tytule pokrewieństwo i powinowactwo, w rozdziale II , oddział 3.
Kontakty z dzieckiem11.
KRO wymienia sposoby i rodzaje utrzymywania kontaktów z dzieckiem
obejmujące: przebywanie z dzieckiem, w którego zakres wchodzą odwiedziny,
spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, bezpośrednie
porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji oraz korzystanie z innych
środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji
elektronicznej12. Katalog ten ma charakter otwarty, zatem sąd może zastosować
8

Art. 9 ust 1 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r., Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526.
9
Art. 10 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r., Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526.
10
por: postanowienia SN z 5.05.2000 r., II CKN 761/00, "Przegląd Sądowy" 2001,
nr 9, s.122 i z 7.11.2000 r., I CKN 1115/00, OSNCP 2001, nr 3, poz. 50.
11
K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1541.
12
Art. 113 § 2 KRO.
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takie sposoby utrzymywania kontaktów, jakie uzna za konieczne dla dobra
dziecka, dodatkowo określając miejsce, czas trwania i częstotliwość odwiedzin,
obecność osób trzecich w trakcie odwiedzin, spędzanie świąt i wakacji,
kontaktów na odległość oraz innych kwestii13.
Kontakty stanowią istotny element życia rodzinnego, również wtedy gdy
związek między rodzicami został zerwany. Jeżeli dziecko przebywa stale u
jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez
drugiego z nich określają wspólnie, mając kierować się wspólnie dobrem dziecka
i biorąc pod uwagę rozsądne życzenie dziecka. Dopiero w braku porozumienia
między rodzicami w sprawie kontaktów z dzieckiem rozstrzyga sąd
opiekuńczy14. Rodzice maja obowiązek wysłuchania dziecka przed powzięciem
decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka. Ale
tylko kiedy rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to
pozwala15.
Kontakty nie stanowią władzy rodzicielskiej16. Rodzice nie są zwolnieni z
obowiązku utrzymywania kontaktów z dzieckiem, także gdy zostali pozbawieni
władzy rodzicielskiej lub gdy ją ograniczono, a pieczę nad dzieckiem sprawuje
opiekun lub gdy zostało umieszczone w rodzinie zastępczej albo w placówce
opiekuńczo – wychowawczej17. Gdyż dla prawidłowego rozwoju dziecka
potrzebne są mu dobre osobiste relacje z rodzicami. Osobiste kontakty tych
członków powinny być nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Środek w postaci
zakazu utrzymywania kontaktów orzeknie sąd dopiero w przypadku poważnego
zagrożenia lub naruszenia dobra dziecka18.
Sąd opiekuńczy może w szczególności zakazać spotykania się z
dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców
albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej prze sąd,
ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
zakazać porozumiewanie się na odległość19. Jest to katalog otwarty, zatem sąd
może zastosować takie sposoby ograniczenia kontaktów, jakie uzna za konieczne
dla dobra dziecka20.

13

T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, PiP
2012, Nr 12, s. 108.
14
Zasada 6 rekomendacji nr R(84) w sprawie władzy rodzicielskiej z dnia 28 lutego
1984r. (przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy).
15
Art. 95 § 4 KRO.
16
Uchwała SN z 18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77.
17
M. Goettel, Pozbawienie praw rodzicielskich w polskim prawie karnym, NP. 1978,
Nr 7-8, s. 1077.
18
Uchwała SN z 14.06.1988 r., III CZP 42/88. OSNC 1989, nr 10, poz. 156.
19
Art. 1132 § 2 KRO.
20
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 355.
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Przepis art. 1134 stanowi novum na gruncie polskiego prawa rodzinnego.
Sąd opiekuńczy, orzekającemu w sprawie kontaktów z dzieckiem może
zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować
ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną,
poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym
wskazaniem sposobu kontroli wydanych zarządzeń21.
3. Prawo dziecka do kontaktu z dziadkami
Wieź dziecka z rodziną jest naturalnym zjawiskiem potrzebnym do
prawidłowego rozwoju i harmonii. Polskie prawo przed 2008 r. nie zawierało
żadnych norm regulujących zagadnienie styczności dziecka innych niż rodzice
bliskich osób. Tłumaczone to było, iż styczność w stosunkach społecznych jest
sama przez się zrozumiała i nie wymaga nadanie jej sankcji prawnej 22. Mimo to
ustawodawca rozszerzył krąg osób uprawnionych do kontaktów z dzieckiem
ustawą z 6 listopada 2008 r.
Dziadkowie mogą żądać uregulowania kontaktów z wnukami, powołując
się na przepisy prawa dziecka do kontaktów z rodzicami 23. Dotychczas w
precedensowym orzeczeniu SN uznał prawo dziadków do osobistych kontaktów
z dzieckiem, mimo oporów jednego z rodziców, jeżeli służą one dobru dziecka 24.
SN stwierdził, iż dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z
wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci25.
Stosunki dziadków podlegają z powodu na istniejący w danej sytuacji
domniemanie, iż w przyszłości powstaną między nimi więzi uczuciowe, a nie z
powodu pokrewieństwa. Dlatego możliwość dania prawa do kontaktów z
dzieckiem jest silniejsza gdy owa styczność jest większa. Stosunek ten może
powstać później, nie celowe było by pozbawienie dziecka samej szansy
nawiązania kontaktów emocjonalnych z dziadkami, gdyż mogą mieć wpływ na
polepszenie wychowania i rozwoju duchowego dziecka. Sprzyja to także
kontynuowaniu więzów wielopokoleniowych rodziny26.
Dbając jednak o dobro dziecka w sytuacji gdy dziadkowie dezorganizują
prawidłowy kierunek wychowania, czyli gdy dziecko nie jest w stanie spełniać w
odpowiedni sposób podstawowych funkcji wychowawczych i społecznych oraz
jeżeli negatywny wpływ dziadków na dziecko nie budzi wątpliwości sąd

21

K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1491.
H. Ciepła [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. pod red. K.
Piaseckiego. Warszawa 2011, s. 831.
23
Art. 1136 KRO.
24
Uchwała SN z 14.06.1988 r., III CZP 42/88, OSNC 1989, Nr 10, poz. 156.
25
M. Grudzińska, Kontakty z dzieckiem. Sądowe ustalenie. Orzecznictwo. Wzory,
Warszawa 2000, s. 34.
26
H. Ciepła [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. pod red. K.
Piaseckiego. Warszawa 2011, s. 831.
22
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opiekuńczy może nakłaniać rodzicom ograniczenia lub zakazania kontaktów
dziecka z dziadkami27.
W kontekście prawa dziecka do kontaktów z rodziną warto wspomnieć o
Vecie prezydenta RP wobec ustawy z 23.12.2008 r. o ratyfikacji europejskiej
konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, podpisanej przez Polskę już w 2003
r. Konwencja ta dotyczy fundamentalnego prawa dziecka do wychowania i
kontaktowania się z obojgiem rodziców, a także z innymi osobami bliskimi, np.
dziadkami, niezależnie od tego gdzie przebywają i jakiej są narodowości28.
4. Prawo dziecka do kontaktu z innymi osobami bliskimi
Kiedy rodzina ze względu na trudne sytuacje nie jest w stanie poradzić
sobie z problemami, nie potrafi bądź nie chce zajmować się dzieckiem, zachodzi
konieczność udzielenia pomocy, wsparcia zewnętrznego lub interwencji ze
strony państwa29. W takiej sytuacji, w myśl konstytucyjnej zasady
pomocniczości, dziecko ma prawo do opieki i pomocy, w tym do pieczy
zastępcze. Owa pomoc jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem takiej pomocy jest w miarę możliwości
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja
ze środowiskiem30. Konwencja o prawach dziecka zobowiązuje Państwa-Strony
do zapewnienia specjalnej ochrony i pomocy dzieciom czasowo lub stale
pozbawionym środowiska rodzinnego lub nie mogącym, ze względu na swe
dobro, w nim przebywać31.
Ustanowienie rodziny zastępczej powinno w sposób możliwie pełny
odpowiadać zasadzie dobru dziecka32. Rodzina zastępcza to oparta na modelu
wychowania rodzinnego forma pieczy zastępczej nad dziećmi i młodzieżą
pozbawionymi trwale bądź tymczasowo pieczy rodziców33. Jest formą
tymczasowej opieki nad dzieckiem, której celem jest zastąpienie dziecku
27

E. Płonka, J. Strzebińczyk, Osobista styczność dziadków z małoletnimi wnukami,
NP. 1981, Nr 5.
28
Prezydent w uzasadnieniu decyzji napisał:- Wprowadzenie do polskiego porządku
prawnego zawartych w Konwencji regulacji zagrozi może dobru rodziny i prawu
rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
29
Rozporządzenia RM z dnia 26 .01.1979 roku w sprawie rodzin zastępczych, Dz.
U. z 1979 roku, Nr 4, poz. 19 z późniejszymi zmianami.
30
Art. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz.
593 z późniejszymi zmianami.
31
Art. 20 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku , Dz. U. z
1991, Nr 120, poz. 526 z późniejszymi zmianami.
32
B. Tracz- Pasternak, Uprawnienia w stosunku do małoletniego w rodzinie
zastępczej, Pal. 1982, nr 11- 12, s. 62.
33
M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 84.

518

wychowania w rodzinie własnej poprzez stworzenie warunków zbliżonych do
tych, które istnieją w normalnie funkcjonującej rodzinie34. Dziecko jednak
powinno być przygotowane do powrotu do swej naturalnej rodziny.
Jest to środek, który ma służyć próbie odbudowania pierwotnej i
naturalnej sytuacji, czyli przebywania dziecka wraz z rodziną naturalną 35. W
skrajnych wypadkach może mieć charakter trwały, kiedy rodziców naturalnych
cechuje wysoki stopień niedostosowania społecznego i demoralizacji mający
swój wyraźny wpływ na dziecko36. Umieszczanie dziecka poza jego rodziną
naturalną powinno być środkiem ostatecznym, gdy rodzice zagrażają dziecku
oraz wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu37.
Rodzina zastępcza została zdefiniowana w tzw. słowniku ustawowym
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. określając, iż dziecku
pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się
opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej38. Rodzina zastępcza w wypełnianiu
swoich funkcji powinna kierować się dobrem przyjętego dziecka i
poszanowaniem jego praw. Między dzieckiem a rodziną zastępczą nie powstaje
prawna więź rodzinno-prawna39. Nie powstają też obowiązki i uprawnienia
alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia. Stan cywilny dziecka nie ulega
zmianie, nie staje się dzieckiem tej rodziny oraz nie przyjmuje obowiązkowo
nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełnej władzy
rodzicielskiej nad dzieckiem40.
Prawo dziecka do kontaktów z rodziną zastępczą stosuje się na podstawie
przepisów prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, zawartych w KRO, w tytule
II, dziale Ia, rozdziale II, oddziale 3. Przepis ten ma formę odesłania. Zgodnie z
nim przepisy dotyczące kwestii kontaktów dziecka z rodzicami, powinny być
również stosowane do innych osób, min. do rodzin zastępczych. Przepisy owego
przepisu stosuję się do osób, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad
dzieckiem. Rodzina zastępcza zatem może żądać uregulowania prawa do
kontaktów z dzieckiem, nad którym sprawował przez dłuższy czas opiekę 41.
34

M. Safjan, Osamotnione dzieci, Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
Warszawa 1983, s. 13.
35
M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 66.
36
Uchwała SN z 18.05.1978r., III CZP 27/78, OSNCP 1978, nr 12, poz. 222.
37
M. Andrzejewski, Współpraca sądów rodzinnych i instytucji pomocy społecznej w
umieszczaniu dziecka poza rodziną , PiP 2003 Nr 9, poz. 87, teza 2, s. 90- 91.
38
Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz. U. Nr
64, poz. 593 z późniejszymi zmianami.
39
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 75.
40
M. Safjan, Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
Warszawa 1983, s. 15.
41
W. Stojanowska [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r.. Analiza. Wykładnia. Komentarz, pod red. W. Stojanowska, Warszawa 2011, s. 290.
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Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z
dzieckiem, poprzez: odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego
stałego pobytu oraz bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie
korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość,
w tym ze środków komunikacji elektronicznej42. Jeżeli wymaga tego dobro
dziecka, sąd opiekuńczy może ograniczyć utrzymywanie kontaktów dziecka z
rodziną zastępczą, poprzez zakaz spotykania się z dzieckiem, zakaz zabierania
dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z
dzieckiem w obecności rodzica lub innego opiekuna, kuratora sądowego lub
innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontaktów do określonych
sposobów porozumiewania się na odległość lub całkowicie zakazać
porozumiewania się na odległość43.
Podsumowując kontakty dziecka z rodzicami mają olbrzymi wpływ na
rozwój dzieci. Podstawowym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym
dziecka jest jego rodzina. W niej to właśnie dziecko zdobywa pierwsze
doświadczenia, przyswaja sobie obowiązujące wzorce i zasady współżycia, a
także utożsamia się ze swoim najbliższym otoczeniem, szukając w nim miejsca
dla siebie. Wieź dziecka z rodziną jest naturalnym zjawiskiem potrzebnym do
prawidłowego rozwoju i harmonii. Rodzina jako związek wyłączny i trwały, daje
swym członkom poczucie bezpieczeństwa. Rodzina to nie tylko i wyłącznie
środowisko wychowawcze, to także najbliższe człowiekowi środowisko życia,
najbliższa mu grupa, która może a właściwie powinna wzbogacać jego życie.
Konkludując należy stwierdzić, iż stan prawny zajmujący się poruszanym
problemem, choć wydawałoby się będący nowoczesnym ujęciem stanu
faktycznego, reguluje obecnie głównie prawo kontaktu dziecka z rodzicami,
spychając kontakt z innymi na margines. Dlatego wymagane jest bardziej
szczegółowe uregulowanie prawa kontaktu dziecka z innymi podmiotami.
Streszczenie
Dziecku do potrzebnego rozwoju niezbędny jest kontakt z najbliższymi.
Styczność dziecka z bliskimi ma olbrzymi wpływ na rozwój małoletniego.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi wspólnotę emocjonalną,
wyróżniającą ją pod tym względem od innych środowisk. Podstawowym
czynnikiem w procesie kształtowania osobowości dziecka jest więź emocjonalna
ze środowiskiem w którym wzrasta. Kontakty stanowią istotny element życia
rodzinnego, również wtedy gdy związek z nimi został zerwany. Odpowiednie
zaspokojenie wszystkich wymagań, w okresie dzieciństwa, pozytywnie
oddziałuje w życiu dorosłym każdego człowieka.
42

Art. 113 KRO.
W. Stojanowska [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r.. Analiza. Wykładnia. Komentarz, pod red. W. Stojanowska, Warszawa 2011, s. 278.
43
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Ustawodawca dąży do uregulowania potrzeb dziecka wynikających z
różnych nauk, a w tym z codziennego funkcjonowania rodziny. Jednak stosunki
rodzinne, ze względu na swą intymność, wymykają się z działania prawa, a co
najmniej oddziaływanie prawa jest słabsze niż w innych naukach. Potrzeba
osobistej styczności, polega głównie na zaspokojeniu potrzeb przebywania ze
sobą, komunikowania się, wymiany myśli, zwierzeń, wspólnych przeżyć.
Kontakty te nie ograniczają się tylko do bezpośredniej styczności, takich jak:
odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, ale
stwarzają możliwość utrzymywanie korespondencji oraz korzystania z innych
środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji
elektronicznej.
Głównym przywilejem dziecka jest utrzymywanie najbliższych relacji z
rodzicami, ale nie można zapomnieć, że dziecko posiada także prawo do
kontaktów z innymi członkami rodziny. Dotyczy to kontaktów nie tylko z
rodzicami, ale co wyraźnie podkreślono, z innymi osobami mającymi wieź
rodziną bądź emocjonalną z dzieckiem. Chodzi więc o dziadków, rodzeństwo i
innych krewnych lub innych osób z którymi dziecko łączą faktyczne więzi
rodzinne. Dziecko ma również prawo do kontaktów z osobami, które dłuższy
czas sprawowali nad nim pieczę.
Konkludując należy stwierdzić, iż stan prawny zajmujący się poruszanym
problemem, choć wydawałoby się będący nowoczesnym ujęciem stanu
faktycznego, reguluje obecnie głównie prawo kontaktu dziecka z rodzicami,
spychając kontakt z innymi na margines. Dlatego wymagane jest bardziej
szczegółowe uregulowanie prawa kontaktu dziecka z innymi podmiotami.
Summary
Children’s right to contact: with parents, grandparents and other closerelated people
For the sake of correct development, a child needs to feel the contact of
people close to him or her. Such contact has a detrimental role on the
development of the minor. A normally functioning family is connected by an
emotional bond, a feature that distinguishes it from other environments. The
emotional bond with the environment the child grows up in is the basic factor
that influences the process of development. Contacts constitute an important
element of family life even if they were terminated. Fulfilling all the needs that
arise during the childhood period has a positive impact on the adult life of every
person. The legislator tries to regulate all the child’s needs that arise from various
studies in which the everyday functioning of the family is included. However,
because of their intimate nature, family relations are not strictly governed by law
or at least its influence is significantly lower when compared to other areas of
social processes. The need for personal closeness is mainly referred to as a
fulfillment of the need for spending time together, communicating, exchanging
thoughts, confiding, and gathering shared experience. Such contacts are not
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limited to personal type such as visiting, meeting or taking a child out of the
place of residence, they also allow for correspondence and other means of distant
connection which include electronic ways of contact. The main privilege of a
child is to maintain a close relationship with his or her parents, but it is important
to remember that the child has also the rights to contact other members of the
family. Not only does it include parents, but also other people that have an
emotional or family relation with the child. It can include grandparents, siblings
and other relatives as well as people the child has an actual family relation with.
He or she also has the right to contact people that had a guardianship over the
child for a longer period of time. To sum up, the legal regulations concerning the
problem in question, although they seem to constitute a modern approach to a
factual state, take only the right of children to maintain a relationship their
parents into consideration, putting other relatives on the sidelines. This is
precisely why more detailed regulations of the children’s rights to stay in contact
with other subjects should be introduced.
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Kinga Długołęcka (UWM)
Instytucja rodziny zastępczej
Wstęp
Współcześnie wiele mówi się o rodzinie i problemach jakie są związane z
tą instytucją. Na państwie spoczywa obowiązek wprowadzenia odpowiednich
regulacji pomagających rodzinie w ciężkim dla niej okresie. Na samym początku
należy zacząć od wyjaśnienia pojęcia rodziny. Otóż w literaturze znaleźć można
wiele definicji rodziny. W niniejszym opracowaniu oparto się na definicji J.
Brągiel, który tą podstawową jednostkę definiuje jako: „podstawowe, naturalne i
pierwotne środowisko, w którym dziecko rozwija się i wychowuje, mające
ogromny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, rozwój jego zdolności i
umiejętności osiągania sukcesu”1. Jak słusznie zauważono dla rodziny
niezmiernie ważnym elementem jest dziecko, o które to rodzice powinni dbać i
starać się jak najlepiej wypełniać obowiązki związane z opieką nad nim.
Przede wszystkim należy zauważyć, że rodzice są zobowiązani do
sprawowania władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi. Uprawnienia związane z ową
władzą obejmują całokształt spraw dziecka i pieczę nad jego osobą, zarząd jego
majątkiem oraz jego reprezentowanie. Do rodziców w szczególności należy nadanie
zasadniczego kierunku wychowania dziecka2. Jednakże istnieją przypadki, w których
to rodzice nie są w stanie sprostać nałożonym na nich obowiązkom i sąd oraz inne
organy starają się wspomóc rodzinę. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym3
najważniejsze jest dobro dziecka, w związku z tym w przypadku sądowej ingerencji
we władzę rodzicielską, sąd stara się przede wszystkim zapewnić dziecku warunki
jakie panują w normalnej rodzinie. W związku z powyższym niekiedy pomoc
związana jest z ustanowieniem opieki zastępczej nad dzieckiem, aby rodzice nie tracili
swoich praw względem dziecka, a mogli uporządkować wszystkie sprawy, uzyskać
pomoc i stworzyć ponownie normalną rodzinę. Istotną rolę w systemie pomocy
rodzinie odgrywa rodzinna opieka zastępcza, która służy pomocy dzieciom i rodzinom
znajdującym się w kryzysie. Jedną z jej form jest rodzina zastępcza, będąca
przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.
1

J. Brągiel, Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka
z rodziny rozwiedzionej, wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 1994, s.12.
2
M. Golowkin-Hudała, A. Wilk, Prawo dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej do kontaktów z rodziną naturalną,[w:] A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig
(red.), Rodzine formy opieki zastępczej: teoria i praktyka, wydawnictwo Warszawa:
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ; Siedlce : Fundacja na Rzecz Dzieci i
Młodzieży "Szansa": przy współpr. z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym,
Warszawa – Siedlce 2011, s. 164.
3
Dz. U. poz. 788.
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1. Czym jest piecza zastępcza?
Opiekę nad dziećmi sprawują co do zasady ich rodzice, jednakże w
niektórych przypadkach rodzice nie są w stanie sprawować opieki nad dziećmi i
ich wychowywać. W sytuacjach dysfunkcjonalności rodziny, w szczególności zaś
w przypadku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych ze strony rodziców,
dochodzi do ingerencji sądu we władzę rodzicielską, co w ostateczności oznacza
umieszczenia dziecka poza domem rodzinnym4. W tych przypadkach mamy do
czynienia z pieczą zastępczą. Funkcjonowanie tej instytucji zostało uregulowane
w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej5. Sprawowana jest ona w formie rodzinnej takiej jak: rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także w formie instytucjonalnej m.in.:
placówki opiekuńczo-wychowawcze, interwencyjne ośrodki preadopcyjne i
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne. Piecza zastępcza ma służyć
pomocą w powrocie dziecka do biologicznej rodziny, a w przypadku braku takiej
możliwości dążyć do przysposobienia dziecka. Ponadto ma na celu
przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz
pokonywania trudności życiowych, a także do nawiązywania i podtrzymywania
bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i
rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz
zdobywania umiejętności społecznych6. Należy pamiętać, że jednym z głównych
celów ustanawiania pieczy zastępczej jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych
dzieci. Współcześnie zmieniło się podejście do pieczy zastępczej. Wcześniej
uważano ją za formę opieki rodzicielskiej na zawsze, obecnie rozumiana jest jako
uzupełnienie opieki w rodzinie. Warto zauważyć, iż o instytucji jaką jest piecza
zastępcza mówi również Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy.
2. Instytucja rodziny zastępczej
Jedną z najpopularniejszych form sprawowania opieki nad dzieckiem jest
rodzina zastępcza. Stanowi ona rodzaj pieczy zastępczej ustanawianej w
przypadku niemożności sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców
biologicznych. Należy pamiętać, iż zastępuje ona piecze rodzicielską i trwa przez
określony czas. Rodzinę zastępczą można porównać do zastępstwa „chorego
kolegi w pracy”. Rodzina zastępcza jest instytucją systemu pomocy społecznej.
Głównym celem umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest powrót dziecka
do rodziców biologicznych, ponowne stworzenie dla niego rodziny. Instytucja ta
przede wszystkim kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
Zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowanie odpowiednie do jego stanu
4

Por. S. Badora, Uczucia i profesjonalizm. O formach opieki zastępczej, WSP,
Częstochowa 1998; M. Kolankiewicz (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i
instytucjonalne formy opieki, WSiP, Warszawa 1998;
5
Dz. U. poz. 135.
6
Art. 33 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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psychicznego, a także zaspokaja indywidualne potrzeby dziecka 7.
2.1 Rodzina zastępcza w przeszłości i dziś.
Instytucja rodziny zastępczej znana była już od średniowiecza. W tym
okresie mamy informacje o istnieniu ochronek prowadzonych przy klasztorach.
Jednakże rozwój instytucji przypada na koniec XVI wieku. Ogromną rolę
odegrał w nim duchowny św. Wincenty a Paulo, który nie mógł znieść dużej ilość
umierających dzieci w domach dla ubogich i umieszczał niemowlęta u kobiet,
mieszkających na wsi.
W Polsce umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych zapoczątkowane
zostało przez Warszawski Dom Wychowawczy im. ks. Piotra Gabriela Baudouina
w XVIII wieku. Dzieci do lat 3 przekazywane były do karmiących matek, zaś
starsze na tzw. „garnuszek”. Co kwartał wypłacana była określona kwota
opiekunom zastępczym. Oddanie dziecka wiązało się z ograniczoną kontrolą
rodzin zastępczych, która polegała na okresowych badaniach lekarskich8.
Początki wyżej wymienionej instytucji związane były z nadużyciami rodziców
zastępczych, jednakże nie stanowiło to problemu dla jej rozpowszechnienia. W
okresie zaborów nastąpiło zahamowanie rozwoju oświaty, przy tym także
wychowania i opieki nad dziećmi. Przełomem był wiek XX, w którym to
wprowadzono przemiany w systemie opieki zastępczej. Rodzina zastępcza
zaczęła cieszyć się uznaniem pod koniec lat siedemdziesiątych z powodu
przeludnienia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wzrost zainteresowania tą
formą opieki spowodowany był także Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26
stycznia 1979 roku w sprawie rodzin zastępczych, dające m. in. wychowankom
prawo do bezpłatnych żłobków i przedszkoli, do korzystania z różnych form
wypoczynku, świadczeń zdrowotnych, a także modyfikacje co do pomocy
finansowe9. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami rodzina zastępcza stanowiła
lepsze środowisko dla rozwoju i wychowania dziecka niż inne placówki.
Współcześnie nadanie nowego kierunki polityce opiekuńczej państwa oraz
ponowne zainteresowanie powyższą formą opieki spowodowane było
wprowadzeniem nowelizacji do Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej10 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18
października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych, Rozporządzenie z 19
października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
Rozporządzenie z 4 czerwca 2010 roku w sprawie rodzin zastępczych 11.
7

Zob. M. Andrzejewski (red.), Rodziny zastępcze, problematyka prawna,
Wydawnictwo Dom Organizatora,
Toruń 2006.
8
M. Surdacki, Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII
wieku, TNKUL, Lublin 1998, s. 163 i nast.
9
Uchwała Rady Ministrów z 22 listopada 1971r., Monitor Polski 1971, Nr 56, poz. 364.
10
Dz. U. 2013, poz. 182.
11
Dz. U. 2004 Nr 233, poz. 2344; Dz. U. 2007 Nr 201, poz. 1456; Dz. U. 2010 Nr
110, poz. 733.

525

2.2 Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej na skutek postępowania
sądowego związanego z pozbawieniem władzy rodzicielskiej, bądź na skutek
postępowania prowadzonego przez starostę na wniosek rodziców o umieszczenie
dziecka w rodzinie zastępczej. Orzeczenie dotyczące pieczy zastępczej
wydawane jest przez sąd lub organ podlegający jego kontroli.
Z trybem sądowym orzekania o ustanowieniu pieczy zastępczej mamy do
czynienia w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną w konsekwencji
wydania przez sąd orzeczenia o ograniczeniu, zawieszeniu bądź pozbawieniu
władzy rodzicielskiej. Ponadto podobne orzeczenie sądowe wydawane jest także
na podstawie art. 100 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż sąd
oraz inne organu obowiązane są udzielać pomocy rodzicom w należytym
wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Z reguły w powyższym orzeczeniu
wskazane zostają osoby, które mają stać się rodziną zastępczą, jednakże gdy tego
nie uczyniono, to sąd zwraca się o wskazanie kandydatów do właściwego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Tryb administracyjny związany jest z postępowaniem prowadzonym przed
starostą na wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej bądź
na wniosek dziecka w tej sprawie, złożony za zgodą rodziców. Postanowienie
może zakończyć się zawarciem umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodziną
zastępczą a starostą. O fakcie zawarcia wyżej wymienionej umowy starostą
zobowiązany jest powiadomić sąd.
Sprawowanie władzy rodzicielskiej w przypadku umieszczenia dziecka w
rodzinie zastępczej na wniosek pozostaje przy rodzicach. Oznacza to, że rodzice
posiadają pełną władzę rodzicielską, zaś rodzina zastępcza wykonuje pieczę
bieżącą nad dzieckiem, tj. troszczy się o dziecko w bieżących sprawach. Jeżeli
chodzi o orzeczenia sądowe ingerujące we władzę rodzicielską to w zależności
od wydanego orzeczenia następuje rozdzielenie uprawnień wynikających z
władzy rodzicielskiej. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej
uprawnienia z niej wynikające zostają rozdzielone pomiędzy rodziców
biologicznych a zastępczych. Zgodnie z art. 112¹ §1 KRO obowiązek i prawo
wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej,
jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w
dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do
rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo kierującego
placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczoterapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym. Pozostałe
obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców
dziecka12. Nie mniej jednak w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej na podstawie orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej,
rodzicom zastępczym przysługuje prawna i rzeczywista opieka nad dzieckiem.
12
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Art. 112 ¹ §1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Rodzina zastępcza jest jedną z najtrudniejszych form opieki nie tylko dla
rodziców zastępczych, ale także i dla dziecka, które zostało pozbawione
stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa oraz przyjęte do środowiska zastępczego
na określony czas, do momentu unormowania się sytuacji domowej13.
2.3. Funkcje rodziny zastępczej
Rodzina zastępcza ma za zadanie przypominać dziecku wzór domu, w związku z
powyższym ma spełniać określone funkcje. H. Cudak wymienia wśród nich:
1. poznawcze – dotyczące poznawania pojęć, treści, zachowań otaczającej
rzeczywistości zarówno społecznej, jak i przyrodniczej, technicznej, itp.;
2. emocjonalne – zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, miłości, więzi,
uznania, kontaktu społecznego;
3. opiekuńczo – usługowe – zapewnianie wszystkim członkom rodziny
codziennych usług, opieki fizycznej, zaspokajanie potrzeb biologicznych i
materialnych;
4. uspołeczniające – wprowadzanie członków rodziny w życie społeczne,
przekazywanie im wartości kulturalnych;
5. przygotowujące do kreatywnego życia i przyszłego zawodu –
kształtowanie aktywnego stosunku do pracy i zainteresowań zawodowych;
6. działania sprzyjające rozwojowi zainteresowań, zamiłowań i zdolności dzieci;
7. organizowanie sytuacji wychowawczych dla dziecka w rodzinie i poza
rodziną14.
Spełnienie wyżej wymienionych funkcji może być znacznie utrudnione w
przypadku, gdy rodzice posiadają część władzy rodzicielskiej i ingerują w
wychowanie dzieci przez rodziców zastępczych.
Z racji specjalnego charakteru rodziny zastępcze oprócz powyższych
zadań spełniają inne ważne funkcje, które nie występują w przypadku rodziny
naturalnej. Wśród nich wymienić należy:
1. Funkcję readaptacyjną – mającą zapewnić pomoc w adaptacji do
nowych warunków życia;
2. Funkcję kompensacyjną – polegającą na usuwaniu braków i zaniedbań
wyniesionych z pobytu w rodzinie naturalnej;
3. Funkcję opiekuńczą – zapewniającą odpowiednie warunki bytowe i
rozwojowe;
4. Funkcję wychowawczą – dążącą do wszechstronnego rozwoju dziecka,
przy zachowaniu jego potencjału rozwojowego;
5. Funkcję profilaktyczną – odpowiedzialną za działania na czynniki
zagrażające zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi dziecka15.
Należy podkreślić, iż wszelkie obowiązki rodziny zastępczej powinny być
13

M. Ruszkowska, Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze,
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 78.
14
Zob. H. Cudak, Szkice badań nad rodziną, WSP, Kielce 1995, s. 19.
15
B. Czeredrecka, Dom dziecka, w: Formy pracy opiekuńczo – wychowawczej,
(red.), J. Brągiel, S. Badora, WSP, Częstochowa 1997, s. 331-348.

527

jasno i ściśle określone, aby były rzetelnie wypełniane. Na rodzicach zastępczych
jest ciężar stworzenia warunków rodzinnych, a ponadto przystosowania dziecka
do nowej sytuacji i środowiska, w której się znalazł.
2.4 Formy rodziny zastępczej
Rodzina zastępcza nie składa się tylko z jednej formy, gdyż instytucja ta
może być sprawna zarówno przez osoby bliskie dla dziecka, a także zupełnie
obce. W związku z tym ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w art. 39 wskazuje następujące formy rodziny zastępczej:
a) spokrewniona – tworzona przez małżonków (lub osoby samotne)
będących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Rodziny spokrewnione
charakteryzują się tym, że wychowanie nad dzieckiem i opiekę powierza się
członkom rodziny dziecka, obowiązanym do jego alimentacji, tj. wstępni
(dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo. Oczywiście takiej rodzinie
przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Należy podkreślić, iż rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem są najmniej
drastycznym rozwiązaniem dla dziecka, a jednocześnie chroniącym je przed
zaniedbaniem, zapewniającym ciągłość i stałość opieki 16. Co do preferowania
tego typu rodzin zastępczych zastrzeżenia zgłasza M. Andrzejewski, który
uważa, że powinny budzić one ostrożność w podejmowaniu decyzji przez sąd17.
b) niezawodowa – stanowią ją małżonkowie (lub osoba samotna) nie
będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka. Rodziny niezawodowe tworzone są
przez małżonków bądź osoby niepozostające w związku małżeńskim, nie będące
spokrewnione z dzieckiem bądź należące do dalszej rodziny. Osoby chcące
sprawować opiekę nad dzieckiem muszą posiadać odpowiednie predyspozycje,
przejść szkolenia, a także procedurę kwalifikacyjną. Na każde umieszczane w tej
rodzinie dziecko przysługuje świadczenie pieniężne.
Jednocześnie w jednej rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej
może przebywać 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w
pieczy zastępczej. W wypadku licznego rodzeństwa możliwe jest umieszczenie w
jednej rodzinie większej liczby dzieci.
c) zawodowa - zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego oraz
zawodowa specjalistyczna dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, dzieci
niedostosowanych społecznie, a także małoletnich matek z dziećmi.
W zawodowej rodzinie zastępczej zazwyczaj umieszcza się dzieci na
pobyt długoterminowy, w przypadku zawodowej rodziny zastępczej pełniącej
funkcje pogotowia rodzinnego dzieci umieszcza się do czasu unormowania
sytuacji życiowej dziecka, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością
przedłużenia okresu do 3 miesięcy. W przypadku doprowadzenia dziecka przez
policję, rodzina tego typu nie może odmówić przyjęcia takiego dziecka, jeżeli
16
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jest on w wieku do lat 10.
Poza wyżej wymienionymi formami rodziny zastępczej wymienić można
rodzinny dom dziecka. Jest to forma stosunkowo nowa. W tej formie opieki nie
powinno umieszczać się więcej niż ośmioro dzieci. W razie konieczności
umieszczenia rodzeństwa prowadzący rodzinny dom dziecka przy pozytywnej
opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej może wyrazić zgodę na umieszczenie większej liczby osób18.
2.5 Zakończenie sprawowania pieczy przez rodzinę zastępczą
Można wyróżnić dwa sposoby zakończenia sprawowania pieczy przez
rodzinę zastępczą. Jednym z nich jest ustanie z mocy prawa, tj. bez potrzeby
wydawania orzeczeń czy dokonywania innych czynności prawnych. Dzieje się
tak w przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko znajdujące się pod
opieką rodziny zastępczej, bądź w wypadku uzyskania pełnoletniości przez
osobę, która skończyła 16 lat i za zgodą sądu zawarła związek małżeński. Innymi
sytuacjami, w których opieka rodziny zastępczej się kończy jest np. rezygnacja z
rodziny zastępczej, orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w innej rodzinie
zastępczej lub naturalnej, rozwiązanie umowy zawartej ze starostą, wydarzenie
losowe (śmierć rodzica zastępczego, śmierć dziecka).
2.6 Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej ?
Sąd mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka w przypadku
niemożności sprawowania opieki bądź rażących zaniedbań rodziców przyznaje
pieczę zastępczą rodzinom zastępczym. Jednakże przy wyborze rodziców
zastępczych musi kierować się pewnymi wymogami przez nich spełnianymi by
dziecko trafiło do odpowiedzialnych ludzi. W związku z powyższym pełnienie
funkcji rodziny zastępczej powierzane jest osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza
rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki
obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało
potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
wystawionymi przez lekarza, o którym mowa w art. 55 obowiązki udzielającego
świadczenia ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych19;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające
dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
18
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a. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Należy podkreślić, iż pełnienie wszelkich form pieczy zastępczej
powierzane jest osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Jeżeli chodzi o
niezawodową rodzinę zastępczą to przynajmniej jedna osoba musi posiadać stałe
źródło dochodu, by sprawowana była piecza nad dzieckiem. By prawo było
przestrzegane powołano koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który
obejmuje swoją opieką rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.
Zgodnie z art. 77 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań koordynatora należy w szczególności udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, a także przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom
dziecka, planu pomocy dziecku. Jednakże nie tylko to należy do kompetencji
koordynatora, oprócz tego jego uprawnienia związane są z pomocą rodzinom
zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu oraz zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne
domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. Ponadto zobowiązany jest on zgłaszać
do ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, a także udzielać
wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej20.
2.7 Podstawy prawne funkcjonowania rodziny zastępczej
Instytucja rodziny zastępczej jest popularną formą pieczy zastępczej. Ze
względu na swój złożony charakter, uregulowana została w szeregu aktów
prawnych. By pogłębić wiedzę dotyczącą tej instytucji należy zapoznać się z
regulacjami odnoszącymi się do jej funkcjonowania. Wśród licznych regulacji
wymienić należy:
1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
3. Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z dnia 20
listopada 1989 roku;
4. Europejską Konwencję o wykonywaniu praw dzieci z dnia 25 stycznia
1996 roku;
5. Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, z dnia 18 października
2004r. w sprawie rodzin zastępczych;
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Art. 77 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz
zagospodarowanie;
8. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek
na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej;
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń
dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej;
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru
zaświadczenia kwalifikacyjnego.
4. Różnice pomiędzy rodziną zastępczą a rodziną adopcyjną
Niektórzy nie są w stanie rozróżnić rodziny zastępczej od rodziny
adopcyjnej i błędnie uważają, że te dwie instytucje stanowią jedną. Pomiędzy
obydwoma instytucjami istnieje wiele różnic. Przede wszystkim zasadniczą
różnicą jest fakt, że dziecko umieszczane w rodzinie zastępczej prawnie jest
dzieckiem rodziców naturalnych, a w przypadku rodziny adopcyjnej dziecko w
chwili adopcji staje się dzieckiem rodziców adoptujących. W szczególności na
gruncie prawa m.in. alimentacyjnego i spadkowego ma znaczenie, z którą
instytucją mamy do czynienia. Od rodziny adopcyjnej przysługują alimenty, po
nich dzieci mogą dziedziczy z mocy ustawy, ponadto noszą nazwisko rodziców
adopcyjnych. W rodzinie zastępczej powyższe sytuacje nie mają racji bytu, gdyż
rodzina zastępcza nigdy nie sprawuje władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, a
jedynie pełni funkcje opiekuna prawnego. Adopcja prawnie wiąże dziecko z
rodzicami adopcyjnymi, to oni wpisywani są w akt urodzenia dziecka w miejsce
rodziców naturalnych. Umieszczenie w rodzinie zastępczej nie powoduje
powstania więzi prawnej. Poza tym istotne są kwestie finansowe. Za
sprawowanie pieczy zastępczej rodzina zastępcza otrzymuje środki finansowe z
tego tytułu, jeżeli chodzi o rodzinę adopcyjną to jedynymi środkami jakie może
uzyskać jest zasiłek rodzinny, który przysługuje także rodzicom naturalnym. Co
więcej rodzina zastępcza kontrolowana jest przez sądy i inne instytucje
państwowe, w przypadku rodzin adopcyjnych to nie występuje. Kolejną ważną
różnica jest prawo do kontaktu z dzieckiem, które przysługuje niezależnie od
władzy rodzicielskiej. Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej ma prawo do
utrzymywania kontaktu z rodzicami naturalnymi, chyba że sąd postanowi
inaczej, zaś w rodzinie adopcyjnej dzieci nie dysponują takim prawem, co nie
oznacza, że rodzice adopcyjnie nie mogą wyrazić zgody na kontakty dziecka z
rodzicami naturalnymi w późniejszym okresie.
Podsumowanie
Instytucja rodziny zastępczej współcześnie odgrywa istotną rolę w
pomocy rodzinie. Jest to instytucja, dzięki której dzieci oddane pod pieczę
zastępczą, czują się bardziej komfortowo niż w domach dziecka. W
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szczególności dla małych dzieci ważne jest, by stworzyć rodzinne warunki dla
ich rozwoju, aby sytuacja, w której się znalazły nie odcisnęła znacznego piętna
na ich późniejszym dorosłym życiu. Rodziny zastępcze z reguły mają służyć
zapewnieniu opieki nad dzieckiem w chwili, gdy rodzinie nie byli w stanie
sprostać obowiązkom, które zostały na nich nałożone. W przypadku poprawy
warunków i sytuacji rodziców dzieci wracają do swojej rodziny naturalnej, gdyż
instytucja rodziny zastępczej jest formą opieki na określony czas. Warto
zauważyć, iż na przestrzeni lat powyższa instytucja ulegała wielu przemianom,
by spełniać swoje zadania jak najlepiej. Nie oznacza to jednak, że obecna jej
forma jest idealna. Nadal należy pracować nad udoskonaleniem powyższej
instytucji. Instytucja ta stworzona została dla przestrzegania dobra dziecka, gdyż
to ono jest najważniejsze. Cel jaki przyświecał utworzeniu instytucji rodziny
zastępczej było zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania. Obecnie
rodzina zastępcza, a także rodzinne domy dziecka spełniają powyższy cel
poprzez traktowanie dziecka w sposób godny, zapewnianie świadczeń
zdrowotnych. Ponadto rodziny zastępcze przyczyniają się do rozwoju
zainteresowań i uzdolnień dzieci, a także zapewniają jego potrzeby emocjonalne,
bytowe, religijne. Na zakończenie należy podkreślić, iż wychowywane w
rodzinach zastępczych rzadziej doznają przemocy fizycznej i psychicznej niż w
domu dziecka i tak jak wspomniano wcześniej właśnie z tego względu jest to dla
nich korzystniejsze.
Streszczenie
Czasami rodzice naturalni nie są w stanie sprostać obowiązkom, związanym z
opieką nad dziećmi. W tym celu stworzona została instytucja rodziny zastępczej, która
jest formą rodzinnej pieczy zastępczej. Głównym jej zadaniem jest pomoc rodzinie, a
przede wszystkim dziecku. Do rodziny zastępczej dziecko może trafić na podstawie
orzeczenia sądowego bądź postępowania prowadzonego przed starostą na wniosek
rodziców. Wyróżnia się trzy typy rodzin zastępczych : spokrewniona, niezawodowa i
zawodowa. Należy podkreślić, iż rodzina zastępcza jest opieką zastępczą na określony
czas. Wymagania względem osób chcących stanowić rodzinę zastępczą zostały ściśle
określony w ustawie i są przestrzegane ze względu na dobro dziecka. Co więcej
instytucja rodziny zastępczej jest bardzo ważna, gdyż stwarza dziecku domowe
warunki w sytuacji, gdy najbardziej tego potrzebuje. Ponadto instytucja ta odnosi o
wiele lepsze efekty niż domy dziecka, ponieważ dzieci nie doznają tam przemocy
psychicznej lub fizycznej. Rodziny zastępcze służą zapewnieniu dziecku domowego
ogniska, gdy jego rodzicom zawieszono, ograniczono prawa do niego.
Summary
Institution of foster familie
Sometimes the natural parents are not able to meet the obligations
associated with the care of children. For that purpose is created an institution of a
foster family which is a form of the family substitute care. Its main task is to help
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the family, and especially the child. The child can find its way to a foster family
based on the court decision or conducted proceedings before the district
administrator at the request of parents. There are three types of foster families:
cognate, non-professional and professional. It should be emphasized that the
foster family is foster care for a specified period of time. Requirements for those
who want to be a foster family are strictly defined in the Act and are respected for
the good of the child. Moreover, the institution of foster families is very
important as it creates for child domestic conditions when most needs it. In
addition, this institution applies much better results than orphanages, because
children do not suffer of psychological or physical violence.
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Grażyna Stanek-Czerny (AI)
Wychowanie przyzwalające i rodzice nieobecni
Kulturowe substytuty autorytetów.
„Człowiek jest z natury dobry, wypacza go cywilizacja”
(J. J. Rousseau –XVIII w.)

Wstęp
Samotność cechuje się tym, że brak jest kogoś, kto poprowadzi nas przez
życie, kogoś, kto pozwoli odejść, gdy już będziemy gotowi, kogoś, kto będzie
wierzyć, że damy radę pokonać trudności, a gdy zbłądzimy, pokaże właściwą
drogę. To brak przynależności do kogoś, kogoś dobrego, kochanego, komu można wierzyć, ufać, kogoś, kto pocieszy, przytuli, opatrzy rozbite kolano czy łokieć,
kogoś, kto pospieszy z pomocą, kogoś, kto zawsze będzie obok, kto wysłucha,
zrozumie1. Samotność dziecka jest zawsze bolesna, dusza potrzebująca wsparcia
kogoś doświadczonego a zostawiona sama sobie rozpaczliwie szuka pomocy,
przygarnięcia i wytłumaczenia otaczającego świata. Bez tego błądzi a samotne
kroczenie wśród zawiłości dojrzewającego życia często gubi właściwą drogę. Są
różne twarze samotności: sieroctwo, eurosieroctwo, fizyczne lub emocjonalne
porzucenie. Dzieci z rodzin rozbitych i niepełnych aż trzykrotnie częściej niż
dzieci z rodzin, w których jest zarówno ojciec, jak i matka, przejawiają zaburzenia osobowości i brak dyscypliny w szkole. O tym, że rozkład rodziny jest jedną
z głównych przyczyn przestępczości, przekonują także amerykańskie statystyki,
z których wynika, że ponad połowa wszystkich więźniów w USA i dwie trzecie
recydywistów pochodzą z innych środowisk niż tradycyjna rodzina. Nawet jednak w pełnych rodzinach coraz częściej zdarza się, że ojciec i matka rezygnują,
często nieświadomie, z zajmowania się dziećmi, gdyż albo preferują tak zwane
„wychowanie bezstresowe", albo są tak mocno zaangażowani w swój rozwój
zawodowy i intelektualny, że nie mają dla własnego potomstwa. Wówczas głównym elementem kształtującym mentalność i zachowania dzieci oraz młodzieży
stają się media i świat wirtualny.
1. Rodzice nieobecni
Jedną z najbardziej powszechnych przyczyn poczucia opuszczenia wśród
dzieci jest brak ojca w rodzinie. Brak ojca z powodu jego odejścia od rodziny
wywołuje u dziecka więcej problemów natury psychologicznej niż sytuacja, kiedy ojciec umiera. Po śmierci taty jest smutek, żal, łzy, ale po przeżyciu tych
1
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wszystkich negatywnych emocji dziecko może dokonać krystalizacji swoich
myśli i w końcu godzi się z zastaną rzeczywistością. Kiedy ojciec odchodzi od
rodziny dzieci często wykazują tendencję do samooskarżania się, obwiniają się
za rozstanie rodziców. Nierzadko też popadają w depresję wynikającą z poczucia
niezasługiwania na miłość, doświadczają różnego rodzaju lęków. Wraz z utratą
obecności ojca w domu gubią poczucie bezpieczeństwa. Dzieciom z rozbitych
rodzin często nie zależy na osiągnięciu dobrych wyników w nauce, są bierne i
niechętnie pracują, wykazują mało inicjatywy. Mają znaczne trudności w koncentrowaniu uwagi na wykonywanym zadaniu: uwaga ich jest rozproszona i mało stabilna, są nadpobudliwe ruchowo. W zachowaniu ich często jest trudno
uchwycić istnienie racjonalnych motywów postępowania: wydaje się, że o ich
zachowaniu decydują jedynie przypadki i chwilowe emocje, co niejednokrotnie
wskazuje na zaburzenia emocjonalno-motywacyjnej sfery osobowości. Przejawiają się one przede wszystkim w nieprawidłowym nawiązywaniu kontaktów
społecznych i najczęściej przyjmują formy krańcowe: od emocjonalnego przywiązywania się do każdej dorosłej osoby, do oziębłości uczuciowej w stosunku
do drugiego człowieka, a nawet dążenie do izolacji. Wycofanie osoby z więzi, w
których chciałaby ona sama pozostawać odczuwa ona jako stan zatracania samej
siebie i w tych wymuszonych warunkach izolacji może ona nie dawać sobie rady
(nie umie poradzić sobie sama ze sobą)2.
Dziecko wychowywane bez ojca często traci swoją tożsamość, ma poczucie
niższej wartości porównując się do innych dzieci, których rodziny są pełne. Brak
ojca to o połowę mniejsze źródło rodzicielskiej miłości. Dziewczęta wychowywane
bez ojców usilnie poszukują pełnej akceptacji swojej kobiecości. Wiele z nich podejmuje wczesne kontakty seksualne, częściej też w swym dorosłym życiu samotnie
wychowują swoje dzieci, rozwodzą się. Bezustannie poszukują wzorca męskości,
którego zostały pozbawione w okresie dorastania, poszukują aprobaty mężczyzny w
którym pragną odnaleźć elementy miłości ojcowskiej. Podobnie brak męskiego
wzorca wpływa na rozwój emocjonalny chłopców, choć wywiera on wpływ na nieco
inne aspekty psychologiczne. Ojciec pozwala synowi zrozumieć, jakie znaczenie
niesie ze sobą słowo mężczyzna, co to znaczy być mężczyzną w realnej rzeczywistości. Kiedy nie ma taty, wzorca męskości szuka się wśród rówieśników. Zamiast
uczyć się wzorca męskości, chłopiec ma do czynienia z jego stereotypem. Obserwując ojca troszczącego się o rodzinę, w dziecku pojawia się zrozumienie męskości,
która obok siły jest również odpowiedzialnością, pomocą słabszemu, troską, wsparciem, porozumieniem, szacunkiem dla drugiego człowieka. Oczywiście brak ojca to
nie tylko jego fizyczna nieobecność, ale również jego izolacja emocjonalna. Niestety,
społeczeństwo nie sygnalizuje, że jest zainteresowane jakością ojcostwa. W przeciwnym razie inny byłby stosunek do powszechnego zjawiska rozwodów czy samotnego
macierzyństwa. Media, telewizja, gazety, polityka społeczna albo wyrażają akcepta2
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cję dla nieobecności ojców w życiu dziecka, albo zachowują się biernie. Kultura
masowa nie wyznacza wzorów odpowiedzialnego ojcostwa – dominuje stereotyp
silnego mężczyzny, który jest „facetem” gdy traktuje kobiety przedmiotowo lecz
osiągnął sukces zawodowy i finansowy. Młodzież, widząc takie wzorce, zaczyna
hołdować idei „macho” i zachowywać się, jak bohaterowie z filmów sensacyjnychzaczyna dominować kult pieniądza, seks, agresja, rywalizacja. Rodzina i odpowiedzialność za drugiego człowieka tracą na wartości, stąd kryzys autorytetów i społeczne patologie. Przemoc jest dla mężczyzn pociągająca, ponieważ mają oni naturalną skłonność do agresji. Jeżeli więc społeczeństwo nie wspiera pożądanego wizerunku mężczyzny i ojca, to rozwija się tylko ta prymitywna strona męskiej tożsamości. Kiedy chce się mieć dobrych mężów i ojców, trzeba baczniej uważać na ich
wychowanie, by następne pokolenia nie musiały sobie radzić bez tatusiów3.
Zdrowe wychowanie to wychowanie przez obojga rodziców – i mamę, i
tatę. Kobieta i mężczyzna uzupełniają się we wzajemnych trudach rodzicielskich.
Kiedy brakuje jednego z rodziców, zawsze najwięcej traci na tym dziecko. Brak
ojca w konsekwencji niejednokrotnie wpływa na stopniowy zanik relacji dziecko-matka. Kobieta pełniąc jednocześnie podwójną funkcję wychowawczą, będąc
jedynym żywicielem rodziny i zazwyczaj walcząc z własnym poczuciem odrzucenia i osamotnienia, często buduje zaburzone relacje z potomstwem. Matki te z
reguły stwarzają dzieciom nieprawidłowy klimat uczuciowy, darząc je źle pojętą
miłością. Zapatrzone bezkrytycznie w swe dziecko, które najczęściej stawało się
jedynym celem życia i środkiem kompensacji ich nie spełnionych pragnień, oraz
zawiedzionych nadziei w nieudanym małżeństwie, otaczają je nadmierną, pełną
lęku miłością. Całkowite uczuciowe skoncentrowanie na dziecku, jest pewną
formą afirmacji samej siebie, oraz wyrazem sytuacji, powstałej na skutek braku
ojca. Należy bowiem zaznaczyć jak uważa H. Izdebska, że dezorganizacja rodziny nie zawsze jest równoznaczna z pozbawieniem dziecka uczucia jednego, lub
obojga rodziców. Niejednokrotnie, dla wyrównania obdarzone jest nim bardziej,
niż zdarzałoby się w sytuacjach układających się pomyślnie.4 Rodzina bez ojca
zawsze stanowi organizm okaleczony.
Poczucie więzi z rodziną ma istotny wpływ na osiągnięcie przez dziecko dojrzałości emocjonalnej, rozumianej jako świadome kierowanie swoim zachowaniem i
posiadanie umiejętności uczuciowego przystosowania się do środowiska społecznego. Dlatego rodzinna atmosfera, prawidłowa struktura rodzinnych zależności, właściwe stosunki między członkami rodziny są podstawowymi warunkami prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka i właściwego przygotowania do życia w społeczeństwie jako dojrzałego obywatela. Gdy członkowie rodziny zespoleni są wzajemnym szacunkiem, czują się za siebie odpowiedzialni, dzieci wzrastające miedzy nimi
są najczęściej śmiałe i pewne siebie, potrafią pokonywać trudności i nie boją się
nowych sytuacji. H. Semenowicz słusznie stwierdziła, że jeżeli w okresie dzieciń3
4
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stwa potrzeba miłości nie zostanie zaspokojona, to w latach następnych może powstać u dziecka rodzaj kalectwa uczuciowego, które uniemożliwi mu w przyszłości
nawiązywanie trwałych więzi z innymi ludźmi. Złożone podłoże wytwarzające frustrację w sferze potrzeb psychicznych dziecka, tworzą nie tylko traumatyzujące przeżycia z okresu rozpadu rodziny, czy nieudanych prób jej zrekonstruowania, lecz
również próba zastąpienia miejsca ojca lub matki przez ojczyma, macochę lub kolejnego partnera. Mody człowiek poddany tak wielorakim zmianom staję się niestabilny emocjonalnie, w swoim późniejszym życiu często nieracjonalnie reaguje na każde
rozstanie jak na potencjalne odrzucenie jego osoby, na niepowodzenia, czy nawet na
krytykę.
Zjawisko eurosieroctwa zarysowujące się w polskiej rzeczywistości społecznej jest równie silnym aktywatorem problemów wychowawczych i emocjonalno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży. Według MEN przez pojęcie tak
zwanego eurosieroctwa należy rozumieć sytuację, w której emigracja zarobkowa
rodziców/rodzica powoduje burzenie podstawowych funkcji rodziny, takich jak
zapewnienie ciągłości procesu socjalizacji, wsparcia emocjonalnego dziecka i
transmisji kulturowej. Obecnie nie są dostępne dokładne dane, ile jest w naszym
kraju takich osób, których rodzice czasowo przebywają za granicą. Również nie
ma oficjalnych informacji na temat liczby dzieci, których rodzice korzystają z
przysługującej im władzy rodzicielskiej, ale w rzeczywistości nie wypełniają
rodzicielskich obowiązków opieki nad swym potomkiem. Dlatego też do jednej
grupy eurosierot zalicza się więc nieletnich członków rodziny, którzy są czasowo
(w deklaracjach opiekunów) rozłączeni z jednym lub obojgiem rodziców, których rodzice przebywają za granicą Polski5. Jest niezwykle istotne, jak długo
rodzice pracujący za granicą pozostają w fizycznym oddaleniu od swych dzieci.
Biorąc pod uwagę długość rozłąki z rodzicem, skutki w życiu dziecka można
klasyfikować według różnych kryteriów. I tak można wyodrębnić następujące
przedziały czasowe emigracji rodzica lub obojga rodziców: nieobecność rodzica
do dwóch miesięcy, efekt nie jest dla rozwoju dziecka znaczący; nieobecność
rodzica od dwóch do sześciu miesięcy, ma niewielki wpływ na proces socjalizacji, ale brak tu zaburzenia struktury ról w rodzinie, natomiast istnieje możliwość
nieznacznego osłabienia więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem; nieobecność
rodzica od sześciu miesięcy do roku, w zależności od wieku dziecka pojawia się
możliwość istotnego wpływu na socjalizację, możliwość przejęcia kulturowej
roli rodzica migranta przez rodzica pozostającego w domu, może nastąpić wyraźne zaburzenie więzi, istnieje też możliwość wystąpienia traumatyzującego
efektu odrzucenia; nieobecność rodzica powyżej roku, następuje znacząca restrukturyzacja rodziny i relacji z otoczeniem społecznym, przejęcie funkcji przez
rodzica pozostającego w domu, pojawia się znaczące zaburzenie więzi, co daje
5
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wysoce prawdopodobny efekt odrzucenia u dziecka. Dane te pozwalają stwierdzić, iż nieobecność rodzica w okresie do pół roku jest dopuszczalna i nie powoduje zniszczenia6.
Niekiedy konieczne staje się zapewnienie rodzinie opieki psychologa. W
przypadku, gdy rodzica brakuje dłużej, skutki mogą być już poważniejsze. Ponadto konsekwencje separacji zależą także od wieku dziecka, a także wcześniejszych relacji panujących w rodzinie. Wielu badaczy uważa, że problem polskich
eurosierot został dostrzeżony dzięki częstym przypadkom opuszczania dzieci
przez oboje rodziców, a także pozostawiania ich pod opieką osób, które sobie z
tą opieką nie radziły. Rozłąkę z rodzicami bardziej przeżywają dzieci ze szkół
podstawowych niż ich starsi koledzy. Ulegają apatii, bywają płaczliwe, są niespokojne, oporne i nieufne. Brakuje im codziennej obecności mamy i taty, zwykłej ich miłości i troski na co dzień. Pozbawione możliwości realizacji swych
oczekiwań stają się agresywne, złośliwe i nieznośne. Zaczynają mieć trudności z
nauką, sprawiają kłopoty wychowawcze, buntują się wobec wymagań stawianych przez opiekunów. Mają też coraz gorsze relacje z rówieśnikami. Wtedy
łatwo wdają się w bójki broniąc własnej pozycji i honoru, a żadne perswazje ani
upomnienia nie odnoszą skutku. Przecież to naturalne, że pragną serdeczności,
uczucia przynależności. Taka sytuacja, szczególnie gdy trwa przez dłuższy czas,
sprzyja powstaniu tak zwanego sieroctwa psychicznego.
Dzieci wydają się być obojętne uczuciowo, a w rzeczywistości są spragnione uczucia w stopniu bardzo wysokim. Wykazują coraz większą zdolność do
zamykania się w sobie lub też nieprzystosowania do życia w grupie, są nadąsane
i małomówne. Gnębią je różne niepokoje i lęki, czują się niekochane, porzucone,
odtrącone. Mają coraz poważniejsze kłopoty z myśleniem i uwagą, śnią na jawie,
bywają zbyt nerwowe i postępują bezmyślnie. Im są starsze, tym bardziej agresywne, uparte, nieposłuszne w domu i szkole, mają napady złego humoru, drażnią innych swym zachowaniem, wchodzą w kolizję z prawem. Doszukują się w
zachowaniu innych osób wrogości7.
Dla dziecka ważna jest przewidywalność tego, co składa się na życie codzienne. W przypadku wyjazdu jednego z rodziców zaburza się porządek właściwy codzienności. Oprócz lęku przed nieznanym i poczuciem zagubienia, podobnie jak w przypadku rozwodu rodziców dziecko może mieć poczucie winy
związanie z wyjazdem ojca lub matki. Wiele dzieci w sytuacji braku bezpośredniego, fizycznego kontaktu z rodzicem skarży się na różne dolegliwości. Pojawiają się bóle brzucha, koszmary nocne, moczenie się, tiki nerwowe. Może to
spowodować lub całkowity zanik poczucia wzajemnego zaufania.
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2. Wychowanie przyzwalające
W sytuacji, gdy brak jest jednego lub obojga rodziców, a wychowaniem
dziecka zajmują się inni członkowie rodziny, najczęściej dziadkowie lub starsze
rodzeństwo często następuje rozluźnienie dyscypliny. Często albo dziecku poświęca
się za mało czasu (najczęściej w przypadku samotnego rodzica) albo też nadmiernie
je kontroluje przyjmując postawę nadopiekuńczą Może to skutkować wystąpieniem
u dziecka zachowań agresywnych, wpadnięciem w złe towarzystwo, wagarowaniem,
a nawet uzależnieniami. W przypadkach nieradzenia sobie z problemami wychowawczymi, odpowiedzialność za ukształtowanie i zdyscyplinowanie młodego charakteru zrzucana jest najczęściej na szkolę. Tu jednak zderzają się oczekiwania opiekuna z możliwościami szkolnego wychowawcy. Współczesna szkoła narażona jest
na różne nadużycia wychowawcze. Związane jest to ściśle z jej odejściem od tradycyjnego modelu wychowania. Wielu rodziców, nauczycieli, a także uczniów apeluje
o poszukiwanie "nowej pedagogiki", "edukacji alternatywnej", wprowadzenie "innowacji szkolnych" i przyłączenie się tradycyjnych instytucji społecznych do "ruchu
nowatorstwa pedagogicznego". Ruch nowatorstwa pedagogicznego sygnowany jest
różnymi nazwiskami: Dewey, Peterson, Bettelheim, Parkhurst, Steiner, Hentig, Suchomlinski i inni. Wyrosłe z różnych wizji człowieka, orientacji światopoglądowych,
społecznych, a nawet politycznych nowe koncepcje pedagogiczne niosą z sobą niekiedy szkodliwe dla kształtowania dojrzałej osobowości młodzieży modele wychowania. Do takich, lansowanych często przez "nową pedagogikę" modeli należą konsumpcyjny - propagujący prymat potrzeb nad wartościami, "mieć" nad "być", erotyzmu nad miłością; wychowania bez wymagań -jednym z jego haseł jest "życie na
luzie", bez żadnych zobowiązań i bez podejmowania ambitnych wysiłków, co prowadzi do negatywnej postawy ucieczki przed trudem życiowym, ofiarą, wyrzeczeniem. Odpowiednikiem tego hasła w pedagogice jest idea "wychowania bezstresowego", wykluczającego jakiekolwiek przedsięwzięcie wychowawcze prowadzące do
frustracji. Pomija się pojęcie "pracy nad sobą", "wewnętrznej dyscypliny", "kształcenia charakteru"; oparcie wychowania na antywartościach-eliminujące sferę wartości
z pedagogii, będący w efekcie pedagogią upozorowaną, a nawet antypedagogią.
Przykładem może być eliminacja z systemu wychowawczego wartości narodowych,
wyzwalanie postawy agresji wobec chrześcijaństwa (np. w imię New Age), nienawiści wobec Boga i religii (satanizm intelektualny)8. Gdy przed kilku laty doszło w
Polsce do reformy szkolnictwa, autorzy zmian nie ukrywali, że tworząc tę reformę
kierują wzorami zachodnimi, zwłaszcza zaś amerykańskimi. Tymczasem szkolnictwo amerykańskie od lat siedemdziesiątych XX wieku przeżywa kryzys. Dotyczy on
nie tylko poziomu nauczania, który powołana jeszcze przez prezydenta Ronalda
Reagana komisja (The National Commision on Excellence in Education) uznała za
katastrofalny, lecz również braku dyscypliny w amerykańskich placówkach oświatowych. „Zabrania się zabraniać", tak brzmiało hasło zgodnie z którym budowano
systemy edukacyjne w USA i zachodniej Europie w tamtych czasach. Zgodnie z tym
8
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sloganem uznano, że szkoła nie ma prawa narzucać uczniom żadnego kodeksu zachowań, reguł i obowiązków. Jako „metody represywne" potępiono kary i zakazy
stosowane przez nauczycieli w szkole, preferowano natomiast tzw. „stosunki partnerskie" polegające na nieustannym „dialogu" z uczniami. Klęskę takiego podejścia
do pedagogiki widać najlepiej właśnie w amerykańskich szkołach. Każdego roku
110 tysięcy nauczycieli w USA melduje o aktach przemocy na lekcjach. Każdego
dnia 135 tysięcy uczniów przynosi do szkoły oprócz drugiego śniadania także pistolet. Niektórzy z nich robią czasami użytek z tej broni i wówczas dochodzi do strzelanin. Największa masakra wydarzyła się w kwietniu 1999 roku w Columbine w stanie
Kolorado, gdzie dwóch nastolatków sterroryzowało miejscową szkolę, zastrzeliło
trzynastu uczniów, a następnie popełniło samobójstwo. Nic więc dziwnego, że placówki oświatowe są jednymi z najbardziej kontrolowanych przez policję obiektów w
Stanach Zjednoczonych. Dość powiedzieć, że trzecia co do wielkości jednostka policji w USA pełni służbę tylko w szkołach Los Angeles9.
Mówiąc o związku między przestępczością a sytuacją rodzinną zwolennicy
idei wychowania przyzwalającego najczęściej wspominają o ubóstwie, bezrobociu
czy wielodzietności jako głównych przyczynach niesubordynacji i agresji. Tymczasem opracowany w 2001 roku we Francji przez zespół prawników, kryminologów,
pedagogów i policjantów obszerny raport pt. „Przyczyny spirali przestępczości"
przedstawia inne wnioski. Okazuje się, że stopień zamożności rodzin nie ma wpływu
na poziom przestępczości dzieci. Decydująca jest wewnętrzna spójność, ład i harmonia panujące w rodzinie. W rodzinach wielodzietnych wskaźnik przestępczości jest
nawet niższy od średniej, gdyż dzieci wzajemnie dbają o siebie i się wychowują10.
Gdy w 1997 gościł w Polsce wybitny amerykański psychiatra i psycholog dziecięcy
dr Ross Campbell, autor książki wydanej pod polskim tytułem „Jak naprawdę kochać dziecko”, negatywnie wypowiedział się na temat błędnego wdrażania w życie
wychowania bezstresowego jako swobody i całkowitego braku wymagań i dyscypliny. Jego zdaniem wychowanie bezstresowe to takie, w którym dorosły eliminuje do
minimum czynniki stresujące dziecko przez wyznaczenie jawnych, ściśle określonych granic, wprowadzenie bardzo jasne zasady postępowania, których później konsekwentnie przestrzega, gdyż najbardziej zestresowane dziecko to takie, które nie
wie jak postępować. Podobne poglądy na temat opacznego rozumienia założeń
współczesnego wychowania jest Jesper Juul, duński psychoterapeuta i pedagog, od
trzydziestu lat pracujący z rodzinami i dziećmi na całym świecie. Wskazuje on na
ograniczenia wychowania autorytarnego, opartego na psychicznej lub fizycznej
przemocy wobec dziecka, a z drugiej strony szkodliwość tak zwanego wychowania
bezstresowego, w którym rola rodziców ogranicza się do spełniania życzeń i obsługi
dziecka. Dlatego też wychowanie, które zamienia rodzicielskie funkcje „kierownicze” w „wykonawcze”, gdzie rozwój samodzielności dziecka budowany jest na bezproblemowości i zasadzie „rób na co masz ochotę, bylebyś był szczęśliwy i nie pła9

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/bezstresowa_przemoc.html
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kał”, w stylu laissez-fair nazwać powinniśmy wychowaniem przyzwalającym, bardziej niż bezstresowym. Badania nad leseferyzmem podniosły bardzo istotny w wychowaniu problem tworzenia norm i granic. Pozwoliły ustalić, że sami wychowankowie ich potrzebują, czują się z nimi bezpieczniej.
Wychowanie bezstresowe wcale bezstresowe nie jest, jasne granice dają
przejrzystą przestrzeń, która wspiera i motywuje, dodaje odwagi. Wychowanie przyzwalające jest jednak obecnie ogromnie powszechne i powoduje niemniej szkód w
młodej, niedoświadczonej psychice, co tak zwana bezstresowość. Jaką więc drogą
należy iść, gdzie leży złoty środek i jak do niego dotrzeć? Bóg jest znakomitym pedagogiem i wychowawcą i za wykroczenie wymierzył karę - by uczyć odpowiedzialności. Na tym polega rola wychowawcy, że jak wychowanek zrobi coś złego, to
musi odczuć, że to było złe. Jakże często rodzice nie stają tu na wysokości zadania dziecko narozrabia, a oni wszystko zamaskują, zakamuflują, biorą wszystko na siebie. A potem się dziwią, że dziecko nie ma w sobie krzty odpowiedzialności, a nawet
poczucia wstydu czy winy11.
Czy uzyskanie pożądanych efektów wychowawczych wymaga narzucenia
norm, wyraźnego sformułowania i konsekwentnego egzekwowania zasad, nakazów i zakazów, odwoływania się do powinności, obowiązku, czy, zgodnie z „duchem czasu”, pozostawienia jedynie tych norm, które zostały zaakceptowane lub
wynegocjowane z wychowankami, i pogodzenia się z sytuacją ich nierespektowania albo w ogóle zrezygnowania z ich ustalania wobec niemożności ich egzekwowania?12. Przed wychowawcami staje w konsekwencji następny dylemat: czy
stawiać jasno jakieś cele wychowawcze i dążyć do nich, wymagając od wychowanków wysiłku i poważnego stosunku do siebie i świata, czy starać się towarzyszyć młodemu pokoleniu w zabawie, uczestniczyć w niej, ułatwiać ją a przynajmniej nie przeszkadzać, zakładając, że doprowadzi to z czasem do naturalnej,
spontanicznej akceptacji proponowanych wartości13. Jednakże wszystkie drogi
prowadzą z domu. Już John Locke pisał, że jeżeli uległość i podatność woli rodziców zaszczepione zostaną ich rozważna ręką, zanim pamięć dziecka może
zachować szczątki tego procesu, będą się one wydawały czymś naturalnym, i
będą w nich później działały tak, jakby takimi były rzeczywiście, nie dopuszczając w żadnym wypadku do sprzeciwu i narzekania(…) Skoro już szacunek (do
rodziców) zostanie w ten sposób ugruntowany (co musi się dokonać wcześnie,
inaczej bowiem udaje się to osiągnąć jedynie rózgą i karami, i to tym większymi,
im dłużej się odwleka), powinny one i nadal nim się nim kierować, w miarę jak
dojdą do pełniejszego zrozumienia, zawsze jednak z pewna domieszką pobłaża-
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nia, nie zaś biciem, łajaniem lub innymi upokarzającymi karami 14. Z drugiej
strony, jeśli się wolę dzieci zbyt silnie trzyma w karbach i jeżeli się ją nadmiernie
upokarza, jeżeli się bardzo poniża i łamie ich charakter zbyt surową ręką, ciążącą
nas nimi, tracą one całą swoją siłę i dzielność i wpadają w stan jeszcze gorszy od
poprzedniego. Młodzież bowiem nieokiełznaną, żywą i pełną temperamentu,
można czasem sprowadzić na właściwa drogę i zrobić z niej zdatnych i wielkich
ludzi, ale dusze zniechęcone, lękliwe i uległe, dusze ospałe, prawie nigdy nie
dają się porwać i bardzo rzadko do czegoś dochodzą. Sztuka to wielka uniknąć
obu tych niebezpieczeństw, ten zaś, kto znajdzie sposób, jak zachować duszę
dziecka nieskrępowaną i wolną, a jednak jak równocześnie powstrzymać ją od
wielu rzeczy, do których się skłania, i pociągnąć do innych, które są mu niemiłe,
kto, jak mówię, umie pogodzić pozorne sprzeczności, ten, moim zdaniem, posiadł prawdziwą tajemnicę wychowania15.
Streszczenie
Problem nieobecności rodzica w życiu dziecka, zarówno fizycznej i emocjonalnej, oraz wynikające z tej nieobecności problemy wychowawcze i psychologiczne są obecnie tematem wielu dyskusji w środowisku oświatowym. Jako
czynny nauczyciel mam możliwość bezpośredniej obserwacji zjawiska samotności dziecka spowodowanej rozpadem rodziny (rozwód rodziców jest najczęstszym powodem poczucia odrzucenia u dzieci), wyjazdem przynajmniej jednego z
nich za granice w celach zarobkowych lub osamotnieniem spowodowanym skupieniem rodziców na karierze zawodowej. Paradoksalnie jednym ze skutków
nieobecności rodziców jest wychowanie przyzwalające, czyli ograniczające zakazy i nakazy, bariery, kontrolę nad postępowaniem młodego człowieka, co jednocześnie okazuje się wychowaniem bardziej stresującym niż zakładano.
Abstract
The problem of absence of a parent in a child's life, both physical and
emotional, and educational and psychological issues which are related to this
absence, are currently the subject of many debates in educational community. As
an active teacher I have the opportunity to observe directly the phenomenon of
child loneliness caused by the disintegration of the family (parents' divorce is the
most common reason for a sense of rejection of children),by leaving obroad at
least one of the parent for work purposes or by loneliness caused by parents’
focus on their careers. Paradoxically, one of the effects of the absence of parents
is permissive upbringing, what means limiting the prohibitions and injunctions,
barriers, control over a young person, which also turns out to be raising more
stressful than expected.
14
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Emilia Wasilewska (UWM)
Kategoria opieki w rodzinie - płaszczyzna wyzwań współczesnej rodziny
Wstęp
Życie człowieka nie przebiega w społecznej i biologicznej próżni. Odbywa się w zewnętrznej strukturze- otoczeniu. Jego elementy mogą w różnym stopniu oddziaływać na człowieka i jego życie. Te szczególne tworzą środowisko
życia jednostki. Nie jest jednak tak, że nasze funkcjonowanie w całości zdeterminowanie jest przez środowisko. Otóż w wyniku interakcji międzyludzkich i
szeroko zakrojonej działalności człowieka tworzą się nowe składniki środowiska,
którymi to, według Ryszarda Wroczyńskiego1, nauki społeczne interesowały się
w co raz większym stopniu. Owe zainteresowanie nowymi elementami środowiska życia człowieka wciąż wzrasta i wyraża się w formułowaniu nowych celów i
pytań badawczych w zakresie metodologii nauk społecznych. Poszerzanie płaszczyzny formułowania problemów badawczych jest wprost proporcjonalne do
nieustająco przebiegających procesów cywilizacyjnych. Jednym ze wspomnianych procesów jest z pewnością starzenie się społeczeństwa. Rzutuje ono na
kształt i funkcjonowanie zarówno najmniejszej komórki społecznej- rodziny, jak
również społeczeństwa w ogóle.
Celem niniejszego artykułu jest teoretyczna analiza funkcjonowania kategorii opieki w rodzinie, a także prześledzenie zakresu jej zmian w kontekście
przemian społecznych wynikających z procesów cywilizacyjnych. Zakres działań
opiekuńczych w rodzinie zdaje się zmieniać i poszerzać swój cel w odpowiedzi
na wyzwania współczesności.
1. Rodzina jako środowisko opiekuńcze
W teoriach nauk społecznych funkcjonuje właściwa każdej jednej dyferencja definicji rodziny. Z perspektywy pedagogiki społecznej rodzina stanowi
podstawowe środowisko życia człowieka. Dla różnych dziedzin nauki przedmiot
zainteresowań będą stanowiły różne rodzaje środowiska. Na potrzeby rozwinięcia tematu w zakresie pedagogiki, za punkt odniesienia rozważań niniejszego
artykułu przyjmuję środowisko społeczne rozumiane jako ludzie i relacje społeczne otaczające człowieka, którego częścią jest niewątpliwie rodzina. Długotrwały zakres m. in. jej działalności, dostarczania bodźców, które rzeczywiście
oddziałują na jednostkę, pozwala nawet na określenie środowiska w sensie largo
jako współczynnik procesów wychowawczych2. Niektóre z bodźców, podjęta
świadomie działalność kształtująca osobowość człowieka według przyjętego
1
2

R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1979, s. 76
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systemu wartości, zawierają się w definicji wychowania. Takie spostrzeżenie
pozwala na wyodrębnienie pojęcia rodziny jako środowiska wychowawczego.
Na podstawie wcześniejszych prób sklasyfikowania środowisk wychowawczych, Ryszard Wroczyński3 usystematyzował je w dość klarownym zestawieniu, dzieląc je na: środowisko wychowawcze naturalne, w obrębie którego
wyróżnił rodzinę, otoczenie społeczne (środowisko lokalne) i grupy rówieśnicze;
środowiska wychowawcze intencjonalne (pozaszkolne placówki podejmujące
planową pracę wychowawczo-oświatową), które dzielą się na placówki opiekuńcze, placówki opieki wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą oraz placówki
oświaty dorosłych. W zakres placówek opiekuńczych wchodzą te, o charakterze
wychowawczym nad dziećmi i młodzieżą. Takie usystematyzowanie pozwala na
uzasadnione i jednoznaczne wskazanie na rodzinę jako naturalne środowisko
wychowawcze. Ryszard Wroczyński4 wyróżnił ją nawet spośród pozostałych
środowisk wychowawczych przypisując rodzinie ogromną rolę w wychowaniu
kolejnych pokoleń, przywołując myśl Platona i Augusta Comte uznające rodzinę
za podstawową komórkę społeczną oraz łącznika między jednostką a społeczeństwem. Po jednoczesnym uwzględnieniu wspominanych procesów cywilizacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na rodzinę jako środowisko nie tylko już
wychowawcze czy nawet opiekuńczo-wychowawcze, ale szczególnie jako naturalne środowisko opiekuńcze człowieka. Potrzeby wymagające opiekuńczej interwencji z zewnątrz pojawiają się przez wszystkie etapy rozwoju człowieka, w
szczególnym zakresie w pierwszych dniach jego życia oraz po wejściu w drugi
etap starości.
2. Funkcje rodziny
Rdzeń rodziny stanowią powstałe między jej członkami więzi. Ich charakter z kolei uwarunkowany jest przez funkcje, które przez rodzinę są pełnione5.
Funkcje rodziny rozumie się jako „wyspecjalizowane oraz permanentne działania
i współdziałania członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez
obowiązujące normy, a prowadzących do określonych skutków głównych i pobocznych”6. Na skutki działalności w zakresie rodziny wskazuje również Stanisław Kawula, definiując funkcje rodziny jako „skutki wywoływane przez działalność i zachowanie członków rodziny, ujawniające się w samej rodzinie lub
poza nią, bez względu na to, czy były one zamierzone, czy pożądane przez zbio-
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rowości szersze, ogólnospołeczne”7. Każda funkcja rodziny służy zaspokajaniu
potrzeb jej członków, czyli sprawowaniu opieki. Wyniki badań nad skutkami
działań zachodzących w rodzinie pozwalają na diagnozę funkcjonowania rodziny
w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem oraz płaszczyzn ewentualnych jej
niedomagań. Szybka diagnoza pozwala na opracowanie strategii pomocy rodzinie lub zakresu wsparcia. Płaszczyzna ta i procedury diagnozowania zdają się
niedomagać jeśli mówimy o opiece nad osobami starszymi w rodzinie. Teoretyczne ukierunkowanie funkcji rodziny jest niewspółmierne do współczesnych
potrzeb wszystkich jej członków, w szczególności osób starszych.
Według niektórych koncepcji zmiany formy rodziny wpływają na zakres
jej funkcji, w związku z tym definicję rodziny dopełnić należy zakresem jej
funkcji. Tak twierdzą zarówno Daniel Jabłoński i Lech Ostasz8 z perspektywy
antropologicznej jak również Zbigniew Tyszka 9 z perspektywy socjologii rodziny. Stanisław Kawula10 natomiast, reprezentując perspektywę pedagogiczną,
uważa, że mimo przeobrażeń struktury rodziny, podstawowe jej funkcje są constans, pedagogicznie uzasadniając uniwersalne znaczenie funkcjonowania rodziny. Rzeczywiście po przestudiowaniu różnych klasyfikacji funkcji rodziny, można uznać, że pewien podstawowy ich zakres nie zmienia się. Mogą one być różnie nazwane, mogą być zestawione z innymi funkcjami, niemniej zawsze pojawią
się, pod kątem semantycznym lub merytorycznym, funkcje prokreacyjna, ekonomiczna i socjalizacyjna (wychowawcza). Te też funkcje określone zostały
przez Kawulę za podstawowe. Każda następna będzie funkcją pochodną. W tej
perspektywie określona została funkcja opiekuńcza rodziny. Stąd też zasadne
zdaje się omówienie zależności między nią a komplementarną względem działalności rodziny wobec dziecka, funkcją wychowawczą przy uwzględnieniu znaczenia działalności opiekuńczej w rodzinie wobec osób starszych.
3. Istota funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny a działalność
opiekuńcza w rodzinie
Specyficzną w kwestii klasyfikacji funkcji rodziny jest funkcja opiekuńcza. Nie jest ona zaliczana do podstawowych, niemniej z każdą z nich może
funkcjonować łącznie, tworząc np. funkcje: biologiczno-opiekuńczą, opiekuńczo-zabezpieczającą oraz opiekuńczo-wychowawczą. Nie da się jednak pominąć
znaczenia jej samodzielnej roli dla prawidłowego funkcjonowania rodziny w
odniesieniu do wielu wymiarów potrzeb człowieka w perspektywie zmiany pokoleniowej.
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Działalność opiekuńcza to nic innego jak zaspokojenie potrzeb opiekuńczych drugiego człowieka, w wyniku którego uzyskujemy określony skutek.
Śmiało więc można stwierdzić, że stanowi ona sama w sobie funkcję.
Związki funkcji opiekuńczej z pozostałymi funkcjami rodziny wskazują na
powiązania działalności opiekuńczej z innymi rodzajami działalności w tym m.in. z
działalnością wychowawczą. Związek ten polega na realizacji celów wychowawczych poprzez realizację działań opiekuńczych. „Na ogół przecież cele i zadania
opieki i wychowania są w swej istocie zbieżne, wzajemnie się warunkują i wymagają
współdziałania w realizacji. Stąd też przyjmuje się za generalną zasadę, aby w możliwie optymalny sposób integrować opiekę z wychowaniem, ale tylko wszędzie tam,
gdzie jest to obiektywnie możliwe i konieczne”11. Wobec założeń o współczesnych
potrzebach osób starszych, funkcja opiekuńcza rodziny zyskuje szersze spektrum, nie
tylko wychowawcze, ale samo w sobie opiekuńcze.
4. Kategoria opieki w rodzinie
Opieka jest odwieczną i jedną z podstawowych działalności człowieka
mających na celu zapewnienie jednostce godnego życia, równego dostępu do
zasobów kulturowych, socjalnych i przyrodniczych, zdrowia, bezpieczeństwa
oraz optymalnych warunków rozwoju poprzez dostarczenie środków zaspokojenia potrzeb (dóbr materialnych, dóbr duchowych, więzi osobowych)12. Kontekst
ten ujawnia potrzebę jako właściwość człowieka polegającą na jego stałych zależnościach od różnych elementów zewnętrznego i wewnętrznego środowiska,
warunkujących jego homeostazę, życie, zdrowie, rozwój, normalność funkcjonowania, zadowolenie z życia (szczęście), samorealizację i inne wartości życia.
Zdzisław Dąbrowski13 poprzez powyższą definicję wskazuje na potrzebę jako
obiektywną właściwość człowieka. Autor odnosi się również do szerszego zakresu ujęcia potrzeby za A. Sicińskim14, na skalę systemową a nawet globalną: „potrzeba danego systemu to taka jego cecha, ze względu na którą warunkiem niezakłóconego funkcjonowania tego systemu w jego otoczeniu jest pewien określony
stan tego otoczenia.”. Obie powyżej opisane perspektywy zakresu semantycznego potrzeby: jednostkowa i systemowa określają tym samym wyzwania wobec
realizacji funkcji opiekuńczej rodziny w wymiarze jednostkowym, jak również
społecznym.
Autonomiczna postać opieki przeważa w pierwszym okresie życia człowieka, ale potrzeby opiekuńcze występują w różnym stopniu w każdej fazie życia człowieka. „We wszystkich okresach życia jednostki ludzkiej część jej potrzeb opiekuńczych jest zaspokajana lub regulowana środowisko rodzinne (poza
przypadkami sieroctwa lub patologii), całość zaś występujących potrzeb opie11

Tamże, s. 246
A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000, s. 57
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Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza, historia, teoria, terminologia, Olsztyn
2000, s. 162
14
A. Siciński, Pojęcie potrzeby i wartości, Studia filozoficzne, nr 12 1976, s. 37
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kuńczych podopiecznych jest zaspokajana i regulowana także przez inne formy i
rodzaje działalności opiekuńczej (służbę zdrowia, żłobki, przedszkola, szkoły,
domy dziecka, internaty, domy pomocy społecznej itd.)” . Krzywa opieki15
wskazuje na wzrost potrzeb ponadpodmiotowych człowieka przy braku lub obniżeniu samodzielności człowieka. W tych okresach mogą pojawić się szczególnie
sytuacje zagrożenia (potencjalne, rzeczywiste, następstwa zagrożenia rzeczywistego) czyli potrzeby opiekuńcze. Specyfiką tychże jest poczucie potrzeby podejmowania opieki przez opiekuna (punktem odniesienia jest opiekun). W momencie zaistnienia sytuacji zagrożenia motywem działania opiekuna jest dostrzeżenie jej w perspektywie „z zewnątrz”.
Teleologiczne założenia opieki międzyludzkiej w rodzinie wynikają z konieczności zachowania życia ludzkiego w wymiarze społecznym i jednostkowym
oraz zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia16. Założenia te wskazują na
istotę powzięcia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia w celu współegzystowania w harmonii. Wyróżnienie potrzeb ponadpodmiotowych osób starszych,
czyli tych, których jednostka nie może bądź nie potrafi zaspokoić samodzielnie,
wyznaczają nowy zakres funkcji rodziny. Zaspokojenie tychże potrzeb stanowi
bazę dalszej działalności człowieka.
Zapewnienie opieki międzyludzkiej w rozumieniu utrzymania optymalnego poziomu zaspokajania potrzeb drugiego człowieka zarówno w wymiarze
obiektywnym jak i subiektywnym w warunkach normalnych 17, stanowi wyzwanie dla szybkiego trybu życia współczesnych rodzin. Zaspokojenie potrzeb z
pierwszego zakresu warunkuje możliwość ich zaspokojenia w zakresie drugim,
co jest jednoznaczne z zachowaniem życia w jego godziwej jakości, rozwojem
potencjału genetycznego, bezpieczeństwem, zdrowiem, normą funkcjonowania,
osobotwórstwem i dalszymi18. Natomiast w momencie zaistnienia sytuacji zagrożenia motywem działania opiekuńczego jest dostrzeżenie jej negatywnych konsekwencji z zewnątrz. Podjęcie opieki ma wymiar obiektywny i dotyczy zarówno
odpowiedzi na potrzeby wynikające z środowiska życia człowieka jak również z
właściwości jego organizmu19. Zespół czynników składających się na wytworzenie sytuacji zagrożenia określany jest jako potrzeba opiekuńcza20, jako że okoliczności sytuacji zagrożenia generują szczególny rodzaj potrzeb - tych, których
zaspokojenie wymaga interwencji zewnętrznej. Teoria wskazuje na dziecko jako
szczególnego odbiorcę działań opiekuńczych. Współczesne problemy cywilizacyjne i ich zakres w społecznym wymiarze lokalnym Polski składają się na wy15

Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 2006, s 106
Por. A. Kelm, dz. cyt., s. 82; Report of the World Commission on Environment
Development, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, dostęp z dnia 5
czerwca 2014 roku.
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Z. Dąbrowski, dz. cyt., s. 39
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Z. Dąbrowski, dz. cyt., s. 39
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zwania podkreślające potrzebę poszerzenia grona odbiorców opieki. Sytuacje
zagrożenia w aspektach środowiskowym i osobniczym ujawniają kolejne wyzwania wobec możliwości realizacji funkcji opiekuńczej współczesnych rodzin w
naszym kraju. Potencjalne zagrożenie wymagające interwencji ku dziecku może
zostać ujawnione poprzez pojawienie się potrzeb21:
- potrzeby wynikające z działalności rodziny;
•niewydolność opiekuńcza (czasowa i trwała): sieroctwo naturalne pełne i
niepełne, sieroctwo społeczne, sieroctwo wojenne, eurosieroctwo;
•niedomaganie materialne (czasowe i trwałe): ubóstwo, bieda, utracenie
majątku;
•deficyt opieki ze względów zawodowych: praca obojga rodziców w jednakowym czasie, praca rodzica w rodzinie monoparentalnej, delegacje, przekazywanie opieki;
•dysfunkcyjność: rozwód, rozpad rodziny, błędy wychowawcze, choroby,
demoralizacja, uzależnienia, przestępczość.
- potrzeby wynikające z działalności szkoły;
•bezpieczeństwo: w drodze do szkoły, na terenie szkoły podczas wakacji
•niepowodzenia szkolne: indywidualne predyspozycje ucznia, warunki do
nauki stwarzane w domu, warunki pracy w szkole;
•drożność systemu szkolnictwa: odległość od miejsca zamieszkania do
szkoły, brak możliwości finansowych zakwaterowania w internacie/bursie;
- potrzeby warunkujące aktywność w środowisku;
•aktywność indywidualna: ograniczanie samodzielności dziecka, zaniedbanie rozwoju poznawczego dziecka, zaniedbanie talentu dziecka;
•kontakty społeczne: brak kontaktu z rówieśnikami, nieumiejętność nawiązywania kontaktów koleżeńskich przebywanie w środowisku o negatywnym
oddziaływaniu, problemy wychowawcze;
•postawa względem postaw społecznie akceptowanych: egoizm, brak
umiejętności współpracowania, postawa konsumpcyjna i pasożytnicza, niedostosowanie społeczne;
- właściwości organizmu;
•defekty fizyczne: kalectwo uniemożliwiające samodzielne poruszanie
się, ograniczenia w poruszaniu się, wady rozwojowe;
•upośledzenia: słuchu, wzroku, umysłowe;
•zagrożenia zdrowia: nieprzestrzeganie zasad higieny i zdrowego trybu
życia, osłabienie organizmu, choroby w tym przewlekłe.
Powyższa klasyfikacja potrzeb opiekuńczych wymaga aktualizacji oraz
ich uporządkowania w kierunku opracowania narzędzi diagnozy sytuacji zagrożenia wymagających podjęcia działalności opiekuńczej wobec osób dorosłych,
niepełnosprawnych, marginalizowanych, starszych i ubogich w celu wzmocnie21
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nia potencjału funkcji opiekuńczej rodziny i rozwinięcia społecznego kontekstu
jej istoty. Sytuacje zagrożenia w okresie późnej dorosłości są realne i skupiają się
wokół kwestii zdrowotnych: rehabilitacje, koszty leczenia, dostępność usług
medycznych, hospitalizacja, kwestie rodzinne: migracje, rozbicie życia rodzinnego, kwestie zabezpieczenia materialnego, kwestie społeczne: stereotypy, dyskryminacja, wykluczenie, możliwość realizacji zawodowej, podwyższony wiek
emerytalny, kwestie psychologiczne: poczucie osamotnienia, problemy natury
eschatologicznej. Niezbędne jest również ujęcie sytuacji zagrożeń w holistycznym ujęciu życia człowieka, przy uwzględnieniu procesów i problemów cywilizacyjnych z lokalnymi skutkami.
Zakończenie
Współczesne procesy cywilizacyjne niosąca ze sobą istotne zagrożenia
jednostek w systemie rodzinnym. Nadzieją na utrzymanie optymalnych warunków życia społecznego obecnie, jak również w perspektywie futurystycznej staje
się przekonstruowanie funkcji opiekuńczej rodziny z poszerzonym zakresem
oddziaływań opiekuńczych na starszych jej członków. Organizacja opieki międzyludzkiej ujętej jako działalność ku utrzymaniu optymalnego poziomu zaspokajania potrzeb drugiego człowieka stanowi swoiste wyzwanie. Istotny i uzasadniony staje się postulat równy dostępu osób starszych do opieki, warunkujący
wsparcie funkcji opiekuńczej rodziny.
Płaszczyzną wyzwań współczesnej rodziny z perspektywy teorii opieki
jest aktualizacja i uporządkowanie klasyfikacji potrzeb opiekuńczych w odniesieniu do osób starszych. Sytuacje zagrożeń o okresie późnej dorosłości są rzeczywiste i wynikają z procesów o odziaływaniu cywilizacyjnym i ogólnospołecznym z przełożeniem na właściwości indywidualne jednostki. Trójpłaszczyznowy wymiar problemu warunkuje współczesny zakres działalności opiekuńczej rodziny.
Powyższe rozważania dają podstawy do refleksji nad funkcją opiekuńczą
współczesnej rodziny, tzn. poszerzenia jej zakresu i postulatu wsparcia funkcji
opiekuńczej rodziny w zakresie działalności opiekuńczej ukierunkowanej na
potrzeby opiekuńcze osób starszych oraz ku świadomemu organizowaniu procesu opiekuńczego w rodzinie.
Streszczenie
Artykuł podejmuje zagadnienia z zakresu teorii opieki w kontekście skutków procesów cywilizacyjnych. Sytuacje zagrożenia wynikające z powyższych
dotyczą współcześnie szczególnie osób starszych. Obejmują kwestie zdrowotne:
wydłużony wiek życia, hospitalizacja, leczenie farmakologiczne, utrudniony
dostęp do usług medycznych, kwestie rodzinne: migracje, poczucie osamotnienia, rozbicie życia rodzinnego (rodziny nuklearne, monoparentalne), kwestie
materialne, kwestie funkcjonowania społecznego: realizacja zawodowa, podwyż-
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szony wiek emerytalny. Wszystkie tworzą kontekst wyzwań dla konstrukcji znaczenia i zakresu działalności opiekuńczej w rodzinie.
Abstract
Article takes issue with the theory of care in the context of the effects of
civilization processes. These days situations of risk arising from these concern
especially the elderly. Health issues include: prolonged age of life, hospitalization, medication, restricted access to health services, family issues: migration,
loneliness, breakdown of family life (nuclear family, single parenthood), financial issues, social functioning issues: the unemployment of elderly, higher retirement age. All of these form the context of the challenges for the construction of
the meaning and scope of care in the family.
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Marek Skiba (KUL)
Postawy rodzicielskie w wychowaniu dziecka
Wstęp
Rodzina jest najważniejszym, niezastąpionym naturalnym środowiskiem
wychowawczym dziecka. Jakimi w niedalekiej przyszłości będziemy ludźmi
zależy w dużej mierze od tego pierworodnego środowiska, a szczególnie od
poziomu jego funkcjonowania. W rozwoju osobowości u dziecka jest istotne
przede wszystkim to, w jakiej rodzinie się urodzi, jakie będą w niej preferencje,
trendy wychowania, postawy rodzicielskie. To właśnie rodzina ma wpływ na
młodego człowieka najdłużej i pozostawia w nim głęboki ślad. W okresie, kiedy
dziecko jest tylko pod jej protekcją i osłoną generują się początki jego
indywidualności, wyłaniają się również cechy jego i charakteru. J. Szczepański
uważa rodzinę za pierwszą i bardzo ważną instytucję nie tylko wychowania
naturalnego, spontanicznego ale spełniającą ważne zadanie w nauczaniu i
kształceniu. W okresie przedszkolnym wprowadza ona dziecko w mowę
ojczystą, uczy słów, dzięki którym możliwe jest poznanie i identyfikowanie
przedmiotów świata zewnętrznego, pobudza intelektualnie i dostarcza
elementarnego zasobu wiedzy umożliwiającej spostrzeganie i interpretacje
zjawisk zachodzących w bezpośrednim otoczeniu1. Z kolei W. Okoń określa
rodzinę jako małą grupę społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci i
krewnych, rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi – więź
rodzicielska stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź
formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie 2. Od
momentu przyjścia na świat dziecko poddawane jest przeróżnym zabiegom,
przeprowadzanych w środowisku rodzinno – wychowawczym. Tam dziecko uczy
się odnoszenia do innych osób, panowania nad swoimi reakcjami, wyrażania
uczuć. Dzięki rodzinie przyswaja sobie prawidłowe nawyki i normy
postępowania. Silna tendencja do naśladowania osób z najbliższego otoczenia
wymaga od rodziny nienagannych wzorów postępowania. Powinna panować
konsekwencja i jednomyślność w formułowaniu nakazów i poleceń. Rodzice
powinni także stopniowo umożliwiać dziecku zabawę z rówieśnikami. Wtedy
pod koniec wieku przedszkolnego będzie ono potrafiło nawiązać pozytywne
kontakty z innymi dziećmi3.
1
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2
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1. Funkcja wychowawcza rodziny
Uczucie rodziców do własnego dziecka, pojmowanie i zaspakajanie jego
potrzeb nie polega na wyrażaniu zgody na wszystko i spełnianiu jego fanaberii.
Każde dziecko od pierwszych lat życia powinno doświadczyć drobnych
przykrości płynących z niezaspokajania jego zachcianek, gdyż w przyszłości
uchroni to je przed nieumiejętnością radzenia sobie w życiu. Musi też powoli
nauczyć się pojmować, że życie wymaga różnych wyrzeczeń, na rzecz otoczenia,
jak również dla jego osobistego dobra. Biegłość do opanowania i połączone z
tym zdolność do trudu są niezbędnymi aspektami zdrowej psychicznie
osobowości, którą osiąga się przez rozbudzenie w dziecku skłonności do
swobodnej i niezależnej aktywności. Zaangażowanie rodziców w sprawy
wychowania ma decydujące znaczenie dla przyszłych losów dziecka, jego
kształtowania się jako jednostki niepowtarzalnej, przejawiającej określony
poziom. Jak potwierdza H. Izdebska, wychowawcze oddziaływanie rodziny jest
problemem złożonym i daleko wykracza poza świadome przekazywanie
wskazań, pouczeń oraz zaleceń. To także, a może przede wszystkim tworzenie
dziecku pierwszego obrazu świata, jego porządku, stosunków ludzi wobec siebie,
ich stosunku do branych na siebie obowiązków, ich sposobów przekazywania
życia4. Rodzice kształtują swój pogląd na wychowanie potomstwa głównie na
bazie własnych doświadczeń wyniesionych ze swoich macierzystych rodzin, ale
także na bazie obserwacji stosunku rodzice - dzieci w innych rodzinach. Zdarza
się również, że rodzice kształtują swój styl wychowania w oparciu o teorię np.
studiów pedagogicznych, psychologicznych, czy odpowiedniej prasy i literatury
naukowej. Funkcja wychowawcza rodziny nie ogranicza się tylko do opieki,
wychowywania małych dzieci, do zaspokajania ich potrzeb biologicznych i
psychicznych w okresie wczesnego dzieciństwa, kiedy dzieci są jeszcze
całkowicie bezradne i zależne od osób dorosłych, oraz do przyuczania ich do
określonych sposobów zachowania się w okresie przedszkolnym. Rodzina
współczesna zajmuje się dzieckiem i wychowuje następne pokolenie prze długi
okres czasu – od urodzenia do ok. 20 roku życia. Odgrywając w ten sposób
ważną rolę we wszystkich stadiach rozwoju danej jednostki, aż ta osiągnie
dojrzałość psychiczną i niezależność ekonomiczną. Atmosfera panująca w domu
ma istotne znaczenie dla kształtowania się osobowości małego człowieka i w
wielu przypadkach rzutuje ona w decydującym stopniu na całe jego życie5. Wraz
z wiekiem zwiększa się rola pozarodzinnych środowisk wychowawczych i
wpływów z zewnątrz na osobowość dziecka. Józef Pieter środowiskiem
wychowawczym określa złożony układ powtarzających się lub względnie stałych
sytuacji, do których człowiek rozwijający się przygotowuje się czynnie w

4

H. Izdebska, Rodzina jako środowisko życia i wychowania, „Problemy opiekuńczo
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M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa1986, s.440
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wychowawczym okresie swojego życia6 . Wyróżniane się dwa rodzaje środowisk:
naturalne, do których zalicza się rodzinę, grupę rówieśniczą, otoczenie sąsiedzkie
oraz intencjonalne, do których zalicza się przedszkola i szkoły. Spośród
środowisk wychowawczych naturalnych szczególne znaczenie dla rozwoju i
wychowania dzieci i młodzieży ma rodzina, która stanowi podstawowe i
najważniejsze środowisko wychowawcze w życiu człowieka”7.
2. Modele wychowania
Oddziaływania wychowawcze rodziny na dziecko wyrażają się w stylu
wychowania, który według M. Przetacznikowej jest wypadkową sposobów i
metod oddziaływania na dziecko wszystkich członków rodziny. Każda rodzina
cechuje się jakimś stylem wychowania nawet jeśli realizuje go nieświadomie.
Style wychowawcze raczej nie występują w czystej formie, zwykle dominuje
jakiś określony styl8. W literaturze przedmiotu napotykamy następujący podział
stylów – systemów wychowania:
a) Autokratyczny styl wychowania
Nazwa autokratyczny pochodzi od greckich słów autos – sam i kroton –
władza. Nazywa się go również autokratywnym. Przeważał on w rodzinach,
gdzie dominował ojciec (rodzina patriarchalna) lub matka (rodzina
matriarchalna). Od dzieci wymaga się bezwzględnej karności i posłuszeństwa,
podporządkowania się wszelkim poleceniom i nakazom rodziców, a zwłaszcza
ojca9.
Zalety tego stylu:
- członkowie rodziny znają swoje obowiązki i wiedzą dokładnie, co
wolno, a co nie,
- stosowane są kary i nagrody
- dyscyplina i podział ról pozwala na sprawną realizację zadań i mocny
autorytet rodziców,
- racjonalne ograniczenie swobody dziecka,
- zadania i wymagania są dostosowane do możliwości dziecka,
- istniejący dystans pomiędzy rodzicami a dzieckiem opiera się na
serdeczności, wzajemnym szacunku i wzajemnym ujawnianiu swoich życzeń,
- komunikowanie jest dwustronne, to znaczy, że dziecko może
wypowiadać swoje zdanie,
- rodzice, pouczając dziecko, równocześnie rozwiewają jego wątpliwości,
- znaczącą rolę odgrywa perswazja i odwoływanie się do racji
rozumowych.
Negatywy tego stylu:
6

J. Pieter, Poznanie środowiska wychowawczego, Wrocław – Kraków 1960, s. 49.
M. Ochmański, Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Lublin
2001, s. 115
8
Przetacznikowa, Włodarski, jw. s. 460
9
Tamże, s. 446.
7
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- bezwzględna karność i posłuszeństwo,
- nadmierna kontrola postępowania,
- dystans, ostrożność
- rozkazy, naciski, karanie,
- podejmowanie decyzji bez porozumienia się z dzieckiem,
- jednostronne komunikowanie się – „dziecko ma tylko słuchać”.
Rodzice autorytarni- nadużywają swojej władzy i okazują mało czułości.
Tacy rodzice wydają rozkazy: „Zostaw to!”, „Zrób tak jak Ci każę!” itd. Dzieci
takich rodziców mają zazwyczaj większe trudności we współżyciu społecznym,
niższe poczucie własnej wartości i gorsze oceny w szkole. Niektóre są
nadmiernie nieśmiałe, inne agresywne. Konsekwencje autokratycznego stylu
wychowania w skrajnej postaci są różne. Dzieci przyzwyczajone do
bezwzględnego posłuszeństwa, a darząc rodziców uczuciem, przejmują często
wzorce ich postępowania, zachowując się despotycznie i okrutnie wobec
młodszych lub słabszych kolegów, na których mogą wywierać presję. Inne zaś są
zastraszane i uległe, niezdolne do samodzielnego działania i myślenia, przywykłe
tylko do wykonywania rozkazów i poleceń z zewnątrz. Jeszcze inne buntują się
przeciw ustawicznemu przymusowi i stają się agresywne w sposób jawny lub
ukryty bądź też stawiają bierny opór otoczeniu, przyswajaj ą normy zachowania
w sposób powierzchowny, bez zrozumienia, co utrudnia ich internalizację i
przekształcenie w wewnętrzne zasady i wzorce postępowania10.
b) Demokratyczny styl wychowania uważany za najbardziej korzystny dla
rozwoju osobowości dziecka. Jego istotną cechą jest dopuszczenie dziecka do
współudziału w życiu rodziny. Daje to pole do rozwijania własnej inicjatywy,
oraz kształci postawy prospołeczne. Przy demokratycznym stylu wychowania
dziecko zna zakres swoich obowiązków i zadań, nie zostały mu one jednak
narzucone, lecz dobrowolnie je przyjęło, czasem z własnej chęci, a niekiedy
dlatego, że wyjaśniono mu sens i konieczność podjęcia się ich dla dobra całej
rodziny. W przypadku zaniedbania lub złamania zobowiązania przez dziecko,
rodzice nie stosują na ogół środków represji, lecz metody perswazji i
argumentacji. Demokratyczny styl wychowania cechuje rzadka kontrola, częste
nagradzanie oraz stawianie wysokich wymagań wobec dziecka. „Przy takim stylu
wychowania więź emocjonalna dziecka z rodzicami jest silna, przeważają
zdecydowanie uczucia pozytywne : wzajemne zaufanie, sympatia i
życzliwość”11.
Zalety tego stylu:
- bilateralne zaufanie, sympatia, życzliwość, otwartość
- wspólne planowanie, rozstrzyganie problemów ,spędzanie wolnego
czasu z dzieckiem,
- łagodne formy kontroli,
10
11
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- zasadniczo niestosowanie środków represji,
- zamiast kar – perswazja i argumentacja,
- nienarzucanie obowiązków i zadań.
Negatywem natomiast tego stylu może być tzw. demokracja pozorna.
Rodzice pozostawiają swobodę dziecku w drobnych sprawach, sami zaś decydują
o najważniejszych. Może to stwarzać atmosferę zakłamania i nieszczerości.
Dziecko buntuje się, staje się agresywne, domagając się faktycznych praw, które
mu wcześniej zostały przyznane. Taka sytuacja może spowodować zerwanie
pozytywnej więzi emocjonalnej z rodzicami.
c) Styl liberalny - daje się często zaobserwować we współczesnych
rodzinach małych. Pod pewnymi względami przypomina on wychowanie
niekonsekwentne czy też ingerowanie w sprawy dziecka i w jego zachowanie
wyłącznie od przypadku do przypadku. Wpojenie norm i zasad moralnych
zaczyna się w tym systemie wychowania późno, opóźniony jest także proces
socjalizacji dziecka12.
Zalety tego stylu:
- brak nacisków i presji na dziecko,
- szacunek dla jego wolności,
- umożliwienie mu uczenia się samodzielności i liczenia na siebie.
Negatywy tego stylu:
- ubogi stosunek uczuciowy, a nawet obojętność uczuciowa,
- kontakt z dzieckiem nie sprawia przyjemności, bywa nawet trudny,
- brak potrzeby opiekowania się dzieckiem i wpływania na jego rozwój,
- nieangażowanie się w sprawy dziecka,
- interwencja tylko w wyjątkowych przypadkach,
- zaspokajanie zachcianek dziecka bez ich oceny.
Styl ten, stwierdza M. Ziemska może dać pozytywne rezultaty tylko przy
prawidłowych postawach rodziców, natomiast przy nadmiernej pobłażliwości,
ukrytym wygodnictwie rodziców, braku zainteresowania dzieckiem czy też
uważaniu go za przemiłą zabawkę [...] działa niekorzystnie. Jest parawanem dla
faktycznej obojętności uczuciowej rodziców lub egocentryzmu 13. Styl ten
charakteryzują więc zachowania pozorne czy wręcz postawy zafałszowane.
Wymienione i opisane modele wychowania są ważnym czynnikiem, który
kształtuje osobowość jednostki. Czynnik ten nabiera właściwego znaczenia
dopiero w powiązaniu z postawami rodziców, z więzią emocjonalną, a także z
atmosferą jaka panuje w rodzinie.
3. Postawy rodzicielskie
W procesie rozwoju i wychowania dziecka ważną rolę odgrywają postawy
rodzicielskie.
12
13

Tamże, s. 450
M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1969 s. 31.
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W literaturze przedmiotu nie istnieje jednoznaczna definicja postawy
rodzicielskiej, aczkolwiek wielu autorów podejmowało próby konstruowania
takiej definicji opierając się na istniejących w socjologii i psychologii definicjach
postawy i uwzględniając specyfikę podmiotu postawy - rodzica. Jedną z
pierwszych typologii postaw rodzicielskich stanowi podział dokonany przez
amerykańskiego psychiatrę L. Kannera. W modelu swym wyodrębnił on cztery
typy postaw rodzicielskich: akceptację i uczucie, jawne odrzucenie,
perfekcjonizm i nadmierną opiekę14. J. Rembowski określa najpierw samo
pojęcie postawy, pisząc, iż postawa jako względnie trwałe ustosunkowanie się do
rzeczy, osób i zjawisk, zawiera trzy komponenty:
- komponent behawioralny (czynność motoryczna lub werbalna),
- komponent emocjonalno - motywacyjny (miłość, nienawiść, czułość,
oziębłość itp.),
- komponent poznawczy (selekcja i organizacja odbieranych informacji).
Przedmioty postawy mogą być bardzo różnorodne (osoby, instytucje, normy
moralne, itp.), co pozwala wyróżnić m.in. postawę rodzicielską (ojcowską i
macierzyńską). Możemy ją określić jako całościową formę ustosunkowania się
rodziców (osobno matki, osobno ojca) do dzieci, do techniki oddziaływania, do
zagadnień wychowawczych itp. ukształtowaną podczas pełnienia funkcji
rodzicielskich15. Bogdan Wojciszke - natomiast uważa że „Postawą wobec
dowolnego obiektu (przedmiotu, zdarzenia, idei, innej osoby) nazywamy
względnie stałą skłonność do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania się
do tego obiektu człowieka16.
Najbardziej reprezentatywne dla efektów prób zdefiniowania postawy
rodzicielskiej zdaje się być sformułowanie Marii Ziemskiej. M. Ziemska pojęcie postawy rodzicielskiej określa jako tendencję do zachowania się w
pewien specyficzny sposób w stosunku do dziecka17.
M. Ziemska dokonała próby wyodrębnienia grupy postaw pozytywnych i
negatywnych. Do postaw pozytywnych należą:
1. akceptacja dziecka
2. współdziałanie z dzieckiem
3. dawania rozumnej swobody
4. uznanie praw dziecka w rodzinie
Ad.1. akceptacja dziecka.
Postawa - akceptacji dziecka, a więc przyjęcia go takim , jakie ono jest,
zarówno z jego umysłowymi możliwościami jak i ograniczeniami i trudnościami,
zarówno z jego fizycznymi cechami jak i usposobieniami, sprawia, że kontakt
14

M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania. Oficyna wydawnictwa Impuls,
Kraków 2005, s.267
15
J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1986, s. 197-198
16
B. Wojciszke, Postawy i ich zmiana, [w:] Psychologia, Tom III, pod red. J. Strelau,
Gdańsk 2000, s. 79.
17
M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1969 s. 38 - 40
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rodziców z dzieckiem staje się przyjemnością i daje zadowolenie. Rodzice
wyrażający tę postawę nie oszczędzają dziecku pochwał, jawnie aprobują go,
starają się poznać i zaspokajać jego potrzeby, dając przy tym poczucie
bezpieczeństwa i zadowolenia; kochają swoje dziecko, a w wypadku
nieposłuszeństwa – ganią jego zachowanie, ale nie potępiają jego osoby.
Akceptacja dziecka przez rodziców sprzyja przede wszystkim kształtowaniu się
zdolności do wyrażania własnych uczuć, a także sprzyja kształtowaniu się
przyjaznych uczuć i lojalności, sprzyja uspołecznianiu. Poprzez tę postawę
dziecko wykazuje takie cechy jak: wesołość, przyjacielskość, usłużność. Ponadto
jest miłe, współczujące, dobre, a dzięki poczuciu bezpieczeństwa – odważne.
Ad.2 i 3 współdziałanie z dzieckiem i dawanie rozumnej swobody.
Następną niezmiernie ważną postawą jest - współdziałanie rodziców z
dzieckiem i dawania rozumnej swobody świadczącą o pozytywnym ich
zaangażowaniu i zainteresowaniu zarówno zabawą jak i pracą dziecka. Postawa
ta wiąże się również z wciągnięciem i angażowaniem dziecka, odpowiednio do
jego możliwości rozwojowych w zajęcia i sprawy zarówno samych rodziców i
całego domu. Współdziałających z dzieckiem rodziców cechuje aktywność w
nawiązywaniu wzajemnych kontaktów, przejawiająca się również w rozszerzaniu
u dzieci wiadomości, wskazywaniu na sposoby zdobywania samodzielnej
wiedzy. Rezultatami postawy współdziałania z dzieckiem są głównie: ufność
dziecka wobec rodziców, zwracanie się do nich po rady i pomoc. Ponadto
postawa ta powoduje, że dziecko jest zadowolone z pracy własnej oraz jej
efektów, zdolne do współdziałania, do podejmowania zobowiązań, potrafi
troszczyć się zarówno o własność swoją jak i innych. Dziecko w miarę
przechodzenia przez różne fazy rozwoju z jednej strony oddala się fizycznie od
rodziców, a z drugiej strony między nim a rodzicami rozbudowuje się świadoma
więź psychiczna, z większym zaufaniem rodziców do dziecka.
Ważne jest by przez tę postawę wraz z rozwojem dziecka dawać mu coraz
szerszy zakres rozumnej swobody. Rodzice stwarzają okazje do zaspokajania
dziecięcej potrzeby aktywności i samodzielności Gdy jest starsze, rodzice
dyskretnie, z daleka kierują dzieckiem, znając jego zainteresowania, wiedzą co
czyta, jakie filmy ogląda. Znają jego i przyjaciół, wiedzą dokąd i z kim idzie i
kiedy wraca.
W tych warunkach dziecko staje się uspołecznione, rozsądne, łatwo
przystosowuje się do różnych sytuacji społecznych, dąży do pokonywania
różnych przeszkód i doprowadza do końca rozpoczęte czynności oraz spełnia
trudne zadania. Rodzice, którzy darzą dziecko zaufaniem i swobodą przyczyniają
się do tego, że staje się ono coraz bardziej pomysłowe, bystre, trzeźwe i w miarę
pewne siebie.
Ad.4 uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych.
Ostatnią nie mniej ważną pozytywną postawą rodziców wobec dziecka
jest uznanie jego praw w rodzinie, bez przeceniania bądź niedoceniania jego roli.
Poprzez tę postawę rodzice ustosunkowują się do przejawów aktywności dziecka
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w sposób swobodny a nie dyktatorski; unikają przesadnej dyscypliny i rygoru,
oczekują od dziecka dojrzałego zachowania się i zawsze są chętni, aby mu w tym
pomóc. Przejawiają szacunek dla jego indywidualności. Podsuwają mu różne
swoje sugestie, nie narzucając i nie przymuszając. Nie robią awantur. Umieją być
przyjacielem dziecka, poważnie traktując jego wszystkie przeżycia, jak to czynią
wobec innych dorosłych członków rodziny. Dziecko ma pozytywną, ale
realistyczną ocenę swojej wartości, wie czego oczekują od niego rodzice, jest
zdolne do wykonywania czynności z własnej inicjatywy; staje się
odpowiedzialnym członkiem grupy rodzinnej, jest lojalne i solidarne.
Rodzice przejawiający właściwe postawy wobec dziecka, chętnie otaczają
je troskliwą opieką, zaspokajają jego potrzeby, przejawiają dużą gotowość
tłumaczenia i wyjaśniania, łatwo nawiązują kontakt z dzieckiem, który jest
przyjemny dla obu stron i oparty na wzajemnej sympatii, zrozumieniu i uczuciu.
Właściwe postawy rodzicielskie mają:
- ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i
społecznego dziecka a tym
samym dla kształtowania się jego osobowości,
- dają poczucie bezpieczeństwa, wartości i ważności,
- rozbudzają ufność do otoczenia w rodzinie i w społeczeństwie,
- wskazują drogę pokonywania trudności, zapewniają harmonijny, twórczy
rozwój,
- uczą odpowiedzialności za własne działania,
- zacieśniają więzi uczuciowe dziecka z rodziną
- rozbudzają wiarę dziecka we własne siły
- rozwijają potrzebę współdziałania z innymi
- uczą okazywania uczuć (miłości, życzliwości i radości)
- rozwijają samodzielność oraz aktywność w dążeniu do poznania świata.
Do grupy postaw negatywnych zalicza się:
1. postawę odtrącającą
2. postawę nadmiernie chroniącą
3. postawę unikającą
4. postawę nadmiernie wymagającą
Ad.1. Postawa odtrącająca - dziecko ma miejsce głównie przy
nadmiernym dystansie uczuciowym i dominacji rodziców. Dziecko odczuwane
jest przede wszystkim jako ciężar, a rodzice nie lubią go, żywią wobec niego
uczucie rozczarowania, zawodu i urazy. Opiekę nad nim uważają za uciążliwą i
przekraczającą ich siły, najchętniej oddaliby go do jakiegoś zakładu, który
przejąłby ich obowiązki, a rodzicom przywrócił swobodę. Rodzice z postawą
odtrącającą w stosunku do dziecka nie okazują uczuć pozytywnych, wręcz
przeciwnie, demonstrują negatywne, są dyktatorscy, nie dopuszczają go do głosu,
stosują wobec niego ciągłą krytykę, dezaprobatę, kary, zastraszanie oraz
niewłaściwe postępowanie z nim. Postawa odtrącająca sprzyja kształtowaniu się
u dziecka agresywności, nieposłuszeństwa, kłótliwości, kłamstwa a nawet
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kradzieży, zahamowania rozwoju uczuć wyższych, bezradności, trudności w
przystosowaniu, reakcje nerwicowe (lękliwość, bezradność, tiki, obgryzanie
paznokci, moczenie się).
Istniejące komponenty postawy : odrzucenia
- nieokazywanie uczuć pozytywnych,
- demonstrowanie uczuć negatywnych,
- dezaprobata, ostra krytyka,
- podejście dyktatorskie,
- nie wnikanie w motywy zachowań dziecka czy jego potrzeb,
- kierowanie dzieckiem przy pomocy rozkazów
Ad. 2. Przy braku darzenia dziecka rozumną i właściwą dla jego wieku
swobodą występuje: postawa nadmiernie chroniąca, wywierająca poważne
trudności w rozwoju dojrzałości społecznej i w przystosowaniu dziecka. Rodzice
podchodzą wówczas do dziecka bezkrytycznie, z przesadną opiekuńczością,
nadmierną pobłażliwością, uważają go za wzór doskonałości, a ponadto nie
doceniają możliwości dziecka, nie dopuszczają do samodzielności, a przy tym
uzależniają go od siebie i ograniczają kontakty z rówieśnikami. Postawy
nadmiernie chroniące cechuje więc: tendencja do przedłużania niemowlęcych
form opieki nad dzieckiem, przerost kontroli, hamujący jego aktywność,
rozwiązywanie za niego trudności. Dzieci tak wychowane są społecznie
niedojrzałe, podatne na frustrację, nieprzystępne, nieopanowane, pobudliwe o
słabej koncentracji uwagi. Ponadto postawa nadmiernie chroniąca powoduje
opóźnienie dojrzałości emocjonalnej, zależności dziecka od rodziców, poczucie
większej wartości, zuchwalstwa, zarozumiałości, awanturniczości, nadmierną
pewność siebie oraz egoistyczne i wymagające nastawienie.
Komponenty postawy: nadmiernie chroniącej
- bezkrytyczne podejście do dziecka,
- uczynienie go za wzór doskonałości,
- przesadna opiekuńczość,
- niedocenianie możliwości,
- niedopuszczanie do samodzielności,
- ograniczenie swobody i rozpieszczanie,
- tolerowanie wybryków
Ad. 3. Przy nadmiernym dystansie uczuciowym, uległości i bierności
rodziców wobec dziecka, występuje kolejna nieprawidłowa postawa, postawa
unikająca. Postawę tę charakteryzuje ubogi stosunek uczuciowy, między
rodzicami a dzieckiem. Dołączają się do tego również obojętność uczuciowa
rodziców, a przebywanie z dzieckiem nie sprawia im przyjemności, wręcz
odczuwane jest jako trudne. Ponadto rodzice nie troszczą się o dobro dziecka, nie
poczuwają się odpowiedzialni za nie, ignorują go, nie usiłują nawiązać z nim
jakichkolwiek kontaktów, a także zbywają próby nawiązania kontaktu
podejmowane przez dziecko, nie spełniają jego podstawowych potrzeb, są
obojętni wobec niebezpieczeństw, jakie dziecku mogą zagrażać, nie angażują się

563

w sprawy dziecka a także nie interesują ich jego sprawy. Poprzez taką postawę
rodziców, dziecko jest przeważnie uczuciowo niestałe, a więc niezdolne do
nawiązywania trwałych więzi uczuciowych, zmienne w swych planach, wrogo
nastawione do otaczających go ludzi, niezdolne do obiektywnych ocen, do
wytrwałości i koncentracji uwagi, nieufne, bojaźliwe, a przy tym zdolne do
przechwałek.
Komponenty postawy: unikającej,
- ubogi stosunek uczuciowy,
- obdarzanie tylko prezentami zamiast czasem poświęconym dla dziecka,
- pozostawianie dziecku zbytniej swobody,
- brak odpowiedzialności za dziecko,
- unikanie, ograniczanie kontaktu do minimum,
- nieangażowanie się w sprawy dziecka.
Ad. 4. Jeszcze inny negatywny typ postawy rodzicielskiej, to postawa
nadmiernie wymagająca, zmuszająca i korygująca. Przy tej postawie rodzice
dążą do ukształtowania własnego dziecka do zbudowanego przez siebie wzoru, a
więc do takiego, jaki chcieliby posiadać. Nie biorą wówczas pod uwagę
indywidualnych potrzeb dziecka, jego wad i zalet, nie liczą się również z jego
możliwościami. Z góry dążą do tego by dostosowało się ono do ich
wygórowanych wymagań. Ponadto narzucają im autorytet, nie pozwalają im
samodzielnie podejmować i realizować własnych planów, ograniczają swobodę,
ich własną aktywność, a przy tym narzucają własne poglądy poprzez zmuszanie,
naginanie, nagany, kary, stosowanie sztywnych reguł. Taka postawa wywołuje
bunt i protest dzieci i młodzieży. Sprzyja kształtowaniu się takich cech jak: brak
wiary we własne siły, niepewność, lękliwość, obsesje, a nawet pozory
niedorozwoju.
Komponenty postawy nadmiernie wymagającej :
- dziecko naginane do wzorca,
- nieliczenie się z indywidualnymi cechami i możliwościami dziecka,
- stawianie wygórowanych wymagań, narzucanie autorytetu, rządzenie
dzieckiem,
- ograniczanie swobody i zakresu aktywności.
Skutki wychowawcze postaw niewłaściwych polegają na niezdolność
dziecka do nawiązywania trwałych więzi uczuciowych, do wyrażania
obiektywnych ocen, agresywność, kłótliwość, kłamliwość, negatywizm,
nieposłuszeństwo, zastraszenie, bezradność, brak koncentracji i wytrwałości w
nauce, trudności w przystosowaniu na skutek zahamowania, rozwoju uczuć
wyższych choroba sieroca, rozwijanie się nerwicy, brak samodzielności ,
uległość, brak swojego zdania, uzależnienie od rodziców, lękliwość, brak wiary
w siebie, kapryśność, władczość dziecka.
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4. Model typologii postaw rodzicielskich właściwych i niewłaściwych
(według M. Ziemskiej)
Dominacja
Nadmiernie
wymagająca

Odtrącająca
(najbardziej negatywna
postawa)

Uznane
prawa

Akceptacja

Nadmierny
dystans

Zbyt duża
koncentracja

Współdziałanie

Rozumna
swoboda

Nadmiernie
chroniąca

Unikająca
Uległość
wobec dziecka

Własny model typologii postaw rodzicielskich M. Ziemska pokazała w
postaci kwadratu opisanego na kole, na którym zaznaczono kluczowe rodzaje
postaw właściwych i niewłaściwych. Na obrębie koła oznaczono główne typy
właściwych postaw rodzicielskich, czyli: rozumna swoboda, uznawanie jego
praw, akceptacja dziecka, współdziałanie z nim. Przy wierzchołkach kwadratu
podano typy niewłaściwych postaw: nadmierne ochranianie dziecka, nadmierne
wymagania od dziecka, jego odrzucenie, unikanie z nim kontaktu. Każdej z
wyróżnionych postaw prawidłowych odpowiada przeciwna jej postawa
nieprawidłowa. Powiedzieć należy, że postawy właściwe nie eliminują się
wzajemnie, lecz w sposób oparty na kompromisie współistnieją ( mogą jedynie
występować w różnym nasileniu u różnych osób). Należą do nich: dawanie
dziecku rozumnej swobody, uznanie jego praw, akceptacja jego osobowości,
współdziałanie z dzieckiem.
Postawy niewłaściwe natomiast są wynikiem zaburzeń kontaktu z
dzieckiem. Zaburzenia te mogą polegać na: nadmiernej dominacji nad dzieckiem,
zbytnim dystansie do niego, przeważającej uległości lub koncentracji na nim.
Konsekwencją takiego podejścia do dziecka, są (wg M. Ziemskiej) postawy:
odtrącająca, unikająca, nadmiernie wymagająca, nadmiernie chroniąca. W
oparciu o charakterystykę przedstawionych postaw rodzicielskich najbardziej
odpowiednią dla rozwoju dziecka jest postawa, której rodzice są uczuciowo
związani z dzieckiem. Uzyskują przez to lepsze efekty w wychowaniu. Ich dzieci
są wrażliwe na ocenę społeczną co sprzyja z kolei kształtowaniu społecznie
pożądanych zachowań. U dzieci, których rodzice przejawiają negatywne postawy
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rodzicielskie pojawiają się zaburzenia w zachowaniu, które mogą doprowadzić
do zaburzeń osobowości dziecka.
Zakończenie
Postawy rodzicielskie warunkują kierunek wychowania w rodzinie.
Wychowując najczęściej postępujemy intuicyjnie, kierując się wzorcami
zaczerpniętymi od własnych rodziców lub swoich znajomych. Nieprawidłowe
postępowanie rodziców wobec dziecka najczęściej nie jest skutkiem złej woli.
Większość z nas zostając rodzicami, pomimo tego, że stara się postępować w
swym mniemaniu jak najlepiej, popełnia błędy. Wynikają one po części z cech
osobowości, częściowo z braku umiejętności oraz korzystania z nie zawsze
słusznie wybranych wzorców. Postawy rodziców wpływają na rozwój pewnych
cech zachowania się dzieci. Adekwatne, właściwe postawy rodziców przesądzają
o całym rozwoju możliwości potencjału dziecka. Prawidłowe postawy rodziców
zbliżają i jednoczą wszystkich członków rodziny, natomiast nieprawidłowe
postawy rodziców mogą wpłynąć na zanikanie lub zubożenie więzi uczuciowej18.
Przedstawia się to tak, że właściwe postawy rodziców, jak akceptacja dziecka,
współdziałanie z nim, dawanie mu swobody odpowiedniej do wieku oraz
poszanowanie, uznawanie praw dziecka jako członka rodziny bez przeceniania
czy niedoceniania jego pozycji. Zaspokajają podstawowe potrzeby
psychospołeczne dziecka i nie prowadzą do powstawania zakłóceń w jego
zachowaniu. Postawy obojga rodziców w obliczu dziecka nie zawsze są tego
samego typu. Dobrze byłoby jednak, gdyby zamiary rodziców nie były odmienne
i krańcowo różne, a oparte na obustronnej akceptacji i szacunku rodziców do
siebie i dziecka, wtedy jest możliwość na to, że nawet odmienne typy postaw
matki i ojca nie będą miały złego oddziaływania na dziecko, a będą zalążkiem
większego arsenału wrażeń emocjonalnych. W tryskającym zdrowym środowisku
rodzinnym, kształtują się w procesie wychowania wszelkie pożądane cechy
psychofizyczne dziecka. Rodzina pobudza rozwój intelektualny dziecka i
przygotowuje nowego członka do udziału w życiu kulturalno-społecznym.
Celem wychowania powinna być podmiotowość człowieka, jego szczęście
i dobro. Niewłaściwe postawy rodzicielskie wpływają na niemożność
rozwinięcia się u dziecka prawidłowej, realnej oceny samego siebie i potrzebnej
każdemu człowiekowi samoakceptacji. Postawy pozytywne zapewniają
zaaprobowanie samego siebie pomimo istniejących braków, wad czy
niedostatków. Pomagają uformować całą osobowość człowieka, który potrafi żyć
i cieszyć się szczęściem. Aby dziecko czuło się bezpiecznie, musi mieć pewność,
że jest akceptowane, kochane, może stale liczyć na pomoc i opiekę rodziców.
Trzeba jednak pamiętać, że tak jak przekroczenie, jak i niedostatek opieki nad
18

U. Sokal, Czynniki wpływające na kształtowanie się więzi w rodzinie, Z. Tyszka
(red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki przemian, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 197
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dziećmi, mogą wytworzyć niepożądane sytuacje rozwojowe, szczególnie w
sferze społecznej i emocjonalnej.
Streszczenie
Rodzina to przede wszystkim rodzice i ich dzieci. W każdej rodzinie
panuje indywidualny, charakterystyczny styl, sposób życia wewnątrzrodzinnego,
sposób wyznawania uczuć, okazywanie sobie obustronnego zrozumienia i
stosunku do innych osób z zewnątrz. Proces wychowywania dziecka to przede
wszystkim naśladownictwo sposobu życia najbliższego otoczenia, którą jest
rodzina. Rodzinę charakteryzuje również określony kierunek wychowania, który
przesądza o stopniu i różnorodności wpływania na psychikę dziecka. Postawy
rodzicielskie warunkują kierunek wychowania w rodzinie. Wpływają na
formułowanie się więzi uczuciowej między jej członkami, od której zależy
ogólna atmosfera życia w rodzinie. Postawy rodziców wobec dziecka w
ogromnej mierze decydują o stylu wychowania, a także o doborze i skuteczności
środków wychowawczych. Oznacza to, że identyczne środki wychowawcze
mogą przynosić odmienne rezultaty, zależnie od emocjonalnych postaw
stosujących je rodziców. Autor artykułu uważa, że prawidłowe więzi rodzinne są
niezastąpione dla właściwego przebiegu tego procesu. Tym samym konieczne
jest uświadamianie rodzicom ich postaw rodzicielskich i wpływu tych postaw na
przyszłe losy zawodowe dzieci. Wychowywać to przecież nic innego jak
podejmować wyzwania i mądre decyzje dotyczące własnego dziecka.
Summary
Parental attitudes in the upbringing of the child
Family is first of all parents and their children. In every family there is a
unique, distinctive style, a way of life wewnątrzrodzinnego, the way to profess
feelings, showing a mutual understanding and respect for other people from the
outside. The process of raising a child is primarily a way of life imitation of the
immediate environment, which is the family. The family has also given direction
of education, which determines the extent and diversity of influence on the
psyche of the child. Parental attitudes determine the direction of education in the
family. Influence the formulation of the emotional bond between its members,
which determines the overall atmosphere of family life. Attitudes of parents
towards their child to a great extent determine the style of education, as well as
the selection and effectiveness of education. This means that identical
educational measures can produce different results, depending on the emotional
attitudes of parents using them. The author believes that the correct family ties
are indispensable for the proper conduct of the process. Thus, it is necessary to
raise awareness of parental parental attitudes and the impact of these attitudes on
the future of training of children. Educating is nothing more than how to take
challenges and wise decisions about their child.
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Małgorzata Parcheta-Kowalik (UMCS)
Zachowania destrukcyjne jako wynik zaburzeń w wychowaniu rodzinnym
„Człowiek potrzebuje gniazda utkanego z miłości, ciepła i serdeczności,
gniazda utkanego z więzi wiary i nadziei i miłości.
Dopiero te więzi, łączące osoby, czynią rodzinę realną rodziną”.
K.Wojtyła

Wprowadzenie
Wychowanie dziecka to ważne zadanie, które spoczywa na rodzicach. Od
najmłodszych lat dostarczają oni dziecku określonych wzorów zachowań. Dziecko obserwując matkę czy ojca przejmuje od nich pewne wzory zachowań chcąc
się do nich upodobnić. Traktuje wtedy rodziców jako wzór osobowy. Każda rodzina posiada pewne wzory, które są przedmiotem aspiracji jej członków. Uznawane w danej rodzinie wzory stanowią istotny czynnik kształtowania się osobowości dziecka. Dziecko uznające jakieś wzory osobowe rodziców identyfikuje
się z nimi lub naśladuje je. Dzieci w tym wieku często uzewnętrzniają je, modyfikując w miarę potrzeb. Upodabnianie się do określonego wzoru i przyswajanie
go sobie może zaspokoić istotne potrzeby dziecka, dostarczać mu poczucia osobistej wartości i nadawać sens życiu (H. Izdebska, 1972, s 23).
Każda rodzina boryka się z problemami dnia codziennego, gdyż życie jest
takie, że dzień w dzień pojawiają się trudności, które trzeba pokonywać. Są rodziny, które potrafią sprostać tym obowiązkom. Takie rodziny, które pomyślnie
rozwiązują własne problemy, kierując się chęcią utrwalania swojej wspólnoty i
realizacji przypisanych im funkcji, nazywamy rodzinami funkcjonalnymi. Są i
takie, które nie potrafią pomyślnie rozwiązywać swoich sytuacji kryzysowych i
realizować swych funkcji. Rodziny, które nie potrafią wypełniać swych funkcji
wystarczająco dobrze, nazywamy rodzinami dysfunkcjonalnymi (E. Syrek).
Wychowanie dziecka, gdy jego rodzice ciągle się kłócą i nienawidzą jest
szczególnie destrukcyjną postacią dezorganizacji rodzinnej, która wykoleja dzieci i dorosłych. Rodzice dziecka pozostający ze sobą w konflikcie starają się, by
ono zaakceptowało postępowanie jednego z nich przeciwko drugiemu. Niestety
bardzo często pojawia się strategia zemsty na małżonku przez celowe odseparowanie od dziecka. Konflikt między rodzicami staje się ogromnym ciężarem dla
małoletniego dziecka, który najczęściej przeradza się we wrogość, która wraz z
upływem czasu prowadzi do czynów karalnych czy przestępczych (H. Hernas,
2004, s 39). Destrukcyjny dom rodzinny staje się podłożem do napięć i frustracji,
kształtowaniu postaw agresywnych.
Każda rodzina posiada określone formy zachowań. Zachowanie regulowane jest poprzez normy a relacje rodzinne, tworzą sieć wzajemnych wpływów.

569

Na przykład rodzina trzyosobowa tworzy trzy różne diady: mąż- żona, ojciecdziecko, matka- dziecko, wynika siedem wzorców wpływów:
1. Ojciec wpływa na interakcje matki i dziecka,
2. Relacja ojciec- dziecko wpływa na interakcję matki i dziecka,
3. Relacja matka- dziecko wpływa na interakcję ojca i dziecka
4. Relacja ojciec- dziecko wpływa na interakcję męża i żony,
5. Relacja matka- dziecko wpływa na interakcję męża i żony
6. Relacja mąż- żona wpływa na interakcję pomiędzy wszystkimi
członkami rodziny.
Zachowanie i rozwój dzieci zależą od postaw rodzicielskich, czyli od całościowej formy ustosunkowania się do dzieci i do ich wychowania (J. Rembowski, 1972, s. 64). M. Ziemska (1973, s. 41-66) wyróżniła i scharakteryzowała
negatywne postawy rodzicielskie:
• Postawa odtrącająca sprzyja kształtowaniu się u dziecka agresywności,
nieposłuszeństwa, kłótliwości, kłamstwa, kradzieży, zahamowania rozwoju
uczuć wyższych, zachowania aspołecznego, przestępczości i wykolejenia. Może
także powodować zastraszenie, bezradność, trudność w przystosowaniu na
skutek zahamowania oraz reakcje nerwicowe.
• Postawa odrzucająca zarówno matek i ojców, prowadzi do ogólnych
trudności przystosowawczych u ich synów, które uwidaczniają się w nadmiernej
pobudliwości, trudnościach w koncentracji uwagi. Odrzucenie przez ojca sprzyja
rozwojowi tendencji introwertycznych u córek. Zaniedbanie ze strony matki
powoduje zachowania introwertyczne, pobudliwość emocjonalną oraz tendencję
do negatywnego nastawienia do otoczenia społecznego ich synów.
Odrzucenie przez rodziców oddziałuje na dziecko:
- bezpośrednio, modelując odpowiednie zachowania;
- pośrednio: przez wytwarzanie mechanizmów obronnych.
Powoduje ono u dziecka stan ciągłego zagrożenia, w którym reaguje on
zespołem emocjonalno-obronnym, obniżającym poziom organizacji czynności,
odporność psychiczną i próg tolerancji na frustrację ( M.Plopa, 1983, s. 137-138).
• Postawa unikająca kontaktu z dzieckiem może prowadzić do tego, iż
będzie ono uczuciowo niestałe, niezdolne do nawiązywania trwałych więzi
uczuciowych, nastawione negatywnie do ludzi, społeczeństwa i jego instytucji.
Jednostka taka może być nieufna, bojaźliwa czy tez wchodzić w konflikty z
rodzicami i szkołą, zmienna w swoich planach, niezdolna do wytrwałości i
koncentracji w nauce. Dzieci mogą być niezdolne do obiektywnych ocen,
skłonne do przechwałek oraz czuć się prześladowane lub też samo się pocieszać.
Zdarzają się także jednostki przejawiające lżejsze objawy wykolejenia. Starsze
dziewczynki mogą nie dbać o swój wygląd, szukać uczucia u przedstawiciela płci
odmiennej, a z powodu niezdolności do trwałych uczuć, nawiązywać wciąż nowe
przelotne znajomości. W skrajnych przypadkach dystans uczuciowy u starszych
dzieci może doprowadzić do zachowania aspołecznego, a nawet antyspołecznego
(M. Ziemska,1973, 66-67).
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• Postawa nadmiernie wymagająca może powodować brak wiary we
własne siły, poczucie winy, niepewność, lękliwość, obsesje, przewrażliwienie,
uległość, pobudliwość, niemożność koncentracji. Może też być przyczyną
trudności w przystosowaniu społecznym lub nauce szkolnej. Dziecko może
przejawiać słabe aspiracje, brak opanowania uczuciowego i być podatne na
frustrację.
• Postawa nadmiernej koncentracji na dziecku- powoduje reakcje
nerwicowe. Postawa ta może powodować infantylizm, opóźnienie dojrzałości
społecznej, bierność, brak inicjatywy, niezaradność życiową, zależność od
rodziców czy ustępliwość.
Negatywne postawy rodzicielskie wywołują u dzieci bezradność, bierność
i agresywność. Zaniedbania wychowawcze powodują szerzenie się przestępczości, narkomanii czy przemocy u dzieci.
Z analizy badań przeprowadzonych przez J. Kałużną (2003, s. 56) wynika,
iż matki chłopców nieprzystosowanych społecznie są niewydolne wychowawczo,
nadmiernie ich chronią. Z kolei ojcowie nieletnich nie liczą się z ich odczuciami i
pragnieniami. Postawy wychowawcze rodziców nieletnich chłopców są mało
spójne. Nieletni zauważają, że brak im miłości i ciepła ze strony rodziców. Natomiast ich rodzice stawiają im wysokie wymagania, których nieletni nie są w
stanie spełnić oraz stosują wobec nich wiele surowych kar.
K. Ostrowska (2008), objęła badaniami środowiska rodzinne osób z dewiacjami. Ustalając dziesięć wskaźników, które posłużyły do oceny na skali pozytywne – negatywne. Były to: – alkoholizm ojca, – alkoholizm matki, – karalność sądowa ojca, – karalność sądowa matki, – niemoralne prowadzenie się matki, – zupełny brak zainteresowania nieletnim i rodziną ze strony ojca, – zaniedbanie nieletniego i domu przez matkę, – ograniczenie lub pozbawienie władzy
rodzicielskiej ojca, – ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej matki,
– negatywna opinia o rodzeństwie. Na tej podstawie autorka wyodrębniła cztery
typy rodzin: 1) przeciętne, w których nie ujawnił się żaden wskaźnik, 2) z cechami negatywny- mi o jednym lub dwóch wskaźnikach, 3) złe – z trzema do
pięciu wskaźników, 4) bardzo złe – od sześciu do dziesięciu wskaźników. Około
połowa badanych zaliczona została do rodzin o cechach negatywnych (złe –
31,5%, bardzo złe – 23%). W badaniach ogólnopolskich nad agresją uczniów
oszacowano odsetek rodzin wymagających wszechstronnej pomocy na około
20% (Ostrowska, 2008). Wiedza o tym, jak dziecko postrzega swoich rodziców i
jakie oni prezentują postawy wychowawcze, pozwala na rozpoczęcie pracy korekcyjnej oraz na profilaktykę w zakresie kontaktów rodzinnych.
1. Rodzinne czynniki występujące u nieletnich sprawców czynów karalnych
Dane dotyczące struktury rodzin nieletnich sprawców czynów karalnych,
wskazuje, iż znaczna część nieletnich wychowywała się w rodzinach, w której
stabilność została zachwiana przez rozwód rodziców lub przez śmierć matki czy
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ojca. Niezwykle istotne ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka ma początkowy okres życia w rodzinie, związanych z codziennymi oddziaływaniami na
dziecko. To czy dziecko ulegnie destrukcyjnemu wpływowi środowiska, czy je
odrzuci, zależy w znacznej mierze od rodziny. Dewiacje i zachowania nieprzystosowawcze, z upływem czasu przekształcają się w zachowania przestępcze,
można zauważyć u dzieci, których w rodzinie brakowało spójności oddziaływań
wychowawczych rodziców oraz występował brak pozytywnych wzorców osobowych.
M. Parcheta- Kowalik ( 2012, s. 67-77) objęła badaniami nieletnich
sprawców czynów karalnych skierowanych do schroniska dla nieletnich w Dominowie. Badania wykazały, że nieletni doświadczali niestabilnego środowiska
rodzinnego przejawiającego cechy patologii. W rodzinie w której występują zaburzenia, dewiacje czy odchylenia w zakresie jej funkcjonowania mają reperkusje w zachowaniu młodzieży i w ich postawach, najczęściej stają się przyczyną
nieprzystosowania społecznego i czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zachowań dewiacyjnych, a także przestępczych. W takiej rodzinie młodzież uczy się
wzorów dewiacyjnego zachowania od swoich rodziców, będąc ich stałym świadkiem w domu. Ponadto bardzo ważnym czynnikiem prowadzącym do przestępczości jest także nastawienie rodziców do zachowań dewiacyjnych, które polega
na niezauważaniu czy ignorowaniu zachowania dewiacyjnego, a nawet aprobowaniu takich postaw u dziecka. Negatywne wzory zachowania i normy przyjmowane w otoczeniu rodzinnym, mogą się utrwalić. Zauważa się, iż wpływ kręgu podkulturowego jest tym większy, im mniej potrzeb psychicznych młody
człowiek miał zaspokojonych w domu rodzinnym.
Znaczenie środowiska rodzinnego w generowaniu zachowań przestępczych stwierdzono także w przypadku nieletnich dziewcząt. Potwierdzają je liczne badania amerykańskie, ale także i polskie.
Poddając analizie badania amerykańskie, można wskazać kilka czynników
tkwiących w rodzinie patologicznej, której mają związek z powstawaniem zachowań przestępczych dziewcząt. Są to głównie: niewłaściwa atmosfera w rodzinie przejawiająca się w konfliktach między rodzicami, brak zainteresowania ze
strony rodziców, zaburzona struktura rodziny. L. Acoca i K. Dedel podają, że
ponad 95% badanych nieletnich przestępczyń doświadczała braku stabilnego
środowiska domowego. Wiele dziewcząt doświadczało również porzucenia lub
wykorzystania, nadużywania alkoholu, przestępczość członków rodziny, a także
biedy i niedostatku materialnego (za: K. Biel, 2009, s. 212).
Również badania przeprowadzone w Polsce wskazują na związek dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego z zachowaniami przestępczymi nieletnich dziewcząt. Badania I. Budrewicz potwierdzają, występowanie statystycznie
istotnej różnicy w funkcjonowaniu rodzin nieletnich w porównaniu z rodzinami
dziewcząt nieprzestępczych. Czynnikami sprzyjającym zachowania przestępcze
były m. in.: patologia rodziny- alkoholizm rodziców, przestępczość rodziców
narkomania, prostytucja. Ponadto autorka wskazuje również na niekorzystną
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sytuację ekonomiczną przestępczych kobiet i nieletnich, którą charakteryzują
słabe warunki mieszkaniowe, brak stałego zatrudnienia, brak środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb członków rodziny (I. Budrewicz, 1997, s.139144).
Często jest tak, że oczekujemy wsparcia od bliskich nam osób: rodziny,
przyjaciół czy znajomych, czyli od osób, których sami obdarzamy zaufaniem. W
chwili gdy otrzymujemy wsparcie jest ono bezinteresowne, jednocześnie świadcząc o istotnych więziach jakie łączą ludzi. Ale niestety nie wszyscy odczuwają
wsparcie bliskiej osoby- aż 63,3% nieletnich deklaruje, że otrzymuje żadnej formy wsparcia od rodziny czy przyjaciół. W chwili pojawienia się trudności życiowych są zmuszeni sami rozwiązać problemy, gdyż czują, że nie mogą liczyć
na pomoc rodziców. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż nieletni i ich rodzice i rodzeństwo pomimo to, iż mieszkając w jednym gospodarstwie byli dla
siebie zupełnie ,, obcy’’ i oschli uczuciowo, nawzajem siebie nie znając. Dlatego
nieletni pozbawieni są ze strony swoich rodziców pomocy, a także jakiejkolwiek
formy wparcia, przy jednoczesnym odczuwaniu gorszego traktowania przez nich.
W literaturze wielokrotnie można spotkać, że stan kontroli i opieki nad
nieletnimi pozostawia wiele zastrzeżeń. Stosowane wobec nich różnorodne metody wychowawcze cechuje m. in. nadmierna pobłażliwość i niestałość zachowania, nieosiągalne oczekiwania, nadmierny rygoryzm. Badani nieletni deklarowali, że ich rodzice stosowali niewłaściwe metody wychowawcze-23,3%. Najprawdopodobniej rodzice stosowali wobec nich zbyt wysokie wymagania, którym nieletni nie mogli podołać. Bądź mogło się tak zdarzyć, że w rodzicie zauważała się niestabilność wychowawcza, czyli ojciec narzucał zbyt duże wymagania, a matka była uległa i liberalna. Dla porównania w badaniach H. Malewska, V. Peyre stwierdzając, że między rodzicami nieletnich występowała niezgodność w temacie sposobów wychowywania dzieci. Matki nieletnich były
pobłażliwe, natomiast ojcowie surowi opowiadający się za karami cielesnymi
(za: J. Błachut, A. Gabrele, K. Krajewski, 2007).
K. Biel poddał analizie rolę środowiska rodzinnego w przestępczości nieletnich dziewcząt osadzonych w zakładzie poprawczym (2009 s.320). Badania potwierdziły negatywny wpływ alkoholizmu i zachowań przestępczych rodziców na
wykolejenie przestępcze dziewcząt. Nieletnie pochodzące z rodzin, w których obserwuje się zachowania patologiczne rodziców, częściej dokują przestępstw na tle
młodzieży, których rodzice nie przejawiają zachowań patologicznych (2009, s. 333).
Związek przestępczości rodziców z zachowaniami przestępczymi dzieci
podkreśla się szczególnie w perspektywie teorii uczenia się. Dziecko, które obserwuje zachowania przestępcze rodziców, może przyswajać sobie te zachowania
jako swoje za zasadzie modelowania. Niektórzy autorzy zwracają uwagę, że u
dzieci których dzieci dokonują czynów przestępczych, prawdopodobieństwo
naśladowania tych zachowań jest 3 do 6 razy wyższe (D. Wójcik, 1984 s. 165).

573

2. W jaki sposób pomóc….?
Aby przeciwdziałać zachowaniom dewiacyjnym należy podejmować działania profilaktyczne wobec nieletnich. Problematyka profilaktyki jest przedmiotem wielu opracowań w różnych dziedzinach nauki, m.in. medycynie, prawie,
socjologii, psychologii czy pedagogice. Z języka greckiego prophylakticos znaczy zapobiegawczy. W literaturze medycznej pojęcie profilaktyki jest formułowane jako zbiór środków zapobiegających powstawaniu chorób. W literaturze
psychologicznej ,,profilaktyka społeczna”, ,,profilaktyka niedostosowania społecznego” funkcjonuje również termin ,,profilaktyka uzależnień”. W socjotechnice profilaktyka pojmowana jest jako wdrażanie pożądanych zmian kształtujących
realia społeczne przy użyciu różnorodnych oddziaływań (J. Szymańska 2002, s.
44). W prakseologii pojęcie profilaktyki rozumiane jest jako podejmowanie różnorodnych działań w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
W rozumieniu potocznym profilaktyka jest oddziaływaniem zapobiegającym zjawiskom niepożądanym poprzez kontrolowanie czynników ryzyka. Polega
ona na podejmowaniu szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie
lub hamujący postęp istniejącej już choroby. Ważnym elementem profilaktyki
jest zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych,
które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Profilaktyka to chronienie człowieka przed zagrożeniami, eliminowanie bądź ograniczanie zachowań
patologicznych oraz promowanie zachowań pożądanych.
Zadaniem O. Lipkowskiego (1971) działania profilaktyczne powinny występować we wszystkich etapach rozwoju dziecka. Autor wyróżnia takie formy
działań, które dają ochronę przed aspołecznym postępowaniem jednostek niedostosowanych społecznie, jak również takie, które chronią dziecko przed niekorzystnymi wpływami na rozwój fizyczny, psychiczny, moralno-społeczny oraz
stanowiące ochronę dla dziecka zagrożonego wykolejeniem społecznym i nasilaniem się niekorzystnych sytuacji i negatywnych tendencji.
Profilaktyka jest czynnością uprzedzającą, podejmowaną zanim ujawnią
się i rozprzestrzenią groźne zjawiska. ,,W profilaktyce chodzi o podjęcie działań
kształtujących spodziewany rozwój zjawisk poprzez wzmacnianie czynników
chroniących przed rozwojem problemów oraz osłabienie czynników ryzyka
sprzyjających rozwojowi problemów” (J. Szymańska, 2002, s. 20).
Realizacja profilaktyki następuje poprzez wykorzystanie strategii: informacyjnych, edukacyjnych (afektywnej edukacji i kompetencji społecznej), działań alternatywnych, wczesnej interwencji, (zob. Z. B. Gaś, 1993, 1999, 2004, H.
Sęk, 1993, J. Szymańska 2003)
Celem strategii informacyjnych jest dostarczenie rzetelnych informacji na
temat przyczyn, przejawów i skutków zachowań ryzykownych. Wychodzi się tu
z założenia, ze wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat przyczyn i konsekwencji picia alkoholu, palenia papierosów, odurzania się narkotykami itp., zaprzestanie eksperymentowania w tej dziedzinie lub niepodjęcie prób w ogóle. Działania
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podejmowane w ramach tej strategii to głównie prelekcje, wykłady (np. zaproszonych ekspertów), pogadanki, ulotki, plakaty.
Podstawowym celem strategii edukacyjnych jest pomoc młodym ludziom
w kształtowaniu umiejętności (kompetencji) psychospołecznych niezbędnych do
prawidłowego rozwoju osobowości i kontaktów międzyludzkich takich jak:
kształtowanie poczucia tożsamości, tak ważne w okresie dorastania, budowanie
systemu wartości wyznaczanie celów życiowych i w dążeniu do ich realizacji,
rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami, ze stresem podejmowanie decyzji, budowanie adekwatnej samooceny i
poczucia własnej wartości, rozwiązywanie konfliktów. Strategia edukacyjna
uważana jest za jedną z najbardziej skutecznych w profilaktyce zagrożeń.
Strategie alternatyw umożliwiają młodzieży zaspokojenie istotnych dla
niej potrzeb, osiąganie satysfakcji życiowej oraz rozwój zainteresowań poprzez
stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność dla niej atrakcyjną oraz
akceptowaną społecznie. Działania proponowane dzieciom i młodzieży mają być
alternatywą dla ich potencjalnych zachowań ryzykownych. Młodym ludziom
oferuje się więc szeroką gamę zajęć sportowych, kulturalnych jako działania
systemowe lub cykliczne.
Celem strategii interwencyjnych (programów wczesnej interwencji) jest
pomaganie osobom w ,,identyfikowaniu swoich problemów i poszukiwaniu możliwości ich rozwiązywania (Z. B. Gaś, 2003, s. 46; 2004, s. 25). Strategia ta adresowana jest do osób z grupy ryzyka. Wymaga indywidualnego podejścia do każdej osoby i jej problemu. Najczęściej stosowanymi metodami jest ,, poradnictwo
indywidualne i rodzinne, metody pracy grupowej, telefon zaufania czy sesje konfrontacyjne”, a także pomoc i wsparcie udzielane przez rówieśników (Z. B.Gaś,
2000, s. 46-47).
Ponadto jak twierdzi K. Sawicka (1999) zmniejszenie poziomu zaburzeń
zachowania, realizuje się poprzez doświadczenia korekcyjne, odreagowanie
emocji oraz nabywanie nowych umiejętności. Dostarczanie dzieciom czy nieletnim pozytywnych doświadczeń korekcyjnych ma im pomóc w przebudowaniu
obrazu samego siebie. Równie istotną sprawą jest tworzenie sytuacji umożliwiających rozładowanie nieprzyjemnych. Gdy w rodzinie istnieje przemoc fizyczna
lub psychiczna wówczas stosuje się cały system oddziaływań, głównie z psychoterapią i socjoterapią, których celem są próby zmiany stosunku rodziców do
dziecka. Wczesna interwencja w przypadku zaobserwowania zaburzeń w zachowaniu odbywa się również w ramach zajęć socjoterapeutycznych. Często spotyka
się dysfunkcjonalne czy patologiczne rodziny, nie radzące sobie z wychowywaniem dzieci. Negatywny wpływ rodziny zaobserwować można wówczas, gdy
rodzicom brakuje elementarnej wiedzy na temat umiejętności wychowawczych.
Dlatego tak bardzo istotne są rozmowy z rodzicami, szkolenie ich w zakresie
opieki i wyjaśnienie metod wychowawczych.
Ponadto wobec nieletnich i ich rodzin należy wykorzystać także Trening
komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych lub programy psychoko-
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rekcyjne: ,,Zmiana schematów poznawczych dotyczących spostrzegania własnej
osoby oraz samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie prowadzona w
nurcie terapii poznawczo- behawioralnej”. Celem programu jest zmiana sposobu
i jakości odbioru ludzi oraz zjawisk w otaczającej rzeczywistości, a także pozytywna zmiana obrazu własnej osoby. Dzięki udziałowi w tym programie nieletni
umieją rozpoznać emocje u siebie, jak i u innych osób. Ponadto potrafią wyrażać
swoje emocje, nawiązując przy tym pozytywne relacje z rówieśnikami. Nieletni
ujawniają wyraźnie niższy poziom agresji ogólnej, zwłaszcza fizycznej i werbalnej. Podsumowując, dobrzy rodzice powinni podejmować działania wyprzedzające, profilaktyczne, wychodzić naprzeciw bieżącym zachwianiom regulacji i
interweniować w sytuacji faktycznego zagrożenia u dzieci.
Podsumowanie
Dysfunkcjonalny dom rodzinny staje się źródłem przykrości, podłożem
napięć i frustracji zarówno dla jej dorosłych członków, jak i dzieci. Dysfunkcjonalność rodziny może dotyczyć różnego zakresu realizowanych zadań,
może to być: - dysfunkcja całkowita, oznaczająca, że w rodzinie występuje
kompletne niepowodzenie w realizacji zadań rodziny i muszą ją w tym zastąpić wyspecjalizowane rodziny. - dysfunkcja częściowa, oznaczająca, że rodzina nie potrafi realizować prawidłowo pewnych jej zadań i podstawowych
funkcji. Ta dysfunkcjonalność może z kolei obejmować: - niepowodzenia w
realizacji zadań wychowawczych, - niepowodzenia w walce z kryzysem małżeńskim, - niepowodzenia związane z walką o niewykluczenie rodziny z
określonego kręgu rodzinnego, - niepowodzenia w zaspokajaniu potrzeb
dziecka bądź też dotyczących innych zadań i sfer życia rodzinnego. Życie
dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie jest dla niego wielką krzywdą, gdyż rodzice na ogól nie dbają o zaspokojenie jego potrzeb, a sposób jego traktowania przez rodziców jest źródłem jego cierpień i często prowadzi do deformacji
jego rozwoju, negatywnych skutków emocjonalnych, zaniżonych osiągnięć
edukacyjnych, aspiracji, kariery zawodowej i osobistej.
Streszczenie
Zainteresowanie nauk społecznych problematyką zachowań destrukcyjnych w ostatnich latach jest społecznie uzasadnione. Podjęcie odpowiednich
działań pomocowych czy resocjalizacyjnych jest konieczne przy przeciwdziałać
temu niepokojącemu zjawisku. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku pracy wychowawczej z dziećmi, młodzieżą a także z nieletnimi sprawcami
czynów karalnych.
Summary
An interest of the social science in issues of destructive behaviours in final
years socially is justified. Taking aid or rehabilitation appropriate actions is necessary at to combat this alarming occurrence. This fact is gaining the special
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significance in case of the education work with children, with young people as
well as with juveniles with perpetrators of punishable offences.
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psychologiczno- kryminologiczna, Warszawa.
18. Ziemska M., (1973), Postawy rodzicielskie, Warszawa.
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Agnieszka Lewicka-Zelent (UMCS)
Rodzic jako wychowawca i co-edukator
Wstęp
Rodzina jako najmniejsza komórka społeczna uznawana jest za tę grupę,
która w sposób bezpośredni warunkuje rozwój dziecka w różnych sferach jego
funkcjonowania. Zaspokaja ona wielorakie potrzeby dzieci i dzięki temu pełni
wiele różnorodnych funkcji, których typologie podaje wielu socjologów, pedagogów i psychologów. O ile kobieta i mężczyzna zakładający rodzinę mogliby
dbać o wzajemną realizację potrzeby opiekuńczej, psychohigienicznej, ekonomicznej, stratyfikacyjnej, integracyjno-kontrolnej, czy rekreacyjnej1, o tyle brak
dziecka w ich rodzinnym środowisku (czytaj: pełnienie funkcji prokreacyjnej)
uniemożliwia im spełnianie się w roli wychowawców i co-edukatorów.
Ze względu na przedmiot badań własnych skoncentrowano się na socjalizacyjnej funkcji rodziny, w której zawiera się zarówno ta wychowawcza, jak i
dydaktyczna.2 O ile mechanicznie przypisuje się rodzicom funkcję związaną z
wychowaniem dzieci, o tyle niewystarczająco jeszcze docenia się ich wkład w
proces nauczania swojego potomstwa. Powszechnie mówi się o odpowiedzialności rodziców za kształtowanie osobowości dziecka, wprowadzanie go w świat
wartości i krystalizowanie określonych postaw. Niemniej jednak często zapomina się, że w pośredni sposób warunkują oni również jego sukces edukacyjny.
Dlatego ważne jest, aby motywowali dziecko do nauki, partycypowali w rozwijaniu jego zainteresowań poznawczych i twórczych, stymulowali rozwój w deficytowych obszarach jego funkcjonowania, wzmacniali zasoby osobiste oraz
udzielali mu pomocy w procesie uczenia się. Opiekunowie prawni dziecka nie
mogą jednak uzurpować sobie pełnej władzy w zakresie jego dydaktyzmu, gdyż
mimo wszystko główną funkcję edukacyjną pełnią nauczyciele, wyposażeni w
niezbędne narzędzia pracy na lekcjach. Na podstawie powyższych przesłanek
uznano, że rodzice są co-edukatorami we współ z nauczycielami, natomiast ze
względu na dominującą ich rolę w procesie wychowania dzieci nazwano ich wychowawcami (a osoby wspomagające ich, tj. nauczycieli, czy pedagogów - cowychowawcami). ,,Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci

1

Zob. A. Lewicka, P. Maciaszczyk, 2009, Postawy rodzicielskie a nieprzystosowanie społeczne eurosierot, [w:] M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności
rodziny, Wyd. LSW, Ryki, s. 129-142.
2
Wielu autorów rozdziela funkcję wychowawczą od socjalizacyjnej (zob. m. in. S.
Kawula, 1988, Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej, , IKN – ODN, Białystok, s. 1).
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pozostają zawsze na pierwszym miejscu rodzice” (Jan Paweł II, za: Z. Struzik,
2011, s.197)
1. Dysfunkcyjność rodziny a realizacja funkcji wychowawczej i dydaktycznej
,,Rodzina stanowi źródło wzorów zachowań w różnych sytuacjach, przez
co wyznacza kierunek życia dziecka, określa jego miejsce w grupie, stymuluje do
rozwoju. Zaspokaja podstawowe potrzeby swoich członków, przekazuje zasady i
normy postępowania. Odbywa się to poprzez naśladowanie rodziców, przy czym
im mocniejsza więź emocjonalna między dzieckiem a rodzicem – tym silniejsze
oddziaływanie wychowawcze” (A. Lewicka, P. Maciaszczyk, 2009, s. 130). Zobligowana jest ona zatem do wykonywania wielu zadań wynikających z przypisanych jej przez społeczeństwo funkcji. W wielu publikacjach z obszaru nauk
społecznych poruszane są zagadnienia dotyczące sposobów realizacji przez rodziców funkcji wychowawczej. Niemniej jednak problematyka ta wciąż jest aktualna, zważywszy chociażby na liczbę modyfikacji sytuacyjnych w tym zakresie, które H. Cudak (1998, s. 25) sprowadza do kilku czynników. Nie bez znaczenia okazują się dyrektywy prawne wyznaczające kierunek oddziaływań wychowawczych placówek edukacyjnych, przekładające się na rodzaj współpracy
ich pracowników z rodzicami. Również przemiany gospodarczo-polityczne dużym echem odbijają się na treściach przekazywanych dzieciom, m. in. w kontekście ich przyszłego zatrudnienia. Wreszcie kryzysy, jakich doświadcza polska
rodzina (np. wartości, gospodarczy, polityczny) wymuszają zmiany w zakresie
pełnionej przez rodziców funkcji socjalizacyjnej. Współczesne przemiany zachodzące w tej najmniejszej grupie społecznej wypaczają idealizowany przez nas jej
obraz.
Postrzeganie rodziny w kategorii systemu powiązanych ze sobą elementów nakazuje wyszukiwanie zależności między występującymi w niej dysfunkcjami. Oznacza to, że jeśli dochodzi do zakłóceń realizacji określonych funkcji,
jaką powinni pełnić opiekunowie prawni dziecka, rodzina staje się dysfunkcjonalna (por. H. Cudak, 1998), a jak twierdzi J. Śledzianowski (2006, s.75)
,,Dysfunkcjonalność rodziny przechodząca często w patologię, odbija się na
wszystkich członkach rodziny, najbardziej jednak na dzieciach, zaburza ich rozwój psychofizyczny, społeczny, moralny i duchowy”.
W literaturze przedmiotu wskazywanych jest wiele różnorodnych czynników warunkujących nieprawidłowości w środowisku rodzinnym. Najczęściej
dzieli się je na te tkwiące w samej rodzinie oraz te wykraczające poza jej wpływ.
Z uwagi na podjęty temat ważne są pierwsze z nich, wśród których można wskazać: niewłaściwe postawy rodzicielskie i style wychowania, brak wiedzy i umiejętności rodziców na temat wychowania i nauczania dzieci, patologiczne zachowania rodziców, zakłócenia komunikacyjne między członkami rodziny itp. (por.
D. M. Bartnicka, 2003, s. 17 i n.).
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Wśród czynników warunkujących zaburzenia w zachowaniu dzieci często
wskazuje się na niewłaściwe, z punktu widzenia wychowawczego, postawy rodzicielskie. Zgodnie z klasyczną klasyfikacją M. Ziemskiej (1973, s. 88) cztery
postawy opiekunów prawnych dziecka mogą przyczyniać się do pojawienia się u
niego problemów wychowawczo-dydaktycznych. Jeśli rodzice przyjmują postawę odtrącającą, wykazują symptomy antypatii wobec dziecka. Nie dostrzegają
jego zasobów i podejmowanych przez nie pozytywnych działań, w związku z
czym rzadko stosują wzmocnienia pozytywne. Wszystko to może z kolei prowadzić to pojawienia się problemów psychoemocjonalnych dziecka, często znajdujących wyraz w jego agresywnym zachowaniu. Trudno mu skupiać się na nauce
żyjąc z poczuciem bycia ciężarem dla rodziców. Potrzeby niższego rzędu takie
jak: miłości, czy bezpieczeństwa stają się nadrzędne wobec tych związanych ze
zdobywaniem wiedzy i uznaniem (H. Budzeń, 2011, s. 186). Kary, groźby i krytyka nie służą motywowaniu dziecka do podejmowania działalności edukacyjnej.
Również postawa unikająca rodziców nie sprzyja rozwojowi intelektualnemu dziecka, które często pozostaje samo sobie. Nie może liczyć na wsparcie
osób, na których im najbardziej zależy. Rodzic nie interesuje się tym, co ma ono
zadane do domu i nie współuczestniczy w jego życiu szkolnym, co w przypadku
uczniów o niższym niż przeciętny ilorazie inteligencji staje się ważnym wyzwalaczem piętrzących się trudności edukacyjnych. W konsekwencji tego dziecko
może zaniedbywać obowiązki szkolne, nie odrabiać lekcji i nie angażować się w
wykonywanie dodatkowych zadań dydaktycznych.
Natomiast rodzic nadmiernie chroniący dziecko często nie wierzy w jego
możliwości, przez co może zniechęcać je do podejmowania pracy nad sobą. Wyręcza je podczas wykonywania obowiązkowych i nieobligatoryjnych prac domowych lub poprawia te z nich, które wykonało ono samodzielnie. Ścisła zależność od rodzica ogranicza jego autonomię, hamuje rozwój kreatywności i ogranicza jego aktywność z braku wiary w powodzenie podjętego przedsięwzięcia.
Dzieci rodziców nadmiernie wymagających mają ,,postawioną poprzeczkę” powyżej swoich możliwości. Nie ważne są ich potrzeby i zainteresowania.
Muszą być najlepsze we wszystkich sferach funkcjonowania, co mogą odczuwać
jako presja ze strony rodziców do otrzymywania najlepszych ocen i wygrywania
w konkursach. Pomimo odnoszonych sukcesów mogą być przemęczone i nie
odczuwać satysfakcji z własnych dokonań. Jeśli zostanie przekroczona pewna
granica ich wytrzymałości, może zbuntować się i całkowicie zdemotywować do
nauki oraz zacząć łamać normy społeczne.
Zatem wydaje się, że jedynie postawy: akceptacji, współdziałania, rozumnej swobody i uznania praw dziecka służą osiąganiu przez nie wyników szkolnych satysfakcjonujących jego samego oraz rodziców. Nie chodzi jednak tylko i
wyłącznie o najwyższe oceny szkolne, ale o takie które są adekwatne do poziomu
jego rozwoju. Dziecko, które czuje się kochane i akceptowane nawet pomimo
popełnianych błędów nie jest sfrustrowane i może w poczuciu bezpieczeństwa
wykonywać stawiane przed nim zadania. Rodzic daje mu prawo do bycia tym
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kim chce, a w chwilach słabości wspiera i facylituje jego proces dydaktyczny.
Pozostawia mu swobodę podczas podejmowania decyzji, ale jest przy tym uważny i odpowiedzialnie ukierunkowuje podejmowane przez niego działania.
Ważną rolę odgrywają preferowane przez rodziców style wychowania
dzieci, z których jedynie ten o charakterze demokratycznym sprzyja wspomaganiu rodziców w procesie wychowawczo-edukacyjnym. Rodzice autorytarni często sięgają po kary, traktują dziecko jako ,,podwładnego” zdolnego do wykonywania ich poleceń. W swoim przekonaniu są jedynymi osobami, które prawidłowo postępują i właściwie zachowują się, co może zniechęcać dziecko do podejmowania własnej aktywności. Natomiast dziecko wychowywane w stylu liberalnym ma pełną swobodę w działaniu. Kiedy ma ochotę uczyć się - to uczy się, a
kiedy nie ma ochoty – nie robi tego. Przy niskim poziomie kontroli rodzicielskiej
najprawdopodobniej nie będzie chciało poszerzać swojej wiedzy i odrabiać zadanych prac domowych. Jak dowiodły A. Lewicka-Zelent i E. Trojanowska (2011,
s. 769) brak wzmocnień pozytywnych, a nadmiar negatywnych, słaba kontrola
zewnętrzna, surowy lub zbyt pobłażliwy styl wychowania w rodzinie często charakterystyczne są dla tzw. dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych.
Na podstawie prowadzonych rozważań można uznać, że sposób postępowania rodziców z dziećmi pozostaje w ścisłej zależności z pełnioną przez nich
funkcją wychowawczą i dydaktyczną. Jak dowodzą A. Lewicka i P. Maciaszczyk
(2009, s.140) ,,wraz ze wzrostem bezradności osób sprawujących opiekę nad
dziećmi wzrasta poziom przystosowania w środowisku rodzinnym i szkolnym
ich podopiecznych”. Można również przypuszczać, że rodzice uzależnieni od
czegoś (zakupów, środków psychoaktywnych, hazardu itp.) w większym stopniu
koncentrują się na zaspokojeniu własnych potrzeb aniżeli swoich dzieci. Zachowanie i osiągnięcia szkolne potomstwa stają się podrzędne wobec tego, czego
domaga się organizm. Natomiast rodzice stosujący przemoc bardzo często karzą
dzieci bez powodu. Można zatem oczekiwać, że kiedy nie spełniają one ich zamysłów, spotykają się z agresją, która z pewnością nie sprzyja budowaniu pozytywnej motywacji do podejmowania działań rozwojowych. Czasami bywa także i
tak, że rodzice nieświadomie krzywdzą swoje ukochane dzieci, co może wynikać
z niskiego poziomu ich wiedzy i umiejętności dydaktycznych oraz wychowawczych. Chęci mają, ale nie potrafią właściwie wesprzeć dziecka, kiedy się uczy
lub usiłuje poprawić swoje zachowanie. Wreszcie należy podkreślić ważką rolę
komunikacji między członkami rodziny. Zakłócenia komunikacyjne mogą skutkować niewłaściwą atmosferą wychowawczą. Potrzeby dziecka pomijane są zarówno w sytuacji, kiedy rodzice grożą, moralizują, krzyczą, osądzają, jak i wtedy, kiedy przestają się odzywać się do innych osób (czytaj: obrażają się). Stres i
napięcie towarzyszące dziecku mogą obniżać zakres jego koncentracji uwagi, tak
ważnej podczas uczenia się.
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2. Założenia metodologiczne badań własnych
Celem badania własnego było poznanie opinii matek uczniów szkól podstawowych na temat pełnionej przez nich funkcji wychowawczej i dydaktycznej.
Aby możliwe było osiągnięcie założonego celu sformułowano następujące
pytania szczegółowe:
1. W jakim stopniu badane matki radzą sobie z motywowaniem dzieci do nauki?
2. Z jakimi problemami wychowawczymi najczęściej spotykają się badane matki?
3. Jakiej pomocy oczekują badane kobiety w zakresie pełnionej przez nie
funkcji wychowawczej i co-edukacyjnej?
4. Jakie błędy dydaktyczno-wychowawcze, według badanych matek, najczęściej popełniają nauczyciele uczący ich dzieci?
5. Na ile badane matki świadome są popełnianych błędów wychowawczych?
Z uwagi na brak pytań o związki zależnościowe i diagnostyczny ich charakter, nie sformułowano hipotez roboczych.
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety oraz narzędzie badawcze własnej konstrukcji.
Badanie przeprowadzono w 2014 roku (luty-maj) w grupie 105 rodziców
uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych we wsiach w powiecie lubelskim. Kwestionariusze ankiety rozdano w czasie trwania wywiadówek szkolnych. Pierwotnie założono przeprowadzenie badań porównawczych między matkami i ojcami. Cel taki nie mógł zostać osiągnięty z uwagi na to, że ojcowie
uczestniczący w zebraniach stanowili jedynie 5% próby. Można na tej podstawie
sądzić, że udział ojców w wychowaniu dzieci jest zdecydowanie mniejszy niż ich
żon, których metody wychowawcze dominują i w dużym stopniu warunkują zachowanie dzieci.
Badane matki na stałe mieszkały we wsiach. Przeciętny wiek ich dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych wyniósł 11 lat i 2 m-ce. Chłopcy stanowili 62% ogółu. Oznacza to, że na wywiadówki najczęściej przychodzą matki
dzieci młodszych oraz uczniów płci męskiej, co może wynikać z większej ich
troski o dzieci małe lub konieczności stałego kontaktu w wychowawcą ze względu na problemy wychowawczo-dydaktyczne dotyczące dzieci.
Najmłodsza matka miała 24 lata, a najstarsza 50 lat. Średnia wieku wyniosła 33 lata i 5 m-cy. Większość stanowiły osoby między 35 a 40 rokiem życia, co
może sugerować, że posiadały one odpowiedni poziom doświadczeń wychowawczych. Młodsze matki i te najstarsze mogły mieć mniej korzytsne poglądy na
wychowanie dzieci - chociaż nie musi być to żadna prawidłowość. Badane osoby
najczęściej kończyły edukację na poziomie szkoły średniej (67%), a najrzadziej podstawowej i zawodowej. W gronie badanych matek znajdowało się siedem pań
posiadających dyplomy ukończenia studiów pedagogicznych, wskazujące na ich
wysoki poziom świadomości rodzicielskiej. Ponad połowa z nich wychowywała
dwoje dzieci, a blisko 1/3 z nich - jedno dziecko. W dziewiętnastu rodzinach
było troje lub więcej dzieci, co nie jest korzystne z punktu widzenia czasu przeznaczonego im na pomoc w nauce. Blisko 82% uczniów wychowywało się w
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rodzinach pełnych, przy czym niektórzy z nich mieli ojczyma, macochę lub ich
rodzice żyli bez ślubu. Pozostałe dzieci mieszkały wyłącznie z jednym rodzicem
(we wszystkich przypadkach z matkami). Niemal 70% badanych kobiet oceniło
swoje kontakty z dziećmi jako bardzo dobre, a 40% z nich uznało, że relacje w
diadzie ojciec-dziecko są poprawne. Można zatem uznać, że w subiektywnej ich
ocenie więzi między nimi a dziećmi są silniejsze aniżeli z ich partnerami życiowymi. Sytuację socjalną badanych rodzin w większości można uznać za przeciętną lub dobrą. Należy jednak podkreślić, że blisko 20% dzieci prawdopodobnie nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do rozwoju (por. W. Polak,
2011, s. 643).
Tabela 1. Charakterystyka badanych osób (N=100)
N/%
Wiek badanych osób
24
1
25-30
8
30-35
31
35-40
54
45-50
6
Wykształcenie badanych osób
podstawowe
7
zawodowe
10
średnie
67
wyższe
16
Liczba dzieci w rodzinie
jedno
27
dwoje
54
troje
18
czworo
pięcioro i więcej
1
Struktura rodziny
pełna
70
pełna nieformalna
7
zrekonstruowana
5
niepełna
18
Relacja dziecka z matką
bardzo dobra
68
dobra
23
przeciętna
9
Relacja dziecka z ojcem
bardzo dobra
23
dobra
49
poprawna
28
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Sytuacja socjalna rodziny
bardzo dobra
4
dobra
16
poprawna
62
zła
11
bardzo zła
7
3. Wyniki badań własnych
W prowadzonych badaniach zmierzano do ustalenia stopnia radzenia sobie
przez badane matki zarówno z wychowaniem swoich dzieci, jak i uczeniem ich
w domu. Zważywszy na częste uwagi nauczycieli na temat niskiego poziomu
motywacji wewnętrznej uczniów do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania
umiejętności, badane kobiety w pierwszej kolejności wypowiedziały się na temat
tego, z jakimi problemami najczęściej spotykają się podczas motywowania dzieci
do nauki. Uzyskane odpowiedzi poddano kategoryzacji i przedstawiono w sposób graficzny na wykresie 1.

Wykres 1. Problemy matek z motywowaniem dzieci do nauki (%)
Matki poddane badaniu diagnostycznemu jednomyślnie wskazały pięć rodzajów problemów dotyczących motywowania swoich dzieci do podejmowania
zadań edukacyjnych w domu. Najwięcej z nich uznało, że nie potrafi odpowiednio nakłonić dziecka do systematycznego utrwalania wiedzy zdobytej na lekcji
oraz odrabiania prac domowych. Ponad 70% z nich nie radziło sobie z zachęcaniem dzieci do wykonywania zadań dodatkowych, wykraczających poza wymagania podstawy programowej, a także do nauki wybranych przedmiotów, tj.:
język polski, język angielski i matematyka. Tylko nieco mniej badanych nie
umiało poradzić sobie z przekonywaniem dzieci do doskonalenia umiejętności
czytania. Warto podkreślić, że wymienione przez matki problemy nie dotyczyły
jednej trudności, a kilku równocześnie. Może to świadczyć o tym, że niektóre z
nich nie potrafią wzbudzić w swoich dzieciach właściwej motywacji do nauki.
Dlatego próbowano sprawdzić, do jakich sposobów uciekają się one podczas
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motywowania swoich pociech do podjęcia aktywności edukacyjnych. Udzielone
przez nie odpowiedzi sprowadzono do dziewięciu czynników (wykres 2).

Wykres 2. Sposoby motywowania dzieci do nauki (%)
Wśród wymienionych przez matki sposobów motywowania dzieci do nauki zdecydowanie dominowały pochwały. Ponad połowa z nich próbowała rozmawiać z dziećmi, udzielając im niezbędnego wsparcia psychicznego. Relatywnie niewiele mniej osób sięgało po ekonomiczne wzmocnienia pozytywne i podejmowało dialog z dzieckiem na temat tego, jak będzie wyglądała jego przyszłość po ukończeniu różnych szczebli kształcenia. 35% matek obiecywała dzieciom wspólne spędzanie czasu wolnego po odrobieniu pracy domowej, a 27% zachęcała do nauki późniejszym podjęciem przez dzieci ulubionych aktywności.
Pojedyncze kobiety przyznają się do nakłaniania dzieci do nauki na drodze szantażu emocjonalnego i manipulacji emocjami, a cztery z nich szuka pomocy u
specjalistów, np. pedagoga szkolnego.
Drugą kwestią interesującą badacza było ustalenie rodzaju problemów
wychowawczych, z jakimi borykały się badane kobiety. Uzyskane na ten temat
informacje zakwalifikowano do ośmiu kategorii i zaprezentowano na wykresie 3.

Wykres 3. Najczęstsze problemy wychowawcze matek ze swoimi dziećmi (%)
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Badane matki najczęściej zwracały uwagę na trudności w zarządzaniu
czasem wolnym swoich dzieci oraz w komunikacji z nimi. Narzekały na to, równocześnie tłumacząc siebie brakiem czasu i ciągłą pracą. Niewiele mniej z nich
twierdziło, że ich pociechy nie chcą wykonywać ich poleceń oraz wywiązywać
się ze swoich obowiązków domowych. Wielokrotnie muszą im powtarzać, żeby
wykonały określoną czynność. Blisko 70% z nich dostrzegało problem w tym, że
ich dzieci wielokrotnie uciekają się do kłamstwa i są nieposłuszne. 1/3 ankietowanych uważała, że są one zbyt agresywne i nadmiernie aktywne.
Badane matki poza tym, że wskazały obszary edukacyjno-wychowawcze,
z którymi mają największe trudności, próbowały również podać przyczyny tego
stanu rzeczy, sprowadzając je do jedenastu czynników, które uznały za własne
błędy (wykres 4).

Wykres 4. Najczęstsze błędy popełniane przez matki – autopercepcja (%)
Najwięcej badanych kobiet, ponieważ niemal 23% z nich, uważa, że ich
błędy wychowawcze najczęściej wyrażają się w blokadach komunikacyjnych,
takich jak: krytykowanie, obrażanie, osądzanie, rozkazywanie, grożenie i moralizowanie. Przyznają także, że nadmiernie wypytują dzieci o ich funkcjonowanie
w szkole, co może je drażnić. Siedemnastu matkom zdarza się nie zauważać
dziecka, przypisując mu podrzędną rolę we wzajemnej relacji, a sześć z nich
świadomie podejmuje aktywności przyczyniające się do obniżania autorytetu
nauczycieli. Kilkanaście matek niejednokrotnie odrabia prace domowe za dzieci,
co wynika z chęci skrócenia czasu przeznaczonego na nie. Prawie tyle samo kobiet rzadko sprawdza, czy dziecko powinno wykonać jakieś zadania domowe.
Ankietowane kobiety wskazały przyczyny trudności w pełnieniu roli wychowawców i co-edukatorów, tkwiące w nich samych oraz pracownikach szkół,
do których uczęszczają ich dzieci. Na wykresie 5 przedstawiono uzyskane odpowiedzi matek na pytanie o to, jakie błędy najczęściej popełniają nauczyciele w
procesie dydaktyczno-wychowawczym.
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Wykres 5. Zarzuty matek kierowane wobec nauczycieli (%)
Dominowały trzy spośród dziesięciu zarzutów kierowanych przez matki w
kierunku nauczycieli swoich dzieci. Kobiety uważały, że zbytnio obciążają oni
swoich uczniów pracami domowymi. Niektórzy z nich nie posiadają wystarczająco rozwiniętych kompetencji psychospołecznych, co przekłada się na późniejsze relacje w diadzie nauczyciel-uczeń. Ponadto według badanych nauczyciele
zbyt rzadko w swojej pracy stosują społeczne wzmocnienia pozytywne. Ponad
60% matek negatywnie oceniała jakość współpracy z pracownikami szkół i niemal tyle samo z nich dostrzegało przejawy niesprawiedliwości wyrażającej się w
faworyzowaniu wybranych uczniów w klasach. 54% matek odczuwała potrzebę
organizowania większej liczby zajęć rozwijających kompetencje społeczne swoich dzieci, a 34% z nich uważała, że nauczyciele nie potrafią odpowiednio wewnętrznie motywować uczniów do nauki. Kilkanaście osób zwróciło uwagę na
błędy komunikacyjne popełniane przez nich, niewystarczającą liczbę zajęć artystycznych oraz nieadekwatność ocen do poziomu wiedzy uczniów. Zaskakuje to,
że rodzice nie zarzucali nauczycielom wystawiania zaniżonych ocen, a wręcz
przeciwnie – zawyżonych.
Badane matki miały możliwość dokonania refleksji nad swoim postępowaniem wobec dzieci nie tylko poprzez wskazanie popełnianych błędów, ale
także pozytywnych działań podejmowanych w stosunku do dzieci (wykres 6).
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Wykres 6. Pozytywne działania matek – autopercepcja (%)
Ponad połowa badanych kobiet często w swoich oddziaływaniach wychowawczych i edukacyjnych wspiera emocjonalnie swoje dzieci, chwali je i dziękuje za
właściwe zareagowanie na ich prośby. Ponad 1/3 z nich potrafi zwrócić się do swoich pociech z prośbą o coś, podkreślić ich mocne strony i współprzeżywać doświadczane przez nie emocje. Uczą dzieci formułowania dalekosiężnych celów i składających się na nie tych mniejszych – etapowych. Partycypują w przygotowywaniu harmonogramu dnia dziecka i planowaniu w jego ramach obowiązków szkolnych i
domowych. Już nieco mniej, ponieważ ponad 20 matek motywuje swoje dzieci do
nauki i podejmowania trudu pracy nad sobą poprzez wskazywanie efektów konkretnych czynności. Część z nich zwraca uwagę na sposób uczenia swoich pociech, wykorzystując w tym celu metody zabawowe i w działaniu, dostosowane do ich potrzeb
i stylu uczenia się. Kilkanaście kobiet próbuje wzmacniać samoocenę swoich dzieci,
przekazywać im informacje zwrotne zamiast krytykowania oraz wskazywać ich
zasoby, w oparciu o które potem pracują. 18 matek uznawało się za wzór do naśladowania dla swoich dzieci.
Nie ma raczej takich rodziców, którzy nie oczekiwaliby wsparcia ze strony innych w zakresie wychowania czy nauczania swoich dzieci. Dlatego postanowiono zapytać badane matki o to, jaką formę pomocy najchętniej przyjęłyby
(wykres 7).
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Wykres 7. Pomoc oczekiwana przez matki (%)
Analizując uzyskane wyniki zdumiewa ich duża jednorodność. Ponad
80% badanych kobiet chciałaby nauczyć się skutecznych sposobów komunikowania się ze swoimi dziećmi, a 72% z nich metod efektywnego motywowania
ich do nauki. Wiele matek oczekuje także wsparcia w zakresie wychowania dzieci posłusznych i właściwie zachowujących się. Nie pomijają one także kwestii
związanych z psychoemocjonalnym funkcjonowaniem dzieci, gdyż chciałyby
nauczyć się wzmacniać ich samoocenę i asertywność oraz obniżać wysoki poziom zazdrości. Najmniej matek pragnie posiąść wiedzę i umiejętności dotyczące
odpowiedniego doboru metod nauczania do konkretnego dziecka.
Podsumowanie
Uzyskany w badaniu wynik świadczy o problemie matek z motywowaniem swoich dzieci do nauki. Natomiast T. Giza (2012, s.159) twierdzi, że
,,Motywowanie uczniów w wieku wczesnoszkolnym oraz indywidualizowanie
oddziaływań na motywację uczniów jest nieodzownym komponentem procesu
wspierania rozwoju ich zdolności.” Nieporadność dydaktyczna rodziców może
wynikać z wielu przyczyn. Z pewnością nie sprzyja motywowaniu dzieci do podejmowania aktywności poznawczej ogólny pogląd o bezużyteczności nauki w
obecnych czasach – braku jej związku z wysokością zarobków i prestiżem społecznym. Panuje powszechne przekonanie, że uczenie się to strata czasu. Jednak
to nie tylko zmiany gospodarcze przyczyniają się do takiego stanu rzeczy. Status
nauczyciela jest coraz mniej prestiżowy przez co jego autorytet radykalnie obniża
się, do czego z kolei przyczyniają się również sami rodzice, jak się okazuje.
Trudno jest zatem oczekiwać, że dziecko zostanie przekonane przez pedagoga do
uznania wartości nauki. Wydaje się jednak, że często i matki nie potrafią tego
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zrobić skoro niewiele z nich sama czuje się wzorami godnymi do naśladowania
dla swoich dzieci. Wobec braku autorytetów modelami stają się fikcyjni bohaterowie medialni często nie stanowiący pozytywnych wzorów. A to przecież rodzice i nauczyciele w największym stopniu odpowiadają za przebieg zmian w rozwoju dziecka. Jak twierdzi A. Tokarz (2004, s. 85) powinno być ono odpowiednio stymulowane, między innymi dzięki właściwemu wzmacnianiu jego zachowania i doborowi metod aktywizujących je, czego świadome wydają się być
badane osoby.
Badane matki wysoko oceniają poziom dostarczanego wsparcia emocjonalnego swoim dzieciom, co stanowi ważny element życia rodzinnego, warunkujący poziom pełnionej przez nie funkcji socjalizującej. Wiele z nich chwali dzieci, co potwierdza wcześniejsze doniesienia z badań np. A. Łuczyńskiego i wsp.
(2012, s. 171). Rozmowa stanowi cenny czynnik motywujący dzieci do nauki i
poprawnego zachowania (A. Łuczyński i wsp. 2012, s. 172-173).
Dzięki uzyskanym wynikom badań można uznać, że poziom świadomości
rodzicielskiej badanych matek jest dość wysoki. Zdają one sobie sprawę z popełnianych błędów wychowawczych, ale i posiadanych przez siebie zasobów w tym
zakresie. Niewątpliwie w ich przypadku posiadane wykształcenie (zwłaszcza
pedagogiczne) oraz doświadczenie życiowe związane z ich wiekiem stanowiły
czynniki chroniące, na które zwraca uwagę m. in. M. Banaczyk (2009, s. 71-83).
W zdecydowanie gorszej sytuacji rodzicielskiej znalazły się matki samotnie wychowujące dzieci, które ponoszą konsekwencje takiego stanu rzeczy także w
sferze wychowawczej i dydaktycznej (problematykę tę porusza J. M. Wolińska,
2009, s. 104).
Badane kobiety oczekują pomocy w zakresie pełnionej przez siebie funkcji wychowawczej i dydaktycznej. Przede wszystkim dostrzegają błędy komunikacyjne, jakie popełniają w relacji z dzieckiem. Natomiast B. Bernstein twierdzi,
że rodzina powinna być ukierunkowana na osobę, dla której nieobca jest bliskość
fizyczna i psychiczna, spójna komunikacja werbalna i niewerbalna i otwarty system komunikacji (A. Biedrzycka, 2011, s. 218). Również E. Jaworska (2011, s.
540 i n.) podkreśla, że istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie rodziny jest prowadzenie rozmów między jej członkami. Ważne jest
także rozwiązywanie przez nich konfliktów w sposób konstruktywny, z poszanowaniem praw innych osób oraz poświęcanie swojego wolnego czasu swoim
najbliższym. ,,Jednakże, aby komunikacja rzeczywiście była wartościowa, konieczne są pewne warunki do spełnienia. Niewątpliwie wymaga zaangażowania
wszystkich członków rodziny (potrzebuje nadawcy i adresata). Co więcej – potrzebuje zaangażowania emocjonalnego, rzeczowe kontakty bowiem nie pozwalają na zwerbalizowanie własnych przeżyć. Wymaga czasu i poświęcenia uwagi,
aby przekaz nie był jedynie powierzchowny” (M. Szyszka, 2011, s. 463).
,,Wychowanie w rodzinie musi być zatem integralne, pełne, dostosowane
do poziomu i rozwoju dziecka, a przede wszystkim musi być oparte na miłości
odpowiedzialnej.(…) W procesie uspołecznienia człowieka rodzina ma podsta-
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wowy i nieustający udział, ale musi on powiększać się o innych ludzi, o inne
instytucje, poza rodzicami, uczestniczą w procesie wychowawczym w imieniu
rodziców, w oparciu o ich zgodę, a w pełnej mierze nawet na ich zlecenie” (Jan
Paweł II, za: Z. Struzik, 2011, s. 199). Dlatego tak ważne jest integrowanie działań podejmowanych przez rodziców z tymi prowadzonymi na terenie szkoły.
Należy podkreślić, że prowadzone badanie ma charakter pilotażowy. Z tego względu w przyszłości grupa badawcza powinna być zdecydowanie większa.
Świadomość jednostronnego ujęcia problemu – z perspektywy matek - nakazuje
także zgłębienie problemu z punktu widzenia ojców dzieci, nauczycieli oraz samych uczniów. Tylko wtedy będzie można wyciągnąć wnioski ogólne, które
będą stanowiły bazę do sformułowania implikacji praktycznych.
Summary
A parent in the role of an educator and co-teacher
One of parents' important functions concerns the broadly understood socialization of the child. This means that legal guardians are responsible for both
the upbringing and educational process. Therefore, the aim of the study was to
determine their own educational and co-educational functions of mothers of
children attending primary schools in the district of Lublin. To be able to obtain
answers to the research questions a questionnaire of our own design was employed. The results of the study made it possible to identify deficit areas in the
range of functions carried out by the mother, and hence to set the direction of
their further education.
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Patrycja Kaszubska (UO)
Zaangażowanie ojca w rozwój dziecka w rodzinie
W każdej dziedzinie życia, w sprawach małych i dużych,
dzieci potrzebują ojca, który byłby dla nich źródłem siły
do stawiania kolejnych kroków ku dorosłości.
/Josh McDowell, Norm Wakefield /

Wprowadzenie
Rodzina jest pierwotną grupą społeczną, w której rodzą się najważniejsze w
życiu człowieka stosunki międzyludzkie - małżeńskie i rodzicielskie. Są one
ściśle związane z procesem opieki i wychowania dziecka w rodzinie. Zarówno
ojciec, jak i matka pełnią w niej różne, choć równie ważne role (Sosnowski 2011,
s. 9). Jako pierwsi wpływają i bezpośrednio oddziałują na dziecko. Są głównymi
wychowawcami mającymi wpływ na kształtowanie się jego dojrzałej osobowości
w poszczególnych dziedzinach życia społecznego.
Współczesne przemiany społeczno – kulturowe kraju powodują, że jesteśmy świadkami coraz częściej występujących trudności w procesie wychowania
dziecka. Głównie chodzi o uzależnienie dzieci od alkoholu, narkotyków, agresję,
konflikty z prawem oraz uzależnienia od gadżetów i nowinek technologicznych.
Powyższe problemy świadczą o potrzebie permanentnego angażowania się w
proces wychowania dziecka obojga rodziców – matki i ojca. Ważne jest ich wzajemne wsparcie i współpraca w tym zakresie. Zatem w dzisiejszych czasach rola
mężczyzny staje się szczególnie ważna. Mężczyzna już nie tylko zapewnia warunki materialne rodzinie, ale także bierze czynny udział w procesie pokonywania różnych problemów związanych z opieką nad dzieckiem i jego wychowaniem
(Sosnowski 2011, s. 9-10).
Przegląd literatury pokazuje, że dorobek teoretyczny i empiryczny dotyczący problematyki ojcostwa jest dość niewielki w stosunku do macierzyństwa, na
temat którego napisano już wiele artykułów, rozpraw i publikacji naukowych.
Choć w dzisiejszych czasach zaczyna dostrzegać się ojca, to nadal nie zwraca się
wystarczającej uwagi na rolę, jaką pełni on w rodzinie. Należy zatem na płaszczyźnie naukowej podkreślić wagę zaangażowania ojca w proces wychowania
dziecka. W niniejszym artykule przedmiotem rozważań będzie jego zaangażowanie w rozwój dziecka w rodzinie. Na początku artykułu zostanie przedstawiona droga do ojcostwa oraz podstawowe funkcje ojca w rodzinie. Następnie zaprezentowane zostanie jego zaangażowanie w rozwój emocjonalny dziecka, w
kształtowanie się jego tożsamości płciowej, w rozwój intelektualny oraz w rozwój postaw moralnych dziecka.
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1. Droga do ojcostwa
By mężczyzna mógł stać się świadomym i odpowiedzialnym ojcem, najpierw musi zaangażować się w swój duchowy i emocjonalny rozwój. Następnie
wspólnie z narzeczoną, potem małżonką winien angażować się w kształtowanie
dojrzałego rodzicielstwa. Należy wziąć tu pod uwagę wzajemną współpracę
mężczyzny i kobiety na płaszczyźnie ich życia małżeńskiego i rodzinnego. Ojcostwo rodzi się bowiem wraz ze świadomością mężczyzny, że sensem i radością
jego życia jest nie tylko kariera zawodowa, ale także chęć posiadania dziecka i
wzięcia za nie odpowiedzialności (Augustyn 2013, s. 70-71).
Stawanie się ojcem jest procesem trwającym długi okres czasu. Nie rozpoczyna się ono w momencie poczęcia dziecka, a dużo wcześniej. Zdaniem Jacka
Pulikowskiego ojcostwo oznacza:
1. samowychowanie siebie do pełnienia roli ojca;
2. wybór żony – matki dla swoich dzieci i troska o stały jej rozwój;
3. stworzenie warunków do przyjęcia dziecka (założenie rodziny);
4. zaplanowanie poczęcia;
5. udział w poczęciu;
6. towarzyszenie w rozwoju dziecka do porodu;
7. udział w porodzie;
8. udział w wychowaniu dziecka;
9. uczenie ich rozumienia świata;
10. wprowadzenie dzieci w świat dorosłych;
11. wprowadzenie w domu zasad dających poczucie bezpieczeństwa i stabilności;
12. przewodzenie rodzinie aż do wyjścia dziecka z domu (Pulikowski 2010,
s. 104-202).
Można zatem powiedzieć, że mężczyzna w pełni realizuje swoje funkcje ojcowskie od momentu przyjścia dziecka na świat aż do momentu wyjścia dziecka
z domu, a więc jego usamodzielnienia. Świadomość w zakresie funkcji i zadań,
jakie do niego należą kreuje się natomiast w nim samym. Mężczyzna poprzez
samowychowanie przygotowuje się do pełnienia roli ojca. Określa funkcje i zadania, jakie będzie miał do spełnienia jako rodzic i tworzy w sobie umiejętność
wzięcia za nie odpowiedzialności (Pulikowki 2010, s. 104-105). Proces ten ma
swój początek już w rodzinie, w której się wychował. Jest ona bowiem pierwotnym i podstawowym źródłem doświadczeń, które skutkują określonymi poglądami i postawami względem innym członków rodziny, w tym właśnie wobec
dziecka (Sosnowski 2011, s. 66).
Trzeba podkreślić zatem, że stawanie się ojcem ściśle związane jest z macierzyństwem. Po pierwsze, mężczyzna buduje swoje ojcostwo przed narodzinami dziecka, tworząc z kobietą głęboką relację opartą na wzajemnym zaufaniu i
oddaniu (Augustyn 2013, s. 233). Po drugie, spełnia się w roli ojca wpływając na
dziecko pośrednio – przez osobę matki. Mężczyzna podejmujący wspólnie z
żoną decyzje z zakresu ich życia małżeńskiego i rodzinnego, przy tym dbający o
podtrzymywanie dobrych relacji z małżonką wpływa na poczucie zadowolenia
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kobiety z małżeństwa, co z kolei warunkuje jakość jej kontaktów z dzieckiem jej wpływ wychowawczy (S. Kawula, J. Brągiel, W. Janke 2009, s. 121). Tym
samym, mężczyzna, który chce dobrze pełnić rolę ojca, najpierw musi dobrze
pełnić rolę męża. Co więcej, musi być świadomy tego, że dziecko stale obserwuje relacje małżeńskie swoich rodziców i ma większą szansę wpływania na rozwój
osobowości swojego dziecka wtedy, gdy jest ono uczestnikiem wzajemnej miłości rodziców. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko jest uczestnikiem braku pozytywnych relacji małżeńskich swoich rodziców miłość rodzicielska jest niepełna ojciec nie ma pośredniego (przez osobę matki) wpływu na dziecko (Augustyn
2013, s. 197). Zasadne wydaje się tu stwierdzenie, że najważniejsze, co ojciec
może podarować swojemu dziecku to po prostu prawdziwa, odpowiedzialna,
mądra, dojrzała, wierna, wyłączna i dozgonna miłość do ich matki (Pulkowski
2010, s. 108).
Warto zaznaczyć, że mężczyzna może spełniać się w roli ojca bezpośrednio
wpływając na dziecko, biorąc czynny udział w opiece nad nim oraz w osobistych
kontaktach z nim – bez pomocy matki dziecka (S. Kawula, J. Brągiel, W. Janke
2009, s. 121). W tej sytuacji, udział ojca w opiece nad dzieckiem nie jest tak
trudny dla mężczyzny, jak jego osobisty kontakt z dzieckiem. Dlatego musi się
on samodzielnie zaangażować w tę relację, pamiętając, że nie tylko warunkuje
ona skuteczność oddziaływań wychowawczych, ale także umożliwia dorastanie
do ojcostwa. Poprzez wzajemne, dwustronne interakcje pomiędzy ojcem a dzieckiem, ojciec wpływając na dziecko uczy się dojrzewania, zdobywania doświadczeń, kontrolowania dziecka. Natomiast dziecko pomaga ojcu w kształtowaniu
jego osobowości, by mógł on jak najskuteczniej angażować się w jego rozwój
(Sosnowski 2011 s. 67). W kształtowaniu dobrych relacji z dzieckiem pomocne
są cechy osobowe, którymi powinien charakteryzować się ojciec: opiekuńczość
do żony i dziecka, cierpliwość, konsekwentność, stanowczość, komunikatywność, a także umiejętność sprawowania władzy oraz poczucie humoru (Pulikowski 2010, s. 107). Dzięki tym cechom ojcu będzie łatwiej nawiązać osobisty kontakt z dzieckiem. Stanie się dla dziecka męskim punktem odniesienia w kształtowaniu jego osobowości.
Reasumując można powiedzieć, że aby stać się dobrym ojcem, trzeba najpierw stać się dojrzałym i odpowiedzialnym mężczyzną. Ojcostwo jest niezwykle
ważnym doświadczeniem w życiu każdego mężczyzny. Zapewnia ono uzyskanie
dojrzałej osobowości w aspekcie uczuciowym i duchowym. Mężczyzna spełniający się w roli ojca, a zatem towarzyszący dziecku w jego rozwoju ma także
możliwość rozwoju własnej osobowości (Augustyn 2013, s. 72-73).
2. Funkcje ojca w rodzinie
Współcześnie, w warunkach szybko zmieniającej się rzeczywistości rodzinnej ciężko jest określić jakie funkcje w rodzinie powinien pełnić ojciec.
Przyczyną jest zanik tradycyjnych modeli, idei, wartości oraz społeczne przekonanie o skutecznej zastępowalności ojca w rodzinie. Znaczna część kobiet uważa,
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że może z powodzeniem pełnić wszystkie dotychczasowe funkcje mężczyzny
jako ojca. Coraz częściej kobiety pełnią role ojcowskie, wypierając z nich mężczyzn. W konsekwencji mężczyźni coraz gorzej wypełniają naturalne funkcje,
wycofują się z nich, a co za tym idzie nie czują potrzeby angażowania się w proces opieki i wychowania własnego potomstwa (Pulikowski 2010, s. 94-95). Zatem potrzebna jest społeczna analiza dotycząca miejsca ojca w rodzinie. Dzięki
niej ojcowie odnajdą się w swoim ojcostwie – będą mieli większą świadomość w
zakresie roli, jaką pełnią w rodzinie.
Jacek Pulikowski odwołując się do oficjalnej nauki Kościoła, zawartej w
Adhortacji apostolskiej Familiaris consorito Jana Pawła II, dokonuje takiej analizy wskazując na cztery podstawowe funkcje ojca w rodzinie:
1. zapewnianie warunków rozwoju rodziny;
2. ważny udział w procesie wychowania dziecka;
3. wykonywanie pracy, która zabezpiecza byt i bezpieczeństwo socjalne rodziny;
4. świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego (Pulikowski 2010, s. 96).
W przypadku realizacji pierwszej funkcji, ojciec ma czuwać nad rozwojem
wszystkich członków rodziny, zapewniać im poczucie bezpieczeństwa i być odpowiedzialnym za życie poczęte. Musi być świadomy tego, że jest odpowiedzialny za swoje ojcostwo, za założoną rodzinę, w której dzieci się wychowują. Warto
podkreślić, że odpowiedzialność na nim spoczywa nie od momentu poczęcia, a
już od momentu założenia rodziny. Jest on wówczas odpowiedzialny za kobietę,
którą wybiera na matkę swoich dzieci oraz za relacje łączące go z tą kobietą.
Druga funkcja wskazuje, iż ojciec ma wspólnie z żoną podejmować trud wychowania dziecka aż do momentu jego usamodzielnienia. Nie powinien wycofać się
z wychowania, bowiem jego rola jest nie do zastąpienia. Trzecia funkcja dotyczy
wykonywania przez mężczyznę pracy, która zapewni mu utrzymanie bliskich
oraz która nie rozbije jedności rodziny. Mężczyzna powinien pracować, by zabezpieczyć byt jego rodzinie, ale jednocześnie praca ta nie może uniemożliwiać
jego obecności w domu. Powinien mieć czas na pracę i czas na realizację funkcji
małżeńskich i ojcowskich. Ostatnia, czwarta funkcja wskazuje, iż ojciec powinien stanowić wzorzec postawy chrześcijańskiej. Należy pamiętać o tym, że
dzieci budują sobie obraz Boga na wzór własnego ojca. Zatem, własny przykład
jest najważniejszy, jeśli chodzi o wychowanie religijne (Pulikowski 2010, s. 96139). Dowodem tego, jak znaczący w kształtowaniu obrazu Boga jest własny
przykład ojca są słowa Marii Braun-Gałkowskiej, która pisze o ojcu „trującym”:
dorosłe dzieci „trujących” ojców są agresywne lub znerwicowane, a Boga wyobrażają sobie jako silnego, ale nie kochającego, wiecznie śledzącego i mściwego. Z takim obrazem Boga żyją w ciągłych skrupułach albo w ogóle się od niego
odwracając (M. Braun-Gałkowska 2001, s. 207).
Mężczyzna musi być świadomy tego, że dziecko do prawidłowego rozwoju
osobowości potrzebuje zaangażowania w proces opieki i wychowania obojga
rodziców – matki i ojca. Rodzic dobrze wypełniający funkcje w rodzinie zapewnia bowiem dziecku prawidłowe środowisko wychowawcze, a jego udział w
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życiu dziecka zapewnia mu oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Jest ono bardziej
szczęśliwe i bezpieczne, a w konsekwencji ma zapewnione prawidłowe warunki
do rozwoju swojej osobowości (S. Kawula, J. Brągiel, W. Janke 2009, s. 121).
3. Zaangażowanie ojca w rozwój emocjonalny dziecka
Rodzice, jako podstawowe środowisko wychowawcze dziecka mają największy wpływ na kształtowanie jego odczuć względem innych, samego siebie i
umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. To, jak dziecko będzie wyrażać
i odczytywać przekazy emocjonalne w głównej mierze zależy od relacji interpersonalnych łączących je z rodzicami - nie tylko z osobą matki, ale także ojca. Naukowcy podkreślają, że dobra więź emocjonalna z ojcem przyczynia się do stabilizacji uczuciowej dziecka, jego poczucia bezpieczeństwa, a także otwartości na
świat w dorosłym życiu (Augustyn 2013, s. 89). Zatem, nie ma wątpliwości, co
do tego, że ojciec, który troszczy się i jest emocjonalnie zaangażowany w życie
dziecka, jest podstawą jego pomyślnego rozwoju (Pytches 1993, s. 17).
Zarówno syn, jak i córka potrzebują więzi emocjonalnej z ojcem, bowiem
zapewnia ona kształtowanie ich tożsamości płciowej. Dzięki niej, syn staje się
świadomy tego, kim jako mężczyzna powinien być oraz jak powinien funkcjonować w roli męża i ojca. Im głębsza jest więź emocjonalna, tym więcej syn
przejmuje wartości, poglądów i postaw po ojcu. Głównie przejmuje sposób patrzenia na rodzinę, na małżeństwo i ludzką seksualność. Ojciec musi wiedzieć, że
syn w okresie adolescencji często będzie się z nim sprzeczać, bowiem będzie się
starał udowodnić sobie, że wszystko, co przejął od ojca, jest tylko i wyłącznie
jego zasługą. Ojciec musi to zrozumieć i potwierdzić mu jego samodzielność i
niezależność emocjonalno-intelektualną. Wtedy oboje - syn i ojciec będą zadowoleni ze swojego podobieństwa. Dojrzałość uczuciowa i duchowa ojca, jego
osobiste zaangażowanie w życie rodzinne spowoduje, że syn nauczy się od niego
męskich zachowań i zacznie rozumieć, co znaczy być dobrym mężem i ojcem dla
swoich dzieci (Augustyn 2013, s. 90- 93).
W przypadku córki, dobra więź emocjonalna z ojcem sprzyja kształtowaniu
jej kobiecości. Córka, która ma dobre relacje z ojcem potrafi nawiązywać relacje
ze swoimi kolegami w sposób bardziej naturalny i prosty, bowiem zna swoją
kobiecą wartość. W małżeństwie nie czuje się zagrożona, wymaga od mężczyzny
partnerstwa w rozwiązywaniu problemów małżeńsko - rodzinnych. Potrafi poradzić sobie w sytuacji męskiej niewrażliwości czy też przemocy. Jest mniej zaborcza w stosunku do własnego syna. Łatwiej jej również funkcjonować w roli żony
i matki (Augustyn 2013, s. 90- 91).
Warto dodać, że bywają sytuacje, kiedy ojciec nie potrafi nawiązać głębokiej więzi emocjonalnej ze swoim dzieckiem. Przyczyną mogą być jego słabości
np. alkohol. Staje się on wówczas obojętny wobec dziecka, wycofuje się z jego
życia, a dziecko z kolei czuje się odtrącone (Augustyn 2013, s. 93- 95). Ta słaba
identyfikacja ojca z dzieckiem powoduje powstanie i nasilanie się u dziecka lęku,
a w konsekwencji powoduje jego nieprzystosowanie psychiczne (Kawula, Brą-
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giel, Janke 2009, s. 121). Dla syna, ojciec jest najważniejszym punktem odniesienia dla jego męskiej tożsamości nawet w sytuacji, gdy charakteryzuje się on
brakiem wyczucia i wrażliwości, a także stosuje względem rodziny przemoc. Syn
przejmuje jego sposób zachowywania się – jego negatywny stosunek do rodziny,
do kobiety, do ojcostwa (Augustyn 2013, s. 93- 95). Z kolei córka, która nie doświadczyła głębokiej więzi emocjonalnej z ojcem w dorosłym życiu, nie potrafi
życzliwie odnosić się do mężczyzn. Jak podkreśla R. Bly: Furia, z jaką niektóre
kobiety atakują patriarchat, wyrasta w dużej mierze z zawodu doznanego ze strony ich ojców, którzy nie wywiązywali się ze swojej roli wychowawców (Bly 1993,
s. 114-115). Niemniej jednak, trzeba zaznaczyć, że brak głębokiej więzi emocjonalnej z ojcem z różnych przyczyn nie warunkuje ostatecznie problemów jednostki w przyszłym jej życiu. Niezbędna wydaje się być pomoc terapeutyczna,
która uwolni jednostkę od negatywnych doświadczeń w relacji z ojcem i zapewni
harmonię życia (Augustyn 2013, s. 95).
4. Zaangażowanie ojca w kształtowaniu tożsamości płciowej dziecka
Tożsamość płciowa to poczucie własnej kobiecości lub męskości. Wyraża
się ona w podejmowanych przez jednostkę rolach zgodnych z własną płcią (Reber 2000, s. 504). Dziecko od najmłodszych lat w procesie socjalizacji identyfikuje się z posiadaną płcią. Za proces kształtowania się tej tożsamości u dziecka
odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice, a ich postawy oraz właściwe relacje z dzieckiem warunkują prawidłowość tego procesu (Glombik 2013 s 110).
Badania naukowe pokazują większy udział ojca niż matki w procesie uczenia się
cech związanych z posiadaną płcią. Ojcowie w odróżnieniu od matek już od narodzin dziecka zaczynają inaczej je traktować - adekwatnie do posiadanej płci.
Wagę ważności ojca w tym procesie podkreśla M. Braun-Gałkowska (…) być
ojcem-to umożliwić dziecku określenie swojej płci i roli w życiu, co decyduje
później o możliwości szczęśliwego małżeństwa albo życia samotnego bez kompleksów, w poczuciu zaakceptowania siebie (Braun-Gałkowska 1990, s. 70).
Znaczenie ojca w kształtowaniu tożsamości płciowej syna i córki postrzegane jest jako ważne spotkanie z reprezentantem płci męskiej. W okresie dzieciństwa chłopiec poprzez relację z ojcem, nieświadomie przejmuje jego sposób bycia, reagowania oraz światopogląd. Chłopcy w wieku przedszkolnym i szkolnym
pragną, aby tata był obecny w domu i czynnie uczestniczył w ich życiu organizując wspólnie czas wolny np. zabierał ich na wycieczki, czy bawił się z nimi.
Dzięki temu synowie doświadczają ojcowskiej miłości, mogą poczuć się mężczyznami np. podczas wspólnej wyprawy w góry. Obserwując ojca nabywają
męskich cech – to on staje się dla nich autorytetem. Syn chce poczuć, że jest dla
niego ważny nie tylko w przypadku osiągnięcia obranego celu, ale także w przypadku niepowodzenia. Chłopcy pragną doświadczać miłości ojcowskiej wyrażonej w słowach i gestach, bowiem pomaga im to w kształtowaniu ich dojrzałej
osobowości. Dzięki dobrej relacji z ojcem i wysokiej samoocenie chłopiec w
późniejszym okresie swojego życia uniknie wielu trudności. Wraz z wiekiem
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zmieniają się jednak jego oczekiwania wobec ojca. W okresie adolescencji pragnie już wspólnej, męskiej analizy problemu, a także kreatywnego rozwiązania
konfliktu (Kozak 2010, s. 132). Trudno się dziwić, bowiem dla niego jest to czas
kształtowania się świadomości męskiej. Dzięki dobrej relacji z ojcem, syn rozwiązuje swoje wewnętrzne problemy. Ojciec nie tylko udziela mu wówczas informacji z zakresu dojrzewania psychoseksualnego, ale także staje się dla niego
wzorem w kształtowaniu pojęć i postaw związanych z życiem małżeńskim i ojcostwem. Dzięki temu syn kreuje swój męski świat wartości, więzi z kobietami
oraz wiedzę o życiu seksualnym (Augustyn 2013, s. 359-360).
Bez wątpienia, ojciec jest dla syna pierwszym wzorem mężczyzny. Stanowi
on nie tylko wzór do naśladowania, ale także uczy, na czym polega bycie mężczyzną. Aby tak się stało muszą nastąpić głębokie relacje pomiędzy ojcem a synem (Sosnowski, s. 73), co też potwierdza Erna Furman: Pragnienie syna, aby
pójść w ślady ojca, zależy w bardzo dużej mierze od natury relacji ojca z synem,
od stosunku ojca do męskości syna oraz jego dorastania w sferach życia codziennego (Furman 2007, s. 73).
Nie tylko dla syna, ale także dla córki ojciec jest pierwszym wzorem mężczyzny.
Zarówno w okresie dzieciństwa, jak i okresie dorastania, córki oczekują miłości i akceptacji ze strony ojca. Wynika to z ich wrażliwej, delikatnej i uczuciowej natury. Córka, która od najmłodszych lat jest przytulana, całowana przez ojca, znajduje w nim
schronienie (poczucie bezpieczeństwa), kreuje swój obraz jako kogoś wartościowego,
potrzebnego, silnego wewnętrznie (Kozak 2012, s. 135-136). Gdy ojciec dostrzega jej
kobiecość przejawiając zachwyt jej nową fryzurą, sukienką, butami itp., jest dla niej
cierpliwy, pomaga dziewczynce stać się kobietą. Co prawda seksualizm kobiety podlega permanentnemu rozwojowi, niemniej jednak spotkanie córki z ojcem pobudza
kształtowanie jej kobiecości lub trwale go zniekształca (Wright 1993, s. 23). Ojciec
musi być świadomy tego, że w okresie adolescencji córki jego obecność zapewnia jej
odkrywanie swojej kobiecości i budowanie prawidłowych relacji z chłopcami (Dziewiecki 2006, s. 19). Niezwykle ważnym zadaniem ojca przypadającym na okres dorastania córki jest wprowadzenie jej w świat dorosłych. Ciekawy przykład proponują
McDowell i Wakefield w książce „Zadziwiający wpływ tatusia”. Uważają, że ojciec
powinien swoją nastoletnią córkę zaprosić do kawiarni na „randkę” (bez podtekstu
erotycznego), a następnie kupić i wręczyć córce kwiaty, zachowując się przy tym w
sposób kulturalny z zachowaniem zasad savoir-vivre’u. Na zakończenie spotkania
powinien jej powiedzieć: „tak właśnie powinien zachowywać się i traktować cię twój
przyszły chłopak starający się o twoje względy”. Wtedy jest duża szansa, że córka
odrzuci wszystkich nieodpowiedzialnych, agresywnych kolegów, którzy chcieliby z
nią być tylko dla swoich korzyści. Natomiast mając wątpliwości w wyborze partnera
zwróci się z prośbą o radę do swojego ojca, który jest dla niej wzorem prawdziwego
mężczyzny (McDowell, Wakefield 1993, s. 53-54 ). Warto nadmienić, że bywają także
sytuacje, że ojciec będąc obecny w życiu córki nie jest dostatecznie zaangażowany w
proces kształtowania jej tożsamości płciowej. W konsekwencji córka przyjmuje tylko
część jego męsko – ojcowskich funkcji. Ojciec nie stanowi dla niej wzoru mężczyzny,
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a ona pełni jego rolę sama. Buduje silną i męską osobowość stawiając sobie życiowe
cele i dążąc do nich „po trupach”. Powoduje to wiele negatywnych konsekwencji w jej
przyszłym życiu, bowiem nie potrafi nawiązywać dobrych relacji z mężczyznami,
unika ich, a w konsekwencji decyduje się na samotność (Wright 1993, s. 24).
Niewątpliwie dzięki obecności ojca, córka potrafi określić swoją płeć. Ponadto poprzez obserwację jego zachowania kształtuje wizerunek męski w rodzinie oraz poza nią (Wright1993, s. 22). Jak pisze H. Norman Wright ojciec dla
córki jest pierwszym mężczyzną, którego względy pragnie pozyskać, pierwszym, z
którym flirtuje, pierwszym, który ją przytula i całuje, pierwszym, który sprawił, że
czuje się osobą szczególną, najważniejszą ze wszystkich (…) Ojcowskie uwielbienie dla córeczki przygotowuje ją do typowo kobiecych ról, takich jak młodzieńcza
„sympatia”, narzeczona, a później żona (Wright 1993, s. 22).
Należy stwierdzić, że dziecko w rodzinie jest obserwatorem i uczestnikiem relacji między ojcem a matką stanowiących wzór zachowań dziecka w kontaktach interpersonalnych o charakterze międzypłciowym. Dziecko nie tylko przez osobę matki, ale
również przez osobę ojca uczy się rozróżniania płci, tego, kim jest i jaką pełni rolę dana
jednostka w rodzinie. Dzięki temu w umyśle stworzy obraz płci ułatwiający prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie (Sosnowski 2011 s. 73).
5. Zaangażowanie ojca w rozwój intelektualny dziecka
Każde dziecko rozwija się intelektualnie inaczej - jedno szybciej, drugie
wolniej. Rozwój taki można budzić już od jego narodzin np. przy pomocy zabawek edukacyjnych. Niemniej jednak, to nie wystarczy by stało się bardziej inteligentne. Jest wiele innych czynników wpływających na jakość rozwoju intelektualnego dziecka, jak na przykład świadome zaangażowanie ojca w proces jego
uczenia się. Jak podkreśla Antonello Vanni: głębokie zaangażowanie ojca, już od
pierwszego miesiąca życia noworodka, jest zapowiedzią większego potencjału
poznawczego dziecka: długotrwałe obserwacje wykazały, że dzieci, które w
pierwszych miesiącach życia otaczane były miłością i troską ze strony ojca, mają
wyższy poziom intelektualny i większe zdolności językowe od dzieci pozbawionych tej troskliwej ojcowskiej obecności (Vanni 2012, s. 25). Badania naukowe
potwierdzają zatem, że stopień zaangażowania ojca w prace z dzieckiem wpływa
zarówno na jego rozwój intelektualny, jak i poznawczy (Nakielska 2010, s. 10).
W oparciu o analizę prowadzonych przez naukowców badań empirycznych,
Kazimierz Pospiszyl stwierdził, że prace prowadzone nad problematyką wpływu
ojca na rozwój intelektualny dziecka prowadzone są w dwóch obszarach: wpływu
ojca na poziom aspiracji i stopień rozwoju potrzeby osiągnięć oraz wpływu ojca na
osiągane wyniki w nauce szkolnej (Pospiszyl 2007, s. 135). Jego zdaniem zarówno u
synów, jak i u córek kształtowanie potrzeby osiągnięć uwarunkowane jest postawą
ojca oraz jego oddziaływaniem wychowawczym. Inaczej mówiąc, ojcowie, którzy
podejmują prace wymagające samodzielności i przedsiębiorczości, w większym
stopniu rozwijają potrzebę osiągnięć u swoich dzieci. Z kolei, ojcowie, którzy w
swojej pracy podejmują mało samodzielne inicjatywy, hamują u dzieci kształtowanie
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się samodzielności, często poddają ich surowej ocenie obniżając potrzebę osiągnięć
(Pospiszyl 2007, s. 139). Natomiast ojcowie zaangażowani psychicznie w proces
wychowania swoich dzieci, a więc oddziałujący na nie wychowawczo wpływają na
wzrost ich aspiracji edukacyjno-zawodowych. Jedną ze skutecznych metod oddziaływania wychowawczego jest zatem wyznaczanie dziecku zadań bez rozliczania ich
z wykonania – badania wykazały, że skutkuje to podwyższeniem poziomu potrzeby
osiągnięć (Sosnowski 2012, s. 70).
W przypadku osiągania przez dzieci dobrych wyników w nauce szkolnej
zdaniem Kazimierza Pospiszyla ważny okazuje się kontakt z ojcem oraz jego
cechy (poziom wykształcenia, sposób spędzania czasu, przyzwyczajenia) (Pospiszyl 1980 s. 140-144). Na rodzaj tego kontaktu między ojcem a synem lub córką
zwraca uwagę Gordon Green, który podkreśla korzystny wpływ mówienia do
dzieci, czy odpowiednie rozmawianie z nimi już od najmłodszych lat. Udowodniono bowiem, że dzieci, którym rodzice czytają książki w wieku przedszkolnym, osiągają później lepsze od swych rówieśników wyniki w nauce dzięki pozytywnej motywacji i dużej pewności siebie (Green 2000, s. 41-42). Cechy ojca
są o tyle ważne, że dziecko identyfikuje się z osobą ojca: dziecko, widząc go w
domu pracującego przy komputerze, czytającego książki związane z pracą zawodową lub odpoczywającego przy czytaniu gazet i magazynów, ma okazję do odebrania sygnału, że obcowanie ze słowem pisanym to zarówno praktyczna konieczność, jak i przyjemność (Domagała-Zyśk 2001, s. 375). Zatem, identyfikacja
z osobą ojca powoduje, że dziecko z przyjemnością poszerza swoją wiedzę. W
konsekwencji osiąga ono lepsze wyniki w nauce szkolnej oraz odczuwa satysfakcję z osiąganych wyników.
Generalnie można stwierdzić, że bez względu na płeć dziecka ojciec ma znaczący wpływ na jego rozwój intelektualny. Im bliższy kontakt z ojcem i lepsze z nim
relacje, tym większe aspiracje dziecka, a co za tym idzie lepsze wyniki w nauce. Za
przykład mogą posłużyć badania zespołu naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa, na które powołuje się Kazimierz Pospiszyl. Głównym problemem badawczym
było udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak mało dziewcząt studiuje na
kierunkach ścisłych? Badania dowiodły bowiem, że liczba dziewcząt studiujących
takie przedmioty mało kiedy przekracza 8%. Ta niechęć dziewcząt do przedmiotów
ścisłych wynika z silnej identyfikacji z osobą matki. Z kolei, na podstawie badań
biografii wybranych wybitnych kobiet zajmujących się naukami ścisłymi stwierdzono, że były one związane silniej z osobą ojca niż osobą matki. Przykład ten pokazuje,
że ojciec mający dobry kontakt z dzieckiem, ponadto postrzegany przez nie jako
osoba ważna, silna i kompetentna stanowi najkorzystniejszy wzór rodzica. Taki ojciec poprzez swe oddziaływanie rozwija potrzebę osiągnięć stosownie do wieku i
etapu życia dziecka (Pospiszyl 2007, s. 141-143).
6. Zaangażowanie ojca w rozwój postaw moralnych dziecka
Ojciec ma znaczący wpływ na różne sposoby zachowywania się moralnego
dziecka. Dowodzą temu liczne badania naukowe dotyczące tej kwestii. Wskazują
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one na potrzebę obecności ojca we wczesnym etapie rozwoju dziecka, bowiem
ma on do spełnienia specyficzną rolę – dostarczyć takich bodźców i wzorów
zachowań, jakich od matki otrzymać nie może (Pospiszyl 1980, s. 99). Ojciec
obecny, stanowiący dla dziecka wzór do naśladowania ma największy wpływ na
ukształtowanie jego właściwego zakresu postaw wobec siebie samego, jak i drugiego człowieka (Półtawska 2001, s. 235). Jak podaje Władysław Kądziołka ojciec w sposób umiejętny wprowadza stopniowo dziecko w życie szerszych społeczności i uczy prawidłowego w nich funkcjonowania (Kądziołka 2012, s. 103).
Kluczowym zadaniem ojca w kształtowaniu postaw moralnych dziecka jest
nauka odróżniania dobra od zła. Przy tym ważna jest jego osobowość. Im bardziej czuły i mniej surowy jest ojciec w stosunku do syna, tym większa jest jego
odporność na pokusy (kradzieże, wykonywanie zabronionych czynów itp.). Co
ciekawe, w przypadku córek, im większe wymagania ojca, krytykowanie złego
postępowania, tym większa jej odporność na pokusy. Co więcej, stopień agresji
dziecka uwarunkowany jest metodami oddziaływania wychowawczego ojca. W
przypadku, gdy oddziaływanie na dziecko nacechowane jest agresją, istnieje
duże prawdopodobieństwo, że zachowanie dziecka również będzie zawierało w
sobie dużo elementów agresywnych. Natomiast łagodność rodziców wpływa na
niski stopień agresji w zachowaniu potomka (Pospiszyl 2007, s. 130-133). Skoro
mowa o agresji to warto także zwrócić uwagę na związek pomiędzy różnymi
formami sprawowania przez ojca funkcji rodzicielskich a przestępczością. Ojciec
ma większy wpływ na skłonność do łamania prawa u synów niż u córek (Pospiszyl 2007, s. 134). Jak podkreśla Kazimierz Pospiszyl: wynika to nie tylko z prawa psychologicznego, mówiącego o tym, że modele tej samej płci posiadają
większą siłę tworzenia nowych form zachowania się, ale także z odmiennych form
aktywności przestępczej u przedstawicieli poszczególnych płci (Pospiszyl 2007, s.
134). Przestępstwa, które popełniają mężczyźni wynikają z agresji, z kolei przestępstwa popełniane przez kobiety głównie są objawem niewłaściwego przystosowania się do posiadanej płci (Pospiszyl 2007, s. 134).
Niezaprzeczalnie, obecność ojca i jego zaangażowanie w wychowanie
dziecka jest niezwykle ważne dla rozwoju postaw moralnych dziecka. Ojciec
odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dziecka umiejętności powstrzymywania
się od nagłego zaspokajania potrzeb w sposób niewłaściwy oraz mechanizmu
hamowania agresji wobec innych. Należy podkreślić, że najlepiej na tworzenie
się u dziecka postaw moralnych wpływa łagodne wychowanie ojca, związane z
przejawianą przez niego czułością względem potomka (Pospiszyl, s. 131-134).
Zakończenie
Współcześnie rola ojca jest złożona. Nie jest on już tylko żywicielem rodziny. Przewija dziecko, karmi je, czyta mu bajki, organizuje wycieczki rodzinne,
bierze urlop ojcowski, a więc aktywnie uczestniczy w życiu rodziny. Powyższe
rozważania pokazały, że ojciec zaangażowany w opiekę i wychowanie dziecka
wpływa znacząco na jego rozwój emocjonalny, seksualny, intelektualny i moral-
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ny. Jest wzorem zachowań i postaw społeczno-rodzinnych, co więcej kształtuje
umiejętność dokonywania przez dziecko wyborów życiowych z zakresu jego
życia małżeńsko-rodzinnego. Bez wątpienia, spostrzeżenia te świadczą o potrzebie docenienia roli ojca i mówienia o jej znaczeniu, bowiem ojciec jest tak samo
ważną i znaczącą osobą w procesie opieki i wychowania dziecka jak matka.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zaangażowanie ojca w rozwój
dziecka w rodzinie. W części pierwszej artykułu autorka przedstawia drogę
dochodzenia mężczyzny do ojcostwa, kładąc główny nacisk na poszczególne
elementy tego procesu. W części drugiej natomiast wskazuje i omawia funkcje ojca w rodzinie, podkreślając konieczność społecznej analizy tego tematu.
W kolejnych częściach artykułu autorka skupia się na wpływie ojca na poszczególne obszary rozwoju osobowości dziecka prezentując: zaangażowanie
ojca w rozwój emocjonalny dziecka, w kształtowanie się jego tożsamości
płciowej, w rozwój intelektualny oraz jego zaangażowanie w rozwój postaw
moralnych dziecka.
Abstract
Father's Role in the Child Development in the Family
The purpose of this article is to show the father's role in the child development in the family. The first part of the article demonstrates the process of a
man becoming a father, with an emphasis on its individual elements. The second
part points out and discusses father's functions in the family, stressing the need
for the social analysis of father's functions in the family. Subsequent parts of the
article focus on father's impact on individual areas of development of child's personality, presenting the involvement of the father in child's emotional development, in the shaping of its sexual identity, and in the intellectual development;
and father's involvement in the development of child's moral attitudes.
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Dagmara Jabłońska
Wczoraj i dziś – autorytet ojcowski a nawiązywanie relacji z ojcem przez
współczesną młodzież
Wprowadzenie
Zarówno tematyka ojcostwa, jak też autorytetu jest dziś niezwykle aktualna. Wiele mówi się o zmieniającej się roli ojca w rodzinie, o potrzebie pojmowania go jako kompetentnego wychowawcy, kochającego rodzica, nie zaś tylko
jako żywiciela rodziny. Co ważne, współcześni ojcowie coraz chętniej wchodzą
w taką rolę, angażując się w wychowanie i opiekę nad dzieckiem. Podobnym
przemianom ulega pojęcie autorytetu. Autorytet nie jest już czymś stałym, przynależnym danym jednostkom z racji sprawowanych funkcji, pełnionych ról, czy
po prostu bycia tą, a nie inną osobą. Współcześnie autorytet wymaga działania,
poparcia różnego typu aktywnościami, postawami. Można powiedzieć, że autorytet nie jest czymś raz danym i już zawsze obecnym, jest raczej zadaniem dla
konkretnej osoby. Dlatego też warto przyjrzeć się nieco tradycyjnemu rozumieniu ojcowskiego autorytetu, oraz temu jak on wygląda współcześnie.
W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia.
Po pierwsze – kto to jest ojciec, jakie jest teoretyczne rozumienie pojęcia ojca i
ojcostwa. Wskazane zostaną sposoby pojmowania ojca i jego roli w rodzinie na
przestrzeni wieków, od starożytności do czasów współczesnych. W dalszej części artykułu dokonana zostanie skrótowa charakterystyka współczesnych ojców
obecna w literaturze naukowej. Przeanalizowany zostanie również sposób postrzegania samych ojców przez młodzież, a także ich wzajemnych relacji – na
podstawie wypowiedzi nastolatków, zamieszczanych przez nich na forach internetowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz określone zostaną podstawowe różnice w pojmowaniu autorytetu ojca dawniej i dziś, oraz wynikające z tego
konsekwencje dla budowania wzajemnych relacji.
1. Pojęcie ojca i ojcostwa
Kto to jest ojciec? Według Słownika języka polskiego ojciec to mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci1. Zgodnie z polskim prawem ojciec to
„mężczyzna, który jest mężem matki dziecka urodzonego w małżeństwie (lub
przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia), który dziecko dobrowolnie uznał, którego ojcostwo zostało ustalone sądownie, lub który adopto-

1

B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, s. 675.
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wał dziecko”2. W Nowym Słowniku Pedagogicznym Wincenty Okoń pisze, iż
mężczyzna staje się ojcem „gdy rodzi się dziecko w związku małżeńskim, lecz
także pozamałżeńskim lub w wyniku adopcji”3. W powyższych definicjach widać głównie aspekt biologiczny bądź prawny ojcostwa. Nie ma w nich mowy o
sferze uczuciowej.
Natomiast według nauk psychologicznych ojcem jest ten, kto w rodzinie
zajmuje jego miejsce i wchodzi w rolę rzeczywistego ojca4. To rozumienie wydaje się akcentować bardzo ważny fakt – roli ojcowskiej. Nie wystarczy bowiem
biologiczne ojcostwo, by móc mówić o spełnianiu się jako ojciec. Inni autorzy
wymieniają kolejne aspekty ojcostwa tworzące pełne jego rozumienie. Podstawowymi z nich są: ojcostwo biologiczne – jest to podstawa pokrewieństwa, tzw.
więzów krwi. Mężczyzna przekazuje komórkę rozrodczą, na tym kończy się
biologiczne ojcostwo. Ojcostwo prawne – gwarantuje prawne pochodzenie
dziecka, osadzenie go w danym miejscu w ramach struktury społecznej. Ojcostwo duchowe – rzeczywiste wychowanie dzieci przez ojca; zjednoczenie ojca z
rodziną5. Wydaje się oczywiste, że pełne rozumienie ojcostwa musi zawierać w
sobie aspekt duchowy, czy też psychologiczny, emocjonalny, tak by na linii ojciec – dziecko mogła zaistnieć prawdziwa, wartościowa relacja. Tak, by dziecko
pojmowane było w tej relacji jako pełnowartościowy podmiot, jedna z jej stron,
równie ważna jak inne.
2. Rola ojca na przestrzeni wieków
A jak rola ojca była rozumiana była na przestrzeni wieków, jakie zadania
przypisywano ojcom? W starożytności zarówno w Grecji, jak i Rzymie, ojcu
przysługiwało prawo do decydowania o losach dzieci. Ojciec był tym, który daje
życie albo śmierć (dopiero chrześcijaństwo odebrało ojcom prawo do decydowania o życiu i śmierci ich dzieci). Mąż-ojciec „(…) był absolutnym panem, właścicielem żony i dzieci. Był sędzią, którego decyzje i wyroki nie podlegały właściwie żadnej kontroli”6. Mężczyzna łączył w sobie funkcje ojca, przywódcy i
kapłana. To w Starożytnej Sparcie po raz pierwszy częściowo rozdzielono ojcostwo biologiczne ze społecznym. Dzieci obywateli nie podlegały tu władzy rodzicielskiej, ale były własnością państwa. Dobre wychowanie potomstwa było
spełnieniem obowiązku ojca wobec państwa. Ojciec miał także za zadanie czuwać nad edukacją syna. Miał decydujący głos, kiedy i u kogo ma się on kształcić.
Jednak poza swoją decyzyjnością, ojcowie nie zajmowali się dziećmi. Ich rolą
2
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W. Musialik, Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności), [w]:
W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 169.
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było podjęcie rozstrzygnięć co do losu dziecka, natomiast ich wykonaniem zajmowały się inne osoby. Rzymianie, podobnie jak Grecy, mało czasu poświęcali
dzieciom. Często wyręczali ich niewolnicy7.
W średniowieczu głównym modelem rodziny także był patriarchat (czyli
właśnie model rodziny, w której to mąż-ojciec sprawuje władzę i posiada najwyższy autorytet8). Na taki kształt rodziny niebagatelny wpływ zaczął mieć Kościół. Oprócz tego fakt, iż to mężczyzna zajmował się zarabianiem, oddziaływał
także znacząco na umocnienie się modelu patriarchalnego. Analogicznie do poprzednich wieków, to matka zajmowała się dziećmi oraz domem, ojciec zaś pochłonięty był polityką i pracą. Rzadko spotykało się tu mężczyznę, który pełniłby
ojcowską rolę we współczesnym rozumieniu tego słowa – ojciec po prostu często
nie brał udziału w wychowaniu dzieci. Obowiązek ten spadał na barki matki.
Zadaniem ojca było poczęcie dzieci, pozostawienie testamentu, oraz przekazywanie na nich władzy9. W czasach renesansu ojciec stał się symbolem stabilizacji
rodziny jako instytucji. Przyczyną takiego stanu rzeczy były dwie ówczesne reformy: katolicka i protestancka. Od tego momentu ojcostwo stało się prawne 10.
Barok natomiast, zwany jest złotym wiekiem ojcowskiej monarchii. W tym czasie bowiem ojciec prezentowany jest jako życzliwy opiekun, wzmacniający własny autorytet dzięki głębokim więziom emocjonalnym z pozostałymi członkami
rodziny, w szczególności z dziećmi. Część ojców domagała się prawa do możliwości otaczania swoich dzieci czułością, porównywalną z tą udzielaną przez
matki11.
Podsumowując powyższe treści można stwierdzić, iż we wcześniejszych
wiekach autorytet ojca po prostu przysługiwał mężczyźnie posiadającemu dziecko. Był on niejako dany ojcu, należał mu się niezależnie od jego postawy rodzicielskiej. Autorytet ojca był ogromny, nie można było się mu przeciwstawić. Dla
dziecka ojciec był swoistą wyrocznią, tym który określa jego istnienie, któremu
należy się bezwzględnie podporządkować i który nie znosi sprzeciwu. Niezależnie od obiektywnych warunków, dziecko musiało się odnosić do ojca z szacunkiem i być posłusznym wszelkim jego decyzjom. Często ojciec faktycznie nie
brał udziału w wychowaniu dzieci, lecz mimo to jego autorytet nie ulegał
umniejszeniu.
Natomiast kolejne wieki przyniosły pewne zmiany w postrzeganiu ojca i
ojcowskiego autorytetu. Oświecenie stało się czasem ograniczenia relacji ojca z
rodziną, co spowodowane było przemianami cywilizacyjnymi na świecie. Relacje ojca z rodziną ograniczyła rewolucja przemysłowa, która wprowadziła
ogromne zmiany w strukturach społecznych i rodzinnych. Znikło ojcowsko7
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synowskie partnerstwo pracy, jako że mężczyźni, kobiety i dzieci zaczęli pracować w fabrykach i kopalniach12. Mężczyzna z jednej strony realizował się w
karierze politycznej i zawodowej, a z drugiej stał się nieobecny w rodzinie, gdzie
większą rolę zaczęła odgrywać matka 13. W pozytywizmie i okresie międzywojennym nieobecność ojca w domu była coraz bardziej powszechna, coraz częstsza (wynikało to z aktualnej niespokojnej sytuacji na świecie). Rolę decydującego wychowawcy przejęła matka. Więzi pomiędzy dziećmi a ojcem zostały ograniczone. Ojcowie, jeśli pozostawali w domu, zasadniczo pełnili rolę „żywiciela
rodziny”14.
Czas po II wojnie światowej można uznać za swoisty punkt zwrotny w
przypadku analizowania roli ojca w rodzinie. Koniec wojny sprawił, iż ojcowie
powrócili do domów i byli stopniowo włączani w proces wychowania swoich
dzieci. Z osób niejako obcych dzieciom, musieli stać się rodzicami, wychowawcami. Jednak trudnością dla mężczyzn było w tej sytuacji uzyskanie autorytetu
ojca – mężczyzna powracający do domu po długiej nieobecności, bez pracy nie
stanowił uosobienia ojcowskiej władzy. Konieczne było przystosowanie się do
zmieniającego się świata przez wszystkich członków rodziny. Dla ojców było to
szczególnie trudne15. Ojcowie nie mogli już więc liczyć na z góry dany autorytet,
każdy mężczyzna sam na niego pracował, włączając się w różnym stopniu i na
różne sposoby w wychowanie swoich dzieci. Zmianom uległy stosunki wewnątrzrodzinne – małżonkowie zaczęli być sobie równi, do dzieci odnosić się z
szacunkiem, biorąc pod uwagę ich decyzje.
3. Współczesne charakterystyki ojca
Natomiast współczesna literatura naukowa w bardzo różny sposób przedstawia, opisuje i grupuje ojców, co znajduje także odzwierciedlenie w budowaniu
ojcowskiego autorytetu. Stosunkowo często spotykaną charakterystyką jest próba
podziału ojców na trudnych i pozytywnych. Ojcowie trudni to przede wszystkim
ten typ ojców, którzy przejawiają nieadekwatne postawy i zachowania wobec
swoich dzieci. Wywołuje to u tych ostatnich różnego typu lęk, strach i niesie
destrukcję. Wśród ojców trudnych wyróżnia się kilka ich typów. Pierwszy typ to
ojciec-fantom. Jest on osobą nieobecną w rodzinie. Często pracuje poza miejscem zamieszkania a przez to nie ma codziennych i systematycznych kontaktów
ze swoimi dziećmi. Konsekwencją nieobecności ojca jest m.in. lęk, niepewność,
osamotnienie i zagubienie dzieci w życiu społecznym. Kolejny typ ojca to ojciectajemnica. Jest on emocjonalnie nieobecny w domu, jego kontakty z dzieckiem
są powierzchowne, nie zapewnia on poczucia bezpieczeństwa, przynależności,
nie sprzyja tez identyfikacji ze światem zewnętrznym. Ojciec-obserwator jest
12
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obecny fizycznie, jednak nie uczestniczy w wychowaniu dzieci. Podejmuje z
dzieckiem aktywność, jednak nie stara się wychowywać, jest obojętny, nie wymaga od dziecka. Odpowiedzialność za wychowanie przerzuca na matkę dziecka.
Ojciec-uwodziciel to mężczyzna elegancki, szarmancki, jednak głównie dla obcych kobiet, nie zaś dla własnej partnerki, w związku z czym tworzy nieudany
związek, rzutując tym samym na funkcjonowanie dzieci. Ojciec-perfekcjonista
cechuje się surowością i rygoryzmem, dzieciom stawia bardzo wysokie wymagania, co może spotykać się z ich oporem i buntem. W tym przypadku relacje na
linii dziecko – ojciec są gwałtowne i pozbawione bliskości. Ojciec-okrutnik dąży
do despotycznej władzy, manifestuje wrogość wobec dzieci. Wśród córek wywołuje to uczucie upokorzenia, wśród synów najczęściej agresję. Ojciec-słabeusz na
skutek nadmiaru obowiązków i prezentowanej postawy wycofania i bezradności,
budzi wśród otoczenia uczucia litości, współczucie, co nie sprzyja obdarzaniu go
szacunkiem przez własne dzieci. Ojciec-dzieciak to człowiek niedojrzały społecznie i emocjonalnie, oczekujący opieki od żony. Budzi sympatię dziecka jako
towarzysz zabaw, ale nie jest traktowany poważnie, w sytuacjach trudnych nie
można zyskać w nim oparcia, w związku z czym nie jest dla dziecka autorytetem.
Ostatni typ ojców wymieniany w tej grupie to ojciec-maniak. Jest to osoba
owładnięta jakąś ideą czy stanem – może być to pracoholik, ale też alkoholik,
narkoman itp. Taki mężczyzna destruktywnie oddziałuje na swoje dzieci16.
Ojcowie pozytywni natomiast, to mężczyźni aktywnie uczestniczący w życiu dzieci, mający z nimi dobre kontakty, zapewniający dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przynależności. W tej grupie znajdują się ojcowie tradycyjni. Wyznają oni zasadę, iż prowadzenie domu i wychowanie dzieci jest zadaniem kobiet, one lepiej wypełniają te obowiązki. Rola ojca sprowadza się do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania całej rodziny, w tym naturalnie dzieci, utrzymania dyscypliny i oczywiście zapewnienia bytu rodzinie. Współcześnie
ten typ ojców występuje głównie wśród mężczyzn starszych, po 50. roku życia,
mających już dorosłe dzieci. Następny typ to ojcowie nowocześni. Według nich
nie istnieją role czy obowiązki męskie i kobiece, lecz partnerzy wspólnie powinni
wypełniać obowiązki rodzicielskie i domowe. Mężczyźni ci gotowi są zająć się
domem i dzieckiem w przypadku pracy zawodowej kobiety. Współcześni ojcowie nowocześni mają od 30 do 49 lat, zazwyczaj pracują zawodowo oraz deklarują chęć posiadania większej liczby dzieci. Kolejny typ ojców pozytywnych to
ci, ukierunkowani na partnerstwo. Mają oni osobiste doświadczenia ze swoich
rodzin pochodzenia, gdzie podział obowiązków na męskie i kobiece był ścisły, w
związku z czym, w swoich małżeństwach chcą dążyć do partnerstwa i współdziałania, stając w opozycji do znanego modelu. Chcą brać udział w pielęgnacji i
wychowaniu dzieci, wiedzą też, że prowadzenie domu nie zastąpi kobiecie pracy
zawodowej. Ostatnim, a zarazem najbardziej pożądanym typem ojców są ojcowie świadomi. Praktykują oni partnerstwo w swoich związkach, wyrażające się
16
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w przekonaniu, że kobieta na równi z mężczyzną powinna zarabiać na utrzymanie domu. Świadomie podchodzą do kwestii posiadania i wychowania dzieci,
traktują to jako trudne, odpowiedzialne zadanie, wiedząc że obecność ojca przy
dziecku jest konieczna. Jednocześnie uważają, że w razie potrzeby to kobieta
powinna zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz domu i dzieci. Ojcowie tego
typu najczęściej są dobrze wykształceni, pracują zawodowo, są w wieku 25-39
lat, mają rodzinę 2+117.
Naturalnie, to ojcowie pozytywni są tymi, których dzieci obdarzają szczerym autorytetem. Tak jak było to wspomniane wcześniej, dziś autorytet ojcowski
nie jest czymś prosto przynależnym mężczyźnie, lecz wymaga konkretnych działań ze strony ojca wobec dzieci – zaangażowania, bliskości w relacji, obdarzania
czasem i uwagą… Dziecko zaś jest surowym sędzią, który wydaje swoisty wyrok
– czy ojcu należy się autorytet i związane z nim uznanie czy też nie.
4. Autorytet ojcowski i obraz ojca w percepcji współczesnej młodzieży
W dalszej części artykułu zostanie zaprezentowany obraz ojca kreowany przez
współczesnych nastolatków a także obraz typowej więzi występującej na linii nastolatek – ojciec (w percepcji nastolatka). Informacje, przedstawione poniżej są wynikiem analizy treści wypowiedzi zamieszczanych przez młodzież na różnych forach
internetowych. Przeglądając tego rodzaju wpisy, można wyodrębnić kilka etykiet,
które nastolatkowie nadają swoim ojcom. Myślę, że w skrócie to postrzeganie można
ująć w sześć grup. Są one następujące: 1. Pierwszy, najbardziej chyba typowy sposób
postrzegania ojca to tzw. ojciec-bankomat. Zgodnie z tradycyjnym ujęciem roli ojca,
to on jest tym, który zapewnia byt rodzinie, stąd też młodzież często traktuje go jako
swoistą „maszynkę do robienia pieniędzy”, osobę wypłacającą kieszonkowe, zapewniającą środki finansowe na różne potrzeby młodego człowieka. 2. Drugie określenie
ojca to taksówkarz. Z racji tego, że wciąż jeszcze to mężczyzna w rodzinie częściej
ma prawo jazdy niż kobieta, jest traktowany przez swoje nastoletnie dzieci jako osobisty kierowca. Młodzież, mimo pewnych trudności w relacjach z ojcem, jednak
chętnie korzysta z tego ułatwienia. 3. Część nastolatków potrafi określić swojego
ojca tylko w kategorii ojciec-pracownik, lub też mówiąc bardziej dosadnie – pracoholik czy też karierowicz. Nie odnoszę się w tym miejscu do sytuacji patologicznych, gdzie pracoholizm faktycznie występuje, lecz do subiektywnej, emocjonalnej i
niepełnej oceny aktywności ojca przez jego nastoletnie dziecko. Bywa, że ojciec
utrzymujący rodzinę, a przy tym mający specyficzne, niejako pracownicze zainteresowania, bywa postrzegany przez nastolatka jako ten, który przedkłada pracę nad
rodzinę. 4. Kolejny sposób percepcji ojca przez młodych ludzi to ojciec-nudziarz.
Wiąże się to z różnicami światopoglądowymi, z różnymi zainteresowaniami, innym
podejściem do codziennego funkcjonowania, z życiowym doświadczeniem. 5. Ojciec bywa także określany przez nastolatków jako osoba obca, nieznajomy. W tym
miejscu należy jednak postawić pytanie, dlaczego młodzież nie zna swoich ojców?
17
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Czy to ojcowie nie dają się poznać, czy może młodzież ich poznać nie chce? 6.
Ostatni sposób pojmowania ojca przez nastolatków można zawrzeć w określeniu
„pogotowie awaryjne”. Najczęściej jest tak, że nastolatek zwracając się z pewną
potrzebą do swojego ojca, uzyskuje pomoc. Może on takich sytuacji nie doceniać,
czy wręcz nie dostrzegać w codziennym życiu, jednak prawdą jest, iż w znaczącej
większości takich sytuacji ojciec zrobi wszystko, by swojemu dziecku pomóc. Zaprezentowane pokrótce sposoby pojmowania ojca przez młodego człowieka może
nie są zbyt optymistyczne, jednak wyrażają faktyczne opinie. Naturalnie spotkać
można bardziej pozytywne określenia, jednak są one mniej powszechne na forum
opinii młodzieży, w związku z czym w tym miejscu zajęłam się tymi, które to z ust
młodych słyszy się najczęściej.
Posiadając taki obraz ojca, młodzież w specyficzny sposób opisuje także
własną relację z nim. Swoje wypowiedzi nastolatkowie zamieszczają na Internetowych forach, w rozmaitych wątkach o tematyce rodzinnej, szukając zrozumienia u rówieśników, czasem pomocy, a często – czując po prostu potrzebę wypowiedzenia pewnych treści. Młodzi ludzie często deklarują, że niechętnie spędzają
czas z ojcem („Bardzo rzadko spędzam czas z ojcem, gdyż mam już swoje lata i
wolę na przykład wyjść ze znajomymi niż siedzieć przed telewizorem oglądając
jakiś film.”), że inaczej niż on patrzą na świat, w związku z czym nie mają z ojcem wspólnych tematów do rozmowy („A teraz on ma zupełnie inne spojrzenie
na świat niż ja i nawet pogadać z nim trudno na najprostszy temat.”). Często
kłócą się ze swoimi ojcami, o wiele częściej niż z pozostałymi członkami rodziny. Nastolatkowie twierdzą, że nie czują więzi z ojcem, nie chcą także wchodzić
z nim w relację dialogową. Często nastolatek nie odbiera relacji z ojcem jako
pozytywnej, co następnie skutkuje unikaniem ojca i kontaktu z nim. Sam kontakt
zaś niejednokrotnie skutkuje konfliktem („Jednak ojciec mało ze mną rozmawia
a jak już to robi to zazwyczaj kończy się to kłótnią bądź nawet awantura, unikam
go jak ognia bo nie chce słyszeć ze cos źle zrobiłam.”). Ale jednocześnie młodzi
ludzie tęsknią za pozytywną relacją z ojcem, odczuwają dotkliwie jego fizyczny
bądź emocjonalny brak („Mój ojciec obecnie pracuje za granicą. W domu bywa
rzadko – przysyła pieniądze, wyjeżdżamy razem na wakacje /tygodniowy wypad
za granicę/. Nie mam do niego o to pretensji... ale czy tak właśnie powinno
być?”; „Ja miałem ojca do lat 6, potem rodzice się rozeszli, teraz mam ojczyma...
A relacje? marne. Życie bywa okrutne…”). Deklarują, iż obecność ojca jest dla
nich czymś wartościowym i że potrzebują bliskiego, pozytywnego kontaktu ze
swoimi ojcami. Analizując przedstawione opinie nastolatków dotyczące ich ojców oraz relacji z nimi, można podjąć próbę pewnego uogólnienia – scharakteryzowania typowej relacji na linii nastolatek – ojciec. Naturalnie, nie należy takiego uogólnienia traktować bezwzględnie, rozciągając na określenie każdej relacji
pomiędzy tymi podmiotami. Przedstawiona generalizacja oparta jest na najczęściej wyrażanych opiniach młodzieży. Relacja nastolatka wobec ojca jest więc
stosunkowo chłodna, zdystansowana, nieco powierzchowna. Często opiera się na
myśleniu życzeniowym – chciałbym/chciałabym, by było lepiej, ale… Młody

613

człowiek mimo deklarowanej chęci poprawy relacji z ojcem, niewiele w tym
kierunku robi tłumacząc to zazwyczaj różnicą poglądów, brakiem czasu ze strony
ojca, narzucaniem mu przez ojca jego zdania.
Jak natomiast powinna wyglądać prawidłowa relacja pomiędzy nastolatkiem a jego ojcem, czym się powinna charakteryzować? Najważniejsze jest to,
by pamiętać, że związek pomiędzy dwoma osobami to właśnie relacja, czyli wzajemne oddziaływania na siebie dwóch lub więcej osób, lub też zależność danych
osób od siebie nawzajem. Podejmując zagadnienie relacji interpersonalnych wymienia się najczęściej następujące obszary zainteresowania: (1) człowiek w relacji do samego siebie: „ja” subiektywne wobec „ja” zrelatywizowanego; (2) człowiek w relacji do drugiego człowieka: ja – drugi/inny; (3) człowiek w relacji do
innych ludzi, do zbiorowości: ja – grupa/inni; (4) grupy, zbiorowości, społeczeństwa we wzajemnych relacjach między sobą: grupa – grupa18. Relacja interpersonalna nie jest formą statyczną, ale procesem! 19 Oznacza to, że nie jest dana w
konkretnej postaci, ale zmienia się, ewoluuje w zależności od tego, jak działają
podmioty tej relacji.
Na jakich zasadach powinno się więc opierać wzajemne funkcjonowanie
nastolatka i jego ojca? M. Buber wskazuje na pewne zasady, które korelują z
pozytywnymi relacjami międzyosobowymi. Zasadami tymi są: dualność (a w niej
dialog), obecność (otwartość), dwustronność (partnerstwo), jedność (symetryczność), bezpośredniość – połączona z bliskością. Zasady te są tworami teoretycznymi, ich wartość istnieje tylko w sytuacji zastosowania ich w praktyce na drodze wychowawczej działalności20. Najważniejszą prawdą jest ta, iż relacja oznacza wzajemność. Zarówno nastolatek, jak też jego ojciec muszą pamiętać, że do
tego, by ich relacja była dobra, trzeba zaangażowania obu stron! Niezwykle
istotne jest by uświadamiać nastolatkom, że także ich aktywność jest niezmiernie
ważna dla budowania pozytywnej relacji pomiędzy nimi a ich ojcami, relacji
osadzonej także na uznanym autorytecie ojcowskim.
5. Sposoby budowania pozytywnej relacji z ojcem przez nastolatka
Poniżej przedstawione zostały sposoby budowanie pozytywnej relacji z ojcem dedykowane dla każdego nastolatka. Stanowią one pewne drogowskazy,
podpowiedzi do indywidualnego wykorzystania, a może na początek po prostu
do zrozumienia pewnych treści. Ważna jest w tym miejscu świadomość i chęć
zmiany. Potrzeba zobaczenia w swoim ojcu prawdziwego autorytetu, a jednocześnie osoby niezwykle bliskiej i życzliwej. Na co więc warto zwrócić uwagę?
18

U. Ostrowska, hasło: relacje interpersonalne w edukacji, [w:] Pilch T. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 179.
19
R. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. F. Proctor, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006, s. 259-266.
20
S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym
wychowaniu, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004, s. 34-35.
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Nastolatkowie: 1. Znajdźcie czas dla swoich ojców. Oni faktycznie istnieją, mają
swoje uczucia, myśli, zainteresowania. I często mają czas – chciejcie dać im trochę swojego czasu. Na początek choć kilka minut w ciągu całego dnia. Nie wiecie co robić? Posiedźcie razem, zapytajcie czy chce herbaty, czy oglądał już pogodę na jutro, czy emitują coś ciekawego w tv… A może uda wam się go zapytać
co u niego słychać? 2. Spróbujcie czasem zrozumieć racje swojego ojca, postawić się w jego położeniu. Co myślisz, kiedy ojciec ci mówi: „Nie wracaj późno,
zadzwoń co dwie godziny”? Zrzędzi, truje itd.… Nie! Kocha ciebie i troszczy się
o twoje bezpieczeństwo, bo nie wyobraża sobie by mogło ci się coś złego przydarzyć. 3. Chwalcie się! Mówcie ojcu o swoich sukcesach. Nie ograniczajcie się
tylko do stwierdzeń „dostałem 5”. Mówcie, że trafiliście do kosza z połowy boiska, chwalcie się tym, co dla was ważne. Niech wasz ojciec poczuje dumę z
tego, że jego dziecko realizuje się w tym co kocha i że po części dzieje się to też
dzięki niemu, chociażby ze względu na warunki jakie stwarza. Miłość ojcowska,
w przeciwieństwie do matczynej nie jest określana jako bezinteresowna. Dajcie
więc swojemu ojcu powód, by był z was szczególnie dumny. Dowartościowany
ojciec chętniej będzie też was wspierał i uczestniczył w waszych pasjach, choć
być może nie nastąpi to od razu. 4. Dyskutujcie z ojcem! Nie pyskujcie, ale dyskutujcie. Pytajcie dlaczego ma takie, a nie inne zdanie, proście o argumenty,
uzasadnienie decyzji, ale odwdzięczajcie się tym samym, nie mówcie „bo tak”.
Przekazujcie i odbierajcie informacje. 5. Nie bójcie się żartów i wygłupów w
rodzinie, ale nigdy nie obrażajcie, wyczuwajcie granice. I szanujcie ojca. Nawet
kiedy już uda wam się z nim wejść w bardziej swobodną relację, nigdy nie zapominajcie o szacunku. 6. Mówcie o swoich problemach. To niezwykle trudna
do wykorzystania w praktyce rada, ale to bardzo ważne. Mówcie o sytuacjach
trudnych, problematycznych. Myślicie, że ojciec nie jest w stanie nic pomóc? On
też miał kiedyś 15, 17, 20 lat i podobne problemy. Przeżył już o wiele więcej niż
wy, wiele więcej widział, doświadczył, zyskał życiową mądrość. 7. Pytajcie ojca
o opinie w różnych sprawach, zarówno tych ważnych, jak i błahych, codziennych. Po jakimś czasie on zacznie pytać was, wyczuwając w was partnera rozmowy. 8. Okazujcie uczucia. Każde uczucie jest dobre – złość, irytacja, strach,
gniew również! Normalne jest to, że człowiek odczuwa różne uczucia, ważne
jest, by dawać jasny komunikat o przeżywanych emocjach. Musicie tylko odróżnić odczuwanie uczuć od konkretnego sposobu ich wyrażania. Dobrze, że przeżywasz złość, masz do tego prawo, masz prawo powiedzieć „jestem wkurzony,
pogadajmy za kwadrans”. Nie masz prawa obrażać, odreagowywać na ojcu czy
innej osobie swoich emocji. Na waszą relację o wiele lepiej podziała komunikat
„jestem zły, nie chcę teraz rozmawiać”, niż trzaśnięcie drzwiami od własnego
pokoju. 9. Analogicznie – starajcie się zrozumieć, że ojciec też może mieć gorszy
dzień i potrzebować spokoju i zrozumienia. Czasem wasze potrzeby mogą poczekać. Pamiętajcie, że w relacji ważna jest wzajemność. 10. Spróbujcie razem
spędzać czas. Nie macie takiego zwyczaju? Może więc zacznijcie od wspólnego
umycia samochodu, zakupów, obejrzenia filmu – coś co można zrobić razem
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niejako „przy okazji”. Z czasem proponujcie konkretne zajęcia, gdzie celem będzie wspólnie spędzony czas. 11. Przestrzegajcie zasad panujących w waszych
domach. Jeśli któreś wydają wam się absurdalne, powiedzcie o tym argumentując
swoje zdanie czy też proponując pewne zmiany. Ale bądźcie też otwarci na uzasadnienie ze strony rodzica, proście o uzasadnienie. 12. Wyrażajcie swoje zdanie.
Na różne tematy, właściwie odnośnie wszystkiego, co was dotyczy. Dajcie się
poznać swojemu ojcu i chciejcie poznać jego. 13. Pytajcie ojca o plany na wieczór, na weekend, na wakacje – mając odpowiednio dużo czasu wcześniej, może
uda się zaplanować jakieś wspólne aktywności? 14. Bądźcie otwarci na kontakt,
na sygnały wysyłane przez waszych ojców na ich słowa, postawy. Spróbujcie się
czasem wsłuchać w to, czego nie mówi się wprost. 15. Po prostu bądźcie – dajcie
swoją obecność, poczucie że jesteście i można na was liczyć, tak jak wy możecie
(czy też chcielibyście móc) liczyć na swoich ojców.
Zakończenie
Budowanie pozytywnej relacji pomiędzy nastolatkiem a jego ojcem (czy
też szerzej: obojgiem rodziców) nie jest zadaniem łatwym. Jednak to, co wartościowe często jest także trudne i wymagające. Ogromne znaczenie dla konstruowania takiej dobrej relacji ma posiadanie przez ojca autorytetu – bycie osobą
uznaną i poważaną przez swoje dziecko, docenianą przez nie. Stanowienie wzoru
osobowego i przykładu w codziennym postępowaniu zdecydowanie pozytywnie
oddziałuje na budowanie i rozwijanie pozytywnych, głębokich relacji w rodzinie,
zwłaszcza zaś pomiędzy ojcem a dziećmi.
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Dominika Geneja (UMCS)
Celebracja odpustów w rodzinie
1. Rodzina
Rodzina ma istotne znaczenie w rozwoju dziecka. Jest to pierwsze społeczne otoczenie, z którym dziecko zaraz po urodzeniu ma styczność. Jan Szczepański określając rodzinę stworzył jedną z generalnych definicji tzn. przez rodzinę rozumie się: „grupę złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i
rodzicielskim”.1
Rodzina od zawsze pełni wobec dziecka kluczowe funkcje opiekuńczowychowawcze. Jednakże na przestrzeni lat kwestię opieki i wychowania dziecka
pojmowano różnie. W chwili obecnej rodzina jest w życiu dziecka jego pierwszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym. Jest fundamentalną formą
opieki nad nim od momentu narodzin do czasu kiedy osiągnie pełną samodzielność. W rodzinie dziecko nabywa pierwsze wzorce społeczne, poznaje określone
zachowania, normy, dowiaduje się co wolno a czego nie. W tym czasie w dziecku kształtuje się osobowość i psychika. Rodzice jako pierwsi opiekunowie i wychowawcy mają ogromny wpływ na to jakim człowiekiem będzie dziecko w
przyszłości. Oni są odpowiedzialni za zaspokojenie jego emocjonalnych i materialnych potrzeb. Od rodziców dziecko dowiaduje się jak odnosić się do innych
osób, jak panować nad własnymi emocjami, jak wyrażać uczucia. Ze względu na
fakt, iż dzieci posiadają silną tendencję do powtarzania zachowań osób z najbliższego środowiska, rodzina musi mieć na uwadze by dawać nienaganny wzorzec
postępowania.2
Dziecko jako doskonały obserwator przyswaja sobie od wychowawców
ich styl bycia, poglądy. Rodzinę traktuje się jak instytucję społeczną, która ma za
zadanie przygotować swoje dziecko do sprawowania ról społecznych w przyszłym dorosłym życiu. Pani Halina Izdebska określiła rolę rodziny w kwestii
kształtowania nowego, wartościowego członka społeczeństwa następująco: „w
rodzinie rozwijają się pierwsze wyobrażenia o własnym miejscu w życiu społeczeństwa, kształtują się podstawowe cechy charakterologiczne, jak: uczynność,
obowiązkowość, krytycyzm i samokrytycyzm, potrzeba odczuwania własnej wartości i użyteczności społecznej, takt, delikatność, poczucie godności osobistej”3.
Papież Jan Paweł II w opublikowanej Adhortacji Familiaris consortio (z
22 XI 1981 roku) przeanalizował kwestię współczesnej rodziny. W efekcie za1

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970, s. 300
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rzucił jej m.in. mylne odnoszenie się do wzajemnych więzi małżeńskich, ciągle
rosnąca liczba rozpadających się małżeństw, aborcje, niechęć do poczęcia dzieci.
Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą w części mass media. Przedstawiają takie zjawiska jako normalne czym interesują i wzbudzają sympatię odbiorców.
Media nierzadko trywializują tradycję bądź proponują metody sprzeczne z
katolicką nauką o rodzinie w celu promocji samych siebie. Jan Paweł II wypowiadał się również o rodzinie w następujący sposób: "Rodzina Bogiem silna,
staje się siłą człowieka i całego narodu.",,Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka." W wypowiedziach
Papieża znajdujemy również Jego stanowisko na temat odpustów: „odpust jest
przystępem do całkowitego daru miłosierdzia”4.
Na rodzinę duży wpływ mają aspekty społeczno - zawodowe, zmiany
obyczajowe i kulturowe. Pomimo tych przemian kultywowanie rodzinnych tradycji jest nadal aktualne5. Rodzina przekazuje z pokolenia na pokolenie zarówno
wzory religijności jak i wzory kulturowe, które w niej funkcjonują. Wychowanie
religijne stanowi nieodłączny element procesu wychowania, który charakteryzuje
się przekazywaniem wiedzy o danym wyznaniu i obchodzonych w nim świętach.
Dzieci utrwalają sobie obraz obchodzonych świąt i występujących przy
tym zachowań6. Dzięki zjazdom rodzinnym na odpusty dziecko od małego odnosi się do odpustu zazwyczaj w pozytywny sposób, ma radosne skojarzenia związane z domową atmosferą i kolorowymi kramami co w dorosłym życiu po założeniu własnej rodziny skutkuje chęcią kultywowania tej tradycji.
2. Czym jest odpust i jaką wartość ma dla rodziny?
Warto zadać sobie pytanie czym tak naprawdę jest odpust i jakie znaczenie ma dla rodziny? W Kościele katolickim „odpust rozumiemy jako darowanie
przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, które są zgładzone już co do winy.
Może go dostąpić wierny, który jest odpowiednio usposobiony i pod pewnymi,
określonymi warunkami. Odbywa się to za pośrednictwem kościoła, który jako
szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie
ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Wyróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne, udzielenie ich jest zależne od
tego czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia się w części czy w całości”7. Przekazy odnoszące się do odpustów wiążą się z tajemnicą dostąpienia
Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania człowiek grzeszny dostąpi
4
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możliwości przebaczenia wyznanych podczas spowiedzi grzechów, ale pod warunkiem, że za nie szczerze żałuje i będzie dążył do poprawy. Dzięki takiemu
zachowaniu istnieje możliwość osiągnięcia wiecznego zbawienia.
Dostąpienie takiego przebaczenia nie uwalnia całkowicie od kar doczesnych, które mogą nas spotykać za życia na ziemi bądź bezpośrednio po śmierci
w czyśćcu. Wyzwoleniu człowieka z tych nałożonych kar pomaga dopiero obfity
skarbiec odpustów, które przyznaje Kościół.
Odpust to święto kościelne, które ma dla wiernych wymiar duchowy. Ten
dzień nawiązuje do doczesnego życia osób na ziemi jak i zarazem życia po
śmierci8. Można uzyskać taki odpust za dusze osób, które zmarły lub dla siebie
samego, odpustu nie można pozyskać dla innych osób, które jeszcze żyją. Niezbędnie należy odnieść się do tego, że coroczne praktykowanie odpustów opiera
się o nadzieję pojednania z Bogiem oraz dostarcza możliwości całkowitego
uczestnictwa w rodzinie wiernych9.
Aby móc godnie taki odpust uzyskać wierni powinni wypełnić wyznaczone wytyczne. Żeby móc dostąpić zarówno odpustu częściowego jak i zupełnego
wierni powinni być w stanie łaski uświęconej10. Odpust cząstkowy można uzyskać wielokrotnie w ciągu jednego dnia, natomiast odpust zupełny, udzielany jest
jedynie raz dziennie. Przy odpuście zupełnym niezbędne jest wypełnienie poniższych warunków tj.:
1. Udanie się do sakramentalnej spowiedzi, dzięki której wierni mają
możliwość uzyskiwania odpustów przez dłuższy okres.
2. Uwolnienie się od słabości do jakiegokolwiek grzechu. Wierni są
zobligowani do nietolerancji dla złych uczynków oraz nałogów.
Powstrzymywanie się od takich czynności może powodować dla niektórych ludzi
trudności. W związku z tym, gdy nie uda się spełnić tego nakazu wówczas
można uzyskać jedynie odpust cząstkowy.
3. Przyjęcie Komunii eucharystycznej w dniu spełniania podanych
wymagań, dzięki czemu można uzyskać odpust.
4. Odmówienie modlitwy w intencjach przekazanych przez Ojca
Świętego. Może to być np. modlitwa Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub inna.
Odmówienie takiej modlitwy w intencji Ojca Świętego jest świadectwem
wspólnoty wiernych z Kościołem11.
Odpust jest także określany miejscowym świętem kościelnym, które w
głównej mierze występuje z racji święta danego patrona kościoła. Temu wydarzeniu towarzyszą kiermasze, wystawy oraz koncerty12.
Obecnie odpusty w kościołach mają miejsce raz lub kilka razy w ciągu roku. Praca na temat rodzinnego przeżywania odpustów powstała w dużej mierze
8
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na podstawie moich badań. Pochyliłam się nad kwestią przekazywania tradycyjnych rodzinnych wzorów religijności, poszanowania dla święta kościelnego,
postrzegania i przeżywania odpustów przez wiernych oraz powodów czynnego
udziału w tym święcie. Przeprowadziłam szereg wywiadów i ankiet, które pozwoliły mi przedstawić wizerunek obecnego odpustu na tle wspomnień odnoszących się do odpustów obchodzonych kilkanaście lat wcześniej. Relacje wiernych
odnosiły się zarówno do strony religijnej jak i sfery rodzinnych przeżyć.
Rodzina jest nośnikiem tradycji odpustowych przenoszonych z pokolenia
na pokolenie. Odpust jest ważnym świętem w życiu każdej wierzącej rodzinnym,
ten dzień charakteryzuje się niezwykłym podejściem do świętowania. Należy
zwrócić uwagę na uroczystą oprawę mszy świętej oraz procesji. Poprzez specjalne przygotowania do tego święta widzimy jak istotną rolę pełni dla wiernych
danej parafii i pozostałych zaproszonych członków rodziny13. Rodzice i dziadkowie przekazują swoim dzieciom i wnukom tradycje rodzinne, które odnoszą
się do świątecznych zwyczajów domowych. Dzięki takim specjalnym przygotowaniom, które towarzyszą nadchodzącym świętom mają one tak nieprzeciętny
charakter dla domowników. Podczas przygotowań do odpustów podkreśla się
fakt przywiązania do tradycji rodzinnych i chęci kultywowania zwyczajów wyniesionych z domu rodzinnego. Zwracamy również uwagę na samą niezapomnianą atmosferę towarzyszącą odpustom w gronie bliskich osób14.
Przed samym odpustem ważne są porządki domowe, przygotowywanie
uroczystego poczęstunku oraz zaproszenie rodziny co spoczywa zazwyczaj na
kobietach. Bardzo istotnym elementem jest spowiedź i przyjęcie komunii na uroczystej mszy, wierni udają się również na procesję. Po wyjściu z kościoła idą
całymi rodzinami na stragany odpustowe. Rodzice pełnią dla swoich dzieci rolę
autorytetów, co powoduje, że starają się naśladować ich zachowania. Od małego
dziecka rodzina stara się wpoić dzieciom prawidłowe normy zachowania oraz
przekazać swoje tradycje15.
Takie rodzinne zjazdy na odpusty dają możliwość ożywienia więzi między
członkami rodziny. Zapraszanie krewnych i obchodzenie z nimi tego święta
zjednaczają bliskich, którzy zachowują rodzinne tradycje odpustowe16. Większość ankietowanych wśród, których prowadziłam badania na terenie województwa lubelskiego na temat rodzinnego przeżywania świąt odnosiła się do tradycji
rodzinnych jako wzorców uczestniczenia w odpustach. Wspomnienia informatorów na temat rodzinnych odpustów w przeważającej części są pozytywne.

13

R. Pierskała, T. Smolińska (red.), Pobożność ludowa w życiu liturgiczno- religijnym i w kulturze. Opole 2004, s. 176
14
J. Komorowska, Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście: studium na
przykładzie Warszawy 1984. Warszawa 1984, s. 112- 113
15
M. Ziemińska, Rodzina a osobowość. Warszawa 1977, s. 81- 83
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3. Odpust w przeszłość i chwili obecnej
Rodzinne przeżywanie odpustów zmieniło się ze względu na przemiany
społeczno- kulturowe. Poniżej prezentuję 2 wykresy, które obrazują zmiany zachodzące w odpustach na przestrzeni lat. Możemy tutaj zaobserwować zwrot w
postrzeganiu odpustów na tle rodzinnym. Ankieta została przeprowadzona z grupą 80 osób, które odnosiły się do odpustu z dawnych lat i obecnej sytuacji związanej z tym świętem kościelnym.
Wykres 1.

Wykres 1. Wykres opracowany samodzielnie na podstawie materiałów dotyczących odpustów i towarzyszących im obyczajów zebrany w latach 2012- 2013.
Jeszcze kilkanaście lat wcześniej odpust miał dla wiernych charakter
głównie religijny. Najważniejszym aspektem była msza i procesja, takiej odpowiedzi udzieliło aż (41%) ankietowanych. Całe rodziny udawały się do kościoła
aby móc wspólnie przeżywać tak ważny dzień. Następnie najczęściej udzielaną
odpowiedzią (20%) był uroczysty obiad do którego zasiadała cała rodzina. Podczas posiłku panował odświętny nastrój a prowadzone rozmowy dotyczyły mszy
i procesji. Informatorzy uwzględnili również jako ważny aspekt odnoszący się do
tego święta sprzątanie i malowanie domów (17%).
Często pojawiającymi się odpowiedziami były również : jarmark (15%),
zabawki i obrazki odpustowe (11%) oraz głośne wystrzały petard (7%). Jak wynika z powyższych odpowiedzi dla prawie połowy ankietowanych za najważniejszą czynnością było udanie się na mszę i rodzinne przeżywanie odpustów.
Odpust był i ciągle jest jednym z ważniejszych świąt kościelnych. Jedna z respondentek opisuje odpusty sprzed 30 lat w następujący sposób: kiedyś odpust to było
coś, szło się z wszystkimi sąsiadami, przyjeżdżała rodzina, swat, swatowa, kuzynki, cały
dom ludzi był. (…) Przed odpustem wszyscy w domu sprzątali, czasem to i się malowało żeby w domu ładnie było. Ze dwa dni wcześniej to już piekłam placki. Gotowało się
porządny obiad taki żeby dla wszystkich wystarczyło i jeszcze coś zostało, to wtedy
mówili, że fest gospodyni.(…) Sprzątało się kapliczki przy drodze, stawiało się dużo
kwiatków ale takich z ogródka czy polnych nie jak teraz jakieś wymyślne stroiki. Szło
się wystrojonym do kościoła i na procesję. Jak się niosło obraz na procesji z siostrą i
kuzynkami to był zaszczyt, teraz to trzeba przymuszać żeby brali. Później kupiło się co
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u handlarzy i szło do domu pozjadać co żem nagotowała przez tyle dni. W domu było
pełno ludzi czyli cała rodzina. Jak u sąsiadów nikogo nie było to się wołało ich do
siebie, bo odpust był udany jak było dużo ludzi, rodzina i cały dom gwaru”17(AI, informatorka z Lubartowa, lat 69)
Tak więc jak wynika z powyższej wypowiedzi przy obchodzeniu corocznych świąt kościelnych najważniejsze były aspekty religijne i więzi rodzinne.
Bez rodzinnego biesiadowania nie mógł się odbyć żaden odpust. Liczyły się rodzinne więzy krwi ale również rodzina rozumiana jako wspólnota wiernych. W
kręgu kultury katolickiej z pokolenia na pokolenie zostają przekazywane tradycyjne rodzinne wzory religijności.
Idealnym przykładem obrazującym tradycję odpustów z dawnych lat jest
Krakowski odpust na Emaus. Na krakowskim Zwierzyńcu, w Poniedziałek Wielkanocny mają miejsce uroczystości, tradycyjnie obchodzone od czasów średniowiecza. Wielowiekowy zwyczaj przyciąga rzesze rodzin w rejony Klasztoru
Norbertanek na odpust Emaus. W okresie baroku drugiego dnia świąt Wielkiej
Nocy rozpowszechnił się folklor religijny. Wówczas utrwaliły się zwyczaje m.in.
wędrówka „na Emaus” będąca odwzorowaniem wędrówki uczniów Chrystusa.
Początkowo Emausem były odpusty celebrowane w Poniedziałek Wielkanocny.
Towarzyszyła im procesja, a następnie spacer poza obręb miejskich zabudowań.18 XII wiek był okresem, w którym powstało zgromadzenie św. Norberta na
krakowskim Zwierzyńcu.19
W obecnych czasach zwyczaj „chodzenia na Emaus” nie jest już tak kultywowany przez mieszkańców Krakowa jak dawniej. Sakralny charakter odpustu
został dzisiaj zdominowany przez aspekt rozrywkowy. Zwierzyniecki odpust
Emaus uznawany był w XIX wieku za największą ludową uroczystość w tej części Europy. Jednakże z upływem czasu wyprawy pod klasztor Norbertanek powoli traciły na znaczeniu, ze względu chociażby na to, że Zwierzyniec został
wcielony w struktury Krakowa w 1910 roku. Urbanizacja tej części miasta miała
także wpływ na rozrywkę towarzyszącą odpustowi. Ludzie podążający w stronę
klasztoru Norbertanek (głównie dzieci i młodzież), wiązali tradycję wędrówki na
Emaus z czekającymi u celu atrakcjami w postaci barwnego jarmarku. W okresie
dwudziestolecia międzywojennego tradycja ta zachowywała jeszcze atmosferę,
panującą od wielu wieków.
Prasa z tamtych lat opisywała „tradycyjny obchód ludowy Emaus” na krakowskim Zwierzyńcu oraz rozkładane na drodze do kościoła Najświętszego Salwatora „rzędy straganów i namiotów, gdzie sprzedawane były łakocie, zabawki i
pamiątki odpustowe”. Z nadejściem XX wieku sytuacja zaczęła się zmieniać. Na
wzgórzu św. Bronisławy powstawały wille, nowe zabudowania, dlatego też stragany przeniesiono niedaleko klasztoru Norbertanek na ul. Kościuszki.
17

(AI, informatorka z Lubartowa, lat 69)
M. Kwiecińska, Krakowskie tradycje. Emaus na Zwierzyńcu. Kraków 2012, s. 5
19
Tamże, s. 9
18
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W połowie XX wieku odpust wyglądał następująco: przy moście Dębnickim ustawiano karuzele i huśtawki, im bliżej Salwatora tym w tle coraz głośniej
słychać było muzykę graną z katarynek. Wśród zgiełku rozmów rodziny spacerowały brzegiem rzeki Rudawy, natomiast okoliczni fotografowie proponowali
uwiecznienie tej chwili20.
Nie można zapominać iż elementem nieodzownym na kiermaszu były
stragany wyłożone różnego rodzaju towarami. Rzeczy proponowane przez sprzedawców z upływem lat ulegały zmianie. Powodem tego było wiele czynników
zewnętrznych tj. na przestrzeni lat zmieniały się surowce z jakich wyrabiane były
sprzedawane przedmioty, twórczość rękodzielnicza przechodziła różne etapy.
Wszystkiemu towarzyszył harmider i dźwięki „grzechotek, pukawek, terkotek,
dzwonków i gwizdków” mieszających się z ludzkimi rozmowami. Na Emaus
udawały się rzesze wiernych, całe rodziny i zaproszeni goście aby móc celebrować odpust21.
Obecnie odpust kojarzy się zarówno z aspektem religijnym, rodzinnym jak
i kulturalnym. W ciągu dnia kiedy odbywa się to święto można zaobserwować
różnego rodzaju koncerty, zabawy czy festyny.
Wykres 2.

Wykres 2. Wykres opracowany samodzielnie na podstawie materiałów dotyczących odpustów zebranych w latach 2012- 2013.
Na zadane pytanie: z czym obecnie kojarzy się Pani/ Panu współczesny
odpust? padło bardzo dużo zróżnicowanych odpowiedzi. Poprzednie odpowiedzi
opisujące dawny odpust odnosiły się głównie do aspektu religijnego, natomiast
odpowiedzi odnoszące się do obecnego przeżywania święta łączyły w sobie wiele różnych aspektów. Przed samym świętem wierni przygotowują się do niego w
różny sposób. Poniżej prezentuję przykładowe czynności, które należy wykonać
przed odpustem według danej grupy ankietowanych.
Przygotowanie wiernych do uroczystego obchodzenia odpustu:
1. Spowiedź i przyjęcie komunii;
2. Rekolekcje;
3. Porządki domowe (sprzątanie na przyjazd rodziny)
20
21

Tamże, s.17
Tamże, s.19
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4. Zakupy;
5. Przygotowanie różnego rodzaju potraw;
6. Zaroszenie rodziny
7. Uczestniczę jedynie na mszy, nie robię nic dodatkowego.
Obecny odpust kojarzy się informatorom z uroczystą mszą i precesją
(21%). Jak wynika z porównania obydwu wykresów (odpowiedzi tej samej grupy
informatorów na temat obecnego i dawnego przeżywania odpustu) aktualnie to
święto z aspektem religijnym łączy jedynie połowa z poprzednich odpowiedzi
ankietowanych.
Następnie równie często udzielaną odpowiedzią wśród informatorów był
przyjazd rodziny na odpust (19%). Takie odwiedziny wiązały się ze sprzątaniem
domów i przygotowywaniem uroczystego obiadu do którego rodzina zasiadała
po uroczystej mszy odpustowej. Kolejną odpowiedzią była towarzysząca temu
dniu rodzinna atmosfera (15%). Odpust był porównywany do różnego rodzaju
świąt kościelnych podczas, których zasiada się razem do stołu i zacieśnia więzy
rodzinne. Równą liczbę odpowiedzi uzyskały wyniki odnoszące się do tematyki
łaski od Boga (9%) oraz do porządków domowych (9%). Odpust kojarzy się
również z dziećmi komunijnymi, które sypią kwiaty na procesji, takiej odpowiedzi udzieliło (3%) ankietowanych. Poza aspektem religijnym pojawił się również
grupa odpowiedzi odnosząca się do kramarzy odpustowych (11%) i kolorowych
szczypek (6%) które są bardzo chętnie kupowane przez rodziców dla dzieci.
Na podstawie przeprowadzonych badań widać jak na przestrzeni lat był i
jest obecnie postrzegany odpust. Do obecnego przeżywania tego święta ankietowani udzielili znacznie więcej poszczególnych odpowiedzi. Odpust nie jest już
kojarzony głównie z rodzinną mszą i procesją.
4. Rodzinny udział w odpustach
W aktualnie przeprowadzonych badaniach (w latach 2012- 2013 na terenie
Lubelszczyzny) jako uzasadnienie rodzinnego udziału w mszach odpustowych
respondenci (grupa 80 osób) podali szereg zróżnicowanych odpowiedzi. Odnosiły się one zarówno do aspektu religijnego jak i rodzinnego. Poniższy wykres
obrazuje wyniki przeprowadzonych wywiadów.
Wykres 3.

Wykres 3. Wykres opracowany samodzielnie na podstawie materiałów dotyczących odpustów zebranych w latach 2012- 2013.
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Na zadane pytanie: dlaczego bierze Pani/Pan czynny udział w odpustach
razem z rodziną? najczęściej udzielaną odpowiedzią było spotkanie z Bogiem,
które zyskało najwięcej (24%) odpowiedzi. Udanie się do kościoła i obcowanie z
Bogiem ma dla wiernych szczególny charakter dzięki czemu chętnie uczestniczą
w mszach świętych. Kolejnym istotnym aspektem warunkującym udanie się na
mszę odpustową jest przyjazd rodziny (20%) z którą można celebrować to święto. Wierni udają się z krewnymi na mszę i biorą udział w procesji. Następnie
zasiadają do rodzinnego posiłku i spędzają razem dzień.
Grupa ankietowanych zwróciła uwagę na fakt samego przygotowywania
potraw na uroczysty obiad po samym odpuście. Do najchętniej przygotowywanych dań na terenie Lubelszczyzny, które podaje się rodzinie należą:
1. rosół;
2. kotlet schabowy razem z dodatkami;
3. drób;
4. różnego rodzaju sałatki i zimne przekąski;
5. wędliny;
6. serniki, szarlotki i drobne ciasteczka;
7. pieczywo.
Respondenci zwracali uwagę na fakt, że te szczególne potrawy są podawane z okazji różnego rodzaju świąt w ich domach i po prostu nie wypada przyjąć gości odpustowych zwykłym obiadem. Wiązało się to zazwyczaj z kwestią
przywoływanych z dzieciństwa wzorców przygotowanych potraw na odpust,
które zostały przekazane przez starsze pokolenie w rodzinie ankietowanych.
Kolejna najczęściej udzielana odpowiedź odnosiła się do przekazania tradycji domownikom (18%). Respondenci podkreślali jak ważne miejsce w rodzinie powinna mieć tradycja, obchodzenie świąt i odpowiedzialne podejście do
wychowywania dzieci w wierze i szacunku do obrzędów religijnych. Następną
odpowiedzią, której udzieliła duża liczba ankietowanych była oprawa mszy
(16%), która ma uroczysty charakter i dla wiernych ma znaczący wymiar duchowego przeżycia. Ankietowani zwracali uwagę ma wewnętrzne przeżycia, które
towarzyszą mszy i procesji.
Taka sama liczba odpowiedzi (16%) padła odnosząc się do czynnego
udziału w odpustach jako zwyczaju rodzinnego. Większość osób podając taką
odpowiedź opisywała różnego rodzaju zwyczaje rodzinne odnoszące się do świąt
kościelnych, odpust był na równi z innymi świętami obchodzonymi w rodzinach
respondentów. Jedynie (4%) ankietowanych jako powód udziału w odpustach
podało przyzwyczajenie a (2%) uznało, że należy pójść na odpust całą rodzina
ponieważ tak wypada w środowisku, w którym mieszkają.
Nieodłącznym elementem odpustu są kramy odpustowe i sprzedawcy zachwalający swoje produkty. Całe rodziny udają się po mszy żeby zakupić różnego rodzaju artykuły. Te artykuły są skierowane przede wszystkim do rodzin z
małymi dziećmi.
Wykres 4.
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Towary najchętniej kupowane przez rodziny z małymi
dziećmi na straganach odpustowych w latach 2012- 2013 na
terenie 5 parafii w Lublinie
3%
31%

26%

Artykuły dziecięce, zabawki
Artykuły spożywcze
Dewocjonalia
Inne

40%

Wykres 4. Wykres opracowany na podstawie materiałów dotyczących odpustów zebranych w latach 2012- 2013 na terenie 5 parafii w Lublinie.
Największą popularnością wśród rodzin na straganach odpustowych w latach 2012- 2013 cieszyły się artykuły spożywcze. Takiej odpowiedzi udzieliło aż
(40%) ankietowanych. Do tej kategorii zaliczały się określone wyroby, były to:
szczypki, cukierki, pierniki, obwarzanki, lizaki, wata cukrowa oraz lody. Duża
część takich artykułów jest skierowana do dzieci i osób młodszych, do zakupu
takich rzeczy mają zachęcić intensywne kolory oraz zabawne kształty.
Drugą popularną odpowiedzią, która miała jedynie kilka procent mniej od
poprzedniej były artykuły dziecięce i zabawki, takiej odpowiedzi udzieliło (31%)
respondentów. Spośród tej kategorii najczęściej nabywanymi rzeczami były:
lalki, samochody, maskotki, małe figurki, szklane kule, balony, miecze, pistolety,
proce, petardy, peruki, korony, kapelusze oraz wiatraczki.
Trzecią co do wielkości zakupu grupą były dewocjonalia, takiej odpowiedzi udzieliło (26 %) osób. Jak wynika z przeprowadzonych badań dewocjonalia
są grupą artykułów, które nieprzerwanie od lat są chętnie kupowane od kramarzy. Do tej kategorii zakupów zaliczano: małe obrazki z wizerunkami świętych
postaci, medaliki, krzyże, drewniane rzeźby oraz obrazy.
W czwartej grupie, która wyniosła jedynie (3%) ze wszystkich odpowiedzi
znalazły się między innymi: wiklinowe koszyczki, serwetki, drewniane figurki,
pierścionki oraz różnego rodzaju wisiorki, bransoletki i zegarki.
Jak wynika z przeprowadzonych badań na straganach sprzedaje się taki
towar, który jest obecnie promowany przez Internet, telewizję oraz kolorową
prasę. Rzeczy proponowane przez sprzedawców z upływem lat ulegały zmianie.
Powodem tego było wiele czynników zewnętrznych np. na przestrzeni lat zmieniały się surowce z jakich wyrabiane były sprzedawane przedmioty, a twórczość
rękodzielnicza przechodziła różne etapy22. Sprzedawcy dedykują swoje artykuły
do rodzin z dziećmi, które śledzą trendy w mass mediach i kupują rzeczy które są
w nich promowane. Na przestrzeni kilku lat mogliśmy zaobserwować duży
wpływ mass mediów na same przygotowania i rodzinne przeżywanie świąt.
Kramy odpustowe są inspirowane kulturą masową. Dzieci kojarzą rodzinne wyjazdy do rodziny na odpusty z kramami, zabawkami i zabawą. Kramarze to stały
elementem „rodzinnych wycieczek odpustowych”.
22
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Rodzina występuje jako pierwsze społeczne otoczenie mające ogromny
wpływ na przekaz wzorów społecznych, kulturowych i religijnych. Jest niejako
nośnikiem tradycji odpustowej. Odpust jest szczególnym świętem dla życia religijnego rodziny. Rodzinne zjazdy na odpusty występują jako łącznik między
ludźmi, który pozwala na zacieśnianie więzi pomiędzy członkami rodziny. Rodzinne tradycje odpustowe są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na przestrzeni kilkunastu lat wystąpiły zmiany w rodzinnym przeżywaniu odpustów,
które obrazują badania przeprowadzone przeze mnie na terenie miasta Lublina.
Znacznej zmianie uległo spojrzenie na rodzinne przeżywanie odpustów na przestrzeni lat.
Jak wynika z przeprowadzonych badań rodziny bardzo chętnie praktykują
uczestnictwo w odpustach, ta tradycja jest ciągle żywa. Rodzinne zjazdy na odpusty pozwalają na znaczące zacieśnianie więzi między członkami wierzącej i
praktykującej rodziny. Uroczyste obchodzenie tego święta i same przygotowania
do niego pozwalają na scalenie bliskich, którzy podtrzymują rodzinne tradycje.
Streszczenie
W kręgu kultury katolickiej z pokolenia na pokolenie zostają przekazywane tradycyjne rodzinne wzory religijności. Odpust jest dla wiernych istotny i ma
znaczący wymiar duchowy. W tym dniu występuję zarówno aspekt religijny jak i
zabawa. Praca na temat rodzinnego przeżywania odpustów powstała w dużej
mierze na podstawie przeprowadzonych badań. Odniosłam się do kwestii przekazywania tradycyjnych rodzinnych wzorów religijności, poszanowania dla święta
kościelnego, postrzegania i przeżywania odpustów przez wiernych oraz powodów czynnego udziału w tym święcie. Przeprowadziłam szereg wywiadów, które
pozwoliły przedstawić wizerunek obecnego odpustu na tle wspomnień odpustów
obchodzonych kilkanaście lat wcześniej. Relacje wiernych odnosiły się zarówno
do strony religijnej jak i sfery rodzinnych przeżyć.
Rodzinne zjazdy na odpusty pozwalają na znaczne zacieśnianie więzi
między członkami wierzącej i praktykującej rodziny. Uroczyste obchodzenie
tego święta i same przygotowania do niego pozwalają na scalenie bliskich, którzy
podtrzymują rodzinne tradycje. Według respondentów przy odpuście najważniejsze są kwestie religijne a nie zabawa i różnego rodzaju artykuły.
Odpust jest ściśle związany ze spotkaniami rodzinnymi i zacieśnianiem
więzi między domownikami. Całe rodziny udają się do kościoła na uroczystą
mszę i procesję po której można obrać kierunek na kramy odpustowe. Po powrocie do domu rodziny zazwyczaj zasiadają do uroczystego obiadu i spędzają ten
dzień wspólnie.
Summary
In the circle of Catholic culture from generation to generation are passed
on traditional family patterns of religiosity. An indulgence is essential for the
faithful, and has a significant spiritual dimension. On this day, there are both
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religious aspect and fun. Text on the family living indulgences was founded
largely on the basis of the study. I referred to the transmission of traditional family patterns of religion, respect for the holy church, the perception and experience
of indulgences by the faithful and the reasons for active participation in the feast.
I conducted a series of interviews, which allowed to present the image of the
current indulgence against the memories of indulgences celebrated ten years earlier. Relations believers relate both to the religious sphere as well as the family
memories.
Family reunions on indulgences allow for significant strengthening of ties
between members of the believer and practitioner of the family. Solemn celebration of this feast, and prepare themselves to allow him to merge loved ones who
uphold the family tradition. According to respondents, the most important are an
indulgence in religious issues and not fun and different kinds of articles.
Indulgence is closely associated with meetings of family and closer links
between members of the household. Whole families go to church on a solemn
mass and procession after which you can take direction on the stalls of pilgrimage. After returning home, the family usually sit down to a dinner and spend
the day together.
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Wykaz wykresów:
Wykres 1. „Z czym dawniej kojarzył się rodzinny odpust”. Wykres opracowany samodzielnie na podstawie materiałów dotyczących odpustów zebranych w
latach 2012- 2013.
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Wykres 2. „Z czym obecnie kojarzy się rodzinny odpust”. Wykres opracowany samodzielnie na podstawie materiałów dotyczących odpustów zebranych w
latach 2012- 2013.
Wykres 3. „Uzasadnienie rodzinnego udziału w mszach odpustowych”. Wykres opracowany samodzielnie na podstawie materiałów dotyczących odpustów
zebranych w latach 2012- 2013.
Wykres 4. „Towary najchętniej kupowane przez rodziny z małymi dziećmi
na straganach odpustowych w 2013 roku na terenie Lublina”. Wykres opracowany na podstawie materiałów dotyczących odpustów zebranych w latach 20122013 na terenie 5 parafii w Lublinie.
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Elżbieta Filipowska (UJK)
Różnice i podobieństwa w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich matki i ojca
Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko życia dziecka. To tutaj
uczy się ono ról, które pełnić będzie w życiu dorosłym. Rodzice są dla dziecka
osobami ważnymi i niezastąpionymi. Dają oparcie i poczucie bezpieczeństwa w
różnych trudnych sytuacjach. Janusz Korczak powiedział, że bez pogodnego,
radosnego dzieciństwa całe życie potem jest kalekie. Nie zawsze jednak, mimo
najszczerszych chęci jest to w pełni możliwe. Czasami rolę mamy i taty musi
pełnić tylko jeden rodzic.
Samotne rodzicielstwo to niekiedy świadomość i przemyślany wybór, jednak w zdecydowanej większości przypadków to konieczność, na którą zarówno
matka jak i ojciec nie są przygotowani. Rola, którą zwykle rodzice dzielą na
dwoje teraz rodzic musi udźwignąć sam. To od samotnego rodzica, jego osobowości i sposobu, w jaki zwykle radzi sobie w trudnych, życiowych sytuacjach
zależy, jak podejdzie do nowego wyzwania. Nie można podejmować problematyki samotnych matek i ojców bez przybliżenia podstawowego terminu jakim jest
rodzina niepełna. Dlatego problem osamotnionego rodzicielstwa zostanie tutaj
przedstawiony w perspektywie rodziny niepełnej.
Analizując terminologię dotyczącą rodzin niepełnych stwierdzamy brak
jednoznacznych określeń. Sytuacja ta jest szczególnie trudna, gdy chodzi o rodziny nietypowe, a wiec także rodziny niepełne.1 E. Kozdrowicz przyjmuje określenie rodziny niepełnej jako struktury, w której matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko bez lub przy ograniczonym udziale współmałżonka(partnera) na
skutek jego stałej lub czasowej nieobecności2.
H. Stasiak wyodrębnia dwa typy rodzin z punktu widzenia ich struktury:
niekompletne, to znaczy takie, które nigdy nie były pełne oraz rodziny zdekompletowane, czyli takie, które w pewnym okresie były kompletne3. Rodzina niepełna- to grupa społeczna, w której jeden rodzic, matka bądź ojciec wypełnia
wszystkie zadania rodzicielskie, mające na celu zarówno zabezpieczenie materialne, jak i prowadzenie domu, wychowywanie dzieci i zabiegi o więzi uczuciowe w rodzinie4; to taka struktura, gdy rodzic opiekuje się dziećmi swoimi lub
współmałżonka zamieszkującymi wspólnie z nim. Rodzina może stać się niepeł-

1

E. Kozdrowicz, Sytuacja dzieci w rodzinie samotnej matki, Warszawa 1989, s.14
Tamże s.14
3
H. Stasiak, Kształty i wnętrza rodziny, Warszawa 1975, s.62)
4
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974, s.80
2
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ną z powodu śmierci współmałżonka, rozwodu, nieformalnego rozejścia się małżonków, urodzenia dziecka pozamałżeńskiego 5.
Rys. 1 Model rodzin niepełnych z uwzględnieniem przyczyn ich powstania (A. Kurzynowski, Rodzina w okresie transformacji systemowej, Warszawa
2001, s. 178)

W prawie polskim spotyka się definicje osoby samotnie wychowującej dziecko, która to osoba, gospodaruje dzieckiem pozostającym pod jej opieką i na jej wyłącznym utrzymaniu, nawet jeśli otrzymuje alimenty; jeden z rodziców albo opiekun
prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osoba, w stosunku do której orzeczono separację lub osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich
albo odbywa karę pozbawienia wolności. Samotne wychowywanie dziecka kończy
się wraz z osiągnięciem przez dziecko samodzielności, śmierci opiekuna lub dziecka
albo zawarcia ponownego małżeństwa przez rodzica.( Ustawa z dnia 26 lipca 1991r
o podatku dochodowym od osób fizycznych)
W Polsce obserwuje się zjawisko zwiększania się liczby rodzin niepełnych6 Na początku lat 90-tych ze związków pozamałżeńskich rodziło się ok. 6-7
%dzieci, zaś w ostatnich latach 18-21%. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy
w miastach- w 2010 wynosił ponad 23%,a na wsi- 17% .
Wśród rozwiedzionych w 2010 roku małżeństw ok. 60 % wychowywało
ponad 52 tys. nieletnich dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Najczęściej (ok. 57%)
przypadków sąd przyznawał opiekę nad dziećmi wyłącznie matce, wyłącznie
ojcu jedynie 4% przypadków, a 36 % rozwiedzionych małżeństw wychowuje
dzieci wspólnie (GUS, Narodowy Spis Powszechny, 2011).
Rodziny samotnych matek i ojców tworzą specyficzny rodzaj struktury, w
której tylko jeden rodzic jest odpowiedzialny za wychowanie dziecka. Na matkę
lub ojca w tym przypadku pada ciężar wszystkich problemów dnia codziennego
5
6
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S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika..., s.328
por. B. Balcerzak- Paradowska 2004

np.: kłopoty wychowawcze, kłopoty zdrowotne dzieci, materialne, pomoc dziecku w jego problemach szkolnych, z rówieśnikami itp. Skutki samotnego macierzyństwa / ojcostwa dotyczą zarówno rodzica jak i jego dziecka
Rodzina samotnej matki określana jest także w literaturze jako związek
„bez partnera”, dom bez męża, rodzina bez ojca, rodzina rozbita i inne. W ostatnich latach liczba dzieci wychowywanych przez samotne matki zwiększyła się.
W takim modelu żyje co 10 rodzina. Dla kobiety taka sytuacja nie musi już być
powodem wstydu, zawierania małżeństwa z „ przymusu”. Obecnie wiele kobiet
decyduje się świadomie na taką rodzinę. Stale zwiększa się liczba kobiet, które
pragną wychowywać dziecko- własne lub zaadoptowane bez udziału partnera, ale
nie jest to sytuacja do końca akceptowana społecznie. Często obarcza się je poczuciem winy, gdy z dzieckiem dzieje się coś złego, mimo, że w rodzinach pełnych występują takie same lub podobne problemy7.
S. Kawula8 podkreśla, że macierzyństwo samotnych matek jest trudną
formą realizacji, mimo, że zostało dziś ono w społeczeństwie w pełni zaakceptowane. Najtrudniejsza życiowo jest jednak sytuacja matek młodocianych (borykająca się z problemami prawnymi np kiedy nie mogą zostać prawnym rodzicem,
bo są niepełnoletnie, uzależnieniem materialnym od innych osób, nieakceptowaniem społecznym wynikającym z posiadania dziecka w młodym wieku). W literaturze przedmiotu wymienia się oprócz przyczyn społecznych- pośrednich (np.
związanych z przemianami ustrojowymi, większą aktywnością zawodową kobiet
itd.), także wiele przyczyn indywidualnych- bezpośrednich powstawania rodzin
samotnej matki ze względu na powód jej samotności9,
W samotnym macierzyństwie wyróżnia się różne kategorie samotnych matek np.:
a) panny – kobiety , które zazwyczaj z wyboru pozostają samotnymi matkami,
b) wdowy- kobiety, które na skutek śmierci straciły współmałżonka,
c) rozwódki- kobiety, które z różnych przyczyn odeszły od mężów np. alkoholizmu męża10.
Inna klasyfikację samotnych matek przedstawiają M. Racław- Markowska, A. Środoń, M. Rymsza (2001). Wyróżniają oni:
a) samotne macierzyństwo z „ wyboru”- tworzą je kobiety w średnim wieku z
wyższym wykształceniem, aktywne na rynku pracy, z pewnym doświadczeniem zawodowym. Są głową rodziny. Zazwyczaj to wdowy i kobiety rozwiedzione.
b) samotne matki z „przypadku”- zazwyczaj tworzą je kobiety młode z
najniższym wykształceniem, bez doświadczenia zawodowego,
c) „nie całkiem” samotne macierzyństwo- są to samotne matki i osoby
trzecie tworzące gospodarstwa domowe (jednorodzinne- wielopokoleniowe lub
wielorodzinne, których członkowie wspólnie zamieszkują i łączą swe dochody).
7

por. S.Kawula 2005, s.113, A.Malec 2004, s.35
tamże, s.113
9
B. Lachowska, Samotne macierzyństwa s.287
10
S. Kawula 2005,s.116
8
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Głowa takiej rodziny jest najczęściej samotna matka. Są to zazwyczaj gospodarstwa dwurodzinne. Prowadzą je zwykle panny i wdowy, czyli kobiety młode,
dojrzałe, wielodzietne i małodzietne11.
Samotne matki znajdują się w gorszej sytuacji socjalnej, bo przede
wszystkim muszą liczyć tylko na własne dochody. Oprócz tego samotna matka
musi samodzielnie podejmować decyzje związane z materialnym zabezpieczeniem rodziny, nauka szkolna dzieci, ich wyborem drogi na szczeblu szkolnym i
zawodowym oraz własna pracą, własną karierą i życiem osobistym. W rodzinach
samotnych matek występuje także problem zagrożenia ubóstwem. Jest ono większe w rodzinach, w których matki posiadają niżesz wykształcenie, żyją w małych
miastach i na wsi12. Na ogół nie maja one perspektywy zmiany statusu swojej
rodziny. Barierami zwiększonej aktywności są sytuacja na rynku pracy, niski
poziom wykształcenia, często też brak możliwości zapewnienia dziecku opieki
na czas pracy dodatkowej lub podjęcia szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji.
Na podstawie badań13 rodzina samotnej matki jest w stanie wypełniać zadania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci w stopniu zaledwie dostatecznym.
Ocenie poddano takie obszary funkcjonowania jak: ochrona zdrowia dziecka,
higiena zdrowotna, zaspokajanie potrzeb materialnych, zapewnienie wykształcenia i zdobycia zawodu, wdrażanie do życia kulturalnego i zawodowego. W rodzinach samotnych matek (tak jak w rodzinach pełnych) występuje znaczne
zróżnicowanie: część matek z przyczyn od siebie niezależnych nie może podołać
tym zadaniom, część wypełnia je bardzo dobrze, a zdecydowana większość dostatecznie i dobrze. Matki, które nie mogą sprostać swym zadaniom często korzystają z pomocy społecznej, rodziny, szkoły, parafii, znajomych.
Dużym problemem dla samotnych matek jest także brak ojca dla ich
dziecka, który powinien być wzorem osobowym mężczyzny, szczególnie w odniesieniu do chłopców.
Ojciec i matka są pierwszymi wzorami męskości i kobiecości, jakie dziecko spotyka. Mając oba wzory osobowe dziecko od rodziców uczy się ról społecznych, które będzie pełnić w przyszłości: mężczyzny i kobiety, męża i żony,
ojca i matki. Dziecko poszukuje nie tylko ciepłej i życzliwej miłości matki, ale
także otwartej, serdecznej i dającej poczucie bezpieczeństwa miłości ojca.
W ostatnim trzydziestoleciu nastąpił wzrost zainteresowania rolą ojca, a
wynika to z wielu przyczyn natury społecznej. Do podstawowych, zdaniem J.
Brągiel14, należy zaliczyć:
1. Wzrost poziomu aspiracji kobiet oraz ich oczekiwań dotyczących życia
pozarodzinnego.
11

szerzej pisze o tym M. Rymsza, red. 2001. s.435
por. B. Balcerzak-Paradowska 2005, s.126
13
B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa 2008, s.224-226
14
J. Brągiel, Samoocena dzieci wychowywanych przez samotnych ojców, [w:] H.
Cudak (red.), „Rocznik Pedagogiki Rodziny”, t. II Piotrków Trybunalski, 1999
12
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2. Upowszechnienie się pracy zawodowej kobiet i zdobywanie niezależności finansowej od męża.
3. Popularyzowanie alternatywnych form życia rodzinnego, takich jak życie w komunach, luźnych związkach czy tez samotne rodzicielstwo. W tej grupie
młodych ludzi zaznaczyło się dosyć silne dążenie mężczyzn-ojców do aktywnego udziału w wychowaniu dzieci.
4. Wzrost zjawiska samotnego ojcostwa podejmowanego świadomie przez
mężczyzn.
5. Upowszechnianie nowych wyników badań nad kształtowaniem reakcji
przywiązania u dziecka, które dowiodły, że niemowlęta mogą przejawiać tę reakcję wobec więcej niż jednej osoby. Drugą osoba, do której dziecko najczęściej się
przywiązuje jest ojciec.
Kontakt psychiczny dziecka z ojcem i działające w tym kontakcie mechanizmy psychiczne naśladownictwa, identyfikacji i modelowania odgrywają bardzo ważną rolę w procesie uczenia się ról rodzicielskich, który zaczyna się już w
bardzo wczesnym dzieciństwie.
Przyczyny samotnego ojcostwa mogą być różne. S. Lachowski15 wymienia następujące: 1- śmierć żony,2- rozwód, 3- separacja- rozłączenie, 4- opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego, 5- stały pobyt matki w szpitalu lub zakładzie opieki społecznej, 6- pozbawienie matki praw rodzicielskich.
W Polsce przyczyny podjęcia przez ojców opieki nad dzieckiem badała A.
Jaworowska16, która wzięł pod uwagę 180 przypadków, w których są przyznał
opiekę nad dziećmi ojcu i 164, w których tę opiekę przyznano matce. Miało to
miejsce w sytuacji rozpadu małżeństwa przez rozwód. W tych przypadkach ojcom przyznano opiekę nad dziećmi, którzy zostali porzuceni przez żony i od
pewnego czasu zajmowali się sami dziećmi oraz tym ojcom, których żony pozostawały wprawdzie w rodzinie, ale faktycznie nie pełniły już roli matki lub pełniły ją w sposób niezadowalający (alkoholiczki, narkomanki).
W innych badaniach, które zostały przeprowadzone przez B. Lachowską i
S. Lachowskiego17 wykazały, że jako motyw podjęcia decyzji o samotnym sprawowaniu opieki nad dziećmi ojcowie najczęściej wymieniają poczucie obowiązku, względy religijne i moralne (43,2%). Motyw ten jest rzadziej wymieniany
przez samotne matki (jedynie przez 12,5%).
Motywem najrzadziej podawanym przez samotnych ojców jest niechęć
lub lęk przed zawarciem ponownego małżeństwa oraz brak odpowiedniego partnera. Powód ten wymienia tylko 14,8 % ojców i aż 1/3 badanych kobiet (13,8%).

15

S. Lachowski, Sytuacja społeczno- ekonomiczna ojców samotnie wychowujących
dzieci, „Problemy rodzinne”, 1984, nr 5
16
A. Jaworowska, Przyczyny samotnego ojcostwa rozwiedzionych mężczyzn, „Psychologia wychowawcza”, 1989, nr 5
17
S. Lachowski, Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci, [w:] T. Kukołowicz (red.), Pomoc rodzinie niepełnej, Sandomierz 1988
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Samotne matki częściej niż samotni ojcowie jako motyw swojego samotnego sprawowania opieki nad dziećmi podają brak innych rozwiązań i poczucie
konieczności (32,2 % matek, 23,9 % ojców). Motywem, który nie różni badanych matek i ojców, jest miłość do dzieci i pragnienie ich dobra ako czynnik,
który zdecydował o samotnym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Także w
badaniach S.Lachowskiego sytuacja materialna samotnych ojców była znacznie
gorsza niż sytuacja rodzin pełnych, ale lepsza od sytuacji samotnych matek.
Większa liczba samotnych ojców niż samotnych matek dysponowała samodzielnym mieszkaniem.
Podobne wyniki badań uzyskała B. Matyjas18, która przeprowadziła w
Kielcach badania wśród samotnych ojców i ich dzieci w wieku 7-15 lat. Wykazała, że sytuacja materialna tych rodzin była ogólnie dobra. Żadna z tych rodzin nie
korzystała z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Samotni ojcowie
bardzo dobrze radzili sobie z posiadanym budżetem rodzinnym
Efektywność spełnianej roli opiekuńczo-wychowawczej przez samotnych
ojców według innego badacza J. Śledzianowskiego19 uzależniona jest od wielu
czynników:
Czynnik
Osobowość

Charakterystyka czynnika
witalność biologiczna, wrażliwość moralna, inteligencja, postawa empatii, otwarcie na ludzi i swiat

wykształcenie

powinno być przygotowaniem zawodowym do pracy, która zapewni utrzymanie
rodziny

klimat intymności uczuciowej

rodzina staje się podporą emocjonalną,
ostoją bezpieczeństwa

Tabela: opracowanie własne
Bardzo ważne jest, niezależnie czy rola opiekuńczo- wychowawczą przypadła
w pełnieniu samej matce, czy samemu ojcowi, aby pamiętać, że wszelkie podejmowane działania wpływają na kształtowanie się osobowości dziecka. Zdaniem M. Ziemskiej20 na tę osobowość ma wpływ środowisko rodzinne. Jak wiadomo, aby mogło
istnieć prawdziwe ‘ciepło domowego ogniska’ relacje między członkami rodziny, ich
wzajemne stosunki muszą być jak najbardziej poprawne. Komunikacja interpersonalna
w rodzinie przejawia się w wykonywaniu różnych czynności np. pielęgnacyjnych.
Mowa tu o okazywanej za pomocą słów i gestów- miłości i trosce. M.Ziemska o po18

B. Matyjas, Wypełanianie zadań opiekuńczo- wychowawczych przez samotnych
ojców, „Problemy Rodziny: 1992, nr 6
19
J. Śledzianowski, Zranione ojcostwo, Kielce 1995
20
M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa, 1973
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stawie rodzicielskiej mówi, że „ jest to tendencja do zachowania się w specyficzny
sposób wobec jakiejś osoby, sytuacji czy problemu, czy ogólniej mówiąc, jakiegoś
przedmiotu, na który jest skierowana. Zatem według M. Ziemskiej21 „ postawa rodzicielska to tendencja do zachowania się w pewien specyficzny sposób w stosunku do
dziecka”. Postawa rodzicielska wyraża się w postaci poglądu rodzica na temat dziecka,
wszelkich działań wystosowanych w kierunku wychowania potomka oraz tego jak
rodzic się zachowuje i wyraża. Zdaniem M.Ziemskiej22 postawa rodzicielska musi być
elastyczna i dostosowana do wieku dziecka tzn. zmieniana wraz z jego rozwojem.
Równie cenna jest także gotowość do współdziałania z dzieckiem, która
polega przede wszystskim na pozostawieniu dziecku pola do własnej inicjatywy i
aktywności. Jest to uzależnione od cech indywidualnych i rozwojowych dziecka .
Wraz z wiekiem, nawiązanymi kontaktami ten zakres „swobody” staje się większy, ale stwarza się w ten sposób możliwość w zakresie samodzielności i wzięcia
odpowiedzialności za własne postępowanie, i podejmowane decyzje.
U samotnego rodzica może rozwinąć się postawa nadmiernej opiekuńczości. Rodzic chce nadmiernie chronić swoje dziecko poprzez: przesadną opiekuńczość, nadmierną pobłażliwość, niedocenienie możliwości dziecka, chronienie go
przed wysiłkiem, rozwiązywanie za niego problemów. Innymi objawami tej postawy może być nadmierna kontrola i troska o dziecko (ograniczenie jego swobody i samodzielności, wścibstwo, lęko dziecko i izolowanie jego). Jednocześnie
rodzic chce spełnić wszystkie kaprysy i życzenia dziecka oraz pozwalają, aby
dziecko „kierowało” rodzicem.
Dlatego wskazana jest taka postawa rodzica, która uwzględni indywidualne predyspozycje i mozliwości dziecka oraz da szansę na prawidłowy rozwój i
odnalezienie swojego miejsca w rodzinie, bez poczucia pustki i osamotnienia.
Na zakończenie warto wspomnieć, że według E.Fromm „ miłość matki
jest szczęściem, jest spokojem, nie trzeba jej zdobywać, nie trzeba na nią zasługiwać”23, ale wraz z wiekiem dziecka coraz większy udział w zapewnieniu miłości i bezpieczeństwa odgrywa rola ojca.
Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebrzebni są matka jak i ojciec, ale
tam gdzie rodzic musi sam podjąć trud wychowania nad dzieckiem, nie musi
oznaczać, że jest w gorszej sytuacji, że nie może zapewnić dziecku szczęśliwego
dzieciństwa i szczęśliwej rodziny. I chociaż miłość ojcowska jest inna od miłości
matki to i tak jest ona źródłem radości i szczęścia dla dziecka. Ważne jest, aby
zarówno ojciec jak i matka pomimo trudnej sytuacji rodzinnej aktywnie uczestniczyli w życiu dziecka dając mu oparcie i poczucie bycia najważniejszym, bo
szczęśliwe dziecko to szczęśliwy dorosły.

21

Tamże, s.32
Tamże, s.32
23
E. Fromm, O sztuce i miłości, Warszawa, 1994
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Streszczenie
Artykuł podejmuje zagadnienie rodziny jako środowiska zagrożonego samotnym rodzicielstwem. Opisano rodzinę jako pierwsze i podstawowe środowisko życia
dziecka, gdzie uczy się ról, które pełnić będzie w życiu dorosłym. Scharakteryzowano rodzinę niepełną tworzącą strukturę, gdy rodzić opiekuje się dziećmi swoimi lub
współmałżonka zamieszkującego wspólnie z nim. Przedstawiono samotne rodzicielstwo z jednej strony jako świadomy wybór, lecz w większości przypadków jako
konieczność, na którą matka i ojciec nie są przygotowani. Wyróżniono typy ojców z
perspektywy wypełniania przez nich ról: pozytywne i negatywne oraz dokonano
różnych klasyfikacji kategorii samotnych matek. Wymieniono rodzaje i przyczyny
niepełności rodziny, którymi mogą być: śmierć współmałżonka, rozwód, urodzenie
dziecka pozamałżeńskiego lub separacja.
Abstract
This article takes up the idea of family as an environment which is endangered by
a single parenthood. It describes family as the first an essential habitat of a child where he
learns rules which will act as an adult. Firstly, the comprehensive family which creates
structure where parent takes care of his or his spouse children and is living with them has
been characterised. Secondly, it presents single parenthood as a choice, but on the other
hand in most cases as the need that mother and father are not prepared for. Moreover, this
article distinguishes two types of fathers from the perspective of caring out their roles:
positive and negative. It effectuates different categories classification of single mothers.
Than the types and causes of family incompleteness are listed, which can include: death
of a spouse, divorce, birth of a child outside of marriage or legal separation.
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Nina Dymkowska (UWM)
Transformacja ról rodzicielskich – fakty i mity
Wprowadzenie
Przyglądając się temu, jak wygląda i funkcjonuję współczesna rodzina nie
trudno dojść do wniosku, że zmiany, które się dokonały i ciągle się dokonują są
widoczne w każdej sferze życia związanej z rodziną. Na współczesną rodzinę
oddziałuję więcej czynników, niż kiedykolwiek w historii. Współcześnie rodzina
w coraz mniejszym stopniu opiera się na wzorze wymuszonym tradycją ,czy
normami prawnymi. Rodzina to już nie tylko związek kobiety i mężczyzny połączonych związkiem małżeńskim i posiadającym dzieci, ale także wiele alternatywnych form nazywanych rodzinami. Szczególnie dobrze widać to w dużych
miastach gdzie także dopuszczalność tego typu form funkcjonowania jest społecznie bardziej akceptowalna i dozwolona. Na kształt teraźniejszych wzorców
funkcjonowania związków między ludźmi i co za tym idzie, także rodzin wpływa
bardzo wiele czynników. Wśród nich chyba należy wymienić ten najważniejszy rządzące światem globalne siły ekonomiczne, które wpływają znacząco na styl
życia, jaki prowadzą współcześni ludzie. Ekonomia wymusza na nas konkretne
cechy takie jak indywidualność i dążenie do autonomii w życiu i w pracy. Powoduje to, że ludzie stają się dla siebie coraz bardziej obcy, osłabia się znaczenie
wspólnoty, wspólnego działania, a także owocuje to osłabieniem albo wręcz zanikiem relacji międzyludzkich. Kultura i ekonomiczność działania wpływają
współcześnie bardziej na rodzinę niż kiedykolwiek wcześniej. Sfera związana z
rodziną staję się naszym prywatnym wyborem, niezależnym od prawa, tradycji
czy wychowania wyniesionego z domu.
Indywidualizm wpływa na relacje międzyludzkie powodując, że bardziej
współcześnie ceni się własne potrzeby i skupienie na sobie, niż kwestie założenia
rodziny. Obserwujemy, że relacje w życiu codziennym stają się luźniejsze i niesformalizowane. Każdy z opisanych wcześniej czynników miał, co jest oczywiste, wpływ na zmiany ról w obrębie funkcjonowania rodziny.
1. Rodzina- jak wyglądała wcześniej?
Intuicyjnie udzielenie odpowiedzi na pytanie i zdefiniowanie pojęcia „rodzina” jest bardzo łatwe. Potoczne jej rozumienie, czyli rodzina to mama, tata i
dziecko/dzieci nader szybko przychodzi nam do głowy, jest czymś niemal bezwiednym. Zagłębiając się jednak i porzucając potoczne myślenie oraz wiedzę
potoczną, uwzględniając wiedzę między innymi z zakresu antropologii czy chociażby wiedzy historycznej i jej perspektywy, zdefiniowanie pojęcia rodziny nie
jest już takie łatwe. Idea rodziny, jej wyobrażenie traci na jednoznaczności, biorąc pod rozwagę wcześniej wymienione aspekty. Nawet współcześni badacze
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rodzin, niejednokrotnie przyznają, że mają problem ze zdefiniowaniem przedmiotu swoich badań1.
Przemiany w sposobie funkcjonowania rodziny doprowadziły do tego, że
współczesnym uczonym zajmującym się ową problematyką coraz trudniej jest
przedstawić jedną, uniwersalną definicję rodziny. Problemy ze zdefiniowaniem
pojęcia „rodzina” wiąże się z tym, że współcześnie funkcjonuje i dopuszczonych
jest, formalnie lub nie, wiele modeli życia uznawanego za rodzinne.
Trudność ze zdefiniowaniem, czym jest rodzina wzrasta w społeczeństwach ujmowanych, jako ponowoczesne. Liczba rozwodów, powiązana z tym
liczba samotnych rodziców, coraz powszechniejsza kohabitacja, upowszechnianie się związków homoseksualnych (w niektórych krajach istnieje przecież możliwość zawarcia małżeństwa przez takie osoby, a także adopcja dzieci) wywołują
wątpliwości co do zakresu definicji rodziny. W różnorakich definicjach rodziny
starającej się wyjść naprzeciw nowym czasom, zawierają w sobie trzy stale występujące elementy : para, dzieci, miejsce zamieszkania 2. Jedną z definicji, która
stara się sprostać zmieniającej się rzeczywistości, została sformułowana przez
Vanier Institute of the Family w Kanadzie i brzmi następująco: Rodzina to jakiekolwiek połączenie dwóch lub więcej osób, które złączone są więzami wynikającymi z umowy wzajemnej z urodzenia lub adopcji, które razem przyjmują odpowiedzialność: 1- za zapewnienie przetrwania oraz opiekę nad członkami grupy;
2- za nowych członków pojawiających się w wyniku realizacji funkcji prokreacyjnej lub adopcyjnej; 3- za socjalizację dzieci; 4- za społeczną kontrolę członków grupy; 5- za produkcję, konsumpcję i dystrybucję dóbr i usług; 6- za zapewnienie emocjonalności i zażyłości”3.. Próby tworzenia i ich problem świadczą o
tym jak płynne i niejednoznaczne są współczesne związki zawierane pomiędzy
ludźmi.
Odwrotna sytuacja miała miejsce jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy dominował model rodziny tak zwanej „tradycyjnej”. Rodzina wedle tego modelu
opierała się między innymi na jasnym i klarownym podziale ról w małżeństwie.
Za rodzinę tradycyjną uznaję się dawną rodzinę feudalną. W Europie w
czasach przed wynalezieniem maszyny parowej, był to model rodziny najbardziej
rozpowszechniony. Dawniej rytm życia rodziny porządkowały pory roku i związana z tym wspólna praca. Pojedynczy człowiek nie miał w ogóle racji bytu,
wszystko opierało się na wspólnotowym działaniu. Rodzina była tą ostoją, która
zapewniała wszystkie potrzebne do życia środki – zarówno w sferze materialnej,
jak i duchowej i kulturowej. Jak piszę o tym brytyjska badaczka Christina Hardyment: „Kiedyś rodzina pozostawała jednocześnie szkołą, źródłem zatrudnienia,
towarzystwem ubezpieczeniowym i domem starców- wszystkim tym połączo1

B. Szacka., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s.378.
Tamże, s.379
3
K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesny świecie, Nomos, Kraków 2002, s.6
2

642

nym w całość4. Pod jednym dachem mieszkało kilka pokoleń rodziny. Wpływ na
to miał także czysto ekonomiczny aspekt, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu
było więcej rąk do pracy w gospodarstwie, które w dawnych czasach było jedynym źródłem utrzymania całej wielopokoleniowej rodziny, które dostarczało
wyżywienia, ubrania i zapasów żywności na okresy, kiedy ziemia nie dawała
plonów. W takich domach ojciec miał ostatnie słowo. To on zarządzał majątkiem
rodziny, odpowiadał za gospodarstwo, sprawy związane z podatkami i sprawami
urzędowymi. Rola ojca wiązała się z autorytetem i poddaniem jego woli. Wiele
tradycyjnych obrządków takich jak na przykład decyzja o ślubie należało do ojca.
W dawnych czasach wiązało się to ze sprawą miedzy innymi łączenia ziemi, a w
przypadku wydawania za mąż córki, kwestia posagu, które zapewnić dziewczynie musiała rodzina. Potencjalne śluby pomiędzy konkretnymi członkami rodzin,
należały do decyzji głowy rodzin, czyli ojców. Ojciec pełnił też rolę autorytetu i
nauczyciela. Jak podkreślają badacze podział na role męskie i kobiece był bardzo
istotny, pozwalał na zachowanie bezpiecznego porządku. Każdy z dorosłych
członków rodziny miał określone zadania. Główne z nich należały oczywiście do
ojca i matki, którzy dysponowali resztą rodziny nadając im obowiązki dostosowane do wieku i aktualnych potrzeb gospodarstwa domowego. Role pomiędzy
małżonkami były odmienne i wyspecjalizowane. Ojciec związany był z rolą instrumentalną, a matka z rolą ekspresyjną. Rola instrumentalna dotyczyła „sprawowania władzy i podejmowania decyzji”5. Była wypełniana przez tego małżonka, który dostarczał rodzinie środków do życia; tradycyjnie był to ojciec/mąż. 6.
Rola ekspresyjna, którą przypisywana była matce polegała na tym, że w rodzinie
to” żona/matka bierze na siebie rolę rodzinną(…), prowadzi dom, opiekuje się
dziećmi oraz stara się, aby potrzeby emocjonalne poszczególnych członków rodziny były zaspokajane”7. Taki model rodziny funkcjonował przez wiele wieków, zanim nastąpiły zmiany w organizacji pracy.
W XIX i XX wieku na kształt i funkcjonowanie rodziny miała wpływ industrializacja. Pociągnęła ona za sobą ogromne procesy urbanizacji i wzmożonej
ruchliwości społecznej nigdy wcześniej nie występujących na taką skalę. Postęp
nauki i oświaty także wpłynął na kształt i wielkość tych procesów. Podstawą tych
przemian było oczywiście wynalezienie i upowszechnienie maszyny parowej
oraz unowocześnienie narzędzi pracy, które pozwoliły na zastąpienie pracy ręcznej na rzecz pracy z wykorzystaniem maszyn. Masowo powstające przedsiębiorstwa przemysłowe wyparły przydomową produkcję, zmieniając ekonomiczne
podstawy życia wielu rodzin preindustrialnych. Rewolucyjne przemiany w dziedzinie techniki pociągnęły za sobą zmiany w podstawie ekonomicznej funkcjo4
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nowania rodziny. Procesy te osłabiły więzi rodzinne, nastąpił rozpad rodzin wielopokoleniowych. Duże rodziny generowały wysokie koszty i nie były ekonomiczne, poza tym nie potrzebowano już tak wielu rąk do pracy, ponieważ gospodarstwa takie jak w czasach feudalnych, nie miały racji przetrwania w takim
kształcie.„Rozwój kapitalizmu podważył rytm życia takich wspólnot i zakwestionował potrzebę ich istnienia”8.
Stopniowo, nie pomijając konfliktów (bo takie zdarzają się zazwyczaj gdy
dochodzi do wyraźnych przemian), zaczął kształtować się nowy model rodziny,
który w XX wieku w krajach rozwiniętych i średnio rozwiniętych określony został terminem „modelem rodziny współczesnej”. Rodziny takie można scharakteryzować w następujący sposób: Podstawową formą istniejącej rodziny jest rodzina mała, czyli dwupokoleniowa; posiada ona oddzielne mieszkanie i prowadzi
odrębne gospodarstwo domowe; obok męża także żona pracuje zawodowo poza
domem; powiązania takiej dwupokoleniowej rodziny z innymi małymi wspólnotami słabną na przykład z sąsiadami; rodzina staję się grupą coraz bardziej intymną. „Wzrasta wewnątrz rodzinna tolerancja i akceptacja wewnątrzrodzinnego,
w tym szczególnie małżeńskiego, egalitaryzmu przy coraz większej wyrozumiałości dla ideologicznych różnic między pokoleniami(..) Większego znaczenia
nabiera interakcja oraz ekspresja osobowości członków rodziny niż dostosowanie
się do wymogów norm i ról rodzinnych”9. Role takie i normy nie są już tak bardzo sztywne i szczegółowo wyznaczone jak w rodzinie tradycyjnej. Zaczynamy
dostrzegać brak dystansu pomiędzy mężem, a żoną, ale także dystans taki skraca
się pomiędzy rodzicami a dziećmi. ”Dzieci zwłaszcza starsze traktowane są po
koleżeńsku”10.
Role męża i żony nie są już tak bardzo wyspecjalizowane jak to miało
miejsce w rodzinach tradycyjnych, gdzie na tym głównie opierał się fundament
funkcjonowania rodziny. „Światy męski i żeński ulegają w rodzinie scaleniu,
unifikacji. Rośnie w rodzinie ranga czynności nieinstrumentalnych, szczególnego
znaczenia nabiera jej funkcja emocjonalna. Więź osobista zyskuje na znaczeniu
w zestawieniu z więzią rzeczową. Rodziny są bardziej konfliktowe niż dawniej i
znacznie bardziej podatne na rozpad”11.
3. Współczesne rodziny: różnorodność i zmiana
Nakreślony wcześniej rys powstania rodziny współczesnej uzupełnić należy jeszcze o ważne informacje. Jak wspomniano we wstępie tej pracy na kształt
rodziny współczesnej mają wpływ także siły ekonomiczne i globalne zmiany na
świecie. Myślę, że warte jest przytoczenie charakterystyki rodziny XXI wieku
zaproponowanej przez Tyszkę, ponieważ pokazuję ona, że rodzina nie żyję w
8
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izolacji. Charakteryzując rodzinę współczesną trzeba także wziąć pod uwagę
globalne okoliczności, ponieważ mają one fundamentalny wpływ na kształt rodziny w obecnych czasach. Zbigniew Tyszka charakteryzuje współczesne społeczeństwo wymieniając jego konstytutywne cechy: „(1) spadek udziału produkcyjnego w gospodarce, (2) znaczny rozrost sektora usług materialnych i niematerialnych, (3) stopniowy zanik pracy fizycznej i powiększanie się obszarów pracy
umysłowej- w tym także wysoko kwalifikowanej, (4) szerokie upowszechnienie
wiedzy na wyższym poziomie, (5) dynamiczny wzrost liczby uczonych oraz instytucji naukowych- wiodąca rola uczonych w rozwoju najważniejszych cech
cywilizacji współczesnej (technika, organizacja pracy i działalności ekonomicznej), coraz bardziej nowoczesna komputeryzacja, postępy informatyki, kształcenie wysokiej klasy profesjonalistów - w tym dla dziedzin ważnych i rozwojowych, (6) dalsza automatyzacja- a szczególnie robotyzacja produkcji, (7) wielokrotne spotęgowanie przepływu informacji w skali społeczeństw globalnych,
także ich makrostruktur i mezostruktur, oraz w skali całego świata (tak zwana
globalna wioska), (8)masowy rozwój ponadpaństwowych instytucji produkcyjnych i wielorakich usługowych torujących drogę międzynarodowej integracji, (9)
ogromne nasilenie ludnościowej ruchliwości przestrzennej stanowiące podstawę
intensywnego zderzenia kultur, (10) dalsze szybkie postępy atomizacji społecznej, (11) radykalna zmiana struktury społeczeństw, (12) dalsza liberalizacja w
wielu sferach regulatorów życia społecznego oraz zmniejszenie stopnia egzekwowania w dziedzinie obyczajowości i moralności- zmniejszenie również w
skali masowej skuteczności oddziaływania w Europie norm religijnych, (13)
wzrost autonomizacji jednostek zarówno w sferze makrostruktur, jak i mezooraz mikrostruktur społecznych, której towarzyszy rozwój idei wolności jednostki i jej samorealizacji-także poza pracą, w innych sferach”12.
Śledząc zmiany ekonomiczno-gospodarcze , zmiany technologii, zmiany
w dziedzinie antykoncepcji i seksualności, zarówno tej dotyczącej mężczyzn jak
i kobiet, można wysnuć wniosek ,że bezsprzecznie przyczyniają się one do modyfikowania modelu funkcjonowania rodziny oraz wyłonienia się nowych wzorców matki i ojca.
Bez wątpienia współczesna rodzina jest inna niż ta „tradycyjna”. Rodzina
w XVI czy XVII wieku pojmowana była jako klan krewnych – bliższych i dalszych i czasami służbę, natomiast rodzina żyjąca w pierwszej połowie XX wieku
to rodzina nuklearna ,czyli mama, tata i dzieci. Jeśli mówimy o rodzinie współczesnej to, coraz większa liczba społeczeństwa dostrzega i potwierdza, że może
ona przybierać wiele form i „o jej założeniu decyduje niekoniecznie zawarcie
związku małżeńskiego, czy przyjście na świat dziecka”13. Można pokusić się o
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stwierdzenie, że „zmiana w społecznym poziomie akceptacji dla różnych form
życia rodzinnego jest tym, co rzeczywiście wyróżnia czasy współczesne”14.
Poniżej krotko przedstawię i omówię nowe formy życia rodzinnego15.
Pierwszym z nich jest związek kohabitacyjny/ konkubinat- najprościej definiując jest to związek, w którym partnerzy żyją bez zawarcia formalnego aktu
małżeństwa. Definicja mówi swoje, a życie weryfikuje działania badaczy. Nie
jest łatwo sklasyfikować konkubinat ,ponieważ na przykład osoby żyjące w konkubinacie mogą uważać, że żyją i funkcjonują jak małżeństwo, z tą różnicą, że
nie posiadają aktu ślubu. Konkubinat może być również rozpatrywany jako,
okres przejściowy tak zwany okres „chodzenia ze sobą”, przed formalnym aktem
zawarcia małżeństwa. Może też być świadomą decyzją, podyktowaną niechęcią
do formalizowania związku. Chyba największym problemem jest jednak określenie ram czasowych, bo nie do końca wiadomo ile czasu powinien trwać związek, żeby można go było nazwać konkubinatem.
Kolejną z form życia rodzinnego jest monoparentalność. Jest to chyba
najdotkliwszy znak naszych czasów. Termin ten jest stosunkowo nowy, wprowadzony alternatywnie za, jak uważają badacze, zbyt pejoratywnie używane pojęcie
„samotny rodzic”, „samotna matka”, „samotny ojciec”. Przecież de facto te osoby wcale nie są samotne, mają wsparcie wśród bliskich, często też pozostają w
nieformalnych związkach. Pojęcie monoparentingu, moim zdaniem, także pozbawia tej stygmatyzacji, z jaką spotykają się rodzice samotnie wychowujący
dzieci, która karze postrzegać rodzica tworzącego rodzinę (on razem z dzieckiem) , jako rodzinę gorszą niż tę z obojgiem rodziców. A przecież rodzić i
dziecko to też rodzina.
Najbardziej kontrowersyjną i dyskusyjną w niektórych kręgach formą rodziny, którą opiszę jest są pary homoseksualne. Są to pary złożone z osób tej
samej płci. Obecnie w wielu krajach osoby takie mają możliwość zawarcia
związku małżeńskiego. Niektóre kraje dopuszczają też możliwość (co budzi największe kontrowersje ) adopcji i wychowywania dzieci. Przyzwolenie dla takich
związków rośnie w ostatnich latach. Chociaż jak zauważają niektórzy badacze „
procent par homoseksualnych w populacjach różnych społeczeństw i to w różnych epokach jest w zasadzie niezmienny”16.
Kolejnym rodzajem rodziny współcześnie występującej jest „rodzina
dwustopniowa”. Termin ten znajdziemy w książce Tomasza Szlendaka i oznacza
sytuacje, kiedy najpierw dwoje ludzi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,
funkcjonuje i traktuje siebie jak małżeństwo, jednak pozostaje w niesformalizowanym związku. Związek formalizują dopiero, kiedy pojawi się potomstwo i jest
to podyktowane tylko tym względem.
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Kolejną dość nietypową formą i rzadziej spotykaną jest DINKS. Termin ten
skrótem od pierwszych liter angielskiej nazwy – Dual Incom No Kids, czyli związek
dwóch osób, często robiących karierę lub zajmujących ważne stanowiska, które
umawiają się, że nie będą mieli dzieci. Związki te są zazwyczaj sformalizowane,
zawierają je ludzie pochłonięci karierą. Zjawisko to trudno oszacować.
Następną formą rodziny wyodrębnioną przez badaczy są tak zwane „kółka
przyjaciół”. Najbardziej rosnącą formą życia rodzinnego jest obecnie tak zwana
rodzina patchworkowa. Upowszechnienie się rozwodów i rozpadzie małżeństw,
powoduje, że ten typ rodzin jest znakiem naszych czasów. Rodzina taka to inaczej zwana –rodzina rekonstruowana, którą tworzą rodzice -każde po rozwodzie i
posiadające z poprzedniego związku dzieci- którzy zawarli związek małżeński i
mają wspólnie dzieci. O ile kiedyś model taki występował np. z powodu śmierci
jednego z małżonków, teraz jest on wynikiem rozwodów.
Ostatnią formą współczesnej formy rodziny są szeroko opisani w literaturze tak zwani single. Przez niektórych nie uznawani za formę rodziny, argumentem jest tu fakt, że mówimy tu o jednej osobie. Jednak ze względu na tak powszechną dziś formę życia wybieraną przez współczesnych ludzi, siłą rzeczy
trzeba pochylić się nad tym zjawiskiem i przyjąć je, jako formę rodziny, bo przecież te osoby nie żyją w odosobnieniu, a często są to osoby niezależne finansowo
i posiadające własne mieszkania.
Przemiany w sferze życia rodzinnego pociągnęły za sobą zmiany w sprawowaniu ról rodzicielskich. Obecnie można mówić o nowych matkach i nowych
ojcach. Wpływ na ich powstanie miały przemiany, o których pisałam we wcześniejszej części niniejszej pracy.
Nowa matka – pojęciem takich określa się współczesne kobiety, które mają
wybór. Mogą wybierać czy chcą posiadać dzieci, a jeśli tak to jaką ich liczbę. Mogą
wybierać pomiędzy karierą, a dzieckiem lub wybrać życie, które pozwala łączyć te
dwa światy. „Rozpowszechnienie tych samych idei (indywidualizmu, partnerstwa,
prawa do wolności i samorealizacji), choć z jednej strony uatrakcyjniło bycie matką
(różne wzory macierzyństwa, prawo do bycia matką niedoskonałą i do pewnej dozy
egoizmu zamiast poświęcania się), z drugiej jednak strony sprawiło, że wychowanie
dzieci jest związane z coraz większą niepewnością i obawami. Spowodowało także,
że macierzyństwo staje się jedną z wielu ról, które może wybrać kobieta, a nie jej
naturalnym powołaniem czy przeznaczeniem”17.
Nowy ojciec – pojęcie wprowadzone dość niedawno przez naukowców
zajmujący się tematem mężczyzny i rodziny. W porównaniu z tym ,co prezentował sobą ojciec sprzed XIX wieku, współczesny ojciec to postać dość skomplikowana i schizofreniczna. „Nowy ojciec nie tylko powinien zapewnić byt rodzinie(lub ewentualnie przyczyniać się do tego na równi z partnerką ), ale także
powinien znaleźć czas i dla dziecka, i dla jego matki”18. Zmianą jest to, że jesz17
18
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cze nigdy nie było takiej społecznej presji wywieranej na ojców, w kwestii stopnia zaangażowania się w wychowanie oraz zbliżenia do własnych dzieci. Nowością jest także fakt zwracania uwagi na to, aby ojciec już od samego momentu
narodzin partycypował w opiece nad dzieckiem, aby mógł jak najszybciej nawiązać więź z własnym dzieckiem i więź ta powinna oparta być na emocjach, uczuciach i wrażliwości ojca na potrzeby nawet bardzo małego dziecka19. Mówienie o
emocjach i uczuciach jest czymś nowym niespotykanym w dotychczasowej historii rodziny. Przełamuje on stereotypowy wizerunek ojca i mężczyzny, nie
okazującego uczyć (kojarzonym przecież z kobiecą naturą), stanowczego, nie
znającego się na wychowaniu dzieci ( stereotypowo cecha ta przypisywana jest
kobietom).
4. Rodzina fakty i mity.
To, co zostało dotychczas przytoczone w niniejszym tekście można bezsprzecznie uznać za fakty. Faktem jest, że rodzina zmieniła i zmienia nadal swój
kształt. Socjologowie, którzy najtrafniej moim zdaniem opisują rzeczywistość
społeczną tych przemian, podkreślają, że nie są w stanie nawet do końca przewidzieć jak będą wyglądały modele rodziny za kilkanaście lat. Może te modele, z
funkcjonujących obecnie, które są większością pośród odsetka związków – jak
chociażby związki kohabitacyjne, zamienią się w inny model, a ten odejdzie w
zapomnienie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku zmierzają te
zmiany, ponieważ wszystko co obserwujemy teraz jest bardzo płynne. To co było
powszechne w przeszłości, teraz jest już nie praktykowane, a to co jest teraz
normą, za kilka lat może już nią wcale nie być.
Podsumowując w współcześnie pojmowanym modelu rodziny występują
następujące zjawisk: (1) znaczny wzrost zatrudnienia kobiet nie tylko z pobudek
ekonomicznych (dążność do ciekawszego życia, samorealizacja), (2) egalitaryzację w małżeństwie i rodzinie, (3) relatywne zmniejszenie wartości dzieci dla rodziców ( dobra konkurencyjne). (4) dyferencję norm i wartości u poszczególnych
członków rodziny- nawzajem w stosunku do siebie, (5) wspieranie przez cywilizację współczesną wartości tradycyjnych- w tym także tradycyjnych wartości
rodzinnych, (6) indywidualizację form aktywności w rodzinie i zainteresowań,
(7) autonomizację członków rodziny, (8) mniejszą spójność i dezintegrację
znacznej części rodzin, (9) wzrost liczby konfliktów małżeńskich i gwałtowny,
lawinowy wzrost liczby rozwodów prowadzący do ich masowości, (10) mniejszy
procent osób pozostających w sformalizowanych związkach małżeńskich, wzrost
procentu osób pozostających w kohabitacji lub w stanie wolnym ( żyjących pojedynczo), (11) patologizację społeczną i psychospołeczną części jednostek, występującą na dość szeroką skalę-mającą istotne reperkusje w życiu rodzinnym
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oraz mająca w znacznej mierze swe źródła w nieprawidłowo ukształtowanych
rodzinach20.
O mitach na temat rodziny piszę w swej książce wybitny socjolog Tomasz
Szlendak. Wymienia on trzy mity 21jakie funkcjonują na temat rodziny.
Pierwszym z nich jest mit o uniwersalności rodziny. Nie wszystkie rodziny są takie same, nie wszystkie funkcjonują tak samo. Jeśli porównamy nasza
rodzinę do tej ,która występuje w statystykach, to dojdziemy do wniosku, że inni
ludzie żyją inaczej niż my, co może doprowadzić do kryzysu w myśleniu zarówno o swojej rodzinie , jak i pojęciu rodziny w ogóle.
Drugi z przyjmowanych mitów na temat rodziny to mit na temat rodzinnej
harmonii. Ten mit z kolei zakłada, że jakieś rodziny są „dobre” a jakieś „złe”. Jak
pisał Lew Tołstoj wszystkie szczęśliwe rodziny są takie same, każda zaś rodzina
nieszczęśliwa jest nieszczęśliwa na swój własny sposób. Analizując poszczególne rodziny łatwo dojdziemy do wniosku, że „wszystkie rodziny są po trochu złe i
po trochu dobre”22 Wywyższanie jednego modelu rodziny, na przykład nuklearnej, gdzie mama gotuje i zajmuje się dziećmi a tata zarabia na utrzymanie domu,
jest nieprawidłowe z punktu widzenia nauki, ponieważ nauka nie powinna tak
upraszczać sprawy.
Trzecim mitem jest mit stabilnej przeszłości rodziny. Jak pokazuje analiza
minionych wieków, nigdy nie było tak, że występował jakiś tak zwany złoty
wiek rodziny. Zawsze występowały jakieś zjawiska, które mąciły dobry wizerunek modelowej rodziny. Jak pisze profesor Szlendak „ Kiedyś wcale nie było
lepiej, dlatego teraz nie może być gorzej.”23
Podsumowanie
Zmiany jakie nastąpiły na świecie na przestrzeni wieków w dziedzinie
pracy, ekonomii i oświaty, pociągnęły za sobą zmiany w obrazie rodziny. Wcześniej nad tym jak funkcjonowała rodzina i jak miała wyglądać, niezbyt się zastanawiano, ponieważ wszystko regulowała rodzinna tradycja i obyczaje. Teraz
„zamiast otrzymywać takie rodziny w spadku od tradycji, musimy budować je
sami ze społecznie dostępnych klocków. Budujemy je z mozołem, a wybór klocków jest po prostu trudny, kiedy nie wiadomo, co wybrać należy, a czego nie
trzeba, co jest ‘dobre’ w zakresie życia rodzinnego, a co złe.”24 Postępująca
zmiana w dziedzinie obyczajowości i funkcjonowania człowieka w społeczeństwie sprawia, że życie według własnego pomysłu jeszcze nigdy chyba nie było
tak proste i akceptowane. Następuje coraz większa izolacja osób i rodzin, indywidualizm wkracza także na łono rodziny. Transformacja, która dokonuje się w
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zakresie funkcjonowania instytucji ojca i matki jest już faktem. Czas pokarze,
czy zmiany te pozytywnie odbiją się na społeczeństwie, czy wręcz przeciwnie.
Streszczenie
Przemiany dokonujące się przez wieki w wielu dziedzinach życia znacząco wpłynęły na obraz rodziny współczesnej. Przemiany w sferze ekonomi, obyczajowości, norm, wartości i ludzkiej seksualności potęgują powstawanie nowych form życia rodzinnego. Artykuł ten śledzi te przemiany i pokazuje jak na
ich tle wpłynęło to współczesne rodzicielstwo.
Summary
Transformations taking place for centuries in many areas of life significantly influenced the image of the modern family. Changes in the sphere of
economy, customs, norms, values and human sexuality heighten the emergence
of new forms of family life. This article traces these transformations and shows
how their background influenced this modern parenting.
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Marzena Dekiel (UMCS)
Komunikacja rodzicielska w sytuacjach trudnych w retrospektywnej
ocenie studentów
Wprowadzenie
Komunikacja, jest tym obszarem funkcjonowania rodziny, który najbardziej determinuje jakość jej funkcjonowania. Jest procesem o wysokim stopniu
złożoności odbywającym się zarówno na poziomie przekazu werbalnego jak i
niewerbalnego i od dawna stanowi przedmiot zainteresowania wielu badaczy.
Niektórzy spośród nich, twierdzą wręcz, że rodzina jako konglomerat wielu zjawisk społecznych, kulturowych, psychospołecznych, psychologicznych czy pedagogicznych, może być postrzegana i ujmowana jako swoisty system komunikacyjny (Jackson, 1965). Wiąże się to z faktem wspólnego zamieszkiwania, częstotliwością i intensywnością zachodzących interakcji osobowych, a także trwałością kontaktów, osadzonych w codziennym funkcjonowaniu każdej rodziny.
Od komunikacji w rodzinie nie można uciec, bowiem nawet długotrwałe milczenie, zawierając w sobie jakiś niewypowiedziany kod, stanowi również pewną
formę komunikacji (Harwas, 2006).
Najważniejszą rolę w tym obszarze funkcjonowania rodziny odgrywają
rodzice, bowiem to oni, w wyniku podejmowanych działań wychowawczych,
ustanawiają wzorce i obowiązujące zasady w zakresie wzajemnego komunikowania się, które dla ich dzieci w przyszłości stanowią fundament pod budowanie
prawidłowych relacji z samym sobą oraz z innymi ludźmi (Grzesiuk, 1979).
1. Rodzina – jako system
Za teoretyczną podstawę podjętych rozważań oraz badań, przyjęłam systemowe ujęcie rodziny, oparte na założeniu, że osoby wchodzące w jej skład
pozostają ze sobą we wzajemnych zależnościach, wynikających z faktu wspólnego zamieszkiwania. Rodzina tworzy zatem: „złożoną, zintegrowaną całość, charakteryzującą się zorganizowanymi wzorami interakcji, które przybierają raczej
cyrkularną niż linearną formę”(Minuchin, 1988, s.8). W systemowym, całościowym spojrzeniu na rodzinę, wszystkie wydarzenia mające w niej miejsce, stanowią wypadkową wzajemnych oddziaływań wszystkich osób, które ją tworzą i
tym samym wchodzą w jej skład. Dzieje się tak dlatego, że każda z tych osób
wywiera wpływ na sposób przeżywania oraz podejmowane działania, pozostałych członków rodziny i jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio w tych wydarzeniach uczestniczy. Można zatem przyjąć, że w tym ujęciu rodziny, stanowi
ona pewną integralną całość i jest czymś więcej niż tylko prostą sumą jej części
składowych. Oznacza to, że na obraz rodziny, jej jakość funkcjonowania składają
się nie tylko role pełnione przez poszczególnych członków rodziny, ale także
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rodzaje więzi jakie pomiędzy nimi się wytwarzają. Każda rodzina tworzy swoisty, niepowtarzalny układ, odrębną całość, w której kształtują się podsystemy,
np.: podsystem małżeński (mąż-żona), rodzicielski (matka - dziecko; ojciec dziecko), podsystem rodzeństwa (relacja: dziecko – dziecko). Zdarzenia mające
miejsce wewnątrz danego podsystemu, oddziałują nie tylko na osoby znajdujące
się w tym podsystemie, ale również na interakcje w pozostałych podsystemach.
Ponadto zwrotnie wywierają one na niego wpływ. Taki charakter wzajemnych
oddziaływań świadczy o cyrkularności w zakresie funkcjonowania rodziny. Zatem przyczynowość należy rozumieć jako proces kołowy, bez dokładnie zarysowanego początku i końca. Przyjęcie systemowego podejścia wobec rodziny implikuje postrzeganie odbywającej się wewnątrz niej komunikacji interpersonalnej, jako procesu o charakterze interakcyjnym, mającym miejsce w szerokim
kontekście relacji między członkami rodziny. Specyfika tych relacji oraz sposób
komunikowania się, wykazują tendencje do powtarzalności, ze względu na stałość przyjętych wzorców zachowań, opartych na zinternalizowanym systemie
wartości.
Owa skłonność rodziny do tworzenia wewnętrznej homeostazy pełni
funkcję ochronną, zwłaszcza w momentach przeżywania sytuacji trudnych, problemowych. Wówczas funkcjonujący w obrębie rodziny, stały podział ról i obowiązków, powtarzanie wzorców komunikowania się, stwarza poczucie bezpieczeństwa, spokoju i stabilizacji, zapobiegając tym samym przed rozpadem czy
dezintegracją rodziny.
2. Wybrane ujęcia „sytuacji trudnej”
Wielu autorów pojęcie sytuacja trudna, określa dość szeroko, odnosząc ją
zarówno do sytuacji, które są przyczyną odczuwania negatywnych reperkusji w
organizmie człowieka, jak i do nieprawidłowych czy wręcz niekorzystnych
zmian w zakresie jego funkcjonowania (Kirenko, 2002). Odwołując się do definicji Marii Tyszkowej (1977, s.12) należałoby sytuację trudną rozumieć jako: „
taki układ zadań (celów), warunków działania i możliwości działającego podmiotu, w jakim naruszona została równowaga między tymi elementami w stopniu
wymagającym nowej koordynacji stosunków podmiotu z otoczeniem, co powoduje przeciążenie systemu psychicznej regulacji i emocje ujemne”. Bardzo często ze
względu na fakt, że przeżywaniu sytuacji trudnych, problemowych towarzyszy
stres, określa się nią również, jako sytuację stresową, pojmowaną wówczas jako:
„sytuację trudną, która doprowadza do zaburzeń procesów regulacji wskutek
przeciążenia układu nerwowego”(Cenin, 1993. s. 19). Można zatem przyjąć, że
sytuacja trudna czy sytuacja stresowa posiadają w sobie, zbliżony ładunek przeżywanych uczuć i emocji. W rzeczywistości określają i odnoszą się do tych samych przeżyć i dlatego mogą być stosowane zamiennie. Podobne stanowisko
prezentuje Tadeusz Tomaszewski (1968, s. 116) definiując: „warunki trudne to
takie warunki, w których zmniejszone są możliwości wykonania zadania, warunki
stresowe to warunki, w których człowiek znajduje się w stanie zagrożenia. W
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konkretnych sytuacjach różnica miedzy warunkami trudnymi i stresowymi może
się zacierać, ponieważ zmniejszona możliwość wykonania zadania może być potraktowana również jako zagrożenie, z drugiej strony – stan stresu zmniejsza
zdolność człowieka do wykonywania zadań i może być traktowany jako subiektywna trudność”
Istotnym jest by połączyć trudność, z potrzebą zdobycia się na wysiłek w
celu wyjścia z impasu związanego z tą sytuacją. Dokładnie tak, ujmuje to podejście - Jarosław Rudniański (1991, s. 7), stwierdzając: „trudna – dlatego, że wymaga dużego, bardzo dużego lub ekstremalnego wysiłku po to, aby stała się łatwa lub przynajmniej łatwiejsza. Chodzi tu przy tym zarówno o wysiłek umysłowy, jak i fizyczny albo parę z nich czy wszystkie łącznie”.
Wśród psychologów przeważają poglądy, iż sytuacje trudne mają miejsce
wówczas, gdy blokowane są określone potrzeby. Do sytuacji niewątpliwie trudnych T. Tomaszewski (1984, s.134) zalicza:
•sytuacje deprywacji - kiedy organizm pozbawiony jest niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania składników.;
• przeciążenia - gdy zakres podjętych zdań przekracza zdolności i
możliwości ich wykonania;
• utrudnienia - gdy podczas realizacji określonych czynności pojawiają
się pewne deficyty związane np. z brakiem danych, formy nacisku, czy próby
przeciwdziałania;
• Zagrożenia - w sytuacjach, gdy pojawia się niebezpieczeństwo utraty
ważnych wartości, jak np. zdrowia, życia, majątku, pozycji zawodowej itd.
Z kolei A. Lewicki wyróżnia dwa rodzaje sytuacji trudnych odnosząc je
do sytuacji zadaniowych, gdzie utrudnieniem jest odnalezienie rozwiązania oraz
do sytuacji trudnych emocjonalnie, wręcz „nie do zniesienia”(za: Kosyrz, 1991).
Zarysowana powyżej problematyka związana z przeżywaniem czy doświadczaniem sytuacji trudnych, problemowych znajduje swoje odbicie w życiu
każdej rodziny. Dbałość o spójność rodziny, która jest jednym z jej priorytetowych zadań, będzie zatem wiązać się z umiejętnością przyjmowania odpowiednich strategii radzenia sobie. Dojrzałe strategie służące rozwiązywaniu problemów, ukierunkowane będą na poszukiwanie rozwiązań satysfakcjonujących
wszystkie strony. Kiedy rodzina w sposób skuteczny radzi sobie z wydarzeniami
trudnymi, stresowymi, wówczas zwiększa się jej spójność oraz poziom wewnętrznej integracji i stabilizacji. Członkowie rodziny udzielając sobie wzajemnego wsparcia umacniają tym samym wzajemne więzi, budują spokój, zadowolenie, harmonię i bezpieczeństwo. Tymczasem w rodzinach, gdzie proces radzenia sobie załamuje się, zaczynają pojawiać się napięcia, alienacja, wzajemna
niechęć, zwiększa się poziom frustracji. Poczucie odpowiedzialności, pełnione
role ulegają zakłóceniom, sprzyjając tym samym tworzeniu się chaosu, destabilizacji czy wręcz kryzysowi. Uwzględniając przyjętą perspektywę systemową,
można stwierdzić, że efektywna rodzina to taka, która w wyniku wypracowanych
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wzorców interakcji umożliwia wykonywanie jej zadań w sposób właściwy i rozwojowy.
Ze względu na fakt, że rodzice odgrywają główną rolę w prawidłowym zarządzaniu zadaniami rodziny, to właśnie na nich ciąży największa odpowiedzialność za jej sposób funkcjonowania. To właśnie od nich oczekuje się posiadania
wysokich kompetencji komunikacyjnych sprzyjających między innymi umiejętności skutecznego porozumiewania się w sytuacjach trudnych, problemowych.
Tworzenie i doświadczanie, właściwej komunikacji budującej poczucie własnej
wartości, jest niezwykle ważne. Stanowi swego rodzaju kapitał, wyposażenie
znajdujące swój wyraz w umiejętności pokonywania sytuacji trudnych, stresowych, kiedy wiara we własne siły i możliwości, koncentracja na zadaniu, a nie
emocjach, odgrywa kluczową rolę.
3. Komunikacja według koncepcji Thomasa Gordona
Złożony obraz uwarunkowań komunikacji w rodzinie ukazuje te obszary,
w których jej prawidłowy przebieg jest zakłócony, bądź ulega całkowitemu zablokowaniu. W przypadku systemu rodzinnego tego rodzaju sytuacje mogą stanowić poważne źródło konfliktów, załamania się wewnętrznej homeostazy, zerwania więzów, a nawet rozpadu rodziny.
Zaproponowana przez Thomasa Gordona koncepcja wywodząca, się z
psychologii humanistycznej stwarza perspektywę podejmowania skutecznych
działań zapobiegających tego rodzaju zagrożeniom. Pedagogia ta, jest sposobem
uzyskiwania porozumienia poprzez podejmowanie takich zachowań komunikacyjnych, które sprzyjają lepszemu rozumieniu partnera interakcji, lepszemu przekazywaniu własnych poglądów, a także lepszemu rozumieniu własnych potrzeb.
Oparta jest na teorii stosunków międzyludzkich, w tym także między dorosłymi a
dziećmi czy młodzieżą, kształtowanych przez język akceptacji vs nieakceptacji i
określana jest - jako metoda wychowania bez porażek lub wychowania bez zwycięzców i pokonanych. Naczelny cel wychowania jest przez autora rozumiany
jako wspieranie rozwoju dziecka wynikającego z jego własnego potencjału, a nie
dążenie do realizacji przyjętych wzorców czy ideałów. To założenie sam Gordon
wyraża słowami: „by wychowanek stał się tym, czym stać się może, choćby to
było bardzo różne od rodziców, albo od przedstawionych mu przez rodziców
wzorów. To jest jego niezbywalne prawo”(Gordon, 1999, s. 272). Realizacji
tego celu ma służyć prawidłowa, skuteczna komunikacja oparta na języku
akceptacji. Jest wiele elementów tak rozumianego sposobu porozumiewania się. Gordon podkreśla i akcentuje trzy najważniejsze, a mianowicie:
1. Czynne(aktywne) słuchanie;
2. Kierowanie komunikatów(wypowiedzi) typu „Ja;
3. Rozwiązywanie problemów i konfliktów metoda „bez porażek” czyli
bez „zwycięzców i pokonanych”.
Każda z tych metod, jak zauważa i podkreśla jej autor wiąże się w sposób
nierozerwalny z przejawianiem postawy akceptacji, życzliwości, zaufania i miło-
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ści, „bez tych postaw metoda będzie brzmiała fałszywie, pusto, mechanicznie i
nieszczerze”(Gordon, 1991, s. 62). Dziecko otrzymując od rodziców jasny przekaz, wyrażony werbalnie bądź niewerbalnie, otrzymuje tym samym siłę do wzrostu, do rozwoju, do przejawiania twórczego, konstruktywnego myślenia, sprzyjającego ujawnianiu się całego potencjału. Używanie w praktyce komunikatów
typu „Ja”, zabezpiecza komunikację i jest krokiem w kierunku porozumiewania
się. Jest nieodłącznym elementem zachowań asertywnych, opartych na byciu w
zgodzie z samym sobą, na zachowaniu autentyczności i uczciwości w wyrażaniu
samego siebie, nie raniąc przy tym uczuć partnera interakcji. Stosowanie komunikatów „Ja” chroni rodziców przed naruszaniem godności dziecka, obrażaniem
go czy poniżaniem, a co najważniejsze nie prowokuje go do przejawiania buntu
czy wręcz agresji. Z kolei umiejętność aktywnego (czynnego) słuchania, sprzyja
rozpoznawaniu, rozumieniu i akceptowaniu, własnych potrzeb, uczuć i emocji, a
także u innych osób. Pomaga również kształtować umiejętność wyrażania samego siebie w sposób odpowiedzialny, jasny i zrozumiały. Trzeci element komunikacji opartej na języku akceptacji to tzw. „metoda sześciu kroków”, służąca pokojowemu rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Fenomen tej metody polega
na zaangażowaniu obu stron konfliktu, a więc rodziców i dzieci, w próbę jego
rozstrzygnięcia, jako pełnoprawnych stron. Wykorzystanie jej w praktyce życia
codziennego, stanowi obopólną korzyść, sprawiając, że każdy z uczestników
interakcji ma poczucie zwycięstwa. W przypadku dzieci, jest to dla nich, ważna
lekcja poglądowa, że oto stały się one partnerami w podjętym dialogu. Rodzi to
poczucie sprawstwa i satysfakcję, że ich uczucia i opinie są równie ważne, skoro
zostały przez rodziców uwzględnione. Stanowi świetną okazję do uczenia dzieci
twórczego myślenia, empatii i odpowiedzialności. O pozytywnych aspektach tej
metody, można by wiele mówić. Ja odniosę się do tych najważniejszych:
•stanowi szansę na znalezienie optymalnego, satysfakcjonującego obie
strony rozwiązania;
•zapewnia mniej wrogości, a więcej zrozumienia i miłości;
•likwiduje potrzebę zastosowania działań opartych na sile i odwoływaniu
się do autorytetu rodziców;
•stwarza szansę na dotarcie do źródła konfliktu;
•daje równe prawa obu stronom uwikłanym w konflikt;
•rozwija u dzieci sprawność myślenia, działania, uczy odpowiedzialności
za podjęte zobowiązania;
•pomaga rodzicom w przyjęciu i zaakceptowaniu perspektywy dziecka;
•uczy respektowania i szacunku dla uczuć, potrzeb i poglądów innych
(Gordon, 1991).
Przeciwieństwem komunikacji opartej na języku akceptacji, jest sposób
komunikowania się, nacechowany językiem nieakceptacji, przyczyniającym się
do jej skutecznego zablokowania. Relacje budowane na języku nieakceptacji
oparte są na ocenach, krytyce, moralizowaniu, kazaniach, osadach, naganach,
nakazach, zakazach i w efekcie zawierają w sobie informacje dla dziecka, że nie
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spełnia oczekiwań rodziców, że nie jest tym, kim być powinno. Taki sposób komunikowania się tłumi, albo wręcz wygasza własną aktywność dziecka, popychając go w kierunku zachowań pasywnych, unikowych, nie sprzyjających rozwiązywaniu sytuacji trudnych, problemowych. Ponadto przyczynia się u dziecka
do kształtowania się w nim, zaniżonego poczucia własnej wartości, a przez to
nieustającej potrzeby poszukiwania akceptacji i wsparcia u innych, ze względu
na brak zaufania do własnej osoby. Opisany przez Thomasa Gordona język nieakceptacji zawiera się w tzw. „brudnej dwunastce”, a mianowicie:
1. Rozkazywanie, zarządzanie, komenderowanie;
2. Ostrzeganie, upominanie, grożenie;
3. Perswadowanie, moralizowanie, kazania;
4. Radzenie, dyktowanie rozwiązania lub robienie propozycji;
5. Wyrzuty, pouczenia lub logiczne argumenty;
6. Osadzanie, krytykowanie, sprzeciwianie się, obwinianie;
7. Chwalenie, aprobowanie;
8. Wymyślanie, ośmieszanie, zawstydzanie;
9. Interpretowanie, analizowanie, diagnozowanie;
10. Uspokajanie, pocieszanie, wyrażanie współczucia;
11. Badanie, wypytywanie, indagowanie;
12. Odciąganie uwagi, rozweselanie, zabawianie (Gordon, 1991, s.45-48).
O komunikacji opartej na tego rodzaju języku można powiedzieć, ze jest
to komunikacja zaburzona i stanowi ona, we wszystkich relacjach, a zwłaszcza
tych, które odnoszą się do rodziców i dzieci skuteczną blokadę oraz w przypadku
dzieci, poważne zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Ze względu na charakter podjętych przeze mnie badań moje rozważania wokół koncepcji Thomasa
Gordona odniosłam tylko do tych aspektów, które są bezpośrednio z nimi związane. Celowo zaakcentowałam dwa rodzaje komunikacji, które jej autor określa
jako: język akceptacji vs nieakceptacji, gdyż zbudowany przeze mnie kwestionariusz, właśnie na tych dwóch jej wymiarach, został oparty.
4. Badania własne
Badaniami objęto osoby będące w okresie wczesnej dorosłości, który charakteryzuje się, intensywnym rozwojem umiejętności dokonywania wglądu we
własne emocje, rozumienia ich i kontrolowania. Ten etap rozwoju nasycony jest
różnorodnością wydarzeń i sytuacji, za które młody człowiek ponosi już osobistą
odpowiedzialność, podejmuje nowe role społeczne, zawodowe i rodzinne. Zmierzając ku dojrzałości, realizuje własne podmiotowe działania odzwierciedlające
często, najważniejsze normy i wartości wyniesione z domu rodzinnego
(J.Trempała,2011).
Na tej niejako nowej „drodze życia”, pamięć przeszłych wydarzeń, w tym,
doświadczanej komunikacji rodzicielskiej jest nadal świeża, a jednocześnie w tej
fazie rozwojowej młody człowiek potrafi już odnieść się z dystansem do prze-
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szłych wydarzeń. To był jeden z głównych czynników, który stanowił asumpt do
podjęcia badań, właśnie wśród przedstawicieli tej grupy wiekowej.
Projektując badania przyjęłam, że ich celem będzie próba ukazania kompetencji komunikacyjnych rodziców według założeń Thomasa Gordona w relacjach z dziećmi, ujawnianych w sytuacjach trudnych, problemowych. Wobec tak
sformułowanego celu, główne problemy badawcze zostały zawarte w pytaniach:
1. Czy istnieją, a jeśli tak, to jakie są różnice pomiędzy doświadczanym
przez studentów sposobem komunikowania się matek i ojców, ujawnianych w
sytuacjach trudnych, problemowych?
2. Czy istnieją, a jeśli tak, to jakie są różnice w ocenach komunikacji
rodzicielskiej matek i ojców dokonywanych przez studentów i studentki?
Badania przeprowadzone zostały na przełomie stycznia i lutego 2014 roku w
Lublinie. Jak wynika z danych umieszczonych w poniższych tabelach, wzięło w nich
udział 93 studentów (w tym: 56 kobiet i 37 mężczyzn), reprezentujących trzy uczelnie: Uniwersytet Medyczny, UMCS oraz Politechnikę Lubelską. Największą grupę
(49,5%) stanowili studenci UMCS. Z deklaracji respondentów wynika, że matki z
wykształceniem średnim (43%) oraz ojcowie z wykształceniem zasadniczym zawodowym (40,9%), tworzą najliczniejsze grupy. Wykształcenie wyższe posiada 32,3%
matek badanych studentów, zaś wśród ojców tylko 12,9 %. Wszyscy badani byli w
przedziale wiekowym od 20-28 roku życia.
Tabela 18. Charakterystyka badanej grupy ze względu na płeć.
Płeć

N

%

kobieta

56

60,2

mężczyzna

37

39,8

Ogółem

93

100,0

Tabela 19. Charakterystyka badanej grupy ze względu na uczelnię.
Uczelnia
Uniwersytet
Medyczny

N

%

12

12,9

Politechnika
Lubelska

35

37,6

UMCS

46

49,5

Ogółem

93

100,0

Tabela 20. Wykształcenie ojców badanych studentów.
ojciec
wykształcenie
podstawowe
zasadnicze
zawodowe

N

%

4

4,3

39

41,9
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średnie
wyższe
Ogółem

38
12
93

40,9
12,9
100,0

Tabela 21. Wykształcenie matek badanych studentów.
matka
wykształcenie
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe
Ogółem

N

%

3

3,2

20
40
30
93

21,5
43,0
32,3
100,0

5. Analiza wyników badań
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej przy pomocy pakietu statystycznego SPSS 20,0. Dla każdej zmiennej normalność rozkładu weryfikowano za pomocą testu W Shapiro – Wilka. Do sprawdzenia istotności różnic
pomiędzy średnimi wynikami w zakresie komunikacji matek i ojców, ze względu
na odbiegające od normalnego rozkłady zmiennych, do analizy zastosowano
nieparametryczny test Wilcoxona.
Tabela 22. Różnice w komunikowaniu się matek i ojców badanych studentów.
Język
nieakceptacji
vs akceptacji
j.n. blokada 1

N

M

SD

M

SD

93

3,88

1,641

4,02

j.n. blokada 2

93

3,97

1,638

j.n. blokada 3

93

4,17

1,633

j.n. blokada 4
j.n. blokada 5
j.n. blokada 6
j.n. blokada 7
j.n. blokada 8
j.n. blokada 9
j.n. blokada 10
j.n. blokada 11
j.n. blokada 12
j. akceptacji 1
j. akceptacji 2
j. akceptacji 3
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ojcowie

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

4,32
5,14
3,44
5,01
5,01
3,61
4,84
3,63
3,86
12,90
6,38
7,46

matki

1,438
2,329
1,564
1,625
2,169
1,504
1,469
1,699
1,442
3,464
1,899
2,277

Z

p

1,574

-0,541

n.i.

4,01

1,500

-0,257

n.i.

4,61

1,595

-2,542

4,58
5,59
3,39
5,39
5,35
3,86
5,56
3,90
4,01
14,74
7,83
8,33

1,297
2,521
1,595
1,368
1,915
1,571
1,543
1,533
1,507
3,172
1,827
2,267

,011

-1,774

b

n.i.

-2,015

b

,044

-,175

c

n.i.

-2,751

b

,006

-1,817

b

n.i.

-1,974

b

,048

-4,922

b

,000

-1,795

b

n.i.

-1,335

b

n.i.

-5,737

b

,000

-5,625

b

,000

-4,123

b

,000

Analiza testem znaków rangowych Wilcoxona wykazała, że istnieją istotne statystycznie różnice pomiędzy komunikacją rodzicielską matek i ojców i
dotyczą one:
W zakresie języka nieakceptacji: blokada 3 ( Z=2,54; p<0,01), blokada 5
(Z=2,01;p<0,04), blokada 7 (Z=2,75; p<0,01), blokada 9 (Z=1,97; p<0,04), blokada 10 (Z= 4,92; p<0,01). Natomiast w zakresie stosowanego języka akceptacji, różnice istotne statystycznie (p<0,01) wystąpiły we wszystkich przypadkach.
Do sprawdzenia istotności różnic pomiędzy retrospektywną oceną komunikacji rodzicielskiej matek i ojców, dokonywaną przez studentów i studentki,
zastosowano w zależności od badanej zmiennej - test T-studenta - w przypadku
stwierdzenia rozkładu wyników zbliżonego do normalnego oraz test U Manna –
Whitney’a - w sytuacji odbiegającego od normalnego, rozkładu wyników badanej zmiennej.
Tabela 23. Komunikacja ojców w retrospektywnej ocenie studentów.
Komunikacja
ojców
w retrospektywnej ocenie
studentów
j.n.
kobieta
blokada1mężczyzna
ojciec
j.n.
kobieta
blokada2mężczyzna
ojciec
j.n.
kobieta
blokada3mężczyzna
ojciec
j.n.
kobieta
blokada4mężczyzna
ojciec
j.n.
kobieta
blokada5mężczyzna
ojciec
j.n.
kobieta
blokada6mężczyzna
ojciec
j.n.
kobieta
blokada7mężczyzna
ojciec
j.n.
kobieta
blokada8mężczyzna
ojciec
j.n.
kobieta
blokada9mężczyzna
ojciec
j.n.

kobieta

N

M

SD

56

3,71

1,637

37

4,14

1,636

56

3,77

1,684

37

4,27

1,539

56

3,91

1,632

37

4,57

1,573

56

4,09

1,443

37

4,68

1,375

56

5,00

2,280

37

5,35

2,418

56

3,32

1,527

37

3,62

1,622

56

4,93

1,715

37

5,14

1,494

56

4,73

2,004

37

5,43

2,363

56

3,38

1,421

37

3,97

1,572

56

5,07

1,248

t/U

p

861,000

n.i.

828,500

n.i.

770,500

,034

804,000

n.i.

936,000

n.i.

910,500

n.i.

938,000

n.i.

857,000

n.i.

784,000

,042

766,500

,031
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blokada10
ojciec
j.n.
blokada11
ojciec
j.n.
blokada12
ojciec

-

mężczyzna

37

4,49

1,710

kobieta

56

3,45

1,583

mężczyzna

37

3,92

1,847

kobieta

56

4,02

1,471

mężczyzna

37

3,62

1,381

j.akceptacji
1-ojciec

kobieta

56

13,25

3,614

mężczyzna

37

12,38

3,200

j.akceptacji
2-ojciec

kobieta

56

6,50

2,027

mężczyzna

37

6,19

1,697

kobieta
mężcz
yzna

56

7,45

2,207

j.akceptacji
3-ojciec
1

-

-

test t-Studenta

3
7

7
,49

880,000

n.i.

854,000

n.i.

1,1901

n.i

959,500

n.i.

-,0831

n.i.

2,4
11

Tabela 24. Komunikacja matek w retrospektywnej ocenie studentów.
Komunikacja
matek
w
retrospektywnej
ocenie
studentów
j.n.
kobieta
blokada1mężczyzna
matka
j.n.
kobieta
blokada2mężczyzna
matka
j.n.
kobieta
blokada3mężczyzna
matka
j.n.
kobieta
blokada4mężczyzna
matka
j.n.
kobieta
blokada5mężczyzna
matka
j.n.
kobieta
blokada6mężczyzna
matka
j.n.
kobieta
blokada7mężczyzna
matka
j.n.
kobieta
blokada8mężczyzna
matka
j.n.
kobieta
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N

M

SD

U

p

56

3,93

1,736

864,000

n.i.

37

4,16

1,302

56

3,86

1,482

871,000

n.i.

37

4,24

1,517

56

4,36

1,612

769,500

,033

37

5,00

1,509

56

4,45

1,347

891,000

n.i.

37

4,78

1,205

56

5,45

2,621

904,500

n.i.

37

5,81

2,379

56

3,29

1,604

903,000

n.i.

37

3,54

1,592

56

5,43

1,475

985,500

n.i.

37

5,32

1,203

56

5,20

1,995

867,500

n.i.

37

5,59

1,787

56

3,70

1,662

819,000

n.i.

blokada9matka
j.n.
blokada10matka
j.n.
blokada11matka
j.n.
blokada12matka

mężczyzna

37

4,11

1,410

kobieta

56

5,79

1,436

mężczyzna

37

5,22

1,652

kobieta

56

3,75

1,505

mężczyzna

37

4,14

1,566

kobieta

56

4,07

1,536

mężczyzna

37

3,92

1,479

j.akceptacji
1-matka

kobieta

56

15,16

3,257

mężczyzna

37

14,11

2,970

j.akceptacji
2-matka

kobieta

56

8,00

2,027

mężczyzna

37

7,57

1,463

j.akceptacji
3-matka

kobieta

56

8,52

2,264

mężczyzna

37

8,05

2,272

836,000

n.i.

875,500

n.i.

980,000

n.i.

795,500

,057

888,500

n.i.

913,500

n.i.

Analiza testem T-studenta dla prób niezależnych, nie wykazała istotnych
statystycznie różnic w ocenie sposobu komunikowania się ojców, dokonanej
przez studentów i studentki, zaś analiza testem rangowym U Manna-Whitney’a
dla grup niezależnych, wykazała istotne statystycznie różnice w ocenach dokonywanych przez studentów i studentki w zakresie sposobu komunikowania się
ojców i dotyczyły one języka nieakceptacji: blokada 3 (U= 770,50; p<0,03),
blokady 9 (U= 784, 00; p<0,04) i blokady 10 (U=766,50; p<0,03).
Natomiast analiza tym samym testem odnosząca się tym razem do różnic
w zakresie ocen komunikacji matek , dokonywanych przez studentów i studentki
wykazała, że różnice istotne statystycznie dotyczą: języka nieakceptacji – blokada 3 (U= 769,50; p<0,03) oraz języka akceptacji – aktywne (czynne) słuchanie (U = 795,50; p<0,05).
Wnioski
Uzyskane wyniki badań skłaniają do sformułowania wniosków dotyczących zaproponowanej w tytule niniejszego artykułu problematyki, związanej z
retrospektywną oceną komunikacji rodzicielskiej w sytuacjach trudnych, problemowych, dokonaną przez studentów.
Problemy główne - związane z celem podjętych badań, zawarte zostały w
poniższych pytaniach:
1. Czy istnieją, a jeśli tak, to jakie są różnice pomiędzy doświadczanym
przez studentów sposobem komunikowania się matek i ojców, ujawnianych w
sytuacjach trudnych, problemowych?
2. Czy istnieją, a jeśli tak, to jakie są różnice w ocenach komunikacji
rodzicielskiej matek i ojców dokonywanych przez studentów i studentki?
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Obraz komunikacji rodzicielskiej, jaki wyłonił się w wyniku przeprowadzonych przeze mnie badań - ukazuje, że istnieją istotne różnice pomiędzy sposobem komunikowania się matek i ojców w relacjach z dziećmi, ujawnianych w
sytuacjach trudnych, problemowych.
Według ocen dokonanych przez respondentów wynika, że ojcowie rzadziej stosują metody perswazyjne i moralizujące niż matki, które z kolei są bardziej skłonne do nieprawidłowego chwalenia, aprobowania wskazanych zachowań, pocieszania i uspokajania, ale również robienia wyrzutów, analizowania i
diagnozowania. Każda z tych metod nie sprzyja budowaniu prawidłowej komunikacji i w zastosowanym przez Thomasa Gordona podziale, zalicza się do tzw.
„brudnej dwunastki”, czyli metod opartych na języku nieakceptacji. Ponadto,
każda z nich obok przekazu jawnego, posiada w sobie również, przekaz ukryty.
Jeśli rodzice w relacjach z dziećmi stosują metody oparte na perswazji i moralizowaniu, wówczas tak naprawdę informują go, że akceptacja z ich strony jest
możliwa tylko i wyłącznie, w przypadku całkowitego podporządkowania się ich
wymogom i oczekiwaniom. Robienie wyrzutów, ciągłe pouczanie, mówi z kolei
dziecku, że nie można na nim polegać, że sprawia zawód. Nieprawidłowe chwalenie, aprobata, pocieszanie, uspokajanie to tylko pozory, za którymi kryje się
bagatelizowanie uczuć dziecka oraz jego potrzeb. W konsekwencji takie metody
skutecznie zaburzają i blokują komunikację.
W przypadku stosowania komunikacji opartej na języku akceptacji, (ujętym w trzech aspektach: aktywne (czynne) słuchanie; wypowiedzi (komunikaty)
typu „Ja” oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów - metodą bez zwycięzców
i pokonanych) , matki w opinii badanych studentów, zdecydowanie przewyższają
ojców. Oznacza to, że matki bardziej niż ojcowie potrafią wyrażać swoje poglądy
i uczucia w sposób akceptowany, bez agresji, przyznając tym samym dziecku
prawo do własnych wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Starają się
poprzez przejawianie postawy otwartości, autentyczności i akceptacji, zwiększać
u dziecka poczucie własnej wartości, podmiotowości oraz odwagi w wyrażaniu
własnych oczekiwań i potrzeb. W efekcie posługiwanie się językiem akceptacji
buduje atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, pozytywne wzajemne relacje i niewątpliwie sprzyja konstruktywnemu rozwiązywaniu sytuacji trudnych problemowych.
W uzyskanym obrazie komunikacji rodzicielskiej ujawniły się również
istotne różnice pomiędzy sposobem oceniania studentów i studentek, doświadczanej przez nich komunikacji ze strony matek i ojców, w sytuacjach trudnych,
problemowych. Różnice w tych ocenach pokazały, że studentki postrzegają ojców jako bardziej chętnych do wyrażania wobec nich takich metod jak: uspokajanie i pocieszanie, niż wobec studentów. Oni natomiast uznali, iż ojcowie wobec
nich częściej stosowali metody oparte na moralizowaniu, analizowaniu, interpretowaniu oraz perswazji. Obie metody tworzą język nieakceptacji, nie sprzyjający
rozwiązywaniu sytuacji trudnych, problemowych. Każda z nich jest ukrytym
przekazem dla dziecka, że punkt widzenia rodziców jest ważniejszy, że aprobata
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i poparcie z ich strony jest uzależnione od podporządkowania się ich woli, a takie
„zawoalowane” metody, jak uspokajanie czy pocieszanie, w istocie służą odwróceniu uwagi i przejęciu kontroli. Jakie miejsce znajdują wówczas nie wyrażone
potrzeby i uczucia dziecka…?
Synowie ocenili, że zdecydowanie częściej, w sytuacjach trudnych doświadczali od matek, metod opartych na moralizowaniu. Dziewczęta zaś, bardziej niż synowie były słuchane i rozumiane przez matki. O ile sytuacja synów
przy tego rodzaju metodzie była znacznie gorsza, niż córek, o tyle doświadczanie
tej formy komunikacji nie przynosiło pozytywnych korzyści, żadnej ze stron.
Zarówno córki jak i synowie mogli liczyć na akceptację ich matek, w sytuacji,
gdy spełnią jej oczekiwania. Niewątpliwą natomiast korzyść odniosły córki, którym matki, bardziej niż synom dawały szanse na wysłuchanie ich, zrozumienie i
akceptację. Taka forma komunikowania się sprzyja wyrażeniu nagromadzonych
uczuć, uspokojeniu i uwolnieniu od napięć emocjonalnych. Buduje atmosferę
zaufania, wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa. Może stanowić dobry grunt
pod kształtowanie takich cech osobowych u dziecka, jak: wysokie poczucie własnej wartości, kreatywność, odpowiedzialność oraz twórcze myślenie, niezbędne
do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dlaczego zatem matki, w mniejszym
stopniu wobec synów, okazują chęć do podjęcia dialogu odzwierciedlającego ich
zaangażowanie w słuchanie i rozumienie? Przyczyn może być wiele. Na przykład stereotypowe, bardziej surowe podejście do roli chłopca, od którego zazwyczaj oczekuje się raczej koncentracji na zadaniu, bez okazywania emocji. Stawia
mu się wyższe wymagania i bardziej dyscyplinuje.
Reasumując, komunikowanie się w rodzinie, jest niezwykle interesującym
i znaczącym zarówno z poznawczego jak i praktycznego punktu widzenia - wymiarem funkcjonowania rodziny. Zarysowana przeze mnie problematyka, jest
tylko odzwierciedleniem małego fragmentu badanej rzeczywistości i dlatego w
mojej ocenie powinna podlegać dalszym, bardziej pogłębionym eksploracjom
badawczym. Biorąc pod uwagę fakt, jak wiele informacji zawartych jest w sposobie komunikowania się (wiedza umiejętności, postawy, cechy osobowości), to
dbałość o jej prawidłowy przebieg, zwłaszcza w rodzinie, powinna stawiać ją na
pozycji zadań priorytetowych. Badana przez mnie przestrzeń pomiędzy rodzicami a dziećmi pokazała, że wymaga ona stałej troski i doskonalenia. Może się to
odbywać poprzez szerzenie kultury pedagogicznej, by kształtować świadomych,
refleksyjnych rodziców, ponoszących pełną odpowiedzialność za rozwój ich
dzieci. Te atrybuty rodziców, niewątpliwie znajdują swój wyraz w prawidłowym
sposobie komunikowania się z dziećmi, polegającym nie na mówieniu, ale na
rozmawianiu.
Streszczenie
Jednym z najważniejszych determinantów funkcjonowania rodziny, jest
jakość wzajemnej komunikacji. Ze względu na fakt, wspólnego zamieszkiwania,
intensywność interakcji osobowych, częstość i trwałość kontaktów, można
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stwierdzić, że od komunikacji w rodzinie nie można uciec. Najważniejszą rolę w
tym obszarze funkcjonowania odgrywają rodzice, bowiem to właśnie oni, w podejmowanym codziennym dialogu, tworzą podstawowe, zasady i wzorce komunikowania się z samym sobą i z innymi. W prezentowanych wynikach badań
przedstawiam jakość kompetencji komunikacyjnych rodziców, według założeń
Thomasa Gordona, ujawnianych w sytuacjach trudnych problemowych.
Abstract
One of the main determinants of family functioning is the quality of mutual communication. By reasonof cohabitation, personal interaction intensity,
frequency and durability of contacts, it can be concluded that in family
communication must exist. In this area, parents play the most important
role,because it is they who, in everyday dialogue, form basic principles and
patterns of communication with oneself and with others. The results from my
study show the quality of parents’ communication skills, according to the
principles of Thomas Gordon, disclosed in difficult and problematic situations.
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Grażyna Aondo-Akaa (UWM)
Kształtowanie wewnętrznego poczucia kontroli zadaniem dla rodzin osób
niepełnosprawnych
Bezpośrednie zainteresowanie tematem rozpoczęło się od dokonanych
przeze mnie obserwacji. Mianowicie, wśród osób niepełnosprawnych, z którymi
pracuję, właściwie gołym okiem dawało zauważyć się dwa typy zachowania.
Pierwszą grupę stanowiły osoby aktywne, zadowolone z życia, akceptujące siebie, rozwijające się na wielu płaszczyznach i określające siebie jako szczęśliwych. Druga grupa natomiast stanowiła niejako ich przeciwieństwo – osoby te
były często bardzo niezadowolone ze wszystkiego, narzekały na otoczenie, nie
widziały możliwości dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu.
Ciekawość naukowa nie pozwoliła mi nie szukać przyczyn takiego stanu
rzeczy. Odpowiedź na wiele pytań zawarła się w teorii umiejscowienia poczucia
kontroli sformułowanej przez J. Rottera w ramach teorii społecznego uczenia się.
Teoria poczucia kontroli odnosi się do sposobu, w jaki człowiek traktuje spotykające go powodzenia i niepowodzenia, które są dla niego wzmocnieniami – pozytywnymi bądź negatywnymi (Krasowicz, Kurzyp – Wojnarska, 1987). Jeżeli traktuje
je jako skutki własnych działań i włożonego wysiłku, oznacza to, iż cechuje się wewnętrznym poczuciem kontroli. Natomiast zewnętrzne poczucie kontroli właściwe
jest człowiekowi, który traktuje spotykające go powodzenia i niepowodzenia jako
wynik czynników zewnętrznych, takich jak działania innych ludzi, szczęście, los,
przypadek bądź cechy charakterystyczne dla konkretnej sytuacji (Rotter, 1966). Sądzi on, iż nie ma związku z daną sytuacją a jego zachowaniem w tej sytuacji (Drwal,
1978). Autor tej teorii uważa, że zachowania jednostki są zdeterminowane również
przez oczekiwanie jednostki względem ich wystąpienia (Drwal, 1979). Dzięki
wzmocnieniom występującym po instrumentalnych zachowaniach, człowiek nabywa
przekonania, iż w przyszłości podobne wzmocnienia również wystąpią (Drwal,
1978). Poczucie kontroli jest bardzo ważnym determinantem, warunkującym poznawcze oraz społeczne funkcjonowanie człowieka. Czynnik ten jest w dużej mierze
ukształtowany już koło siódmego roku życia (Szmigielska 2008). Jest on trwały i
zgeneralizowany (Drwal, 1979).
Poczucie kontroli jest zmienną, dzięki której można dokonać opisu oraz
przewidzieć ludzkie zachowania. Jest bardzo istotna przy ich wyjaśnianiu (Krasowicz, Kurzyp – Wojnarska, 1987). Nawiązuje ona do sposobu, w jaki człowiek
ujmuje zależność pomiędzy swoim zachowaniem, a rezultatami, jakie ono przynosi (Szmigielska, 1995).
J. B. Rotter (1966) traktuje poczucie kontroli jako właściwość umiejscowioną na kontinuum od poczucia kontroli zewnętrznego do wewnętrznego. W
dużej mierze zależy ono od subiektywnej percepcji wydarzeń, które spotykają
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jednostkę. Badania wykazują, iż wewnętrzne poczucie kontroli należy uznać za
dużo bardziej pożądane niż zewnętrzne (Krasowicz, Kurzyp – Wojnarska, 1987)
Wykazuje się korelację pomiędzy wewnętrznym poczuciem kontroli a postawą akceptacji ze strony rodziców dziecka, postawą dopuszczającą samodzielność i niezależność, udzielaniem rad i wskazówek, przewagą nagradzania nad
karaniem, ciepłymi i ochraniającymi zachowaniami. Można także dostrzec związek wewnętrznego poczucia kontroli z postawą opiekuńczą, ochraniającą, kochającą i pozytywnie zaangażowaną. Zewnętrzne poczucie kontroli natomiast wiąże
się z takimi postawami rodzicielskimi jak odrzucająca, unikająca, wymagająca,
przypadkowa, zaniedbująca, postawa wrogiego nadzoru, rozluźnionej dyscypliny, niekonsekwentnej dyscypliny oraz nadmiernej kontroli. Częściej występuje
także u dzieci wychowujących się w niepełnych rodzinach (Krasowicz, Kurzyp –
Wojnarska, 1987).
Istnieją także badania, które wskazują na powiązania poczucia umiejscowienia kontroli z miejscem dziecka w rodzinie – wewnętrzne poczucie kontroli
częściej cechuje dzieci najstarsze oraz jedynaków, zaś poczucie kontroli zewnętrzne częściej występuje u dzieci najmłodszych, przy czym prawidłowość ta
dotyczy rodzin, które posiadają więcej niż troje dzieci (Szmigielska, 2008). Do
czynników modyfikujących umiejscowienie poczucia kontroli należą również
status socjoekonomiczny rodziny, metody nauczania i wychowania stosowane
względem dziecka oraz przekonania kulturowe (Krasowicz, Kurzyp – Wojnarska, 1987).
Duży wpływ na ukształtowanie się wewnętrznego poczucia kontroli ma
zachowanie rodziców dziecka, sposób, w jaki dziecko odbiera domową atmosferę oraz spójność doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego. Dodatkowo,
znaczenie przypisuje się także momentowi rozpoczęcia treningu samodzielności
– nie może on przypadać zbyt wcześnie ani zbyt późno. Oczekiwanie od dziecka
samodzielności pozwala dziecku nauczyć się działania w różnych sytuacjach,
dzięki czemu może nabrać zaufania do siebie oraz kształtować przekonanie o
tym, że ma ono kontrolę nad następstwami zdarzeń. Pozytywne wzmocnienia
oraz brak kar fizycznych rozwija odpowiedzialność za spotykające dziecko sytuacje, zarówno pozytywne – sukcesy, jak i negatywne - niepowodzenia (Krasowicz, Kurzyp – Wojnarska, 1987).
Badania przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży wykazują, iż wewnętrzne poczucie kontroli pozytywnie wpływa na poziom osiągnięć szkolnych,
natomiast zewnętrzne poczucie kontroli cechuje dzieci, które przejawiają specjalne trudności w nauce (Szmigielska, 2008).
Osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli charakteryzuje większa inicjatywa, wytrwałość, opanowanie, mniejsza lękliwość, lepsza pamięć, żywsze zainteresowania, większa samodzielność, pewność siebie w działaniu w porównaniu
z osobami o zewnętrznym poczuciu kontroli. Przewaga w ich funkcjonowaniu
opiera się między innymi na większej wrażliwości na informacje, aktywnym
poszukiwaniu informacji, wielowymiarowości spostrzegania, uczeniu się na wła-
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snych doświadczeniach, większym realizmie, wyższej motywacji osiągnięć, stosowaniem skuteczniejszych strategii rozwiązywania problemów oraz skuteczniejszym zwalczaniu stresu. Dla osób o wewnętrznym poczuciu kontroli charakterystyczne jest też wykazywanie mniejszej ilości symptomów niedostosowania
społecznego oraz neurotyczności (Krasowicz, Kurzyp – Wojnarska, 1987).
Pierwszym narzędziem, opracowanym do pomiaru poczucia kontroli, była
skala I – E, autorstwa J. B. Rottera. Przeznaczona jest ona do badania osób dorosłych, stała się także podstawą do opracowania kolejnych narzędzi, w tym także
służących do badania dzieci (Szmigielska, 1995). Skala I – E składa się z 29 par zdań
z wymuszonym wyborem, z których 23 to wybory diagnostyczne, 6 zaś buforowe.
Badany wybiera zdanie, które jest bliższe jego poglądom. W skali tej często opisuje
się podskale czynnikowe, takie jak „Kontrola Systemu”, „Kontrola Osobista” czy
Ideologia Kontroli” (Drwal, 1979). Jest ona jednak nieodpowiednia do badania dzieci oraz osób dorosłych bez średniego wykształcenia (Drwal, 1978).
B. Szmigielska (1994) opracowała Skalę Poczucia Kontroli Dzieci Przedszkolnych – SPK – DP. Jest to skala, która obejmuje doświadczenia nieodległe
dziecku i dotyczy problemów, które nie przekraczają możliwości rozwojowych
dziecka w wieku przedszkolnym. Składa się z 18 twierdzeń, w których dziecko
podejmuje decyzję, czy dana sytuacja była wynikiem jego działania, czy działania czynników zewnętrznych. Skala ta pozwala na ocenę wyborów dziecka zarówno w sytuacjach sukcesu, jak i porażek, a także jakie czynniki mają wpływ na
podjętą decyzję. Badania prowadzone tym narzędziem wykazały, że młodsze
dzieci sobie przypisują sukcesy, natomiast czynnikom zewnętrznym niepowodzenia. Wśród starszych dzieci tendencja ta zmienia się w kierunku przypisywania sobie zarówno sukcesów, jak i porażek.
W oparciu o teorię umiejscowienia poczucia kontroli przeprowadzono badania wśród osób niepełnosprawnych (23 osoby) oraz wśród osób pełnosprawnych (23 osoby, grupa pełniąca funkcję grupy kontrolnej). W badaniach wykorzystano kwestionariusz Delta opracowany przez R. Drwala, będący adaptacją
oryginalnego kwestionariusza J. Rottera Kwestionariusz ten składa się z 24 zdań
twierdzących wymagających odpowiedzi „prawda – fałsz”. 14 z tych twierdzeń
to twierdzenia diagnostyczne, pozostałe 10 to „skala kłamstwa”, mająca na celu
określenie podatności badanych na zmienną aprobaty społecznej. Jest rzetelnym i
trafnym narzędziem do pomiaru poczucia kontroli (Drwal, 1979).
W badaniu wykorzystano także Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS) autorstwa
E. Dienera i współpracowników, zaadaptowaną przez Z. Jurczyńskiego (Jurczyński,
2001). Skala ta zawiera 5 twierdzeń, odnoszących się do zadowolenia z własnego
życia, życiowych warunków oraz realizacji istotnych życiowych planów jednostki.
Badany na 7 – stopniowej skali zaznacza, w jakim stopniu zgadza się z poszczególnymi twierdzeniami. Poproszono także badanych o dokonanie ogólnej oceny swojego zadowolenia z życia oraz zadeklarowanie, które z wymienionych pozytywnych
oraz negatywnych uczuć w ostatnim czasie przeżywali.
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Celem prowadzonych badań było pozyskanie odpowiedzi na następujące
pytania:
- jaka jest różnica częstotliwości występowania wewnętrznego poczucia
kontroli pomiędzy osobami pełnosprawnymi a osobami niepełnosprawnymi?
- w jaki sposób występowanie wewnętrznego poczucia kontroli koreluje z
subiektywną oceną jakości swojego życia dokonywaną przez osoby niepełnosprawne?
- w jaki sposób umiejscowienie poczucia kontroli wpływa na częstotliwość przeżywanych przez osoby niepełnosprawne emocji pozytywnych oraz
negatywnych?
Podczas badań uzyskano informację, iż wśród badanych osób niepełnosprawnych 43% osób cechuje się zdecydowanie wewnętrznym poczuciem kontroli, natomiast wśród badanych osób pełnosprawnych odsetek ten wynosił 35%.
Zdecydowanie zewnętrzne poczucie kontroli przejawiało natomiast 35% osób
niepełnosprawnych oraz 22% osób pełnosprawnych. Większy odsetek osób o
wewnętrznym poczuciu kontroli w grupie osób niepełnosprawnych może świadczyć o pozytywnych tendencjach przejmowania przez osoby niepełnosprawne
odpowiedzialności za własne życie. Osoby niepełnosprawne często bywają bardziej świadome zdecydowanej potrzeby wkładania własnej pracy i wysiłku w
osiągnięcie sukcesu. W grupie tej zdecydowana większość badanych to osoby
studiujące lub pracujące. Pozwala to na przypuszczenie, iż osoby niepełnosprawne o wewnętrznym poczuciu kontroli mają większe szanse na odniesienie sukcesu naukowego czy zawodowego.
Wśród osób o zewnętrznym poczuciu kontroli również liczniejsza jest
grupa osób niepełnosprawnych. W grupie tej przeważają mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, wśród których warunki rodzinne i życiowe nie sprzyjają
kształtowaniu poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własne życie. Co
znamienne, w tej grupie nie wystąpiła ani jedna osoba pracująca zawodowo.
Badane osoby niepełnosprawne charakteryzujące się zdecydowanie zewnętrznym poczuciem kontroli dużo niżej oceniają swoją satysfakcję z życia.
Badanych poproszono o ocenienie w skali 5 – stopniowej, na ile są zadowoleni z
życia. W grupie osób niepełnosprawnych średni wynik wyniósł 49%, natomiast
wśród osób niepełnosprawnych o wyraźnie wewnętrznym poczuciu kontroli wyniósł 75%. Wśród osób pełnosprawnych o zewnętrznym poczuciu kontroli wynik
wyniósł 55%, natomiast w grupie osób pełnosprawnych o wewnętrznym poczuciu kontroli wynik ten wyniósł 65%.
W obu grupach badani o zewnętrznym poczuciu kontroli deklarują niższą
ocenę swojej satysfakcji z życia niż badani o wewnętrznym poczuciu kontroli,
przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych różnica ta jest znacznie większa. Niezmiernie ciekawy jest natomiast fakt, iż w grupie osób o wewnętrznym
poczuciu kontroli wyżej swoją satysfakcję z życia oceniają osoby niepełnosprawne. Bardzo istotne informacje pozyskano też w procesie oceniania przez
osoby niepełnosprawne swojego zadowolenia z życia i jego składowych. W gru-
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pie tej osoby o zewnętrznym poczuciu kontroli w badaniu skalą SWLS (7stopniowa) oceniły poziom zadowolenia ze swojego życia średnio na 4,17 pkt,
podczas gdy wśród osób o wewnętrznym poczuciu kontroli średnia ta wynosiła
5,67 pkt. W grupie kontrolnej osoby o zewnętrznym poczuciu kontroli oceniły
poziom swojego zadowolenia z życia na 5 pkt, podczas gdy osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli oceniły poziom ten na 5,88 pkt.

Zewnętrzne poczucie kontroli
Równowaga pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym
poczuciem kontroli
Wewnętrzne poczucie kontroli

Osoby niepełnosprawne
4,17 pkt (59,62%)

Osoby pełnosprawne
5 pkt (71%)

5,2 pkt (74%)

5 pkt (71%)

5,67 pkt (81%)

5,88 pkt (84%)

Tabela 25 Poziom oceny zadowolenia z życia mierzony skalą SWLS
Badani oceniali także w skali 5 – cio stopniowej stopień swojego zadowolenia z różnych składowych życia (19 elementów – małżeństwo, przyjaciele,
miejsce zamieszkania, stan zdrowia, przebieg pracy zawodowej, materialne warunki bytu, posiadane wykształcenie i kwalifikacje, perspektywy życiowe, sytuacja finansowa, obraz własnego ciała, poziom samooceny, niezależność ruchowa,
zdolność do komunikacji z innymi, brak uzależnień, aktywność seksualna, możliwość wypoczynku, środowisko domowe, praktyki i przekonania religijne).
Wśród osób niepełnosprawnych osoby o zewnętrznym poczuciu kontroli uzyskały średni wynik 64,91 pkt, zaś osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli uzyskały
średni wynik 73,78 pkt. W grupie kontrolnej osoby o zewnętrznym poczuciu
kontroli uzyskały średni wynik 70 pkt, zaś osoby o zewnętrznym poczuciu kontroli – 77,88 pkt.

Zewnętrzne poczucie kontroli
Równowaga pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym
poczuciem kontroli
Wewnętrzne poczucie kontroli

Osoby niepełnosprawne

Osoby pełnosprawne

64,91 pkt (68,33%)

70 pkt (73,68%)

69,9 pkt (73,58%)

73,63 pkt (77,5%)

73,78 pkt (77,66%)

77,88 pkt (81,97%)

Tabela 26 Stopień zadowolenia z poszczególnych składowych życia.
Wart podkreślenia jest fakt, iż w grupie osób niepełnosprawnych osoby o
wewnętrznym poczuciu kontroli oceniły swoje zadowolenie o prawie 9 punktów
wyżej. Oznacza to, że wewnętrzne poczucie kontroli pozwala bardziej realistycznie oceniać swoje ograniczenia oraz skupiać się na możliwościach, jakie są w
zasięgu jednostki. Osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli częściej wyrażały
zadowolenie przede wszystkim ze swoich zdolności komunikacyjnych, poziomu
samooceny i perspektyw życiowych, mimo, iż obiektywnie ich zdolności i per-
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spektywy nie różniły się znacznie od tych, jakie były w zasięgu osób o zewnętrznym poczuciu kontroli.
Badanych poproszono także o zaznaczenie, jak często w ostatnim czasie
przeżywali różne pozytywne lub negatywne uczucia, takie jak przerażenie, rozżalenie, wrogość, znudzenie, niemrawość, smutek, złość, poczucie winy, niepokój,
strach, zmęczenie, rozdrażnienie, lęk (w grupie uczuć negatywnych) lub beztroska, zaskoczenie, wyciszenie, ożywienie, szczęście, duma, wesołość, chęć do
działania, podekscytowanie, spokój, zadowolenie czy pewność siebie (w grupie
uczuć pozytywnych). Częstość przeżywania powyższych uczuć badani zadeklarowali następująco:
Osoby niepełnosprawne
Zewnętrzne
Wewnętrzne
poczucie
Równowaga
poczucie
kontroli
kontroli

Osoby pełnosprawne
Zewnętrzne
Wewnętrzne
poczucie
Równowaga
poczucie
kontroli
kontroli

UCZUCIA POZYTYWNE
Beztroska
Zaskoczenie
Wyciszenie
Ożywienie
Szczęście
Duma
Wesołość
Chęć do działania
Podekscytowanie
Spokój
Zadowolenie

2
2,33
2,5
2,66
2,83
2,83
3

2,2
3,6
2,8
3
4
2,6
3,4

2,5
2,9
2,6
3,5
3,7
3,1
3,6

3
2,4
3,4
3,6
3
3
3,4

2,9
2,6
2,9
3,6
3,4
2,4
3,7

2,25
1,5
2,75
2,75
3,63
2,62
3,38

3,66

3,4

4,2

3,8

3,6

3,13

3,16
3,33
3,33

3,8
3,2
3,8

3,3
3,3
3,5

3,8
3,6
3,8

3,1
2,9
3

2
2,88
3,38

Pewność siebie

2,66

3

3,2

2,6

2,7

3,13

RAZEM

2,86

3,23

3,29

3,29

3,07

2,78

Przerażenie
Rozżalenie
Wrogość
Znudzenie
Niemrawość
Smutek
Złość
Poczucie winy
Niepokój
Strach
Zmęczenie
Rozdrażnienie
Lęk

1,66
2,33
2,33
2,66
1,83
2,16
2,5
2
2,16
2,16
3,33
3
2,16

2
2,8
1,6
2
1,4
2,2
2,4
1,8
2,6
2,4
2,8
2,4
2,4

2
1,9
2
2,1
2
3,1
3,2
2,4
3
2,5
3,2
2,6
2,5

1,6
3
2,4
3,2
3
2,8
2,6
2,8
3,4
2,6
3,6
3
2,4

1,7
2,9
1,9
2,1
2,3
2,9
2,6
3
3,2
1,8
3,9
3
2,1

1,25
2,25
1,25
2,25
1,38
2,63
2
2,38
2,38
1,75
3,5
2
1,5

RAZEM

2,33

2,14

2,65

2,8

2,42

2,04

UCZUCIA NEGATYWNE

Tabela 27. Częstość przeżywania uczuć pozytywnych oraz negatywnych
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Osoby niepełnosprawne o zewnętrznym poczuciu kontroli zdecydowanie
rzadziej deklarują przeżywanie w ostatnim czasie uczuć pozytywnych. Co ciekawe, w grupie osób pełnosprawnych sytuacja jest odwrotna, w grupie tej rzadsze przeżywanie uczuć pozytywnych deklarują badani o wewnętrznym poczuciu
kontroli. Badani niepełnosprawni o wewnętrznym poczuciu kontroli deklarują
natomiast częstsze przeżywanie emocji negatywnych. U badanych pełnosprawnych również ta tendencja jest odwrotna – badani o wewnętrznym poczuciu kontroli deklarują rzadsze przeżywanie emocji negatywnych. Najmniej przeżywanych uczuć negatywnych zadeklarowali badani niepełnosprawni, u których poczucie kontroli stanowi równowagę między poczuciem wewnętrznym a zewnętrznym, natomiast najwięcej przeżywanych uczuć pozytywnych zadeklarowali badani w grupie osób niepełnosprawnych o wewnętrznym poczuciu kontroli
oraz w grupie osób pełnosprawnych o zewnętrznym poczuciu kontroli.
Wśród emocji pozytywnych badani niepełnosprawni najczęściej deklarowali przeżywanie szczęścia, ożywienia oraz chęci do działania. Badani pełnosprawni deklarowali chęć do działania, podekscytowanie, spokój, zadowolenie.
Natomiast z grupy emocji negatywnych badani niepełnosprawni najczęściej deklarowali jako przeżywane przez siebie zmęczenie, smutek oraz złość, zaś badani
pełnosprawni znudzenie, niemrawość, niepokój oraz zmęczenie.
Dzięki zebranemu materiałowi badawczemu na postawione pytania badawcze można odpowiedzieć następująco:
• Wśród osób niepełnosprawnych zdecydowanie wewnętrzne poczucie kontroli występuje częściej niż u osób pełnosprawnych, natomiast w tej grupie częściej
występuje także zdecydowanie zewnętrzne poczucie kontroli. Osoby pełnosprawne
częściej określają się pośrodku kontinuum łączącego te dwa wymiary.
• Osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli są generalnie bardziej zadowolone z życia, poszczególnych jego elementów i wyżej oceniają swoją satysfakcję z życia. Prawidłowość ta dotyczy zarówno grupy osób niepełnosprawnych, jak i osób pełnosprawnych. Wśród osób o wewnętrznym poczuciu kontroli
osoby niepełnosprawne wyżej oceniają swoje generalne zadowolenie z życia,
natomiast ocena satysfakcji życiowej jest na bardzo podobnym poziomie. Osoby
niepełnosprawne o wewnętrznym poczuciu kontroli nieco niżej oceniają swoje
zadowolenie z poszczególnych elementów życiowych niż osoby pełnosprawne.
• Osoby niepełnosprawne o wewnętrznym poczuciu kontroli częściej
przeżywają zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje niż osoby niepełnosprawne o zewnętrznym poczuciu kontroli. Osoby pełnosprawne o wewnętrznym
poczuciu kontroli rzadziej przeżywają zarówno pozytywne, jak i negatywne
emocje niż osoby pełnosprawne o zewnętrznym poczuciu kontroli.
Z powyższych badań należy wyciągnąć następujące wnioski:
• Osoby pełnosprawne wyżej oceniają jakość swojego życia i zadowolenie z niego. Jednak w grupie badanych osób niepełnosprawnych istnieje wyraźne zróżnicowanie pomiędzy osobami o zewnętrznym a wewnętrznym poczu-
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ciu kontroli. To ostatnie jest bardziej pożądane ze względu na to, iż jest dyspozycją psychiczną pozwalającą na wyższą ocenę zadowolenia z życia.
• Kształtowanie u osób niepełnosprawnych wewnętrznego poczucia
kontroli pozwala im lepiej oceniać swoje ograniczenia i możliwości, dzięki czemu odczuwają większe zadowolenie z życia, mają przekonanie o osobistym
wpływie na swoje życie i efekty swoich działań, nie obarczają winą za wszystkie
swoje niepowodzenia niepełnosprawności. Wewnętrznym poczuciem kontroli
charakteryzują się osoby niepełnosprawne odnoszące sukcesy zawodowe oraz
podejmujące studia wyższe.
• Wewnętrzne poczucie kontroli u osób niepełnosprawnych pozwala na
częstsze doświadczanie emocji pozytywnych, ale także negatywnych. Osoby
niepełnosprawne o zewnętrznym poczuciu kontroli cechuje raczej obojętność
emocjonalna.
W popularnej obecnie dyskusji nad socjologicznym ujęciem niepełnosprawności pojawia się mnóstwo głosów, że przekształcanie środowiska jest
najważniejszym czynnikiem w podnoszeniu jakości życia osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone badania wskazują, iż ocena jakości życia zależy w dużej
mierze także od indywidualnych, psychicznych dyspozycji, takich właśnie jak
umiejscowienie poczucia kontroli. Działania osób oraz instytucji wspierających
osobę niepełnosprawną nie odniosą pełnego efektu, jeżeli będą wiązały się wyłącznie z przekształcaniem środowiska. Kształtowanie prawidłowych dyspozycji
psychologicznych i poczucia odpowiedzialności za własne życie jest niezbędne,
aby osoba niepełnosprawna mogła w większym stopniu cieszyć się życiem i wyżej oceniać jego jakość.
Kształtowanie wewnętrznego poczucia kontroli wśród osób niepełnosprawnych
pozostaje zatem ważnym wyzwaniem dla rodzin. To w rodzinie osoba niepełnosprawna nabywa pewności siebie, uczy się samodzielności, nabiera poczucia sprawczości i
przekonania o własnej wartości. Rodzina jest tą komórką społeczną, dzięki której osoba niepełnosprawna w dorosłym życiu może wyżej ocenić jakość swojego życia.
Wsparcie rodziny jest niezbędne w procesie kształtowania wewnętrznego poczucia
kontroli. Konieczne jest także przejawianie ciepłych, akceptujących, ochraniających
postaw rodzicielskich względem dziecka. Rodzina, poprzez swoje działania, ma
wpływ na stopień, w jakim osoba niepełnosprawna przejmuje odpowiedzialność za
własne życie. Sprzyja temu unikanie wyręczania, litowania się czy odrzucania niepełnosprawnego członka rodziny.
Na rodzinie spoczywa odpowiedzialność, aby osoba niepełnosprawna już
od najmłodszych lat mogła czuć się pełnoprawnym członkiem rodziny, w której
może odnosić sukcesy i brać odpowiedzialność za swoje działania. Zadaniem
rodziny jest pomóc osobie niepełnosprawnej w kształtowaniu wewnętrznego
poczucia kontroli, aby mogła ona aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie, aby
nie charakteryzowała się postawą roszczeniową i umiała adekwatnie ocenić siebie i to, co ją w życiu spotyka, aby potrafiła być zadowolona z siebie i swoich
działań.
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Należy podkreślać, iż ogromne znaczenie dla tego procesu ma akceptacja
niepełnosprawności dziecka, mądre wspieranie jego rozwoju, umożliwianie od
najmłodszych lat wysiłku, ale i osiągania sukcesów, stosowanie raczej nagród niż
kar w wychowaniu, a przede wszystkim akcentowanie, iż niepełnosprawność nie
jest czynnikiem, który nakazywałby wyręczanie dziecka, litowanie się nad nim i
uniemożliwianie mu odczucia, iż samo jest sprawcą własnych działań. Bardzo
ważnym czynnikiem jest też odpowiednia pedagogizacja rodziców, którzy nie
zawsze uświadamiają sobie konsekwencje własnych działań. Pożądane zatem są
odpowiednie działania podejmowane przez specjalistów oraz instytucje wspierające osoby niepełnosprawne, mające na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz ukazywanie im związku z ich działaniami, postawami
wobec dziecka a późniejszym sukcesem w dorosłym życiu i wyższą oceną zadowolenia z życia.
Jako kierunki dalszych badań warto wskazać poszukiwanie związku między
umiejscowieniem poczucia kontroli osób niepełnosprawnych a ich zadowoleniem z
życia rodzinnego, zakładaniem własnych rodzin oraz podejmowaniem pracy zawodowej. Za istotne uznać także należy badanie zależności umiejscowienia poczucia
kontroli od rodzaju niepełnosprawności oraz czasu jej powstania.
Streszczenie
Poczucie kontroli to dyspozycja psychiczna, określająca, w jaki człowiek
traktuje spotykające go sukcesy oraz niepowodzenia. Wewnętrzne poczucie kontroli oznacza traktowanie ich jako skutki własnych działań. Zewnętrzne poczucie
kontroli oznacza traktowanie sukcesów oraz niepowodzeń jako efektu działania
czynników zewnętrznych. Umiejscowienie poczucia kontroli jest bardzo ważnym
czynnikiem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne o
wewnętrznym poczuciu kontroli są bardziej zadowolone z życia. Wyżej oceniają
jakość swojego życia oraz poszczególnych czynników, które w ich życiu występują. Częściej przeżywają pozytywne emocje oraz odnoszą sukces zawodowy.
Zadaniem rodzin jest kształtowanie u osób niepełnosprawnych wewnętrznego
poczucia kontroli i wspieranie w przejmowaniu odpowiedzialności za własne
życie.
Abstract
Locus of control is a mental disposition, indicating how a man treats his
successes and failures. Internal locus of control means treating them as consequences of his own actions. External locus of control means treating successes
and failures as an effect of external factors. Locus of control is very important
factor in working with people with disabilities. People with disabilities with internal locus of control are more satisfied with their lives. They assess above their
quality of life and individual factors that in their lives are. They more often experience positive emotions and succeed at work. Task of the families of people with
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disabilities is formation internal locus of control and support in taking responsibility for their own lives.
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Gidel-Stefaniec Ewa (AK)
Pedofilia w latach 2002-2012 – rozmiar zjawiska w Polsce
Współcześnie funkcjonuje wiele definicji pedofilii. W ostatnim czasie
problem pedofilii staje się tematem głośnym i często podejmowanym w mediach.
Jest to temat podejmowany bardzo często przez specjalistów różnych dziedzin:
psychiatrów, seksuologów, psychologów, lekarzy, prawników1. Przez pedofilię
rozumie się kontakty seksualne zachodzące pomiędzy osobą dorosłą a małym
dzieckiem, najczęściej przed okresem ich pokwitania 2. Wynika to z tego, kto
definicję tworzy lekarz, prawnik, czy psycholog3.
Definicje klinicystyczne dotyczące pedofilii zamieszczone są przede
wszystkim w systemach klasyfikacyjnych jakimi są DSM-IV i ICD-10. Pedofilia
w obu systemach traktowana jest jako patologia - parafilia bądź też zaburzona
preferencja seksualna. Według DSM-IV istotą parafilii – pedofilii jest angażowanie dzieci (przed okresem dojrzewania) w aktywność seksualną przez dorosłych.
Tak więc według DSM-IV kryteria diagnostyczne brzmią następująco:
„A. Pojawiające się przez przynajmniej sześć miesięcy, powracające, silnie podniecające fantazje seksualne, impulsy seksualne lub zachowania dotyczące aktywności seksualnej z dzieckiem lub dziećmi, które nie wkroczyły jeszcze w
okres dorastania (ogólnie przed trzynastym rokiem życia).
B. Fantazje, impulsy lub zachowania powodujące klinicznie znaczący
dyskomfort lub upośledzenie w społecznym, zawodowym lub innym obszarze
funkcjonowania.
C. Osoba ma przynajmniej szesnaście lat i jest co najmniej pięć lat starsza
niż dziecko lub dzieci z kryterium A. Uwaga: nie dotyczy osób w późnym okresie dorastania będących w relacji z dwunasto- lub trzynastolatkiem”4.
Według ICD-10 pedofilia to „preferencja seksualna osoby dorosłej w stosunku do dzieci, zwykle w wieku przedpokwitaniowym lub we wczesnym okresie pokwitania”5.
Kryteria ogólne według ICD-10 brzmią następująco:

1

A. Pilszyk, E. Waszkiewicz, Obserwacje dotyczące wykorzystywania pedofilii do
rozwiązywania osobistych sytuacji konfliktowych, Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009,
nr 18 (4), s. 403
2
J. Aleksandrowicz, Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości, Kraków
2002, s.162.
3
M. Podgajna-Kuśmierek, Pedofilia. Zarys zagadnienia, Kraków 2003, s. 9.
4
M. Beisert, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, GWP, Sopot 2012, s. 20.
5
Tamże, s. 20.
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„G.l. Osoba doświadcza powtarzającego się, nasilonego popędu i wyobrażeń seksualnych dotyczących niezwykłych przedmiotów lub działań.
G.2. Osoba zarówno realizuje ten popęd, jak i odczuwa z tego powodu
wyraźne cierpienie.
G.3. Preferencja występuje od co najmniej 6 miesięcy”6.
Z kolei kryteria specyficzne dla pedofilii (F65.4) brzmią:
„B. Utrwalona lub dominująca skłonność do aktywności seksualnej z
dzieckiem lub dziećmi w wieku przed pokwitaniem.
C. Osoba ma co najmniej 16 lat i jest co najmniej 5 lat starsza od dziecka
lub dzieci z kryterium B”7.
Diagnoza pedofilii w ujęciu DSM „nie dotyczy każdego, kto molestuje
dzieci, pojedyncze akty seksualne z dziećmi nie są podstawą do zdiagnozowania
pedofilii”8. Pedofilia to „zboczenie polegające na uzyskiwaniu satysfakcji seksualnej z molestowania - pieszczenia, masturbowania, czasem pełnego stosunku
seksualnego dziećmi, które nie weszły w okres pokwitania”9.
Jak wynika z analizy dość obszernej literatury poruszającej problem pedofilii istnieje wiele definicji pedofilii10. Według M. Podgajna-Kuśmierek pedofilia
to „zboczenie polegające na uzyskiwaniu satysfakcji seksualnej z molestowaniapieszczenia, masturbowania, czasem pełnego stosunku seksualnego z dziećmi,
które nie weszły w okres pokwitania”11. Natomiast według K. Imielińskiego „pedofilia jest odchyleniem seksualnym przejawiającym się w skłonnościach do
praktyk seksualnych z dziećmi. W tym ujęciu płeć dziecka nie ma tak wielkiego
znaczenia, gdyż ciało dziecięce, tj. wykazujące cechy niedojrzałości, stanowi
właściwą podnietę seksualną podobną do roli fetysza”12.
Przepisy zawarte w art. 200 k.k. po nowelizacji w 2004 (Ustawa z dnia 18
marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń; Dz. U. Nr 69, poz. 626) i 2005 roku
(na mocy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy; Dz. U.
Nr 163, poz. 1363) stanowią: „Przestępstwo pedofilii odnosi się więc do określonego zdarzenia, a nie do samej dyspozycji czy stanu osoby popełniającej czyn”.
Na mocy ustawy z 5 listopada 2009 roku (o zmianie ustawy - Kodeks karny,
6

Tamże, s. 20-21.
Tamże, s. 21.
8
A. Choromańska, D. Mocarska, Dewiacje i przestępstwa seksualne - klasyfikacja,
aspekty prawne, Szczytno 2009.
9
M. Podgajna-Kuśmierek, Pedofilia. Zarys zagadnienia, Kraków 2003, s. 9.
10
E. Jarosz, Przemoc wobec dzieci. Reakcja środowisk szkolnych, Katowice 1998, s.
22; K. Klimasiński, Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Kraków 2000, s.
34; Z. Izdebski, Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci, [w:]
B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Warszawa 2007, t. 2, s. 145.
11
M. Podgajna-Kuśmierek, Pedofilia……, Kraków 2003, s.9.
12
Z. Lew - Starowicz, Seksuologia sądowa, Warszawa 1988, s. 85.
7
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ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy,
ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. Nr 206,
poz. 1589) do kodeksu karnego zostały wprowadzone nowe przestępstwa związane z pedofilią, w języku prawniczym określane jako „kontakt z małoletnim”
lub „grooming” (art. 200a k.k.) oraz „propagowanie pedofilii” (art. 200b k.k.).
„Art. 200.
§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się
wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania
się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
Art. 200a.
§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2
lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych,
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej
nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego,
poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu
lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 200b.
Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2”13.
Jak wynika z przytoczonego artykułu zamieszczonego w kodeksie karnym
art. 200 został umiejscowiony w rozdziale XXV zatytułowanym „przestępstwa
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Według różnych opinii prezentowanych w literaturze umiejscowienie tej regulacji bezpośrednio za pierwszym
przepisem tego rozdziału, czyli za art. 197 k.k. dotyczącym przestępstwa zgwałcenia jest właściwe. Opinię taką wyraża J. Warylewski wskazując, iż odpowiadałoby to jego faktycznemu znaczeniu14.

13

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z
późn. zm.
14
J. Warylewski, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów
117-221, Tom I, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010, komentarz do art. 200 kk,
opubl. w Legalis.
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Na podstawie przytoczonych definicji pedofilii można stwierdzić, że istotą
tego czynu zabronionego jest obcowanie seksualne dorosłego lub podejmowanie
innych czynności seksualnych z małoletnim poniżej 15 lat. Tak więc ofiarą pedofilii jest osoba małoletnia poniżej 15 lat i nie ma znaczenia, czy jest dla sprawcy
kimś obcym, czy łączy sprawcę z pokrzywdzonym więź krwi lub pokrzywdzony
pozostaje pod faktycznym wpływem przypominającym władzę rodzicielską.
Osoba małoletnia do 15. r. życia jest niedojrzała poznawczo, emocjonalnie i fizycznie dlatego też konieczne jest udzielenie jej specjalnej ochrony.
Tabela 1. Seksualne wykorzystanie małoletniego (art. 200 k.k.)
Rok
art. 200 k.k.
2012
2003
2011
1848
2010
1793
2009
1906
2008
1944
2007
2029
2006
1993
2005
1884
2004
1884
2003
1744
2002
1333
2001
1196
2000
1223
1999
1148
Tabela 1. Skazani z art. 200 k.k.
OGÓŁEM SKAZANI
Pozbawienie ogółem
wolności
bezwzględne
z warunkowym zawieszeniem
Wymiar
do 6 mies.
kary
po- pow. 6 mies.
zbawienia
do roku
wolności:
pow. roku do
2 lat
pow. 2 do 3
lat
pow. 3 do 5
lat
pow. 5 lata

2002
503
500
269
231

2003
575
570
315
255

2004
819
817
433
384

2005
749
748
395
253

2006
722
661
304
357

2007
666
799
349
450

2008
808
661
304
357

2009
744
718
398
320

2010
728
718
398
320

6
96

11
102

6
171

5
139

5
37

15
48

5
37

27

27

253

289

422

410

448

517

448

495

495

69

80

104

84

90

128

90

106

106

58

68

90

82

61

65

61

64

64

18

20

24

28

20

26

20

-

-

Brak danych za rok 2011 i 2012
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Źródło: M. Gilewicz, Prawomocne skazania osób dorosłych za wybrane
przestępstwa z kodeksu karnego w latach 2002 – 2008, Warszawa 2010, s. 31,
bip.ms.gov.pl [dostęp 18 listopad 2013]
Tabela 2. Dynamika liczby osób skazanych z art. 200 k.k. [%]
OGÓŁEM SKAZANI
Poogółem
zba
bezwiewzględne
nie
z warunwol
kowym
nozawiesześci
niem
Wy
do
6
miar miesięcy
kary
pow.
6
pomies do
zba
roku
wiepow. roku
nia
do 2 lat
wol
pow. 2 do
no3 lat
ści:
pow. 3 do
5 lat
pow.
5
lata

2002
100

2003
114,3

2004
162,8

2005
148,9

2006
143,5

2007
132,4

2008
160,6

2009
147,9

2010
144,7

100
100

114
117,1

163,4
160,9

149,6
146,5

132,2
113,0

159,8
129,7

132,2
113,0

143,6
147,9

144,8
109,7

100

110,4

166,2

109,5

154,5

194,8

154,5

138,5

185,7

100

183,3

100

83,3

83,3

250

83,3

0

0

100

106,2

178,1

144,8

38,5

50

38,5

28,1

31,2

100

114,2

166,7

162,1

177,1

204,3

177,1

195,6

196,8

100

115,9

150,7

121,7

130,4

185,5

130,4

153,6

137,7

100

117,2

155,1

141,4

105,2

112,1

105,2

110,3

98,3

100

111,1

133,3

155,6

111,1

144,4

111,1

0

72,2

Źródło: na podstawie danych z tabeli 1.
Na podstawie danych zaprezentowanych w powyższych tabelach można
stwierdzić, że w latach 2002 – 2004 nastąpił zrost liczby osób skazanych z art.
200 k.k. od 503 skazanych w 2002 do 819 w roku 2004, czyli wzrost wyniósł 316
skazanych z tego artykułu. W latach 2004 – 2007 odnotowano spadek liczby
skazanych z art. 200 k.k. z liczby 819 w 2004 do liczby 666 w roku 2007. Spadek
wyniósł 153. w roku 2008 liczba osób skazanych wzrosła do 808, po czym od
roku 2009 odnotowuje się spadek.
W Polsce pedofilia w dalszym ciągu jest tematem tabu, choć coraz częściej słychać w mediach o tym zjawisku. Statystyki dotyczące tego problemu są
zatrważające. Należy pamiętać o tym, że „pedofilia nie tylko wyrządza doraźną
krzywdę „tu i teraz”, ale bywa generatorem poważnych zaburzeń emocji w późniejszym życiu u ofiary tej formy przemocy15. Zjawisko pedofilii wyrządza osobie małoletniej do 15 roku życia wielką krzywdą, przyczynia się do trwałej szkody w jego życiu. Problem społeczny stanowią przewlekły uraz psychiczny, a
także związane z nim anormalne stany doświadczane przez ofiarę. Ofiary pedofilii doświadczają nawracających traumatycznych epizodów trwających nawet
przez wiele lat.
15

G. Gałuszek, R. Gałuszek, Pedofilia - choroba czy zaburzenie psychiczne, [w:] J.
Bukała, K. Wątorek (red.), Stop pedofilii, Kielce 2012, s. 79
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Streszczenie
Coraz częściej słyszy się w mediach o zjawisku jakim jest pedofilia.
Narastające zjawisko popełniania przestępstw pedofilii stanowiło powód
powstania na całym świecie prawnokarnych regulacji dotyczących tego zjawiska.
Obecnie zwalczanie pedofilii jest jednym z głównych wyzwań stojących
zarówno przed Policją, jak też przed wymiarem sprawiedliwości. Ze względu na
to, że problem pedofilii i przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży stanowi
w dalszym ciągu temat tabu, trudno jest określić jego rzeczywisty rozmiar. Na
podstawie danych statystycznych dotyczących zjawiska pornografii dziecięcej i
pedofilii należy stwierdzić, że zwalczanie przestępstw z nimi związanych jest
konieczne. Problem ten pojawia się w pracy organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości w ostatnich latach dość często.
Summary:
The range of paedophilia in Poland in 2002-2012.
Nowadays we can hear the word paedophilia in our media more and more
often. The increasing number of paedophilia acts resulted in worldwide legal
regulations. At this moment the fight with paedophilia is one of the challenges
for the police and judicature. It is difficult to measure the real range of the problem of paedophilia and sexual violence against children and teenagers because it
is still considered as a taboo. According to the statistics on child pornography and
paedophilia the fight with the crimes related to them is necessary. This problem
has been appearing recently more and more often in the work of prosecution and
judicature authorities.
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Bożena Wolano (URz)
Literacki obraz rodziny dziewiętnastowiecznej
Obraz rodziny odnaleźć można w wielu dziewiętnastowiecznych utworach
literackich. Miejsce, jakie topos rodziny zajmuje w świecie przedstawionym i
funkcja, jaką w nim pełni stanowią bezpośrednie odzwierciedlenie zmian dokonujących się w sferze kultury, obyczajowości i tradycji. Sytuacja rodziny z lat
trzydziestych dziewiętnastego wieku była tak diametralnie inna od tej, jaka panowała w epoce postyczniowej, że mówić można o prawdziwym zderzeniu
dwóch, skrajnie od siebie odmiennych formacji. I chociaż wiek dziewiętnasty
zakończył się dopiero w roku 1914 wraz z wybuchem Wielkiej Wojny, to swoje
rozważania postanowiłam skoncentrować jedynie wokół romantyzmu i pozytywizmu, jako najbardziej antagonistycznych1. W literaturze często wspomina się o
słynnym sporze klasyków z romantykami, zdecydowanie rzadziej natomiast o
sporze romantyczno-pozytywistycznym. I nie chodzi tutaj tylko o dyskusje programowe, lecz również o te światopoglądowe, rzutujące na życie codzienne.
Dwie epoki, skrajnie różne, lecz obie w jakiś sposób sobie bliskie, naznaczone
piętnem niewoli narodowej. Wiele lat później Sławomir Mrożek pisał:
Każdy wędrowiec, choć wybrał swój los i nie zamieniłby go na inny, ma
taką chwilę, kiedy przechodząc przez wieś o zmierzchu i widząc przez okno izbę,
gdzie rodzina zasiada do stołu w kręgu lampy, odczuwa strach przed przyszłością, żal za przeszłością i niepewność, czy wybrał właściwie. Wtedy chciałby
rzucić w szybę kamieniem. Na pozór po to, by zniszczyć obraz, który uważa za
głupi i niedorzeczny. A naprawdę po to, żeby dodać sobie odwagi. Nie wie, że
jednocześnie ktoś obserwuje go z głębi domu. Ktoś, kto widząc włóczęgę, zazdrości mu wędrówki, bo sam siedzi przez całe życie w tej samej izbie, ciepłej i przytulnej, ale za to w bezruchu i nudzie. I ten ktoś ma ochotę wyjść przed dom i rzucić w wędrowca kamieniem. Pozornie z oburzenia na niemoralne, bo bezpłodne
życie włóczęgi, a naprawdę z zawiści i zemsty za swoją nudę. Dwa mijające się w
locie kamienie - więc po co nimi rzucać? Lepiej niech każdy schowa swój kamień
do swojej kieszeni. Po co wymieniać jeden kamień na inny? Dwa takie same kamienie2.
Słowa te doskonale oddają charakter sporów literackich. „Młodzi” pozytywiści szafowali wielkimi słowami, dyskredytując przy tym ciasne poglądy
swoich poprzedników. Z drugiej jednakże strony, choć niechętnie się do tego
1

Przełom XIX i XX wieku przyniósł szereg dzieł literackich, które stanowią swego rodzaju studium rodziny mieszczańskiej. Kult pieniądza, zakłamanie, podwójna moralność,
obłuda i pruderia to cechy charakterystyczne dla młodopolskich wizerunków rodziny.
2
Zob. S. Mrożek, Varia. Życie i inne okoliczności, Warszawa 2003, s. 26-27.
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przyznawali, odczuwali podziw i wielki szacunek dla dokonań poprzedników –
„starych” przedstawicieli romantyzmu. Adam Asnyk pisał przecież:
(…)Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć! (…)3
Pojęcia rodziny w epoce romantyzmu specjalnie nie akcentowano, koncentrując się wyłącznie na samym uczuciu miłości. Z racji, uczucie to przeważnie było nieszczęśliwe, nieszczęśliwa była także rodzina, jeśli takowa funkcjonowała w życiu literackich bohaterów. Chlubnym wyjątkiem stała się oczywiście
Mickiewiczowska rodzina Sopliców. Rodzina staropolska, patriarchalna, pełna
gasnącego blasku. Gdzieś pomiędzy echem rodzinnej tragedii, podobnie jak w
wierszach Ujejskiego, czy u Syrokomli lub w „małej trylogii” Sienkiewicza,
przewinęła się polska historia, motyw jej śmierci i odrodzenia, znakomicie wiążąc różne watki w całość. Generalnie jednak z takim wielopokoleniowym, patriarchalnym modelem w wieku dziewiętnastym zerwano, uważając, że ogranicza
on wolność jednostki. Wówczas to rodzina uległa zasadniczym przekształceniom, co nie pozostało bez wpływu na literaturę.
Mickiewiczowski Gustaw z IV części „Dziadów” mocno krytykował instytucję małżeństwa, mówiąc:
(…) Gdy na dziewczynę zawołają: żono!
Już ją żywcem pogrzebiono! (…)4
Uważał, że małżeństwo jako takie jest grobem dla prawdziwej miłości,
więzi kobiety i nie pozwala im połączyć się z tymi, których kochają naprawdę.
Kobiety bowiem, zdaniem Gustawa, są zbyt interesowne i wybierają mężczyzn
bogatych, mogących zabezpieczyć ich los, ni zważając przy tym na uczucia.
Małżeństwo źle kojarzyło się także podmiotowi lirycznemu wiersza Juliusza Słowackiego „W Szwajcarii”. Mężczyzna, w bajkowy sposób opisujący uroki
wspólnego przebywania ze swoją ukochaną, sięgnął nagle dna rozpaczy, gdy
jego oświadczyny zostały odrzucone.
(…) Ziemia smutniejsza, błękitniejsze wody,
Zabite śmierci ćwiekiem okienice;
Wszystko zaczęło mię straszyć i smucić,
Jakbyśmy nigdy nie mieli powrócić.
Szedłem posępny i drżący na góry…
Jeziora czarne, głazy, śniegi, chmury;
Girlandy z orłów na błękitnym lodzie,
Słońce czerwone jak krew o zachodzie,
3

A. Asnyk, Do młodych, [w:] idem, Wiersze, Warszawa 2007, s. 36-37.
A. Mickiewicz, Dziady, cz. IV, [w:] http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziadydziady-poema-dziady-czesc-iv.html [dostęp: 5 czerwca 2014 r.]
4
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Dom pustelnika śniegiem przysypany
I dwa ogromne na straży brytany,
Krzyżyk na celi, gdzie siadały gile,
Cela, pustelnik stary, księgi w pyle —
Wszystko to dzisiaj już podobne snowi…
Pamiętam tylko, że promień zachodu
Cały się na twarz rzucał Chrystusowi,
Kiedy na palec jej zimny jak z lodu
Kładłem pierścionek . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . (…)5
Hrabia Henryk, bohater wykreowany przez trzeciego wielkiego wieszcza,
Cypriana Kamila Norwida, prezentował identyczne, jak jego literaccy poprzednicy, poglądy. Co prawda posiadał już rodzinę, żonę Marię – aspirującą poetkę i
synka Orcia. Nie był jednak szczęśliwy, żałował dokonanego wyboru, ponieważ
w ten sposób zaprzepaścił swe marzenia o nieskrępowanym życiu poety. W efekcie jego nieprzemyślanych działań rodzina rozpadła się, zaś Henryk mimo to nie
zdołał odnaleźć swego szczęścia.
Wizję nieszczęśliwego małżeństwa przedstawił również Józef Ignacy Kraszewski w „Ulanie”, typowej romantycznej powieści ludowej. Tytułowa bohaterka, szczęśliwa na pozór mężatka, uległa czarowi młodego szlachcica – Tadeusza. Raz jeszcze
kobieta została postawiona w niekorzystnym dla niej światle – interesownej istoty,
która zrobi wszystko dla poprawienia swego materialnego statusu.
Wyrachowanie z kolei, to cecha na którą akcent położył Aleksander Fredro. „Śluby panieńskie” w pierwotnej wersji miały nosić tytuł „Nienawiść mężczyzn”, doskonale oddający poglądy głównych bohaterek. Aniela i Klara, zagorzałe przeciwniczki małżeństwa, postanowiły dręczyć mężczyzn obojętnością. Z
racji na komediowy gatunek utworu, efektem końcowym były jednakże trwałe
związki. Postawy takie nie szokują bynajmniej w kontekście biografii wielkich
romantyków. Zarówno Słowacki, Norwid nie ożenili się, Mickiewicz oraz Krasiński co prawda, żony posiadali, jednakże to inne kobiety w ich życiu ogrywały
ważniejszą rolę. W przypadku Mickiewicza była to Maryla Wolska, której dyskretną obecność daje wyczuć się w wielu lirykach poety. Krasiński, żonaty z
Elizą Branicką, przez wiele lat gorącym uczuciem darzył swą młodzieńczą miłość, Delfinę Potocką6.
Narcyza Żmichowska, znana emancypantka, to pisarka stojąca na pograniczu
literatury romantyzmu i pozytywizmu. Rówieśnica Norwida obrazowi rodziny poświęciła większą część swoich utworów literackich. Problem więzi rodzinnych lub
ich braku zakorzeniony został w biograficznym doświadczeniu pisarki. Była ona
przekonana, iż młody człowiek może zostać odpowiednio wyposażony na życie
tylko w przypadku posiadania dobrej rodziny, czyli kochającej, wyrozumiałej, otwar5
6

J. Słowacki, W Szwajcarii, Opole 2011.
Zob. J. Jankowski, Nieromantyczni romantycy, Wrocław 1997, passim.
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tej i wybaczającej. W takiej właśnie rodzinie na świat przyszedł Beniamin, bohater
powieści „Poganka”. Książka ta wywołała ogromne poruszenie, oczywiście za sprawą Pauliny Zbyszewskiej, wielkiej miłości pisarki, ukrytej w powieści pod postacią
Aspazji. Mimo cudownego dzieciństwa Beniamin poddał się szaleństwu, mianowicie
pokochał Aspazję, ucieleśnienie piękna i zła. Opuścił dom, zapomniał o rodzinie,
zamieszkał z kochanką i całkowicie jej się zaprzedał. Gdy po latach wrócił do rodziny przekonał się jak wielką krzywdę jej wyrządził. Ojciec już nie żył, kilku z braci
również, a matka, schorowana, zmarła niebawem. Żmichowska postawiła pytanie o
to dlaczego dobro wyniesione z domu okazało się tak słabe w zderzeniu ze złem
świata, dlaczego miłość rodzinna przegrała z archetypem miłości szalonej, która
doprowadziła do tragedii, zbrodni i krzywdy. W każdej swojej kolejnej powieści, jak
zauważa Barbara Zwolińska7, Żmichowska coraz bardziej zatracała tradycyjny obraz
rodziny. Ani w „Książce pamiątek”, ani w „Białej róży” ani nawet w „Czy to powieść?” Żmichowska nie wrócił już do modelu rodziny patriarchalnej, jaki odmalowała „Pogance”.
W krąg twórczości dotykającej problematyki rodzinnej wpisała się także Maria Rodziewiczówna. W powieści zatytułowanej „Straszny dziadunio” zaprezentowała sylwetkę Hieronima Białopiotrowicza, bohatera o wyjątkowo skomplikowanych
relacjach rodzinnych. Wychowany bez rodziców, w dalszym życiu uwikłał się w
konflikt z dziadem Polikarpem, który pod maską okrutnego satrapy i bezwzględnego
człowieka krył jednak troskliwą i sprawiedliwą duszę. Nie dał po sobie poznać, że
krnąbrność i wzniosłe cechy charakteru młodszego wnuka bardzo go obchodziły. W
tajemnicy śledził każdy ruch chłopca i zarazem bronił go przed niesprawiedliwościami spadającymi na głowę szlachetnego potomka rodu. Marzył o kontynuacji
rodzinnej tradycji, o ożenku syna swojej córki, jednak po traumatycznych doświadczeniach z drugim wnukiem, całą swą życzliwość przelał właśnie na Hieronima. Początkowo wnuk jednak tego nie dostrzegał:
(…) Oj, ten dziadunio! Pierwszy list przyszedł, jakem matkę kładł w trumnę. I wiecie, co w nim było? Żem to ja ją do grobu wtrącił, ja, com ją kochał i
czcił jak świętą! Miałem wtedy lat czternaście, zostałem sam! Pochowałem matkę
i przysiągłem na jej grobie dawać sobie sam radę na świecie i prędzej zamrzeć z
głodu, niż poprosić o pomoc dziadunia! W dwa lata potem otrzymałem drugi list.
Dowiedział się, żem chorował przed egzaminami, chciałem zostać drugi rok w
klasie. Radził, bym dał za wygraną zarozumiałej pewności siebie i poprosił go o
pomoc, której może udzieli. List cały był jedną obrazą i obelgą. Zgrzytnąłem
zębami i, słaniając się na nogach, poszedłem na egzaminy. Zdałem je w gorączce. Matka tam chyba modliła się za mnie i wyprosiła patent. Odwieźli mnie koledzy do mieszkania i gdyby nie Żabba, poniósłbym świeżutki patent świętemu Piotrowi jako certyfikat zgonu. Trzeci raz w Petersburgu to było. Rozmyślaliśmy z
Żabbą, jaką drogę obrać, do których wrót wiedzy zapukać, jak krajowi najlepiej
7

Por. B. Zwolińska, Przewartościowanie mitu rodziny w powieściach Narcyzy Żmichowskiej, [w:] Ku antropologii rodziny, pod red. L. Rożek, Częstochowa 2009, s. 485-501.
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usłużyć; przychodzi list: „Zostań doktorem, chcę mieć swego medyka! Radzę ci
to ze względów dziedzictwa; jak mi usłużysz, to ci co zapiszę”. Dosyć tego; poszedłem w drugą stronę – na inżyniera. Trafił dobrze dziadunio, bo trzeba wam
wiedzieć, że boję się okropnie umarłych i chorych! (…)8.
Posiadanie rodziny było w wieku dziewiętnastym czymś tak oczywistym i
naturalnym, zwłaszcza dla kobiet, że te, które bez wyraźnego powodu jej nie
założyły, nierzadko były wy-tykane palcami a nawet napiętnowane9. Stąd też nie
dziwi tytuł, jaki nadał Józef Ignacy Kra-szewski swojej powieści, prezentującej
losy takiej właśnie, niezamężnej kobiety – „Szalona”. Tytułowa bohaterka to
młoda, wyemancypowana kobieta XIX stulecia. Szokowała krótko obciętymi
włosami, studiami na uniwersytecie, inteligencją i ciętym językiem. Ponadto
przy-ciągała mężczyzn swoją nietypową urodą. Odważnie łamała typowe reguły
zachowań i do końca pozostała wierna swoim ideałom. Fabuła powieści oparta
została na dość schematycznym zderzeniu dwóch obcych sobie światów. Zaściankowego, wychowanego w tradycji mieszkańca dworu szlacheckiego i właśnie szalonej dziewczyny, Zoni. Młody mężczyzna, Ewaryst, stracił głowę dla
niezwykłej Zoni, choć na początku znajomości próbował ją nawracać na przyjęty
społecznie sposób zachowania młodej damy. Ewaryst długo ukrywał swój romans z Zonią przed swoimi rodzicami. Wiedział, że nie zaakceptują oni nieślubnego związku z kobietą. Natomiast Zonia dla zasady odmawiała małżeństwa wierzyła tylko w związki uczuć. Tłumaczyła Ewarystowi, że poświadczenie na
piśmie niczego nie zmieni - jeśli prze-stanie go kochać, po prostu odejdzie. Zonia
była świadomą siebie kobietą, która wiedziała czego pragnie. Zanim jeszcze zakochała się w Ewaryście, umarło jej nieślubne dziecko. Zonia na każdym kroku
była doświadczana przez życie, jednak każdemu nieszczęściu dzielnie stawiała
czoło. Ostatecznie, z miłości do Ewarysta, widząc jak się on męczy w nieślubnym związku, że nie może wyzwolić się z wyrzutów sumienia w stosunku do
swoich rodziców, postanowiła go opuścić. Wyjechała do Francji, gdzie wzięła
udział w rewolucji. Uniknęła śmierci przez szczęśliwy zbieg okoliczności. Pozostała w Paryżu już na stałe i redagowała tam republikański dziennik. Wybrała
życie już bez mężczyzny u swego boku. Zonia, kobieta samotna z wyboru, czuła
się spełniona w życiu, ponieważ do końca pozostała sobą, kobietą bez rodziny,
choć świat uznał ją za szaloną.
Pozycję kobiet w wieku dziewiętnastym determinowała sytuacja polityczna kraju, zmuszając je do przyjęcia roli Matki-Polki, a nierzadko również kobiety
muszącej wziąć odpowiedzialność finansową za siebie i liczne potomstwo. Taki
los spotkał Martę, tytułową bohaterkę powieści Elizy Orzeszkowej. Przyzwyczajona do roli „żony przy mężu”, po jego śmierci zmuszona została do heroicznego
wysiłku by nie pozwolić umrzeć z głodu swojemu dziecku. Kobieta bez większych w zasadzie kwalifikacji, której jedynym „wykształceniem” była podsta8
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wowa znajomość francuskiego, ponadto wyczucie stylu i smaku oraz ponadprzeciętna uroda. Drugą barierą, jaką napotykała na swej drodze, był jasno sprecyzowany charakter prac „męskich” i „damskich”. Pamiętać tutaj należy, że panie tak
naprawdę mogły wykonywać ledwie parę zawodów, a te, które, próbowały się
podejmować męskich zawodów były często napiętnowane społecznie. Marta,
tracąc kolejne, niskopłatne źródła utrzymania, pozbawiona pieniędzy, nie mogąc
zapewnić chorej córce ani leków ani nawet ogrzewania popadła w bezsilną rozpacz. Posunęła się nawet do żebractwa, ale i tutaj doznała rozczarowania:
(…),,Czemu on ma tak wiele, a ja nic nie mam? – myślała. – Jakim prawem odmówił mi on jałmużny? mnie, której dziecko kona w chłodzie i bez ratunku, on, który trzyma w dłoni tak wielkie bogactwo? On skłamał mówiąc, żem
młoda i zdrowa! jestem więcej niż stara, bo przeżyłam samą siebie. Alboż wiem,
gdzie się podziała dawna Marta? Jestem chora okropnie, bo bezsilna jak dziecko... Dlaczegóż ludzie wymagają, abym żyła o własnej sile, skoro mi jej nie dali?
dlaczegóż mi nie dali siły, skoro jej teraz wymagają ode mnie? On jest jednym z
krzywdzicieli moich, jednym z dłużników! powinien dać!”10 (…)
Kobieta, na skraju rozpaczy, posunęła się ostatecznie do kradzieży. Jednakże bardzo szybko została zauważona i podejmując próbę ucieczki wpadła pod
tramwaj. Nadniemeński krajobraz wplótł się, oprócz Mickiewiczowskich Sopliców, również w historię innych rodzin literackich: Korczyńskich i Bohatyrowiczów. Obie rodziny wzięły udział w powstaniu styczniowym. Wcześniejszą
wspólnotę, braterstwo, bliskość i solidarność po powstaniu zastąpiła wzajemna
niechęć. Zarówno dwór i zaścianek walczyły o przetrwanie, jednak tym razem
czyniły to osobno. Zanim nastąpiło pojednanie między dwoma rodzinami, doszło
do niego w obrębie każdej z nich. Benedykt Korczyński pogodził się najpierw z
synem, młodym buntownikiem, przesiąkniętym ideałami społecznego solidaryzmu, później z Justyną daleką krewniaczką, oraz z Martą, gospodynią. Zaścianek
Bohatyrowiczów natomiast prezentował zupełnie inny model życia rodzinnego.
Żył swoim rytmem pracy, odpoczynku oraz pamięci. W Bohatyrowiczach nigdy
nie zagasła pamięć o przeszłości, stanowiąc podwójną traumę: pamięć wspólnej
klęski i nostalgię za utraconym poczuciem braterstwa.
Dotknięta nieszczęściem okazała się także rodzina Ślimaków, bohaterów
„Placówki” Bolesława Prusa. Dla bohatera najważniejszym dobrem jakie posiada
jest ziemia, ojcowizna. Choć nieurodzajna i będąca przyczyną kpin całej wioski,
Ślimak niechętny jest niemieckim osadnikom, pragnącym ją odkupić:
(…)- Pieniądze?... Ja za pieniądze nie sprzedam. To przecie moja ziemia.
Siedzieliśmy tu z dziada, pradziada, jeszcze za czasu pańszczyzny, i to się nazywała nasza zagroda. Później mój ojciec dostali ten grunt z ukazu na własność i to
jest opisane w komisji. Potem za las ja dostałem trzy morgi także na własność i to
także jest opisane w komisji. Rządowy omentra ziemię tę zmierzył, na wszystkich
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papierach są podpisy i pieczęcie, jak się należy, zatem... Zatem - jakim prawem
wy chceta kupować mój grunt, kiedy on jest mój?... Mój własny, no?...(…)11
W obliczu ciężkiej choroby żony, braku pieniędzy i wielu innych nieszczęść, jakie spadły na tę rodzinę, Ślimak, postanowił przyjąć propozycję sprzedaży ziemi. Wówczas niespodziewanie wbrew temu staje jego umierająca żona,
dla której nawet w tej sytuacji ziemia ojców i pamięć o nich jest ważniejsza:
(…)- Ty zdrajco!... ty zaprzańcu!... - wybuchła nagle wygrażając mu pięścią. - Ty grunt sprzedajesz?... A to byś ty samego Pana Jezusa Żydom sprzedał...
To ci się już sprzykrzyło, żeś jest uczciwy gospodarz, jako twój ojciec, i chcesz
zejść na poniewierkę między ludzi? A co zrobi Jędrek?... Będzie chodził za cudzą
sochą... A mnie jak pochowasz?... Jak gospodynię czy jak komornicę?... (…)- Stój
tu, Judaszu!... - zawołała chwytając go za obie ręce. - Ty jeszcze myślisz sprzedać
grunt? Ja ci już nic nie wierzę... Słuchaj - mówiła w gorączkowym rozdrażnieniu
- ino sprzedasz, Pan Bóg przeklnie ciebie i chłopaka... Ten lód załamie się pod
tobą, jak nie wyrzekniesz się diabelskich myśli... Ja po śmierci nie dam ci spokoju... Nigdy nie zaśniesz, bo choćbyś zasnął, wstanę z grobu i oczy będę ci odmykała... Słuchaj!... - krzyknęła w napadzie szału. - Jak sprzedasz grunt, nie przełkniesz Najświętszego Sakramentu, bo uwięźnie ci w gardle albo rozleje ci się
krwią... (…)12
W epoce pozytywizmu bardzo chętnie podejmowano temat dzieci i ich relacji z dorosłymi. Zwłaszcza nowelistyka tego okresu obfitowała w tego rodzaju
motywy. Najsłynniejsze nowele Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Konopnickiej ukazywały biedną rodzinę wiejską lub miejską, która nie była w stanie zapewnić podstawowych warunków życia dzieciom, nie dawała szansy na edukację
i lepszą przyszłość. Niewykształceni rodzice nieumyślnie krzywdzili swe dzieci –
po śmierci męża matka Antka z utworu Prusa samotnie próbowała utrzymać rodzinę, chorą córeczkę zamknęła w piecu „na trzy pacierze”. Rozalka umarła, zaś
utalentowany chłopak wyrzucony z wiejskiej szkoły i praktyki u kowala musiał
wyruszyć w świat za chlebem. Szokujące obrazy nędzy i głupoty ludzkiej miały
pobudzać społeczeństwo do działań na rzecz pracy u podstaw. W utworze Marii
Konopnickiej metaforą miłości łączącej matkę z synek jest tytułowy dym. Matka
– uboga wdowa, prowadząc skromny dom, czekała na syna, wsłuchując się w
kroki na schodach. Kształt dymu z fabryki, gdzie pracował Marcyś, informował
ją, co robił syn w danej chwili. Po jego śmierci, samotna wdowa jeszcze długo
obserwuje dym, układający się w postać syna. W noweli „Nasza szkapa” z kolei
odmalowała Konopnicka nędzne losy trojga rodzeństwa, na które składały się
nędzna izba, choroba i śmierć matki, głód, zimą brak ogrzewania. Na swój dziecięcy sposób cieszyli się jednak i bawili, a ich jedyną przyjaciółką była ślepa na
jedno oko szkapa. Śmierć matki wywarła na chłopcach mniejsze wrażenie niż
sprzedaż szkapy. To do niej ciągle tęsknili, myśląc o niej, dlatego też w dniu
11
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śmierci matki z radością witali konia, który już sprzedany dorożkarzowi, pojawił
się, by zawieść trumnę na cmentarz13.
„Lalka” Bolesława Prusa daje wgląd w życie kilku rodzin: szlacheckich,
arystokratycznych i mieszczańskich, prezentuje zarówno obraz rodziny nieszczęśliwej, jak i dobrej, pełnej i kochającej. Najbardziej charakterystyczna była arystokratyczna rodzina Krzeszowskich, będący małżeństwem tylko na papierze,
nawzajem się unikający. W rzeczywistości pozostawali w separacji bowiem baron roztrwonił cały majątek na wyścigach konnych. Baronowa, po stracie jedynej
córeczki, popadła w wielką histerię. Kupując od Wokulskiego kamienicę zaczęła
wprowadzać w niej własne prawa. Jej nieszczęśliwe małżeństwo i strata córeczki
odbijało się negatywnie także na lokatorach kamienicy. Burzliwe małżeństwo
Krzeszowskich, konie, wysokie stawki na wyścigach, bankructwo nie przeszkodziło jednak pani baronowej w miłości do męża. Dowodem na miłość rozpadającego się małżeństwa było gorączkowe oczekiwanie na męża po odwiedzinach
nieznanego adwokata, który przyszedł z poufnym zapytaniem, czy baronowa nie
wie czegoś o funduszach pana barona. Chciał on dowiedzieć się czy baron nie
będzie skompromitowany, jeśli okaże się, że wcale nie jest bankrutem, ponieważ
jego wierzyciele byli gotowi chwycić się ostatecznych środków. Panią Krzeszowską ta wiadomość bardzo ucieszyła i solennie zapewniła ona adwokata, że
jej małżonek, baron, pomimo całej przewrotności i udręczeń, jakie jej zadał, żadnych funduszów nie posiada. Po tej wiadomości zaczęła ona gorączkowo przygotowywać się do ewentualnego wprowadzenia się barona z powrotem do domu.
Uwierzyła, że mąż jej nareszcie się opamięta i zacznie normalnie żyć, bez hazardu, koni i bankietów. Z tego wynikało, że wspólne szczęśliwe życie u boku męża
było jej celem i dałoby jej jeszcze szczęście. Baron po wprowadzeniu się do domu miał jednak jeszcze bardzo wiele pretensji do swojej żony, najbardziej o to,
że ciągle się procesuje, i że jego nazwisko widnieje we wszystkich sądach. Celem wprowadzenia się barona do domu była przede wszystkim obrona godności
nazwiska oraz chęć odzyskania szacunku do ich wspólnego nazwiska. Tematyka
rodziny w literaturze polskiej XIX wieku jest niezwykle obszerna, nie sposób
zatem wspomnieć tutaj o tych wszystkich, które by na to zasługiwały. Skalę zachodzących wówczas przemian obrazować może fakt, iż już w wieku dziewiętnastym podjęto się prowadzenia profesjonalnych badań nad rodziną.
Streszczenie
We współczesnych mediach szczególnie częstym tematem jest zmiana
modelu rodziny: mówi się o słabnących więziach międzypokoleniowych, samotnych rodzicach zajmujących miejsce pełnych rodzin, rosnącej liczbie rozwodów.
W nagłówkach pojawiają się takie frazy jak „kryzys rodziny” czy „rozpad więzi
rodzinnych”. Wydawałoby się, że to stosunkowo nowy temat, tymczasem zasadniczym przekształceniom rodzina ulegać zaczęła w początkach XIX wieku.
13
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Główny element przekształceń stanowił rozpad tradycyjnego dotąd modelu rodziny patriarchalnej i wprowadzenie w jej miejsce rodziny destrukcyjnej, niepełnej lub też nieszczęśliwej, w której często upatrywano przyczyn rozmaitych
klęsk człowieka.
Summary
Image of nineteenth-century literary family: between romanticism and positivism
In today's media, especially frequent theme is to change the model of the
family: talking about the weakening of intergenerational ties, lone parents working place full of families, a growing number of divorces. The headers appear in
such phrases as "family crisis" or "disintegration of family ties." It would seem
that this is a relatively new issue, meanwhile, undergo fundamental transformations family began in the early nineteenth century.
Bibliografia:
Źródła:
Asnyk A., Do młodych, [w:] idem, Wiersze, Warszawa 2007.
Mrożek S., Varia. Życie i inne okoliczności, Warszawa 2003.
Orzeszkowa E., Marta, Gdańsk 2000.
Rodziewiczówna M., Straszny dziadunio, Gdańsk 2000.
Słowacki J., W Szwajcarii, Opole 2011.
Opracowania:
Jankowski J., Nieromantyczni romantycy, Wrocław 1997.
Kądziołka W., Historia i literatura o rodzinie, Wieliczka 2013.
Lisak A., Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009.
Zwolińska B., Przewartościowanie mitu rodziny w powieściach Narcyzy
Żmichowskiej, [w:] Ku antropologii rodziny, pod red. L. Rożek, Częstochowa 2009.
Netografia
Mickiewicz A., Dziady, cz. IV, [w:] http://wolnelektury.pl [5.05.2014 r.]
Prus B., Placówka, [w:] http://literat.ug.edu.pl [dostęp: 7 maja 2014 r.]

693

694

Alina Ukalisz (UMCS)
Rozwój psychospołeczny dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wprowadzenie
Rodzinę określa się jako dynamiczny system, w skład którego wchodzą
rodzice, dzieci oraz wspólnie mieszkający dalsi krewni. Rodzina jest znana we
wszystkich typach społeczeństw i kultur. Określa obowiązki rodziców i dzieci
względem siebie i jest podstawą wychowania rodzinnego. Rodzina to system
dynamiczny ponieważ ciągle zachodzą w niej jakieś procesy i zmiany.
Kiedy mówimy o rodzinie jako systemie społecznym, myślimy przede
wszystkim o komunikowaniu się, działaniu i współdziałaniu poszczególnych
elementów trwającego systemu, a nie o strukturalnych cechach układu. Tak więc
rodzina, jeśli rozpatrywać ją będziemy w perspektywie systemowej, to grupa
współzależnych od siebie osobników, których łączy poczucie historii, więzi
emocjonalne oraz strategie działania w celu zaspokojenia potrzeb zarówno całej
rodziny jak i jej członków. Jako elementy otwartego systemu społecznego członkowie rodziny współdziałają ze sobą, wzajemnie na siebie oddziałują ale też
pozostają w związku z innymi ludźmi, rodzinami, organizacjami - czyli systemami zewnętrznymi (G. Lowe i wsp. 2000). John Bradshaw pisze, iż funkcjonalna, zdrowa rodzina jest zdrową glebą, na której jej członkowie mogą wyrosnąć
na dojrzałe istoty ludzkie. Ma ona następujące cechy:
- zabezpiecza przetrwanie i rozwój,
- zaspokaja potrzeby emocjonalne swoich członków; potrzeby te obejmują
znalezienie równowagi pomiędzy autonomią i zależnością oraz nauką zachowań
społecznych i seksualnych,
- zapewnia rozwój i wzrastanie każdego członka, w tym także rodziców,
- jest miejscem, gdzie rozwija się poczucie własnego "ja",
- jest podstawową "jednostką socjalizacji" i ma decydujące znaczenie dla
przetrwania społeczeństwa (Bradshaw 1994) .
W zdrowej rodzinie obowiązują zdrowe zasady, jej członkowie mogą
swobodnie wyrażać swoje opinie, mówić o uczuciach. Ważne jest wszystko, co
myśli mówi, czuje druga osoba i nie jest to dla nikogo zagrożeniem. Rodzina nie
boi się zauważać problemów i o nich rozmawiać. Zarówno podobieństwa jak też
różnice między jej członkami są akceptowane, a kompromisy ustanawiane są
poprzez negocjacje lub uczciwą walkę, gadzie każdy kieruje się chęcią współpracy. Zdrowa rodzina umożliwia dzieciom wzrastanie i budowanie dojrzałej, zdrowej tożsamości. Jednym z podstawowych zadań rodziny jest zapewnienie rozwoju i bezpieczeństwa. Rodzice zabezpieczają potrzeby biologiczne dzieci, dbają o
ich zdrowie, ale też pozwalają czuć się bezpiecznie poprzez swoją kochającą
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obecność. W zdrowej rodzinie rodzice też mogą czuć się bezpiecznie, mogą się w
pełni realizować, dążyć do wyznaczonych celów.
Pisząc o rodzinie trudno byłoby pominąć jeszcze jeden ważny aspekt, a
mianowicie problematykę więzi, która w sposób nierozerwalny wiąże się z rodziną. Relacje zachodzące między ludźmi, wszelkie związki i zależności między
nimi stanowią istotny element życia rodzinnego. Dzięki istnieniu więzi jednostka
może zaspokajać potrzeby biologiczne, psychiczne, pełnić role społeczne i dążyć
do osiągania określonych wartości.
Na różne czynniki kształtujące więź w rodzinie zwraca uwagę Urszula
Sokal. Zdaniem autorki warunkiem tworzenia się więzi jest współwystępowanie
czynników określanych jako subiektywne i obiektywne. Subiektywną podstawę
więzi stanowi świadomość łączności z innymi członkami rodziny oraz poczucie
przynależności do rodziny jako odrębnej grupy społecznej. Obiektywną podstawą natomiast są siły zewnętrzne wypływające z czynników prawnych, obyczajowych, religijnych, społecznych, gospodarczych itd.
Czynnikami wpływającymi na kształt więzi są między innymi te składniki
życia rodzinnego i małżeńskiego, które działają na jego spójność oraz rozwój
jednostkowy i społeczny partnerów związku. Jednym z nich jest poziom dojrzałości do podjęcia odpowiedzialności za partnera oraz dzieci. Jeżeli dziecko nie
zostanie odpowiednio przygotowane do życia małżeńskiego i rodzinnego, nie
będzie umiało jako dorosły człowiek prawidłowo funkcjonować w rolach małżeńskich i rodzicielskich.
Jako jeden z ważniejszych czynników wymienić należy stosunki rodzice –
dzieci. Charakter tych relacji kształtuje się dynamicznie i jest zależny od obu stron, a
więc zarówno postaw rodziców, jak i zmieniającego się zachowania dziecka. Prawidłowo przebiegające oddziaływania wychowawcze zbliżają i jednoczą obie strony,
natomiast nieprawidłowe postawy rodziców mogą wpływać na zanikanie lub zubożenie więzi uczuciowej. Duże znaczenie mają również stosunki wzajemne rodziców.
Podczas gdy prawidłowa więź uczuciowa pomiędzy nimi nie występuje, rodzina
staje się zagrożeniem dla rozwoju dzieci. Ulega wtedy zmianie jej struktura, spoistość, stosunki wzajemne z pozytywnych przechodzą w obojętne lub negatywne.
Członkowie rodziny wytrąceni są z równowagi, zaburza się rozwój psychiczny
dziecka, utrudnia jego przystosowanie społeczne (Sokal 2001).
Rodzina dysfunkcyjna jest szczególnym typem rodziny i specyficznym
środowiskiem wychowania i socjalizacji młodych ludzi. B. SmolińskaTheiss o
rodzinach dysfunkcyjnych pisze, że są to rodziny, które nie realizują społecznie
określonej roli rodzicielskiej lub też realizują tę rolę w sposób niebudzący społecznej akceptacji (Smolińska– Theiss 2006).
Dysfunkcjonalne środowisko rodzinne charakteryzuje się podwyższonym
stopniem deprywacji potrzeb członków rodziny, wysokim poziomem niepokoju i
lęku. W rodzinie dysfunkcyjnej panuje napięta atmosfera, niejasność relacji między członkami rodziny. Reguły funkcjonowania rodziny, a także reguły postępowania bywają niejasne, brak jest wyraźnych wzorców pozytywnych, nieokre-
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ślone są normy, a przez to członkom rodziny trudno ocenić jest, jakie postawy
uznawane są za akceptowane, a jakie nie.
W literaturze przedmiotu wymienia się typy rodzin, które zaliczane są do
dysfunkcyjnych.
- rodzina z problemem alkoholowym, czyli taka, w której jedno lub obydwoje rodziców jest uzależnionych id alkoholu’
- rodzina z problemem wykorzystania seksualnego, w której jedno lub obydwoje
rodziców wykorzystuje seksualnie kogoś w rodzinie (współmałżonka, dzieci),
- rodzina z terrorem psychicznych, taka w które jedno lub obydwoje rodziców stosuje przemoc emocjonalną wobec innych członków rodziny,
- rodzina z przemocą fizyczną, w której jedno lub obydwoje rodziców
maltretuje fizycznie, bije kogokolwiek z członków rodziny,
- rodzina z chorobą przewlekłą, w których przynajmniej jeden rodzic jest
przewlekle chory lub niepełnosprawny a innych domowników obwinia za swoją
obecną sytuację (Seweryńska 2004).
Tak więc typowym przykładem rodziny dysfunkcyjnej jest rodzina z problemem alkoholowym. W rodzinach tych nie istnieje współpraca pomiędzy
współmałżonkami, gdyż relacje pomiędzy osobą pijącą i jej partnerem są jednostronne. Nie łączą ich podstawowe wartości związku opartego na miłości, tj.:
intymność, bliskość, szacunek, przyjaźń, partnerstwo. Rodzina taka nie jest w
stanie sprawować prawidłowej opieki nad dziećmi, nie zaspokaja ich podstawowych potrzeb rozwojowych. Nie istnieje prawidłowa komunikacja pomiędzy
członkami rodziny. Dzieci nie mają się komu zwierzyć ze swoich trosk i problemów, gdyż osoba pijąca żyje w swoim świecie iluzji i trudno do niej w jakikolwiek sposób dotrzeć, a drugi z rodziców ma dość własnych zmartwień. Dzieci
nie znajdują wsparcia w swoich rodzicach, wręcz przeciwnie, to rodzice oczekują
się, że dzieci będą ich wspierać. Stan ciągłego lęku, stresu, niepewności, braku
bezpieczeństwa i nieufności wobec rodziców, którzy sami są zagubieni w tej
sytuacji sprawia, że dzieci przyjmują postawy obronne. Postawa obronna charakteryzuje się: nieufnością, obroną przed zmianami, jedynym celem jest przetrwanie, występuje obawa przed utratą tego co się posiada. Nadużywanie alkoholu
przez rodziców wywołuje u dzieci zaburzenia emocjonalne, wpływa negatywnie
na kształtowanie się ich osobowości i dążeń. W konsekwencji przyczynia się do
większej podatności na niedostosowanie społeczne. Nie oznacza to jednak, że
wszystkie dzieci alkoholików skazane są na patologię. Znaczna ich liczba może
nie tylko przetrwać, ale też w konstruktywny sposób poradzić sobie z sytuacją, w
której żyją. Szanse tych dzieci są większe, gdy zainteresują się nimi osoby mogące pomóc zrozumieć chorobę alkoholową rodziców oraz ułatwić im zajęcie się
samymi sobą i poprawić sytuację w domu na ile to tylko możliwe. (Robinson,
Rhoden 2008).
Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym mające duże znaczenie
dla rozwoju dziecka, szczególnie wyraźnie manifestuje się w dwóch wymiarach:
zasady, które kierują życiem rodziny oraz role, jakie pełnią poszczególni członkowie
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rodziny. Konsekwencje jednych i drugich uwidaczniają się u dziecka zarówno w
okresie, gdy przebywa ono w domu rodzinnym jak i w dorosłym życiu.
W rodzinach alkoholików przyjęta jest zasada trzech „nie”, której uczą się
także dzieci: „nie ufać, nie mówić, nie odczuwać” (W. Sztander 1995, s.12 ).
Brak zaufania do ludzi sprawia, że dzieci te czują się słabe i niepewne, tracą poczucie własnej wartości. Zamykają się i nie mówią o swej rodzinie ze strachu i
wstydu. To skazuje je na samotność. Uczą się nie odczuwać, nie poddawać emocjom. Bardzo głęboko przeżywają jednak wszelkie akty przemocy i znęcania się
ze strony osoby pijącej. Jako pierwsze odczuwają braki emocjonalne i materialne, gdy w rodzinie nasila się picie alkoholu. Próbują na wszystkie sposoby poradzić sobie z warunkami, w których przyszło im żyć. Dzieci przyjmują obronne
role, które paradoksalnie najbardziej szkodzą właśnie im, a alkoholikowi ułatwiają trwanie w sytuacji komfortowej.
Amerykańska badaczka Sharon Wegscheider wyróżniła cztery główne role, jakie mogą pełnić dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Są to:
- bohater rodziny – jest nim zazwyczaj najstarsze dziecko, które czuje się
odpowiedzialne za cierpienia rodziny i próbuje naprawić istniejącą sytuację robiąc wszystko aby zachować pozory, że w rodzinie wszystko jest w porządku,
- kozioł ofiarny – odwraca uwagę od rzeczywistych problemów rodziny
„szukając” wciąż kłopotów poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie,
- dziecko zagubione – nie sprawia rodzinie najmniejszych kłopotów, żyje
we własnym świecie pozostając poza zasięgiem kłótni i awantur w rodzinie,
- maskotka – często jest to najmłodsze dziecko, które traktuje lekko poważne sytuacje i stara się aby był dobry nastrój i aby niczego nie brać na serio.
Role w które wchodzą dzieci alkoholików, odgrywane są celem przetrwania lecz wraz z osiągnięciem dorosłości tracą swoją aktualność. Nie przynoszą
już korzyści jak za czasów dzieciństwa i najczęściej zamiast pomagać działają na
szkodę jednostki. W dorosłym życiu bohater rodziny ma skłonność do przyjmowania odpowiedzialności za innych, zazwyczaj odnosi sukcesy w zawodzie a
nawet zatraca się w pracy i ma trudności w nawiązywaniu bliskich stosunków z
innymi. Kozioł ofiarny doświadcza nieustannych porażek z powodu swych autodestrukcyjnych skłonności. Staje się społecznym wyrzutkiem unikanym przez
innych ludzi. Dziecko zagubione w dorosłym życiu pozostaje wycofane i nieufne, niezdolne do nawiązania bliższych relacji z ludźmi. Maskotka często jest
duszą towarzystwa i skupia wokół siebie dużo ludzi ale zazwyczaj traktowana
jest przez innych żartobliwie i nikt jej nie bierze na serio. Wspomagacz w dorosłym życiu, często zostaje współmałżonkiem alkoholika. Jedno dziecko podejmuje zwykle więcej niż jedną rolę. „Czyste typy” z punktu widzenia tej charakterystyki zdarzają się bardzo rzadko. Rodziny uczestniczą w rozwoju tożsamości
dzieci, przydzielając im role sprzyjające funkcjonowaniu rodziny (Robinson,
Rhoden, 2008).
Inny podział zaproponowała Claudia Black, charakteryzując role pełnione
przez dzieci w rodzinie alkoholowej:
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- dziecko odpowiedzialne to takie, które przejmuje opiekę nad bezradnymi
rodzicami i rodzeństwem,
- dziecko dostosowujące się takie, które zawsze uważnie obserwuje co się dzieje wokoło aby szybko dostosować się do wymogów danej sytuacji; nie bierze odpowiedzialności, nie ma własnego zdania, jest całkowicie zewnętrznie sterowane,
- dziecko łagodzące sytuację, które stara się odwrócić uwagę od tego co dzieje
się w rodzinie, rozładowując napiętą sytuację żartem lub biorąc na siebie całą winę, źle
się zachowując, wywołując awanturę, kłótnię, itd. (Woronowicz 1998).
Konsekwencje zdrowotne, psychologiczne i społeczne przetrwania i funkcjonowania w rolach – strategiach w rodzinie dysfunkcyjnej są bardzo duże. Narażony jest system nerwowy dziecka, które wzrasta ono w atmosferze stałego
napięcia Uczucia i potrzeby dzieci ulegają deprywacji ponieważ role chronią
system rodzinny i rodziców ale nie dzieci. Pojawiają się stany psychiczne takie
jak: obniżony nastrój, depresja itd. Występuje doskonałe podłoże dla wielu chorób psychosomatycznych (nerwice, choroba wrzodowa, migrena, astma). Dzieci
często mają pokusę sięgania po chemiczne „znieczulacze” takie jak: tytoń, alkohol, narkotyki. Konsekwencje psychologiczne to przede wszystkim kształtowanie
nieadekwatnego, najczęściej zaniżonego obrazu siebie. Skutki społeczne funkcjonowania w destrukcyjnych rolach to kłopoty w budowaniu relacji opartych na
zaufaniu i poszanowaniu siebie oraz innych, a także brak umiejętności stawiania
własnych granic, rozpoznawania i respektowania cudzych. Dominuje potrzeba
kontroli, przekonanie o tym, że ma się wpływ na wszystko, lub przeciwnie poczucie braku jakiegokolwiek sprawstwa (Seweryńska 2004) .
Badania własne
Celem przeprowadzonych badań było dostarczenie informacji odnośnie
umiejętności społecznych dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych. Badania zostały przeprowadzone w lutym i marcu 2014 roku w Lublinie w
czterech świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Do
świetlic tych uczęszczają dzieci z rodzin wykazujących przejawy patologii,
głównie z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. O ich przyjęcie
wnioskują najczęściej kuratorzy pełniących nadzór nad rodziną w przypadku
ograniczenia władzy rodzicielskiej lub pedagodzy szkolni gdy istnieje podejrzenie, że we własnych domach nie mają odpowiednich warunków do nauki i konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Grupa badanych (46 dzieci z rodzin, w
których występują przejawy dysfunkcji) została wyłoniona po przeprowadzeniu
wcześniejszych rozmów z kierownikami świetlic i wychowawcami.
Wiek respondentów zawiera się w przedziale od 13 do 15 roku życia.
Średnia wieku badanych wynosi nieco ponad 14 lat. Większość badanych stanowili chłopcy (około 60%). Prawie połowa spośród badanych to dzieci pochodzące z rodzin rozbitych, a 40,0% wychowuje się w rodzinach wielodzietnych z
trojgiem lub większą liczbą rodzeństwa.
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W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Umiejętności Prospołecznych
A. Goldsteina. Kwestionariusz składa się z 50 twierdzeń, które badany ocenia na
5 stopniowej skali tworzącej kontinuum (od „1”- nie potrafi wykorzystać tej
umiejętności, do „5” – prawie zawsze potrafi wykorzystać tę umiejętność). Poszczególne umiejętności pogrupowane są w sześć skal.
Skala I obejmuje podstawowe umiejętności społeczne, np. rozpoczynanie
rozmowy, słuchanie, dziękowanie (8 pozycji).
Skala II to zaawansowane umiejętności społeczne, wśród których znajdują
się: przepraszanie, proszenie o pomoc, przekonywanie innych itp. (6 pozycji).
Skala III obejmuje umiejętności emocjonalne m.in. takie jak: znajomość swoich uczuć, radzenie sobie ze strachem, wyrażanie uczuć i sympatii (7 pozycji).
W skali IV znajdują się umiejętności alternatywne wobec agresji, np.: unikanie bójek, obrona swoich praw, negocjowanie (9 pozycji).
Skala V zawiera umiejętności radzenia sobie ze stresem takie jak: reagowanie na niepowodzenie, radzenie sobie z presją grupy, reagowanie na namawianie i in. (12 pozycji).
W skali VI zawierającej umiejętności planowania (8 pozycji) znalazły się
m. in.: wyznaczanie celu, podejmowanie decyzji, szeregowanie problemów według ważności (Goldstein, Glick, Gibbs 2004). Kwestionariusz ma trzy wersje:
dla uczniów, dla nauczycieli i dla rodziców. W tych badaniach wykorzystana
została wersja dla uczniów.
Tabela 1. Umiejętności społeczne w percepcji badanych
Skale
M
Skala I – Umiejętności podstawowe
3,52
Skala II - Umiejętności zaawansowane
3,17
Skala III – Umiejętności emocjonalne
3,02
Skala IV – Umiejętności alternatywne
2,94
wobec agresji
Skala V – Umiejętności kontroli stresu
2,97
Skala VI – Umiejętności planowania
3,08
Wynik ogólny
3,11

Sd
0,78
0,67
0,75
0,62
0,46
0,55
0,64

Z przedstawionych w powyższej tabeli wyników można wywnioskować,
że umiejętności społeczne dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych mierzone Kwestionariuszem Umiejętności Prospołecznych A. Goldsteina są
ogólnie na niskim poziomie. Maksymalna średnia wyników w każdej skali może
wynosić 5,0, natomiast respondenci uzyskali wyniki w przedziale od 3,52 do
2,94. „Umiejętności podstawowe” u tych dzieci, objęte skalą I, do których należą
m.in. rozpoczynanie i prowadzenie rozmowy, przedstawianie się, mówienie
dziękuję, wydają się być najlepiej rozwinięte (M=3,52) natomiast najsłabiej
„umiejętności radzenia sobie z agresją” (M=2,94) czyli np.: unikanie kłopotów i
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bójek, obrona swoich praw, negocjowanie. Również na dość niskim poziomie
znajdują się „umiejętności kontroli stresu” (M=2,97).
Uzyskane dane można porównać z wynikami, które były częścią badań
przeprowadzonych przez autorkę tego artykułu w 2011 roku. Badania przeprowadzono również w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz porównane z wynikami badań uczniów gimnazjum. Wskazują one
na znacznie niższy poziom „umiejętności alternatywnych wobec agresji” oraz
„umiejętności kontroli stresu” u dzieci alkoholików niż u gimnazjalistów z grupy
porównawczej. Różnice są dość duże i statystycznie istotne na poziomie p<0,001
(Ukalisz 2013).
Wnioski
Na postawie wyników przedstawionych badań można przypuszczać, że
życie w rodzinie dysfunkcyjnej i pełnione w niej role wpływają w dużym stopniu
na umiejętności społeczne dzieci. Badania przeprowadzone za pomocą Kwestionariusza Umiejętności Prospołecznych A. Goldsteina ujawniły, że u dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym występuje deficyt
umiejętności alternatywnych wobec agresji oraz umiejętności emocjonalnych.
Dzieci zapewne są często świadkami a nawet ofiarami agresji w rodzinie, dlatego
zazwyczaj uczą się przyjmowania postawy obronnej lub otwartego ataku, zamiast
szukać innych konstruktywnych sposobów radzenia sobie z agresją. Często postrzega się je jako dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwe, z brakiem motywacji do podejmowania społecznych i osobistych wyzwań. Również
nie komunikują otwarcie własnych potrzeb i emocji, często same nie są ich świadome, ponieważ w centrum uwagi znajdują się problemy związane z alkoholizmem rodziców.
Dzieci wyrastające w rodzinach, gdzie problemem jest nadmierne spożywanie alkoholu przez jednego lub obydwoje rodziców ponoszą szkody w różnych
obszarach funkcjonowania i rozwoju oraz mają problemy z konstruktywnym
radzeniem sobie w różnych sytuacjach. Należą do potencjalnej grupy ryzyka
osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Z wielu
badań wynika, że dzieci alkoholików są bardziej agresywne wobec otoczenia.
Doznając frustracji koncentrują się na przeszkodzie zamiast na szukaniu rozwiązania lub obronie obrazu własnej osoby. Poczucie zagubienia przyczynia się u
nich do zaburzeń zachowania w postaci agresji, nadmiernej lękliwości bądź emocjonalnego zamknięcia. Zachowania takie mają związek z niezaspokajaniem
potrzeby kontaktu emocjonalnego, oparcia, miłości i bliskości. Wrogie postawy
wynikają z podświadomego dążenia do przezwyciężania uczucia bezradności
(Czado 2011).
Czasami trudno jest rozpoznać dziecko wychowujące się w rodzinie alkoholowej chociaż jego funkcjonowanie emocjonalne i społeczne wydaje się być
zaburzone. Wiąże się to z wykształconymi mechanizmami obronnymi a przede
wszystkim z zamknięciem się na tematy związane z rodziną wobec obcych.
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Dzieci alkoholików zazwyczaj same nie proszą o pomoc. Nie rozumieją swoich
uczuć, tłumią emocje i nie korzystają ze wsparcia jakie mogłyby uzyskać w najbliższym otoczeniu. Stosunek społeczeństwa do dzieci alkoholików jest zazwyczaj dwubiegunowy, od zrozumienia i troski wobec tych, które nie sprawiają
większych kłopotów wychowawczych, do nietolerancji i potępienia innych, stających się dziećmi trudnymi.
Tak, więc wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej ma ogromny wpływ na
rozwój i socjalizację dzieci. Dzieci te stanowią tzw. grupę podwyższonego ryzyka. Oznacza to większe prawdopodobieństwo wystąpienia trudności wychowawczych, niedostosowania społecznego oraz naruszania norm prawnych. Dzieciom
tym niewątpliwie należy pomóc dostarczając im doświadczeń społecznych przeciwnych do ich urazowych przeżyć, budując alternatywne źródła wsparcia emocjonalnego oraz ucząc bardziej konstruktywnych sposobów funkcjonowania.
Osobom pracującym z dziećmi alkoholików oprócz znajomości ich ogólnej sytuacji psychologicznej, potrzebna jest też wiedza umożliwiająca rozpoznawanie
przeżywanych przez nie problemów oraz wzorów zaburzonego funkcjonowania
społecznego.
Streszczenie
W artykule podjęto próbę określenia, jaki wpływ na rozwój psychospołeczny dziecka ma dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej. Zbadane zostały umiejętności społeczne dzieci wychowujących się w rodzinach, w których występuje
problem alkoholowy. Przebadano 46 osobową grupę dzieci alkoholików w wieku
13-15 lat uczęszczających do środowiskowych świetlic opiekuńczowychowawczych na terenie Lublina. Zastosowano Kwestionariusz Umiejętności
Prospołecznych A. Goldsteina. Wyniki wskazują na dość niski poziom „umiejętności radzenia sobie z agresją” oraz „umiejętności kontroli stresu”. Można przypuszczać, że wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej ma duży wpływ na rozwój
dzieci i nabywanie przez nich umiejętności społecznych.
Abstract
Psychosocial development of children from dysfunctional familes
The aim of this paper is to determine the impact of growing up in dysfunctional family on the psychosocial development of the child. During research, the
social skills of children from families with alcohol problems have been examined. Research group contains 46 children of alcoholic parents aged 13 to 15
years attending to youth community centers and educational clubs in Lublin. The
Prosocial Behavior Questionnaire of A. Goldstein has been used. The results
indicate a fairly low level of "skills to deal with aggression," and "stress management skills." It can be assumed that growing up in dysfunctional family has a
big influence on children's development and acquisition of their social skills.
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Marek Mariusz Tytko (UJ)
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku „Służba Życiu”
1. Wstęp
W niniejszym artykule porusza się problematykę podstawową dla funkcjonowania każdej społeczności, rodziny, każdego narodu, tj. sprawę życia ludzkiego. Celem niniejszego tekstu jest ukazanie (opis z elementami analizy) wybranych przykładów obrony życia ludzkiego i w szczególności obrony człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach krakowskiego
periodyku „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe” (1999-2008), wydawanego pod
redakcją dra inż. Antoniego Zięby przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Autor tekstu ukazał kulturę życia prenatalnego na wybranych
przykładach z ww. czasopisma. Do opisu i analizy użyto historiograficznej metodologii (historiograficzna analiza dokumentu źródłowego). Dla ukazania właściwego kontekstu – dodano na końcu kwestię wprowadzenia poprawki do Konstytucji o ochronie życia ludzkiego (2007), którą to sprawę dr inż. Antoni Zięba i
ww. periodyk aktywnie wspierali.
W okresie naporu i lobbingu różnych lewicowo-liberalnych, szkodliwych
dla narodów ideologii społecznych i politycznych na wprowadzenie ustawodawstwa proaborcyjnego (forsowanego przez ideologów aborcjonizmu), krakowski
periodyk pt. „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, wydawany przez Polskie
Stowarzyszenie Obrońców Życia pod redakcją dra inż. Antoniego Zięby, od 1999
r. publikuje naukową argumentację pro-life, w zgodzie z prawem naturalnym i
katolicką nauką społeczną oraz upowszechnia ową wiedzę w społeczności, pełniąc tym samym niezastąpioną funkcję edukacyjno-społeczną.
Poza „Służbą Życiu” nie ma w Polsce innego tego typu drukowanego periodyku pro-life, przez co czasopismo to jest fenomenem społecznym, wydawanym przez ludzi dobrej woli, z inicjatywy społecznej. W niniejszym tekście skupiono się na kwestii obrony życia i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w
okresie prenatalnym. Jak dotąd, według posiadanej wiedzy, tytułowa, społeczna
problematyka nie znalazła swojego opracowania przedmiotowego w znanej autorowi literaturze. Socjologia życia społecznego, socjologia życia narodowego nie
może pomijać punktu wyjścia, jakim jest człowiek, i to od samego początku.
Także pedagogika kultury narodowej rozwija się z uwzględnieniem kultury życia, a więc także kultury ochrony życia w okresie prenatalnym (tzw. kultury życia prenatalnego). Wszak matka z dzieckiem w swoim łonie tworzy pierwszą,
najmniejszą, naturalną, dwuosobową grupę społeczną, tam zaczyna się naród
(dosłownie: „narodzi się”, tj. staje się narodem, zgodnie z pierwotną etymologią
słowa: „naród” od „narodzenia”). ‘Naród’ rozwija się dzięki ‘narodzeniu’, dzięki
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‘narodzinom’ (‘narodzeniom’) wielu osób, jego nowych członków. Wszak bez
narodzin nie ma życia narodu, lecz następuje jego śmierć.
Logiczna i realna negacja tego faktu nie jest możliwa. Socjologia życia
ludzkiego jest podstawą dla socjologii życia narodowego, społecznego, przy
czym należy pamiętać o tych, którzy sami bronić się nie mogą, o dzieciach w
okresie prenatalnym, a zwłaszcza o dzieciach chorych, niepełnosprawnych, najsłabszych. Kultura chrześcijańska broni najsłabszych, to jest jej szlachetną cechą.
W szczególności kraj cywilizowany broni najsłabszych, a przynajmniej powinien
to czynić, jeśli chce uchodzić za takowy, gdzie nie prawo siły, ale rzeczywista
kultura kieruje prawodawstwem i obyczajami społecznymi. Dobry obyczaj
chrześcijański nakazuje bronić słabszego, stawać w obronie życia człowieka
niewinnego, skazywanego na śmierć w sposób niesprawiedliwy. Zachodzi pytanie: dlaczego zatem nie broni się w najsłabszych, niewinnych, niepełnosprawnych, chorych ludzi niesprawiedliwie skazywanych na śmierć wskutek „prawa”
stanowionego w imię lewicowej ideologii aborcjonizmu?
Kultura życia wymaga wysokich, moralnych kompetencji od członków społeczności, jednak ktoś wpierw powinien dostarczyć poszczególnym ludziom rzetelnej informacji na temat życia, aby mogli oni nabyć wiedzy o tym, kim jest człowiek?
I to czyni „Służba Życiu”, pełniąc rzeczywistą służbę społeczną na rzecz kultury
życia w Polsce. Poniżej ukazano fragmenty owej służby informacyjnej, poniekąd
jako ilustrację pars pro toto, ponieważ całościowe omówienie problematyki obrony
życia ludzkiego na łamach ww. periodyku krakowskiego wymagałoby osobnej, obszernej monografii, której nikt dotąd z badaczy nie podjął się napisać. Poniżej w
oparciu o teksty z zeszytów problemowych „Służba Życiu” ukazano wybraną racjonalną argumentację na rzecz ochrony życia poczętego.
2. Zygota jest człowiekiem
Każdy człowiek jest osobą ludzką od momentu poczęcia (choć, wg dra
Briana Clowesa, od kilkudziesięciu lat manipuluje się definicją ‘poczęcia’ i bez
dowodów naukowych, bezzasadnie przesuwa się początek życia ludzkiego na
moment ‘nidacji’, czyli zagnieżdżenia się, implantacji zapłodnionej komórki
jajowej w macicy1). Fakty medyczne, antropologiczne potwierdzają jednak czło-

1

Por. B. Clowes, The Facts of Life, HLI, Front Royal, Virginia 1997, s. 65-66, cyt.
za polskim tłumaczeniem: B. Clowes, Manipulacje definicją poczęcia, „Służba Życiu.
Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 23. Na temat manipulacji definicją początku
człowieka pisał także dr med. Bernard Nathanson, amerykański lekarz, (do 1982 r. działacz proaborcyjny i aborter); por. B. Nathanson, „Medizin und Ideologie”, Oktober 1984,
s. 17-21; cyt. za: B. Nathanson, Śmiertelne oszustwo, zaplanowana zagłada, (oprac. tekstu JK, KU), „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 19-22. Tekst polski
publikowany w internecie, np. Nathanson B., Jak została zalegalizowana tzw. aborcja.
Przemówienie
dra
Bernarda
Nathansona,
http://padre.info.pl/jak-zostalazalegalizowana-tzw-aborcja-przemowienie-dr-bernarda-nathansona/ [dostęp11.06.2011].
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wieczeństwo jednostki ludzkiej już od chwili zapłodnienia jaja przez plemnik, od
momentu powstania bezjądrowej zygoty2.
Zygota jest człowiekiem, choć jest zaledwie jedną komórką (organizmem
jednokomórkowym). Zygota, zarodek, embrion, płód, noworodek, niemowlę,
dziecko, chłopiec, dziewczynka, młodzieniec, panna, człowiek dorosły, osoba
dojrzała, starzec, staruszka — to są wszystko różne miana człowieka – jak wynika z tekstów „Służby Życiu”. Człowiek nie zaczyna się dopiero od urodzenia, nie
zaczyna się dopiero od dnia swoich narodzin, lecz zaczyna się od poczęcia, od
chwili zapłodnienia, kiedy łączą się ze sobą gameta męska z żeńską, dając początek nowej osobie ludzkiej.
Inną rzeczą jest to, czy dany człowiek, w takiej czy innej fazie swojego
rozwoju, ma takie lub inne niepełnosprawności, choroby, wady genetyczne, wady rozwojowe, uszkodzenia ciała. Fakt bycia niepełnosprawnym czy chorym,
fakt posiadania takiej czy innej wady genetycznej nie oznacza wcale, że nie jest
się człowiekiem lub że nie jest się człowiekiem w pełni. Niepełnosprawność czy
choroba, wada genetyczna, rozwojowa nie pozbawiają nas pełnego człowieczeństwa, które posiadamy integralnie od momentu poczęcia aż do naszej śmierci,

2

Por. Zapłodnienie początkiem życia człowieka. Fragmenty kilku książek naukowych, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 11 (zawiera adnotowane
źródłowo wypowiedzi następujących autorów: doc. dr hab. med. Czesław Szmigiel, prof.
dr hab. med. Michał Troszyński, lek. med. Andrzej Grudzień, Zofia BielańskaOsuchowska, Jadwiga Konopczyńska-Sikorska, Romana Kurniewicz-Witczakowa); Fakt
medyczny, naukowy, niepodważalny. Oto wypowiedzi o początku życia człowieka wybitnych polskich naukowców lekarzy nadesłane do naszej redakcji¸ „Służba Życiu. Zeszyty
Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 12-14 (zawiera adnotowane źródłowo wypowiedzi następujących profesorów: prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, prof. dr hab. med. Włodzimierz Fijałkowski, prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, prof. zw. dr hab. Rudolf
Klimek, doc. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-Kantecka, dr n. med. Antoni Marcinek, prof. dr hab. Alina T. Midro, prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Radzisław Sikorski,
prof. dr hab. Bolesław Suszka, dr hab. n. med. Zbigniew Szymański, prof. dr hab. n. med.
Mieczysław Ujec); Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka. Ze starych notatek,
„Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 15 (zawiera adnotowane źródłowo
wypowiedzi następujących profesorów: prof. dr hab. n. med. A. Blaim, prof. W. Bowes,
prof. dr n. med. J. Lejeune, dr med. J. Deszczowa, prof. dr med. P. F. Freybergh, prof. H.
Gordon, prof. dr hab. n. med. R. Klimek, prof. M. Mathews-Roth, prof. dr hab. n. med. R.
Michałowicz i dr n. hum. J. Ślenzak, prof. dr hab. n. med. T. Pisarski, prof. dr hab. n.
med. J. Roszkowski, dr W. Maksymowicz); Prawda o początku życia ludzkiego, „Służba
Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 16-19 (zawiera adnotowane źródłowo
wypowiedzi fachowe następujących autorów: Gill Thorn, David B. Chamberlain, Barbara
Nees-Delaval, Elizabeth Fenwick, John Brook, dr Dorota Kornas-Biela, Brian Williams,
Rainer Jonas, Stephen Bruno, Christoph Lees, Karina Reynolds, Anna Dłutek, Andrzej
Jerzmanowski, Janina Grzegorek, Krzysztof Spalik, Krzysztof Staroń, Barbara Gulewicz,
Ewa Kosińska).
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niezależnie od różnych antropologicznych, socjologicznych, politycznych czy
ideologicznych ujęć.
Także człowiek w fazie prenatalnej, czyli dziecko poczęte znajdujące się w
łonie matki, zachowuje integralnie swoje pełne człowieczeństwo, niezależnie od
tego, czy dotknięte jest chorobą, wadą wrodzoną czy niepełnosprawnością rozmaitej natury. Należy podkreślić kwestię, że człowiek jest człowiekiem od początku, czyli od samego poczęcia i żadne interpretacje czy opinie wygłaszane na
ten temat, nie są w stanie zaprzeczyć faktowi potwierdzonemu medycznie. Kwestia bycia człowiekiem od początku nie jest zależna od przyjęcia takich czy innych ideologii, od uznania prawa stanowionego, ale wynika z samej natury, z
oczywistego prawa przyrodzonego człowiekowi, z życia samego.
Prawo do życia poczętych dzieci nie wynika ani z przesłanek religijnych,
ani światopoglądowych, ale z realistycznej, antropologicznej zasady ogólnoludzkiej, zasady niezależnej od wyznania, mówiącej, że nie wolno zabijać niewinnych ludzi3 (humanizm).
Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka wyrażają się w sposób jasny. Dla przykładu warto przytoczyć szereg stwierdzeń medyczno-naukowych
zaczerpniętych z periodyku „Służba Życiu”:
1) „Człowiek jest człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodni
żeńską komórkę jajową”, „Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to człowiek” 4 (prof. dr hab.
med. Bogdan Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Warszawa);
2) „Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone dziecko jest
osobą”5 (prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg, kierownik Kliniki Ginekologii i
Położnictwa w Sztokholmie);
3) „Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, to jest zapłodnienia i kończy się w momencie śmierci”6 „Z chwilą zapłodnienia w obrębie
dotychczasowego organizmu kobiety, określonego jako układ matczyny, pojawia
się nowy nie tylko przedmiot, ale również podmiot, określany jako poczęte życie
ludzkie. Początek tego życia jest ściśle określony przez fakt zaplemnienia komórki jajowej, a więc powstania zygoty i to — co należy z całym naciskiem
podkreślić — jeszcze zanim wewnątrz niej wykształci się jądro. (...) Nie ulega
też żadnej wątpliwości, że tożsamość matki jest różna od tożsamości poczętego
dziecka”7, „Już w plazmie bezjądrowej zygoty istnieje ściśle określony wzorzec
3

Por. A. Zięba, Ku refleksji, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, numer specjalny,
wyd. 5, Kraków 2008, s. 10.
4
B. Chazan, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 1.
5
A. Ingelman-Sunberg, wypowiedź w załączonej ulotce do: „Służba Życiu. Zeszyty
Problemowe”, R. 2008, nr 2.
6
R. Klimek, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 1.
7
R. Klimek, Medycyna za zamkniętymi drzwiami: czyli Rozmowy o zdrowiu, z udziałem: Ireny Kaim, Barbary Jaskulskiej, Marka Dziechciowskiego, wyd. Dream, Kraków
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dalszego rozwoju dopiero co powstałego bytu ludzkiego”8, „Człowiek rozpoczyna swoje istnienie z chwilą połączenia się plemnika i komórki jajowej w zygotę
jako nowy układ biologiczny”9, „Zaistniała zygota jest nowym organizmem o
wielkiej[,] potencjalnej sile rozwojowej”10, „(...) dla człowieka jako ludzkiego
układu biologicznego wystarczająco istotne jest jedynie istnienie w nim stanu
duchowego i materialnego, jako współistniejących ze sobą właściwości. Tym
samym muszą one [stany, właściwości] występować od początku jego [człowieka] istnienia, tj. od momentu zapłodnienia”11, „(...) wszystkie formy ludzkiego
życia muszą być traktowane ze szczególną odpowiedzialnością i troską, nawet
jeśli jakieś prawo i religia nie uznają np. zarodka za osobę. Od poczęcia każdy
byt ludzki jest złączony z ludźmi swym pochodzeniem, rozwojem i przyszłą samodzielnością”12 (prof. zw. dr hab. Rudolf Klimek, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej im. M. Kopernika, od 1993 r. - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie, członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Ginekologów, b. przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego);
4) „Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu. (...) Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała
nowa istota ludzka, nie jest sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty
od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym
można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym” 13 (prof. dr med. Jerôme Lejeune, b. kierownik Katedry Genetyki w Uniwersytecie im. René Descartesa w Paryżu);
5) „Połączenie się jąder komórkowych jaj i plemnika jest to najważniejszy
moment zapłodnienia — powstanie nowego organizmu. (...) Od momentu połączenia się jąder komórkowych jaj i plemnika rozpoczyna się rozwój nowego
człowieka”14 (prof. dr hab. Z. Bielańska-Osuchowska);

1999, s. 62, cyt. za: Od poczęcia człowiek, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 1999,
nr 5, październik 1999, s. 26.
8
R. Klimek, Medycyna... dz. cyt., s. 89. Cyt. za: Od poczęcia człowiek, dz. cyt. s. 27.
9
R. Klimek, [w:] Przyczyny, aborcja, terapia, (materiały z Międzynarodowej Konferencji). 2004, s. 40, cyt. za: Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka, „Służba życiu. Zeszyty Problemowe”, numer specjalny, red. dr med. Rafał Michalik, wyd. 5, Kraków 2008, s. 7.
10
R. Klimek, Medycyna..., dz. cyt., s. 64, cyt. za: Od poczęcia człowiek, dz. cyt.,
tamże, s. 27.
11
R. Klimek, .Medycyna...,, dz. cyt., s. 95, cyt. za: Od poczęcia człowiek, dz. cyt., s. 27.
12
R. Klimek, .Medycyna..., dz. cyt., s. 80, cyt. za: Od poczęcia człowiek, dz. cyt. s. 27.
13
J. Lejeune, „Wiedza i Życie”, 1986, nr 11, s. 8. Cyt. za: Naukowcy, lekarze...., dz.
cyt., tamże, s. 7.
14
Z. Bielańska-Osuchowska, Jak zaczyna się życie człowieka, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 37. Cyt. za: Naukowcy, lekarze..., dz. cyt., tamże, s. 7.
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6) „Nowe życie — życie Waszego dziecka — zaczyna się w momencie zespolenia ze sobą żeńskiej komórki jajowej i męskiej - plemnika. Powstaje jedna
komórka, która zawiera wszystkie cechy przekazane przez komórki rodzicielskie
i jest ona wypadkową dwóch różnych linii dziedzictwa oraz stanowi pod tym
względem jedyny i niepowtarzalny zawiązek nowego życia. (...). Ten wielki cud
natury, jakim jest zapłodnienie (...), jest początkiem życia dziecka w łonie matki”15 (dr n. przyr. R. Kurniewicz-Witczakowa);
7) „Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje w
pełni genetycznie uformowany nowy człowiek, którego rozwój dokonuje się w
czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko,
dorosły, starzec to określenia poszczególnych etapów rozwoju życia człowieka” 16
(dr med. Antoni Marcinek, b. ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie, dyrektor Szpitala PołożniczoGinekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie, specjalista regionalny
ds. położnictwa i ginekologii woj. małopolskiego);
8) „Dziecko rozpoczyna życie jako pojedyncza komórka, mniejsza od
kropki na końcu tego zdania (...)”17 (G. L. Flanagan).
Wszystkie ww. zdania odnoszą się do początków każdego człowieka, także człowieka niepełnosprawnego, chorego, posiadającego wadę genetyczną czy
rozwojową, wykrytą już w okresie prenatalnym.
3. Dziecko nienarodzone, rozwijające się w łonie matki jest człowiekiem
Przebieg rozwoju dziecka w okresie prenatalnym jest znany medycynie,
opisywany szczegółowo przez naukowców. Poniżej dla ilustracji rozwoju aspektów człowieczeństwa w okresie od poczęcia, przytoczono skrócony opis rozwoju
dziecka w okresie kilkumiesięcznym, opracowany przez dr med. Józefę Deszczową i ukazany w „Służbie Życiu”. Trzeba zaznaczyć, że także dziecko niepełnosprawne w łonie matki rozwija się w podobny sposób, choć zawsze tempo jego
rozwoju jest zindywidualizowane, wystąpić mogą pewne zakłócenia normalnego
rozwoju, czego nie opisano w modelowym przykładzie (cytuję):
1) „Pierwszy miesiąc. Dziecko rozpoczyna życie jako pojedyncza komórka o średnicy około 0,1 mm. Po połączeniu materiału genetycznego ojca i matki
zostają zdeterminowane m.in. płeć, kolor oczu, włosów, skóry, rysy twarzy, budowa ciała, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu. W trzecim tygodniu
dziecko osiąga wzrost około 2,5 mm. Serce zaczyna bić 21. dnia od poczęcia.
15

R. Kurniewicz-Witczakowa, [w:] Nasze dziecko, pod. red. prof. dr hab. med. J.
Kopczyńskiej-Sikorskiej, wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa
1994, s. 31. Cyt. za: Naukowcy, lekarze..., dz. cyt., s. 7.
16
A. Marcinek, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2001, nr 3, s. 2.
17
G. L. Flanagan, 9 pierwszych miesięcy życia, wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973, cyt. za: Podziw i szacunek, „Służba Życiu. Zeszyty
Problemowe”, numer specjalny, wyd. 5, Kraków 2008, s. 16.
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Krew krąży w nieskomplikowanym, zamkniętym układzie naczyń, oddzielnym
od [układu] krążenia matki. W czwartym tygodniu dziecko mierzy już ponad pół
centymetra. Ma główkę, tułów i zawiązki górnych kończyn. Istnieją już pierwotne nerki, wątroba, przewód pokarmowy, naczynia krwionośne i serce.
Drugi miesiąc. Jest to okres bardzo intensywnego rozwoju dziecka, np. co
minutę przybywa mu kilka tysięcy nowych komórek nerwowych. W 41. dniu
pojawiają się pierwsze odruchy nerwowe oraz ruchy kształtujących się rączek i
nóżek. Praca mózgu jest już tak intensywna, że w szóstym tygodniu od poczęcia
potrafimy zarejestrować fale elektromagnetyczne, wysyłane przez mózg tego
maleńkiego człowieka. Wykształcają się usta, a okolica warg staje się wrażliwa
na dotyk, a jej podrażnienie powoduje obrót ciała. Dziecko ma ukształtowane
wszystkie podstawowe narządy, które spełniają swoje funkcje, np. serce bije
rytmicznie 40-80 razy na minutę, żołądek wydziela soki trawienne, nerki usuwają
kwas moczowy z krwi, kształtuje się układ kostny dziecka. Pod koniec drugiego
miesiąca życia dziecko osiąga wzrost około 2 cm i wagę około 2-3 gramów.
Trzeci miesiąc. Dziecko nadal rozwija się bardzo intensywnie. Wszystkie
zasadnicze części mózgu są już ukształtowane. Co sekundę przybywa kilka tysięcy nowych komórek nerwowych. Stopniowo całe ciało nabiera wrażliwości na
dotyk. Wielokrotnie wzrasta liczba połączeń nerwowo-mięśniowych. Dziecko
ćwiczy swoje ruchy, poruszając się w macicy. Występuje już odruch ziewania,
przeciągania. Dziecko zaczyna ćwiczyć mięśnie potrzebne mu po urodzeniu do
oddychania, pobierania pokarmu i wydawania głosu, nabierając i wypierając z
płuc wody płodowe — czasem połyka je. Podciąga górną wargę, co jest wstępem
ćwiczenia ssania. Jest ciągle w ruchu, »tańczy« w macicy, unosi się i opada, podskakuje, przeciąga się, kołysze biodrami, zgina kończyny, robi miny mięśniami
twarzy, porusza gałkami ocznymi, zaciska pięści, marszczy brwi. Jego skóra
pokrywa się meszkiem, pojawiają się zawiązki paznokci i zębów mlecznych,
szpik kostny zaczyna produkować krwinki, woreczek żółciowy — żółć, trzustka
— insulinę, przysadka — hormon wzrostu. (...) Pod koniec trzeciego miesiąca
dziecko wykazuje w swym zachowaniu cechy indywidualne i tak np. mięśnie
twarzy przyjmują układ zgodny z odziedziczonymi cechami. Wzrost tego maleńkiego człowieka wynosi około 9 cm, a waga około 30 g.
Czwarty miesiąc. Jest to nadal okres gwałtownych zmian. Wzrost dziecka
dochodzi do około 25 cm, a ciężar do 20 dkg. Doskonalą swoje funkcje narządy
wewnętrzne, np. serce przepompowuje dziennie 30 litrów krwi w tempie dwukrotnie szybszym od rytmu serca matki, tj. 120-160 uderzeń na minutę, organizm
syntetyzuje białka, wydziela hormony. Jeśli dziecko jest dziewczynką, w jej jajnikach zostają utworzone wszystkie komórki jajowe, z których niektóre kiedyś
dojrzeją, dając życie następnym pokoleniom. W mózgu tworzą się bruzdy i zwoje, przez co powiększa się jego powierzchnia oraz wzrasta dynamicznie sieć połączeń między komórkami nerwowymi w całym ciele. Dziecko jest bardzo aktywne, wykonuje około 20 tysięcy różnych ruchów w ciągu dnia. Stają się one
płynne i pełne wdzięku. Maluch reaguje już na smak i zapach wód płodowych,
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jest wrażliwy na dotyk i zmianę ciśnienia w przestrzeni, w której jest zanurzony,
np. wskutek ucisku na brzuch matki »kopie« i skręca się. (...). W czwartym miesiącu zaczynają rosnąć włosy dziecka.
Piąty miesiąc. Dziecko osiąga w tym miesiącu 30 cm wzrostu i 40 dkg
wagi. Rosną mu włosy, brwi i rzęsy oraz paznokcie. Tony bicia jego serca można
wysłuchać już uchem, bez słuchawki lekarskiej. Matka odczuwa »pierwsze ruchy« dziecka — delikatne muśnięcia, jakby skrzydłem motyla, lub »puszczanie
bąbelków«. (...) Jego ruchliwość zależy od odziedziczonego temperamentu oraz
trybu życia matki, np. zwykle rozpoczyna harce, gdy matka odpoczywa, a ogranicza ruchy, gdy matka jest aktywna. Dziecko ćwiczy ruchy ssące warg, reaguje
na smak wód płodowych, połykając ich więcej, gdy stają się słodsze, a zaprzestając picia, gdy są gorzkie, kwaśne lub słone. Wrażliwość dotykowa pozwala mu
odczuć świat wewnątrzmaciczny »na własnej skórze«. Dotyka siebie, pępowiny,
łożyska, ścian macicy. Silne bodźce, zmieniające warunki w łonie wywołują
dyskomfort, któremu dziecko stara się aktywnie przeciwstawić. W tym okresie
można uspokajać dziecko, przemawiając do niego czule, posyłając mu serdeczne
myśli, słuchając muzyki lub śpiewając coś miłego, czytając to, co wprawia matkę
w dobry nastrój18.
Szósty miesiąc. Proporcje ciała dziecka stają się podobne do tych, jakie
będą przy urodzeniu. Osiąga ono 25-30 cm wzrostu i waży już 50-70 dkg. (...)
Wytwarzają się wiązadła stawowe, kostnieje szkielet, płuca zaczynają wytwarzać
surfaktant, który pomoże im po urodzeniu w rozprężaniu się i nabieraniu powietrza (...). Magazynuje już ono produkty potrzebne po urodzeniu, np. wapń, żelazo, białka, ciała odpornościowe. Zakończyło się powstawanie komórek nerwowych, natomiast intensywnie zwiększa się liczba połączeń między nimi, np. w
mózgu na obszarze wielkości łebka od szpilki mieści się około 70 tysięcy komórek, a pomiędzy nimi w 24. tygodniu życia istnieje już 124 miliony połączeń. W
czasie snu pojawia się u dziecka tzw. faza REM, tzn. szybkich ruchów gałek
ocznych (marzeń sennych), w czasie której następuje dojrzewanie mózgu (porządkowanie wrażeń i odczuć, ich selekcjonowanie i zapamiętywanie). Dziecko
ćwiczy ruchy ssące warg, uczy się od matki rytmu naprzemiennej aktywności.
Dalszy rozwój dziecka polegać będzie na doskonaleniu pracy wszystkich działających już narządów i układów, nabierania wagi i powiększania wzrostu (...)”19
(dr med. Józefa Deszczowa, Kraków).
Prof. dr hab. med. Ludwika Sadowska z Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Rozwojowej w I Katedrze Pediatrii AM we Wrocławiu także opisała okres
prenatalny, akcentując jego aspekty antropologiczne. Przykładowo rzecz biorąc,
opis początku życia (we fragmencie) jest następujący:

18

Pogrubienie – pochodzi od autora niniejszego artykułu.
J. Deszczowa, (oprac.), 9 pierwszych miesięcy życia dziecka, „Służba Życiu”, numer specjalny, wyd. 5, Kraków 2008, s. 4-6, il.
19
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2) „Od kiedy zbadano ludzki materiał genetyczny[,] możliwa jest tylko
jedna odpowiedź na pytanie odnośnie do początku życia: życie człowieka rozpoczyna się w momencie zapłodnienia. Od tej chwili istnieje już cały materiał genetyczny danej osoby. Nie powstaje jakiś tam człowiek, tylko człowiek, którego
później rodzice nazwą, np. Ania czy Krystian. Już wtedy istnieją ustalone ważne
cechy i właściwości osoby, np. kolor oczu, włosów, przybliżona wielkość stóp i
ciała, które osiągnie za 20 lat. Znajdują one swoje miejsce w zarodku wielkości
główki od szpilki”20.
Prof. dr hab. n. med. Maria Rybakowa z Collegium Medicum UJ w Krakowie, członkini Komitetu Rozwoju Człowieka Wydziału Nauk Medycznych
PAN, opisała rozwój człowieka w fazie prenatalnej z uwzględnieniem aspektów
genetycznych, a ów ogólny opis można także zastosować do zobrazowania rozwoju dziecka niepełnosprawnego (dotkniętego chorobą, wadą genetyczną lub
rozwojową) w łonie matki. Można powiedzieć, że wada genetyczna u dziecka,
czyli w nowym organizmie, powstaje już w chwili jego poczęcia, dlatego jest to
dla stwierdzenia niepełnosprawności wrodzonej tak istotny moment (dziedziczenie wady genetycznej dokonuje się lub może dokonywać się od fazy zygoty).
3) „W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie człowieka
zostaje zapoczątkowane w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych
— gamet — żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzystej[,] zwanej zygotą,
która od tej chwili zaczyna żyć własnym rytmem. Zespolenie się substancji rozrodczej, niosącej unikalny ładunek genetyczny ojca i matki, staje się bodźcem do
następujących po sobie podziałów komórkowych, kształtowania się jaja płodowego[,] a następnie zarodka. (...) Nauki biologiczne zawierają istotę życia w
pięciu podstawowych funkcjach: [1.] zdolności do wzrostu[,] tj. zwiększania się
rozmiarów ciała, [2.] zdolności do rozmnażania się, [3.] [zdolności] do przemiany materii i energii, [4.] [zdolności] do reagowania na bodźce, [5.] [zdolności] do
poruszania się. Wszystkie te warunki spełnia zapłodniona komórka, to jest zygota, a ilustracją tego jest jej pierwszy podział. Zapłodnienie zaś w pojęciu biologicznym to nie sam moment wniknięcia plemnika do komórki jajowej, ale połączenie się zredukowanej do połowy chromatyny jądra plemnika, będącej nośnikiem substancji dziedzicznej ojca, z pojedynczą liczbą chromosomów komórki
żeńskiej. O ile każdy plemnik zawiera już zredukowaną do połowy liczbę chromosomów, to podział redukcyjny komórki jajowej zostaje wzbudzony dopiero
przez wniknięcie jądra komórki męskiej do jaja. Tak więc dopiero połączenie się
obu struktur substancji genetycznej, pochodzących w połowie od ojca a w połowie od matki, jest bodźcem wyzwalającym pierwszy podział komórki, tj. inicjującym jej cykl życiowy. I już od tego momentu określone zostaje indywidualne
podłoże genetyczne i zakodowany kształt wszystkich cech nowej istoty ludzkiej.
O pierwszej fazie podziału możemy już mówić w chwili, gdy zaczyna się segre20

Por. L. Sadowska, Cud życia — od samego początku, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 4-5.
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gacja materiału genetycznego zygoty. Materiał ten to podwójna nić chromatynowa[,] zbudowana z cząsteczek DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego), które
posiadają zdolność przekazywania komórkom potomnym cech dziedzicznych.
Aby to się dokonało, chromatyna podlega przekształceniom pod wpływem działania związków białkowych o charakterze enzymów i w wyniku tych procesów
dochodzi do idealnej segregacji substancji genetycznej. Po podzieleniu się chromatyny następuje podział plazmy komórkowej i zamknięcie otoczką dwu komórek potomnych. W tym momencie zaczyna się odnowa i segregacja chromatyny,
przygotowująca następne podziały każdej z komórek i w ten sposób wzrastają
równocześnie ilość i masa komórek. Dalszy etap to różnicowanie się jaja płodowego i wykształcenie tkanek i narządów zarodka. W wyniku kolejnych faz rozwojowych kształtuje się nowa, niepowtarzalna w swojej osobowości istota ludzka, w której odtwarza się cykl życiowy. Unikalność każdej istoty ludzkiej zawiera się więc w grudce chromatyny, którą cechuje nie tylko specyficzność gatunkowa, ale też zmienność osobnicza. Jest to matryca ustroju człowieka, kryjąca w
sobie nieznane bogactwo natury ludzkiej. W tej grudce chromatyny zakodowany
jest ciągły ruch, w jaki wprawiona zostaje w chwili zapłodnienia pierwsza komórka, a także przewidziany jest zapas energii do wzrostu, mnożenia się i strukturalizowania. Zaprogramowana jest szybkość i rytmiczność zmian, ich zakres i
kształt, jaki będzie osiągnięty w przyszłości. Czas początku, czas szczytu i [czas]
schyłku życia. (...) Często dopiero w chwili ujawnienia się cechy określonej genetycznie można pośrednio, ale już z opóźnieniem, przewidzieć przebieg dalszych zjawisk życiowych (...)”21.
Genotyp człowieka jest istotny dla rozwoju osoby, ale istnieją także inne
uwarunkowania. Prof. Maria Rybakowa podkreśliła także znaczenie innych
czynników, niż genetyczne, w rozwoju prenatalnym jednostki ludzkiej i w jego
ewentualnych zaburzeniach, prowadzących w konsekwencji do niepełnosprawności, choroby czy wady rozwojowej dziecka. Prof. M. Rybakowa stwierdziła, że
„Mówiąc o determinacji genetycznej rozwijającego się w łonie matki ustroju, nie
można pominąć wpływów otaczającego je środowiska wewnątrzmacicznego,
które[,] oprócz substratów do przemiany materii[,] dostarcza także substancji
pobudzających i ukierunkowujących rozwój. Wśród nich ważną rolę odgrywają
hormony. Początkowo pochodzą one wyłącznie z ustroju matki, ale już od siódmego dnia po zapłodnieniu substancje hormonalne produkowane są przez prakomórki łożyska (trofoblast). w tym czasie regulują one ruch jaja płodowego,
jego przemieszczanie się do miejsca zagnieżdżenia w macicy i wtopienie w
ustrój matki. Po zakończonym procesie organogenezy, to jest po wykształceniu
się zawiązków narządów zarodka, hormony stymulujące rozwój płodu, syntetyzowane są we własnych gruczołach dokrewnych płodu”22.
21

M. Rybakowa, Życie człowieka zostaje zapoczątkowane w następstwie połączenia
dwóch komórek rozrodczych, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 8-9.
22
M. Rybakowa, Życie człowieka..., dz. cyt., tamże, s. 9.
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Prof. M. Rybakowa zwróciła także uwagę na niebywałą dynamikę rozwoju
osoby człowieka w okresie prenatalnym. „Mnożenie się komórek, ich rozrost i
formowanie się w postaci tkanek a potem narządów następuje niewyobrażalnie
szybko: od poczęcia do chwili urodzenia masa ciała wzrasta 10 milionów razy,
podczas gdy od urodzenia do wieku dojrzałego zaledwie dziesięciokrotnie. (...)
Od 54. dnia po zapłodnieniu zarodek posiada już wszystkie zawiązki narządów i
przechodzi w fazę zwaną płodem. Okres płodowy to następne 7 miesięcy księżycowych, czas do urodzenia się dziecka. Tak więc najważniejsze przemiany — i w
najszybszym tempie — zachodzą w pierwszych dwunastu tygodniach po zapłodnieniu dziecka. (...)”23.
Pierwsze dwanaście tygodni życia dziecka w okresie prenatalnym jest bardzo
istotne, ponieważ wskutek pojawienia się zewnętrznych czynników szkodliwych,
mogą pojawić się wówczas wady rozwojowe, prowadzące w konsekwencji do chorób, upośledzenia (niepełnosprawności) lub uszkodzenia organizmu dziecka. Etiologia patologii organicznej nie ma w tym przypadku charakteru genetycznego, wrodzonego, ale charakter nabyty, wskutek działania szkodliwych czynników zewnętrznych na dziecko w łonie matki. Czynników tych należy bezwzględnie unikać, bo
lepsza jest profilaktyka, niż późniejsze leczenie wad rozwojowych, uszkodzeń ciała,
nabytych wskutek oddziaływania niekorzystnych funktorów (promieniotwórczych,
chemicznych, biologicznych, mechanicznych etc.).
Z tego powodu prawodawstwo państwowe powinno chronić matkę (mając
na względzie dziecko przebywające czasowo w jej łonie), np. od zatrudnienia w
szkodliwych warunkach, od dźwigania ciężarów, prac niebezpiecznych etc. i
zwykle to jest zawarte w ustawach państw cywilizowanych. Chodzi o to, aby
profilaktycznie zminimalizować szkodliwe wpływy na dziecko, aby urodziło się
bez nabytych w okresie prenatalnym wad, niepełnosprawności czy chorób. To
ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania każdej społeczności w każdym
cywilizowanym państwie i jest współcześnie oczywiste (kultura życia, cywilizacja życia). Chodzi o to, aby nie przysparzać dodatkowo w danej społeczności
ludzi niepełnosprawnych, chorych, z wadami nabytymi w okresie prenatalnym.
Lepiej zapobiegać na skalę masową pewnym zjawiskom, niż później ponosić
masowo skutki społeczne zaniedbań w pierwszym prenatalnym okresie życia
ludzkiego (eugenika jest tu wykluczona jako niezgodna z moralnością).
Dla wspólnego dobra, dla powszechnego dobra wszystkich, socjologia życia ludzkiego, socjologia rodziny, socjologia narodu, socjologia zdrowia, socjologia kultury narodowej, pedagogika kultury narodowej, pedagogika życia ludzkiego, pedagogika rodziny, pedagogika narodu, pedagogika zdrowia – czerpią i
powinny czerpać wskazówki ze szczegółowych ustaleń nauk przyrodniczych,
medycznych (biologicznych), aby ukierunkowywać działania społeczne ku najwyższemu dobru publicznemu, jakim jest każda osoba ludzka, czyli od samego
początku swego istnienia w pełni człowiek.
23

M. Rybakowa, Życie człowieka..., dz. cyt., tamże, s. 9-10.
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Prof. Maria Rybakowa scharakteryzowała niebezpieczne czynniki, szczególnie szkodliwe dla dziecka w okresie pierwszych dwunastu tygodni życia prenatalnego, następująco: „Ten okres (tak zwany okres krytyczny w rozwoju) jest
najbardziej zagrożony przez szkodliwość otoczenia, więc powinien być otoczony
największą opieką. Już przy planowaniu rodziny druga połowa cyklu miesięcznego kobiety, to jest prawdopodobny początek ciąży, winien być szczególnie
chroniony przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi. Głównie wystrzegać
należy się promieni rentgenowskich, substancji chemicznych, zakażeń, zwłaszcza
wirusowych, alkoholu, nikotyny, narkotyków, (...) sulfonamidów, tetracyklinów
[tetracyklin – dop. aut.] i innych. Zależnie od tego, na jakim etapie rozwoju nastąpi inwazja czynnika szkodliwego[,] może dojść do obumarcia zarodka, powstania wady rozwojowej lub choroby płodu. Istnieją też inne »czynniki ryzyka«
urodzenia dziecka obciążonego wadami rozwojowymi, do których należy między
innymi starszy wiek matki (powyżej 35. roku życia), a także występowanie zaburzeń rozwojowych w rodzinie”24.
Istnieje obecnie dość dobrze rozwinięta diagnostyka wad genetycznych i
rozwojowych, chorób dziecka występujących już w okresie prenatalnym. Diagnostyka ta funkcjonuje w celu wykrycia wady a następnie dla wskazania odpowiedniego leczenia lub zapobiegania niekorzystnym zmianom w organizmie
dziecka prowadzących do określonych niepełnosprawności (deficytów, defektów,
uszkodzeń). Prof. Maria Rybakowa podsumowała ww. wskazane zagrożenia
(sytuacje narażenia dziecka nienarodzonego na czynniki chemiczne, biologiczne
i promieniotwórcze) dla życia i zdrowia dziecka, przebywającego w łonie matki,
w następujących słowach: „Wszystkie te sytuacje są wskazaniem do wykonania
diagnostyki prenatalnej, która pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości i
podjęcie próby terapii. Wady rozwojowe i choroby wrodzone są obecnie najczęstszą przyczyną umieralności noworodków i niemowląt. Niektóre spośród
nich są niezauważalne przy urodzeniu, a objawy, niekiedy poważne, ujawniają
się dopiero w dalszym rozwoju. Dlatego wiele pracuje się nad metodami wczesnego rozpoznawania i zapobiegania skutkom chorób wrodzonych, a także nad
sposobami ich leczenia[,] zanim jeszcze spowodują nieodwracalne kalectwo.
Jedną z nich jest (...) ultrasonografia płodu. Pozwala ona ocenić bardzo wcześnie,
bo już w drugim tygodniu życia wewnątrzłonowego, rozmiary zarodka, śledzić
jego wzrastanie i formowanie się poszczególnych odcinków ciała. Coraz nowsza
aparatura pozwala obecnie wcześnie wykryć nieprawidłowe struktury i odchylenia od normy rozwijającego się zarodka i płodu. Między 14. a 16. tygodniem
życia wewnątrzłonowego można dokonać oceny żywotności i rozwoju płodu[,]
badając płyn owodniowy[,] pobrany drogą amniopunkcji lub mikrosondy kosmkowej. Badania cytologiczne płynu owodni pozwalają określić układ chromosomowy komórek, a zastosowanie sond DNA i innych badań molekularnych stwarza możliwość szczegółowej oceny struktury genów. Badania biochemiczne i
24
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hormonalne płynu owodniowego przynoszą informacje o ewentualnych zaburzeniach metabolicznych i pozwalają je [zaburzenia] z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać. Na tej podstawie można ukierunkować wczesne, nawet
przedurodzeniowe, leczenie lub podjąć działania zapobiegawcze lub terapię zaraz po urodzeniu (...)”25.
Na powyższych przykładach opisów ludzkiego istnienia prenatalnego widać, jak wiele zmian zachodzi w człowieku w ciągu pierwszych kilku miesięcy
jego życia i jak wiele niebezpieczeństw czyha na człowieka jeszcze przed urodzeniem. Także dziecko niepełnosprawne w tym okresie rozwija się bardzo dynamicznie i można mu pomóc, diagnozując zmiany niekorzystne i lecząc je, jak
tylko jest to możliwe.
4. Kultura życia prenatalnego
Oprócz działań stricte medycznych, można w każdym przypadku podjąć działania kojące, psychoterapeutyczne lub terapeutyczne (także arteterapię) w celu korzystnego działania na psychikę dziecka. Z tego względu należą się w tym miejscu
dodatkowe wyjaśnienia, o których poniżej. Jakość życia ludzkiego w okresie prenatalnym jest bardzo istotna dla późniejszego rozwoju indywidualnego i społecznego.
Jakość życia ludzkiego jest kategorią dziś modną, chętnie sięga po nią socjologia czy
pedagogika, ale zapomina się przy tym o podstawowej jakości życia ludzkiego w
okresie prenatalnym, która rzutuje na późniejszy rozwój człowieka. Wyżej wspomniano już o muzykoterapii prenatalnej. Arteterapia prenatalna jest dopiero w powijakach. Socjologia kultury (czy socjologia kultury rodziny) nie dotknęła dotąd głębiej
tematu rozwijania duchowego dzieci w okresie prenatalnym poprzez sztukę, a miałoby to znaczenie dla kształtowania się społeczności kulturowej, z możliwością
wpływu kulturowego niemal od samego poczęcia, a przynajmniej od momentu wykształcenia się sensorów u dziecka. Kulturowa pedagogika społeczna, pedagogika
kultury rodziny, pedagogika medyczna (pedagogika zdrowia) ma tu wiele do zbadania. Prenatalna pedagogika kultury dopiero zaczyna się rozwijać, a teoria ‘kultury
prenatalnej’ (dotyczącej pielęgnowania życia w fazie prenatalnej) znajduje się na
wczesnym etapie rozwoju.
Jeśli emocje, odczucia, nastroje matki i dziecka są częścią kultury ludzkiej,
to wtedy pedagogika kultury życia może się zająć zagadnieniem relacji społecznych brzemiennej matki i dziecka nienarodzonego. Społeczne wychowanie prenatalne jest możliwe, skoro matka i dziecko w jej łonie komunikują się ze sobą w
rozmaity sposób, tworząc ‘wewnętrzną’ grupę społeczną. Teoria komunikacji
(np. Romana Jakobsona) mogłaby tu pewne kwestie wyjaśnić w sensie modelowym (nadawca, odbiorca, komunikat, kod, kontekst). Społeczna komunikacja
jest podstawą kultury, a owa społeczna komunikacja kulturowa zaczyna się już
między brzemienną matką a dzieckiem w jej łonie, zatem teoria komunikacji
może tu mieć swoje zastosowanie, na co zwracam uwagę. Kultura komunikacji
25
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macierzyńskiej to osobne zagadnienie do zbadania, podobnie jak kultura komunikacji ojcowskiej w relacji do dziecka w łonie matki.
Matka tak samo nosi w sobie człowieka, niezależnie od tego, czy jest to
dziecko pełnosprawne czy niepełnosprawne. Matka tak samo może korzystnie
działać na swoje dziecko, z miłością uspokajać go w swoim łonie, przemawiając
do niego z czułością, słuchając dobrej, ale cichej muzyki, śpiewając coś ładnego
lub czytając łagodne teksty literackie, które wprowadzają ją w dobry nastrój.
Dziecko odczuwa wszystko to, co czyni matka, uczy się emocji, zapamiętuje
dobre emocje, uzyskuje szczególną więź, czułą relację z matką. Także dziecko
niepełnosprawne jest czułe na wszystko to, co czyni matka. Przeżyty (doświadczony) przez dziecko (pełnosprawne lub niepełnosprawne) okres życia wewnątrzłonowego jest czasem dynamicznego rozwoju, który przygotowuje go do nowego życia po urodzeniu, poza łonem matki, w nieznanym mu świecie społecznym,
tj. w ludzkiej społeczności zewnętrznej, gdzie matka i ojciec są tymi, którzy,
niezależnie od stopnia sprawności swojego dziecka, okazują mu miłość i dobroć,
troskę i opiekę, a przynajmniej powinni to czynić, zgodnie z prawem natury.
Grupa społeczna: matka z dzieckiem w swoim łonie tworzy społeczność
wewnętrzną, gdzie jeden człowiek nosi w sobie drugiego człowieka. Socjologia
i/lub pedagogika na ogół pomijają oczywisty fakt istnienia owej pierwotnej,
zwykle dwuosobowej, ‘wewnętrznej’ społeczności ludzkiej. Czasem mamy do
czynienia z istnieniem wieloosobowej ‘grupy wewnętrznej’, gdy ciąża jest mnoga. Matka z bliźniętami w łonie tworzą razem trójosobową, wewnętrzną grupę
społeczną, wartą osobnego zainteresowania ze strony socjologii rodziny, socjologii życia ludzkiego, pedagogiki rodziny (i pedagogii rodziny), pedagogiki życia
ludzkiego (i pedagogii życia ludzkiego). Podobnie w sposób oczywisty – trojaczki, czworaczki, pięcioraczki etc. tworzą wraz z matką, która je nosi w swoim
łonie, swoiste, osobne wewnętrzne grupy społeczne (odpowiednio: czteroosobowe, pięcioosobowe, sześcioosobowe etc.), warte osobnego zbadania pod kątem
socjologii rodziny, socjologii życia ludzkiego, pedagogiki społecznej, pedagogiki
życia ludzkiego.
Jak przebiegają interakcje społeczne w okresie prenatalnym pomiędzy
dziećmi w łonie matki? Jaki to ma wpływ na późniejszy, postnatalny rozwój
owej zewnętrznej już grupy społecznej, jaką jest rodzina wieloosobowa, wielodzietna? Kultura życia rodzinnego zaczyna się od kultury życia ludzkiego w ogóle. Chronić życie jest rzeczą ważną, a chronić życie ludzkie w okresie prenatalnym – jeszcze ważniejszą. Nie tylko jednak należy czysto biologicznie chronić,
ale i stymulować kulturowo społeczny, psychiczny, duchowy rozwój dziecka w
łonie matki.
W przypadku dziecka w łonie matki zawsze wskazane są dla matki dziecka: muzykoterapia, literaturoterapia (biblioterapia), ogólnie mówiąc, arteterapia.
Wszystkie pozytywne odniesienia, wrażenia, wyobrażenia, obrazy, dźwięki,
smaki i zapachy, jakie docierają do matki, pozytywnie oddziałują także na dziecko w jej łonie. Każde żywe dziecko w okresie prenatalnym, niezależnie od stop-
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nia jego sprawności (pełnosprawności lub niepełnosprawności) w stosownym do
fazy jego rozwoju czasie, korzysta odpowiednio na własną miarę z pozytywnych
doświadczeń matki podczas okresu jej brzemienności. Muzykoterapia (dobra,
delikatna, cicha, spokojna, melodyjna, łagodna muzyka) służy dobru każdego
dziecka i matki. Wszelki hałas i niepokój działają także negatywnie na dziecko w
łonie matki. Biblioterapia (czytanie lub słuchanie tekstów dobrych, łagodnych,
pięknych, pozbawionych agresji i przemocy, z opisami pięknych scen, pejzaży
np. poezji etc.) z pewnością służy dobru każdego dziecka i matki. Odpowiednie
oglądanie pięknych obrazów, dobrych reprodukcji malarstwa czy zachwycających filmów o sztuce — także jest pozytywną arteterapią (albo przynajmniej
wychowaniem przez sztukę) dla matki każdego dziecka, a pośrednio także dla
niego samego. Wychowanie przez sztukę (muzykę, literaturę, malarstwo) dotyczy tu pośrednio wszak nie tylko dzieci pełnosprawnych, ale także niepełnosprawnych. Działanie sztuką jest tu bezpośrednie (dźwięki muzyki słyszane lub
odczuwane przez dziecko) albo pośrednie (działanie literatury czy malarstwa na
matkę, a poprzez jej dobre samopoczucie, jej dobry nastrój — działanie pośrednio pozytywnymi emocjami na dziecko). Należy czule przemawiać na głos do
dziecka, opowiadać mu o czymś dobrym, miłym, przyjemnym, ono odczuwa ton
głosu matki (i ojca), zestraja się z jej dobrym nastrojem. Nie ma żadnych przeszkód w relacji: dziecko-matka (i dziecko-ojciec), aby ową pierwotną więź pogłębiać, umacniać i doskonalić w ramach miłej atmosfery i dobrego klimatu bezpieczeństwa i spokoju.
Także dziecko niepełnosprawne pod względem sensorycznym, np. z wrodzoną, poważną wadą słuchu, jest w stanie dotykowo, haptycznie nawiązać kontakt (komunikować się społecznie) z matką i odczuwać w inny sposób jej dobre
samopoczucie (ogólny, dobry nastrój, kołysanie ciała matki podczas jej aktywności, które działa jak kołyska uspokajająco). Dziecko z wrodzoną wadą wzroku
(niewidome), tak samo jak dziecko bez jakiejkolwiek wady wzroku, jeśli tylko
słyszy i odczuwa prawidłowo, nie ma przeszkód w odbiorze bodźców słuchowych i haptycznych (dotykowych) w łonie matki, zatem stosowne formy arteterapii (np. muzykoterapia) są tu dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych identyczne w okresie prenatalnym. Jeśli dziecko posiada tylko jakąś niepełnosprawność ruchową, która dopiero będzie mieć znaczenie istotne po urodzeniu, to nie
ma to znaczenia w okresie życia wewnątrzłonowego. Dziecko takie jest w stanie
w okresie prenatalnym odczuwać dotykowo i słyszeć wszystko to, co przekazuje
mu matka, a wody płodowe, w których jest zanurzone w matczynym łonie, wskutek działania prawa Archimedesa (prawa wyporu), powodują, że „zniesiony jest
ciężar” dziecka i może ono swobodnie pływać, baraszkować, bawić się wewnątrz
ciała matki, tak samo jak dziecko całkowicie sprawne fizycznie. Sprawność ruchowa (sprawność narządów ruchu) nie jest w tym okresie tak istotna, dlatego
dziecko z wrodzoną niepełnosprawnością fizyczną (ruchową), niczym istotnym
w konsekwencji nie różni się od dziecka w pełni sprawnego. Podobnie dziecko
umysłowo niepełnosprawne, jeśli tylko ma narządy słuchu i dotyku czy smaku
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prawidłowo wykształcone, zachowuje się tak samo, jak dziecko właściwie się
rozwijające, w pełni sprawne na umyśle. Jemu nawet muzykoterapia bardziej jest
potrzebna, uwrażliwia go na świat dźwięków. Nawet najcięższe kalectwo, najbardziej głębokie zaburzenie umysłowe u dziecka w fazie prenatalnej nie pozbawia go całkowicie komunikacyjnej relacji z matką (dziecko to odczuwa rytm
kołysania). Od matki dziecka niepełnosprawnego w okresie prenatalnym nie
wymaga się więcej w sensie zdolności komunikacyjnych, aby nawiązać mogła
ona kontakt z własnym potomkiem noszonym pod sercem (choć czasem jest
trudniejsze). W każdym przypadku mamy do czynienia z człowiekiem, z małym,
rozwijającym się na swoją miarę człowiekiem, nawet jeśli to jest mały człowiek
niepełnosprawny.
Dziecko poczęte jest osobą, także jeśli jest niepełnosprawne czy chore i kiedy
de facto staje się pacjentem, choć przebywa jeszcze w łonie matki. Każdy pacjent
jest osobą, jak stwierdził Paul Ramsey i o czym należy pamiętać, kiedy poruszamy
temat dziecka niepełnosprawnego26, także dziecka niepełnosprawnego pozostającego
w fazie prenatalnej i podczas genetycznych badań prenatalnych.
Ochrona dziecka niepełnosprawnego w łonie matki jest przejawem wysokiej kultury, a zabijanie dziecka niepełnosprawnego w łonie matki z powodu jego
niepełnosprawności – jest barbarzyństwem, nawet jeśli używa się do tego celu
zaawansowanej techniki medycznej. Zabijanie (zabójstwo) dzieci w łonach matek jest dzieciobójstwem (logicznie rzecz biorąc), nawet jeśli nie stanowią tak
akty prawa stanowionego obowiązujące w danym kraju i zezwalają na tzw. aborcję. PRL była krajem barbarzyńskim, bo dopuszczała zabijanie dzieci nienarodzonych, zabito ich około 20 milionów (szacunkowo w latach 1956-1993, wg dra
inż. Antoniego Zięby). Tych Polaków i Polek bardzo dziś brakuje w społeczności
w naszej Ojczyźnie. A Trzecia Rzeczpospolita Polska jako faktycznie PRL-bis
również jest państwem barbarzyńskim, ponieważ dopuszcza zabijanie dzieci
nienarodzonych, w tym niepełnosprawnych. Tj. III RP nie tylko dopuszcza zabijanie, ale i zabija owe dzieci (około tysiąca dzieci rocznie) za publiczne fundusze
zgromadzone przez państwo od wszystkich obywateli (podatników). Kultura
życia prenatalnego jest w państwie pod względem prawnym niska. Nie oznacza
to wcale, że ci, którzy słusznie domagają się całkowitej prawnej ochrony życia
poczętego (wszystkich dzieci nienarodzonych) nie chcą chronić jednocześnie
życia ludzkiego po narodzeniu, jak rozmaici lewaccy demagodzy wmawiają to
bezpodstawnie (nieprawdziwie) obrońcom życia.
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5. Aborcja (zabijanie dzieci w łonie matki) oraz ideologia aborcjonizmu
Polskie prawo stanowione, wbrew prawu naturalnemu i wbrew prawu
międzynarodowemu (wbrew ratyfikowanych przez Polskę aktów prawnych: 1.
Deklaracji Praw Dziecka, 2. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka), dopuszcza wśród trzech stanowionych wyjątków, także wadę lub chorobę dziecka jako
powód do jego uśmiercenia. Należy jednak zapytać: czy jeśli u człowieka poczętego, a jeszcze nienarodzonego, stwierdza się chorobę czy wady rozwojowe, to
czy jest to powód, aby małego pacjenta zabić (uśmiercić dziecko poprzez akt
tzw. „aborcji”)? Czy „lekarz” może proponować eliminację choroby poprzez
zabicie chorego, niepełnosprawnego dziecka? Wszak prawdziwa przysięga Hipokratesa27, w pełnym, oryginalnym brzmieniu, zakazuje mu zabicie dziecka
nienarodzonego, co wynika z prawa naturalnego, bo każdy ma prawo do życia,
27

Tekst oryginalnej przysięgi Hipokratesa w tłumaczeniu z greckiego na język polski: „Przysięgam na Apollona lekarza, na Asklepiosa, Hygieje, i Panaceje oraz na wszystkich bogów i boginie, biorąc ich na świadków, że wedle mej możności i rozeznania będę dochowywał tej przysięgi i
tych zobowiązań. Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na równi z rodzicami, będę się dzielił z
nim mieniem i na żądanie zaspokajał jego potrzeby: synów jego będę uważał za swoich braci i
będę uczył ich swej sztuki, gdyby zapragnęli się w niej kształcić, bez wynagrodzenia i żadnego
zobowiązania z ich strony; prawideł, wykładów i całej pozostałej nauki będę udzielał swym synom, synom swego mistrza oraz uczniom, wpisanym i związanym prawem lekarskim, poza tym
nikomu innemu. Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i rozeznania ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy. Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka
poronnego. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją. Nie będę operował
chorych na kamicę, pozostawiając to ludziom zawodowo stosującym ten zabieg. Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych, nie po to, żeby świadomie wyrządzać krzywdę
lub szkodzić w inny sposób, wolny od pożądań zmysłowych tak wobec niewiast jak i mężczyzn,
wobec wolnych i niewolników. Cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza nim, z życia ludzkiego
ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy. Jeżeli dochowam tej przysięgi, i nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność w życiu i
pełnieniu tej sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi po wszystkie czasy; jeżeli ją przekroczę i złamię,
niech mnie los przeciwny dotknie”. Źródło cytatu: Podkop. O archeologii biblijnej i nie tylko,
adres:
http://www.podkop.com/2013/04/22/miasta-apokalipsy-pergamon-przychodnia-bogaasklepiosa/ [dostęp 01.06.2014]. Oto polski tekst zmodyfikowanej przysięgi Hipokratesa (1948)
znanej jako tzw. Deklaracja genewska: „Przysięgam uroczyście że, życie moje poświęcę służbie
ludzkości; nauczycieli moich szanować będę za wiedzę, którą im zawdzięczam; zawód mój wykonywać będę z sumiennością i godnością; troska o zdrowie chorych będzie moim pierwszym obowiązkiem; powierzone mi ich tajemnice szanować będę; podtrzymywać będę ze wszystkich moich
sił honor i szlachetne tradycje mego zawodu; koledzy moi będą mi braćmi; nie dopuszczę, by
religijne, narodowe, rasowe, polityczne lub społeczne względy były przeszkodą w spełnianiu mego
obowiązku wobec cierpiącego; mieć będę najwyższy szacunek dla życia ludzkiego już od chwili
jego poczęcia; nie użyję mej wiedzy lekarskiej przeciw prawom ludzkości nawet pod presją groźby; z własnej woli, na mój honor uroczyście oświadczam, że tej przysięgi dochowam” (źródło:
Podkop. O archeologii biblijnej i nie tylko, adres: http://www.podkop.com/2013/04/22/miastaapokalipsy-pergamon-przychodnia-boga-asklepiosa/ [dostęp 01.06.2014]).

721

człowiek niepełnosprawny także, a zabicie jest krzywdą wyrządzoną człowiekowi (krzywda polega na pozbawieniu życia na zawsze). Jeśli stwierdza się wady
rozwojowe, chorobę czy jakąkolwiek niepełnosprawność u dziecka w okresie
prenatalnym, to należy małego, nienarodzonego pacjenta leczyć, otoczyć opieką,
a nie zabijać28.
Zabijanie osób niepełnosprawnych (legalny proceder eugeniczny) zostało
usankcjonowane tzw. „prawem stanowionym”, wbrew prawu naturalnemu w
okresie III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945). Szczególnie zaś Niemcy-hitlerowcy
byli bezwzględnie negatywnie nastawieni do Żydów i Słowian oraz do osób niepełnosprawnych (jako rzekomych „podludzi” w niemieckiej nomenklaturze rasistowskiej, w zbrodniczej ideologii niemieckiego, narodowego socjalizmu, tj.
nazistowskiej). Martin Borman, hitlerowski zbrodniarz wojenny, zdeklarowany
aborcjonista, wypowiedział m.in. te słowa: „(...) obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw
albo robią skrobanki — im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna”29.
Współcześnie tej samej zbrodniczej ideologii aborcjonizmu używa także
barbarzyńska Unia Europejska jako uzasadnienie barbarzyńskiego procederu
zabijania dzieci poczętych poza UE, tj. finansując zabijanie dzieci nienarodzonych w krajach III świata (faktycznie finansuje około 170 tysięcy aborcji rocznie), także za pieniądze polskich podatników, czy tego chcemy czy nie chcemy.
UE nie liczy się z głosem obywateli (zablokowała np. antyaborcyjną inicjatywę
„Jeden z nas” – „One of us”, tzn. barbarzyńska Komisja Europejska prawie dwa
miliony podpisów obywateli państw UE wrzuciła do kosza w maju 2014 r.). Komisja dokonała przez to, jak zauważył eurodeputowany Marek Jurek30, potrójnego wykluczenia: wykluczenia chrześcijaństwa (tj. dyskryminacja chrześcijan
sprzeciwiających się barbarzyństwu), wykluczenia dzieci nienarodzonych ()tj.
dyskryminmacja ludzi poczętych, a jeszcze nienarodzonych) i wykluczenia Polski (wykluczenia głosu Polaków i Polek, gdzie zebrano bardzo wiele tysięcy
podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską „One of us”). Stało sie to, co
już wiele lat temu przewidywał Jan Paweł II i za nim dr inż. Antoni Zięba na
łamach „zeszytów problemowych” „Służba Życiu” – barbaryzacja kultury, zastąpienie kultury życia antykulturą śmierci (cywilizacją śmierci).
Wbrew barbarzyńskiemu, zbrodniczemu twierdzeniu niemieckiego aborcjonisty-nazisty, oraz wbrew barbarzyńskiemu i zbrodniczemu postępowaniu
Komisji Europejskiej – w każdym państwie demokratycznym należy szerzyć
28

Por. WT, W odpowiedzi na wątpliwości..., „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”,
numer specjalny, wyd. 5, Kraków 2008, s. 8-9.
29
J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi — bilans tysiąclecia,
wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1979, cyt. za: Ku refleksji, „Służba Życiu. Zeszyty
Problemowe”, numer specjalny, wyd. 5, Kraków 2008, s. 10.
30
Wypowiedź Marka Jurka podczas Marszu dla Życia i Rodziny w Warszawie dnia
1.06.2014 r., materiał filmowy emitowany w TV TRWAM w Informacjach dnia o godz.
20.00 (emisja: 1.06.2014 r.).
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jednak oświatę antyaborcyjną (czyli zarazem antynazistowską, antyliberalną,
antykomunistyczną – antybarbarzyńską), tj. rozszerzać kulturę życia, przeciwstawiać się pseudokulturze śmierci, walczyć o każde życie, a w szczególności o
życie osób niepełnosprawnych, które same wszak siebie obronić nie mogą, nie
umieją, nie są w stanie, co jasne. Każdy człowiek, ze swojej natury, ma przyrodzony obowiązek moralny obrony życia i nic go nie zwolni od tego obowiązku,
ponieważ jest człowiekiem. Czyni to także od wielu lat krakowski, społeczny
periodyk naukowy „Służba Życiu” pod redakcją dra inż. Antoniego Zięby.
Polacy, jako naród słowiański, powinni szczególnie mocno zapamiętać
lekcję zbrodniczego, niemieckiego hitleryzmu i wbrew lansowanym obecnie
trendom, zezwalającym na zabijanie dzieci nienarodzonych (w takich czy innych
tzw. „przypadkach”), chronić każde życie poczęte, także życie nienarodzone
osób niepełnosprawnych, które wszak jako osoby ludzkie są ludźmi w pełni.
Dobrym przykładem dla całego świata w duchu cywilizacji życia byłby np. konstytucyjny, całkowity zakaz aborcji i pełna ochrona życia ludzkiego od poczęcia
do naturalnej śmierci, zaproponowany w 2007 r. w postaci poprawek do Konstytucji III RP, które to przepisy nie przeszły wskutek partyjnego zaprzaństwa niektórych środowisk i osób, mieniących się być katolikami i/lub humanistami, także ze środowisk uważanych za jakoby „konserwatywne” (szerzej o tym wydarzeniu napisano niżej). Rzecz tę należy naprawić i uchwalić w Polsce całkowitą,
konstytucyjną, pełną, powszechną ochronę życia ludzkiego, bez wyjątków.
Tzw. aborcja (sztuczne poronienie, przerwanie życia dziecka w okresie
prenatalnym) jest zabójstwem człowieka, choć w wielu mass mediach manipuluje się tu faktami. Dr hab. med. Kinga Wiśniewska-Roszkowska, ginekolog,
wskazała na manipulację towarzyszącą zabiciu dziecka w łonie matki, a wszak
chodzi o człowieka, nawet, jeśli jest to człowiek niepełnosprawny. „Pisząc o tym
zabiegu w popularnych broszurach używa się medycznego określenia »jajo płodowe«, »usunięcie części jaja« itp., co sprzyja rozpowszechnianemu mniemaniu,
że to jakieś jajo czy jakaś »galaretka« — w żadnym razie nie człowiek. Trzeba tu
wyjaśnić, że nazwa »jajo płodowe« oznacza płód wraz z narządami zewnętrznymi (łożysko, błony płodowe), które umożliwiają mu życie w macicy i nazwa ta
obowiązuje przez całe dziewięć miesięcy ciąży. Natomiast sam płód (zwany na
początku ciąży zarodkiem) już w trzecim tygodniu życia przybiera kształty wyraźnie ludzkie, a pod koniec trzeciego miesiąca jest już dobrze rozwiniętym, małym człowiekiem — wrażliwym i czującym, liczącym 9-10 cm wzrostu. Tego
malca przy sztucznym poronieniu miażdży się i rozszarpuje na kawałki bez żadnego znieczulenia czy uśpienia, które stosuje się choćby u zabijanych psów i
kotów. Dla tego małego, całkowicie bezbronnego człowieka nie ma żadnej litości
i względów”31.

31

K. Wiśniewska-Roszkowska, Przerywanie ciąży, aborcja zabójstwem człowieka,
„Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, numer specjalny, wyd. 5, Kraków 2008, s. 11..
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6. Aborcja dzieci niepełnosprawnych (zabijanie niepełnosprawnych w
łonie matki)
I choć każdy „Człowiek jest człowiekiem od poczęcia”32, to jednak dziecko niepełnosprawne w łonie matki, gdy się je zabija, nie jest traktowane tak jak
człowiek. Dlaczego?
Obecnie w Polsce dzieci poczęte ze stwierdzoną genetyczną wadą rozwojową, niepełnosprawnością czy chorobą, mogą być zabite w opisany sposób, w
majestacie „prawa stanowionego” (tj. arbitralnie narzuconego), wbrew prawu
naturalnemu. Taki stan „prawny” świadczy o stanie moralnym tych, którzy
wprowadzili ów zapis w Ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży33,
zezwalający na „wyjątki” usprawiedliwiające zabójstwo dzieci nienarodzonych.
Taki stan „prawny”, świadczy, mimo wszystko, o stanie moralnym tych, którzy
nie chcą owego zapisu w prawie stanowionym zmienić, wykreślić, choć mogliby
to uczynić dla humanizmu, dla człowieczeństwa, ze względów wyłącznie czysto
ludzkich, na które się powołują. Zabijanie dzieci nienarodzonych jest zawsze
barbarzyństwem, choćby próbowano to usprawiedliwiać rozmaitymi względami
(np. tzw. „społecznymi”34), a nawet względami rzekomo „humanitarnymi”, tj.
faktem choroby czy niepełnosprawności dziecka albo poczęciem w wyniku czynu zakazanego prawem, tzw. czynu zabronionego (gwałtu dokonanego na kobiecie wbrew jej woli przez określonego mężczyznę). Trzeba to jasno powiedzieć,
tak, jak artykułowała to i nadal artykułuje to jasno i wyraźnie „Służba Życiu”:
każdy ma prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a wynika to z
prawa natury. Nic nie usprawiedliwia zabójstwa (morderstwa) niewinnego człowieka w łonie matki, nawet jeśli jest to człowiek niepełnosprawny, chory itd.

32

K. Wiśniewska-Roszkowska, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2005, nr 2, s. 1.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78; Dz. U. z
1995 r., nr 66, poz. 334, Dz. U. z 1996 r., nr 139, poz. 646, Dz. U. z 1997 r., nr 141, poz.
943 oraz Dz. U. z 1997 r., nr 157, poz. 1040, Dz. U. z 1999 r., nr 5, poz. 32. Ustawa delegalizuje aborcję poza trzema przypadkami: 1) zagrożenie życia lub zdrowia matki, 2)
nieodwracalne, ciężkie uszkodzenie płodu, 3) istnienie uzasadnionego podejrzenia, że
ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Ustawa nie przewiduje żadnych kar dla kobiet,
które poddają życie swojego nienarodzonego dziecka aborcji (przerwaniu, zabiciu), a
jedynie dla lekarza. Ustawa jest obowiązująca.
34
Por. stalinowskie „prawo” o zabijaniu dzieci nienarodzonych na każde życzenie
matki: Ustawa z dnia 17 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży, Dz. U. z 1956 r., nr 12, poz. 61. Ustawa ta (w art. 1) dopuszczała zabicie dziecka
nienarodzonego w trzech przypadkach: 1) ze „wskazań lekarskich”, 2) ze wskazań socjalnych („bardzo trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej”), 3) ze wskazań prawnych
(„zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa”). Zatem,
nie było tam w szczególności mowy o zabiciu dziecka z powodu wykrycia wady genetycznej, wady rozwojowej czy nieuleczalnej choroby.
33
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Nie ma żadnego relewantnego, merytorycznie i logicznie uzasadnionego,
medycznego, moralnego czy ‘humanistycznego’ (ludzkiego), humanitarnego
powodu, dla którego wolno by było zabijać (mordować) dzieci niepełnosprawne
lub pełnosprawne, jeszcze nienarodzone czy już narodzone. Niemniej jednak
prawo stanowione wielu krajów, mieniących się cywilizowanymi, wbrew prawu
naturalnemu, dopuszcza mordowanie dzieci nienarodzonych, czyli kraje te w
istocie są barbarzyńskie, a nie – cywilizowane.
Trzeba szukać wyjścia pozytywnego dla życia ludzkiego, tj. leczyć i pomagać, a nie zabijać dzieci, co zawsze jest rozwiązaniem negatywnym, nieludzkim. Zrozumiano to m.in. w Polsce, choć nie do końca zostało to wprowadzone
w czyn (trzy ‘wyjątki’ w ww. ustawie z 1993 r.). Istnieje wszak możliwość badań
prenatalnych, ale nie zawsze podejmuje się leczenie stwierdzonych wad genetycznych. Czytamy wszak: „Dopuszcza się badania przedurodzeniowe nie zwiększające wyraźnie ryzyka poronienia, w przypadku gdy: 1) dziecko poczęte należy
do rodziny obciążonej genetycznie, 2) istnieje podejrzenie występowania choroby genetycznej[,] możliwej do wyleczenia, zaleczenia bądź ograniczenia jej
skutków w okresie płodowym, 3) istnieje podejrzenie ciężkiego uszkodzenia
płodu”35. Ustawa powyższa (1993) dopuszcza zabicie dziecka w wyniku potwierdzonej diagnozy prenatalnej, tj. mówi, że „Nie popełnia przestępstwa (...)
lekarz, podejmujący to działanie w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, w
przypadku gdy: (...) 3) badania prenatalne, potwierdzone orzeczeniem dwóch
lekarzy[,] innych niż lekarz podejmujący działanie[,] (...), wskazują na ciężkie i
nieodwracalne uszkodzenie płodu”36.
Moim zdaniem, lekarz popełnia jednak przestępstwo przeciw prawu natury, przeciw życiu ludzkiemu, jeśli zabija dziecko w łonie matki, niezależnie od
tego, co stanowi na ten temat narzucone arbitralnie tzw. prawo (antyludzkie w
swej istocie). Na stanowisku takim stoi od lat środowisko „Służby Życiu”.
Z ww. ustawy i raportów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich
kompetencji określonych w przepisach szczegółowych, są zobligowane do zapewnienia swobodnego dostępu do informacji i badań prenatalnych, szczególnie
zaś wtedy, kiedy „istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia
wady genetycznej lub rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej
życiu płodu”37. Nielogiczność ww. zapisu jest jasna: z góry zakłada się nieule-

35

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993..., dz. cyt., Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78. art. 7.
Artykuł ten wprowadzał w kodeksie karnym m.in. zmianę, polegającą na wprowadzeniu
nowego artykułu o numerze 23 b, którego § 2 został tu zacytowany w tekście powyżej.
36
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993..., dz. cyt., Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78, art. 7.
Artykuł ten wprowadzał w kodeksie karnym m.in. dodatkowy artykuł o numerze 149 a,
którego fragment § 3 został zacytowany powyżej.
37
Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji w roku 1998 ustawy z dnia 7 stycznia
1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności

725

czalność pacjenta, a następnie zabija się pacjenta w łonie matki (dziecko poczęte), zamiast próbować jednak leczyć. Gdyby tak funkcjonowała medycyna, to nie
byłoby wówczas różnicy pomiędzy katem a lekarzem (jednak ta różnica faktycznie występuje, skoro kat zabija, a lekarz leczy). Jeśli miesza się ze sobą te dwa
zawody, to mamy do czynienia z relatywizmem moralnym.
Badania prenatalne, czyli badania przedurodzeniowe, obejmują wszelkie
działania diagnostyczne, wykonywane w okresie ciąży, których celem jest ocena
stanu i rozwoju płodu, przy czym chodzi o dwa rodzaje badań: 1) badania nieinwazyjne (wykonywane rutynowo u wszystkich kobiet), 2) badania inwazyjne
(np. amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza), wykonywane tylko „w
przypadku zaistnienia wskazań sugerujących możliwość wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu lub nieuleczalnej choroby płodu, zagrażającej jego
życiu. (...) W 1998 roku wykonano 1612 inwazyjnych badań prenatalnych. W
wyniku tych badań stwierdzono patologię u 63 (3,9 proc.) dzieci (płodów). W
porównaniu do roku 1997, zarówno liczba wykonanych badań, jak i liczba
stwierdzonych patologii nieznacznie się obniżyły. Ośrodki przeprowadzające
prenatalne badania inwazyjne nie zawsze dysponują informacją o sposobie zakończenia ciąży w przypadku stwierdzenia trwałej wady płodu. Jednakże cząstkowe informacje pokazują, że nie wszystkie kobiety ciężarne, u których stwierdzono wadę genetyczną płodu, decydują się na przerwanie ciąży. (...) W Zakładzie Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii na 27 stwierdzonych przypadków patologii ciąży na przerwanie ciąży zdecydowało się 16 pacjentek. W Instytucie Matki i Dziecka na 23 przypadki wad płodu znane są losy 12 kobiet ciężarnych, w tym w 2 przypadkach nastąpił wewnątrzmaciczny zgon płodu oraz poród
samoistny, w 9 przypadkach w Instytucie Matki i Dziecka odebrano poród i podjęto leczenie noworodków, w jednym przypadku poród żywego dziecka (obciążonego wadą nieoperacyjną) odbył się w rejonie zamieszkania pacjentki (...)”38.
Ww. raport rządowy (1999) podaje, że w 1998 r. w Polsce wykonano 310
zabiegów przerwania ciąży, z czego „Na podstawie badania prenatalnego, w
wyniku którego wskazano na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieuleczalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
wykonano 46 zabiegów przerwania ciąży (jak podano powyżej w wyniku przeprowadzonych badań genetycznych stwierdzono 63 ciężkie patologie płodu)
(...)”39. Co to oznacza dla społeczności, dla narodu?
Pewna ilość polskich kobiet (kilka, kilkanaście w omawianym tu przykładowo 1998 roku) zdecydowała się świadomie (znając potencjalnie niekorzystny
dla swojego dziecka wynik badania prenatalnego) urodzić dziecko niepełnosprawne, z wadą genetyczną lub z chorobą nieuleczalną, co oznacza moralne

przerywania ciąży (fragmenty), „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 1999, nr 5, październik 1999, s. 10.
38
Tamże.
39
Sprawozdanie Rady Ministrów... w roku 1998..., dz. cyt., tamże, s. 14.

726

zwycięstwo heroicznego człowieczeństwa u danej matki kochającej swoje dziecko bezwarunkowo takim, jakim ono jest, bez względu na jego stan sprawności
umysłowej czy fizycznej czy bez względu na jego stan chorobowy (bez względu
na jego wadę genetyczną). Zwycięstwo miłości ludzkiej, matczynej, w imię przyrodzonego prawa każdego dziecka do życia, jest tym bardziej godne zauważenia,
że w myśl „prawa stanowionego”, wynikającego z aktualnie obowiązującej (arbitralnie narzuconej) „umowy społecznej” (1993) w tym względzie, każda ww.
matka mogła swoje dziecko nienarodzone „legalnie” zabić, lecz nie uczyniła tego
(w 1998 r. — na 63 przypadki dzieci ze stwierdzonymi wadami, zabito w łonie
matki tylko 46 dzieci nienarodzonych; wiadomo także, że dwoje z dzieci umarło
w wyniku zgonu samoistnego w łonie matki).
Podobnego typu dane pochodzą z następnego raportu (wyd. 2000) za rok
1999: „Cząstkowe informacje wskazują, że nie wszystkie kobiety ciężarne, u
których stwierdzono wadę genetyczną płodu, decydują się na przerwanie ciąży.
Na przykład Kierownik Kliniki Rozrodczości Katedry Ginekologii i Położnictwa
A[kadcemii]. M[edycznej]. w Poznaniu[,] informując o liczbie patologii płodu
stwierdzonej w trakcie genetycznych badań[,] poinformował, że w klinice nie
doszło do zakończenia żadnej z ciąż obarczonych wykrytą patologią 40. W Zakładzie Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii na 43 stwierdzone przypadki
patologii ciąży, 22 pacjentki zdecydowały się na przerwanie ciąży. W Instytucie
Matki i Dziecka na wykrytych 6 przypadków wad płodów jedna ciąża zakończyła się w Klinice poronieniem samoistnym, jedną ciążę przerwano. W Akademii
Medycznej w Gdańsku ze względu na patologię płodów wykonano cztery przerwania ciąży”41.
Raport rządowy (2000) stwierdzał, że w całym 1999 roku „z powodów pozytywnych wyników badań prenatalnych, które wykazywały duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej
choroby zagrażającej jego życiu, wykonano 50 zabiegów”42 (zabicia niepełnosprawnego dziecka nienarodzonego tylko z powodu zaistnienia „prawdopodobieństwa” faktu, bez stwierdzenia istnienia samego faktu (sic!) — jak to wynika
ze sformułowania rządowego raportu). Ogółem w 1999 r. wykonano w Polsce
2204 inwazyjne badania prenatalne i stwierdzono w tymże roku 309 patologii
płodu43, co oznacza, że tylko co szóste dziecko z wykrytą prenatalnie wadą zostało uśmiercone, a na każde sześcioro takich dzieci, aż pięciorgu dano szansę na
40

Oznacza to, że w 1999 r. w ww. Klinice w Poznaniu nie zabito ani jednego dziecka poczętego z tytułu wykrytych wad genetycznych, rozwojowych etc., czyli wszystkim ww. dzieciom nienarodzonym dano szansę na wyleczenie i narodzenie. To pozytywny sygnał.
41
Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji w roku 1999 ustawy z dnia 7 stycznia
1993 roku »O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży«,Warszawa 2000, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2000,
nr 8/9 (14/15), sierpień/wrzesień 2000, s. 20.
42
Sprawozdanie.... w roku 1999...., dz. cyt., s. 23.
43
Sprawozdanie.... w roku 1999...., dz. cyt., tamże, s. 26, tabela 6, pozycja „Ogółem”.
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przeżycie i wyleczenie (309 - 50 = 259, czyli 259 dzieci ze stwierdzonymi wadami nie zabito w Polsce w 1999 r.). Liczby te pośrednio pokazują wielką miłość
zdecydowanej większości polskich matek do swoich dzieci, niezależnie od stanu
zdrowia tych dzieci, niezależnie od sprawności tychże potomków, co dobrze
świadczy o polskiej społeczności narodowej (wysoka kultura życia panującą w
polskiej nacji, m.in. dzięki nauczaniu społecznemu Kościoła).
Dzieci chore, niepełnosprawne czy z wadą genetyczną — są wszak ludźmi,
którzy mają przyrodzone prawo do życia, tak samo jak inni. Nie są znane badaczowi wyniki badań socjologicznych, dotyczące tego, jakich narodowości były
ww. matki, np. czy należały do mniejszości narodowych lub etnicznych? Z pewnością były to jednak obywatelki III RP, podlegające władzy, jurysdykcji i opiece prawnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Twarde dane ilościowe przytaczane przez „Służbę Życiu” z lat 1993-2004
pokazują, że sumaryczna liczba bezwzględna zarejestrowanych tzw. „aborcji”
(uśmierceń) dzieci nienarodzonych z powodu wykrycia „choroby poczętego
dziecka” (lub tylko z powodu zaistnienia „dużego prawdopodobieństwa” uszkodzenia) wynosiła w poszczególnych latach, tak jak podano poniżej (w liczbach
osób i w procentach):
1993 r. — 32 osoby, czyli 4,12% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
1994 r. — 74 osoby, czyli 9,46% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
1995 r. — 33 osoby, czyli 5,90% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
1996 r. — 40 osób, czyli 8,08% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
1997 r. — 107 osób, czyli 3,51% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
1998 r. — 46 osób, czyli 14,84% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
1999 r. — 50 osób, czyli 33,11% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
2000 r. — 55 osób, czyli 39,86% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
2001 r. — 56 osób, czyli 45,16% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
2002 r. — 82 osoby, czyli 51,57% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
2003 r. — 112 osób, czyli 64,37% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku;
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2004 r. — 128 osób, czyli 66,32% wszystkich legalnych aborcji w Polsce
dokonanych w tym roku44.
Razem w latach 1993-2004 oficjalnie zabito w Polsce w łonach matek 815
dzieci niepełnosprawnych (chorych, z wadami genetycznymi czy rozwojowymi,
z uszkodzeniami ciała), czyli średnio prawie 68 ww. dzieci rocznie. Obrazowo
mówiąc, to tak samo jakby uśmiercono całą społeczność mieszkańców jednej
wsi. Jak widać, w liczbach bezwzględnych, podawanych dla każdego roku, ilość
uśmierceń dzieci nienarodzonych z chorobami (wadami genetycznymi, wadami
rozwojowymi, tj. niepełnosprawnościami, uszkodzeniami zagrażającymi życiu
dziecka) w latach 1993-2004 wynosiła od 32 dzieci (w roku 1993) do 128 dzieci
(w roku 2004). Procentowo natomiast biorąc (czyli względnie) dla każdego roku,
procent (proporcja) uśmierconych dzieci nienarodzonych z chorobami (wadami
genetycznymi, wadami rozwojowymi, tj. niepełnosprawnościami, uszkodzeniami
zagrażającymi życiu dziecka) wynosiła od 3,51% (w roku 1997) do 66,32% (w
roku 2004). W obydwu aspektach (bezwzględnym-liczbowym i względnymprocentowym), mimo różnych wahań, zanotowano ogólną tendencję rosnącą
udziału uśmierceń dzieci nienarodzonych ze stwierdzonymi chorobami, wadami
(genetycznymi, rozwojowymi) czy uszkodzeniami ciała dziecka, zagrażającymi
jego życiu) w ogólnej liczbie uśmierceń dzieci (aborcji).
Dodać należy dla porównania, że w 2009 r. dokonano razem, łącznie 538
legalnych aborcji w Polsce, w tym 510 aborcji z powodu „choroby dziecka” lub
44

Dane liczbowe na podstawie źródłowej z Roczników statystycznych, Raportów
rządowych na temat wykonywania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zestawione w tabeli przez dra Pawła
Wosickiego i dra inż. Antoniego Ziębę, por. P. Wosicki, A. Zięba, Polska droga do
prawnej ochrony dziecka nienarodzonego, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 2008,
nr 2, s. 36. Dane procentowane — na podstawie obliczeń własnych autora niniejszego
artykułu (M. M. Tytko) podawane w zaokrągleniu do pełnej jednej setnej procenta. Dane
procentowe uzyskano, dzieląc liczbę zarejestrowanych aborcji (tj. zabójstw dzieci nienarodzonych) dokonanych z powodu wykrycia chorób dziecka nienarodzonego — przez
ogólną liczbę aborcji legalnych dokonanych w danym roku kalendarzowym. Uwaga: rok
1997 był wyjątkowy, ponieważ obowiązywała wówczas przejściowo znowelizowana
ustawa, dopuszczająca zabijanie dzieci nienarodzonych „ze względów społecznych”,
czyli na życzenie matki, a więc dokonano ogółem 3047 aborcji w 1997 r., co spowodowało procentowy ogólny spadek liczby uśmiercanych dzieci nienarodzonych z powodu
wykrytych chorób w okresie prenatalnym, przy liczbowym ich zwiększeniu (do 107
uśmierceń w 1997 r.). Po uchyleniu nowelizacji dopuszczającej aborcję „ze względów
społecznych” (czyli na życzenie matki), przez Trybunał Konstytucyjny w kwietniu 1997
r. ogólna liczba uśmierceń dzieci nienarodzonych spadła dziesięciokrotnie, a nawet dwudziestokrotnie do sumy 310 dzieci w 1998 r., czy sumy 124-193 zabijanych ww. dzieci
rocznie w danych latach 1999-2004. Ów spadek ogólnej liczby aborcji po 1997 r. spowodował w konsekwencji wzrost procentowy (proporcjonalny wzrost udziału) uśmierceń
dzieci nienarodzonych z chorobami (wadami) w stosunku do ogólnej liczby uśmierceń
dzieci w danym roku.
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chociażby z powodu dużego „prawdopodobieństwa choroby” dziecka. W 2009
roku stanowiło to 94,80% wszystkich legalnych aborcji (zabójstw osób nienarodzonych) w Polsce dokonanych w tym roku na dzieciach. Wystąpiła zatem ewidentna tendencja wzrostowa, mierzona zarówno ilościowo w liczbach bezwzględnych, jak i procentowo w procentowym udziale aborcji („legalnych” morderstw, uśmierceń, zabójstw dzieci poczętych) dokonanych na dzieciach chorych
(niepełnosprawnych, obarczonych wadami genetycznymi etc.), w relacji do
wszystkich legalnie zabitych (zamordowanych) dzieci nienarodzonych. Tylko
nieco ponad 5% wszystkich legalnych aborcji w Polsce miało przyczynę inną (gł.
czyn zabroniony), niż choroba (lub prawdopodobieństwo choroby) dziecka nienarodzonego. Przyczyn wzrostu można upatrywać w lepszej aparaturze medycznej (diagnostycznej), wykrywającej owe wady i choroby u dziecka nienarodzonego. Postęp techniki (diagnostycznej) był tu odwrotnie proporcjonalny do postępu moralnego matek [rodziców poczętego dziecka], bo coraz więcej dzieci
zabijano w miarę doskonalenia technik diagnostycznej. Jednak należy zauważyć,
że dzieci chore należy leczyć, a nie zabijać, natomiast zabijanie dzieci nie jest ich
leczeniem. Skoro nastąpił postęp techniki, a nie ma wystarczającego postępu
moralnego, to efekt takiej sytuacji jest łatwy do przewidzenia (zwiększone zabijanie dzieci nienarodzonych po stosownej „technicznej” diagnozie wad czy chorób u takich dzieci). W miarę technologizacji następuje demoralizacja, jak widać
na przykładzie ww. twardych danych liczbowych. Sytuacja taka wymaga powszechnej i permanentnej edukacji społeczności (permanentnego wychowania
moralnego) celem odwrócenia zła usankcjonowanego „prawnie” (tj. aborcji), a
następnie zmiany prawa stanowionego na zgodne z prawem naturalnym.
Należy dodać aktualne dane. W 2012 r. liczba „legalnie” zamordowanych
ludzi nienarodzonych w Polsce z powodu choroby lub upośledzenia dziecka nienarodzonego wynosiła 1207 osób (dzieci nienarodzonych). Natomiast w 2013 r.
liczba dzieci zabitych w łonach matek z powodu choroby lub upośledzenia
dziecka – wyniosła odpowiednio 1306 osób (razem tyle zabito dzieci nienarodzonych w naszej Ojczyźnie w ciągu jednego zaledwie roku)45. Tendencja wzro45

Informacja podana przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy (KSD) w dniu 13 maja
2014 r. (drogą e-mailową) za Ordo Iuris o następującej treści: „Prawnicy Centrum Interwencji
Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris podjęli interwencję w związku odmową
udostępnienia informacji publicznej Fundacji Pro - Prawo do życia, dotyczącej kwoty, jaką Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przekazuje na jeden zabieg przerwania ciąży przeprowadzany ze
względu na ciężkie upośledzenie lub chorobę dziecka oraz kwoty jaką NFZ przeznaczył w 2013 r.
(względnie w 2012 r.) na zabiegi przerywania ciąży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży, które pozwalają lekarzowi bezkarnie poddać kobietę procedurze aborcyjnej. Prawnicy Ordo
Iuris zaskarżyli decyzję Prezesa NFZ o odmowie udostępnienia informacji publicznej i wnieśli o
ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzucając decyzji naruszenie szeregu przepisów postępowania oraz
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Decyzją z dnia 24 kwietnia
2014 r. Prezes NFZ uwzględnił zarzuty podniesione we wniosku i udostępnił informację publiczną
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stowa „legalnych” morderstw nienarodzonych dzieci niepełnosprawnych jest
wyraźna. Wyrodnych „legalnych” matek-dzieciobójczyń w Polsce przybywa, co
należy m.in. także wiązać także, moim zdaniem, z masową pro-aborcyjną propagandą w lewicowo-liberalnych (lewacko-libertyńskich) mass mediach (dominujących w Polsce z racji postkomunistycznego oligopolu medialnego), a nie tylko
z samym postępem techniki diagnostycznej w zakresie wykrywania wad rozwojowych, genetycznych i chorób w okresie prenatalnym.
7. Kultura życia w Zgromadzeniu Narodowym w Polsce – kwestia poprawek do Konstytucji (2007)
Owocem wzrostu świadomości społecznej dla życia ludzkiego (pro-life) wśród
przedstawicieli Narodu Polskiego w Parlamencie III RP była próba wzmocnienia
ochrony każdego człowieka poczętego a jeszcze nienarodzonego.
Realnie biorąc, Polska nie wprowadziła jak dotąd u siebie prawnych rozwiązań
krajowych, skutecznie chroniących życie swoich obywateli od naturalnego poczęcia do
naturalnej śmierci, wszak poprawka do Konstytucji o ochronie życia ludzkiego od
poczęcia do naturalnej śmierci, zgłoszona przez środowiska narodowo-katolickie
(m.in. Marka Jurka), przepadła w głosowaniu dnia 13 kwietnia 2007 r. w Zgromadzeniu Narodowym. Warto przyjrzeć się wynikom tych najważniejszych głosowań Zgromadzenia Narodowego w III RP, które zaprzepaściły szansę także na skuteczną ochronę dziecka poczętego z niepełnosprawnością lub wadą genetyczną. Wyniki owych
głosowań świadczą same za siebie, ten kto jest za życiem i jego bezwzględną ochroną
od poczęcia, należy do ludzi cywilizowanych, a ten kto osłabia ochronę życia lub dąży
do zezwalania na zabijanie dzieci nienarodzonych – jest niecywilizowanym barbarzyńcą. Podział tu jest jasny. W pewnym sensie w wynikach głosowań odzwierciedliła się
realnie sytuacja w Polsce (ujawniło się: kto jest kim?) względem życia ludzkiego. Przy
okazji wyszło, jaką realną siłą głosów dysponowała strona pro-life, a jaka anti-life.
Była to ważna próba sprawdzenia: jaka jest Polska? Jak głosują parlamentarni przedstawiciele Polski w tak istotnej i podstawowej kwestii życia ludzkiego? I jaką siłą
wpływu w Parlamencie pośrednio dysponowali obrońcy życia w Polsce?
Cytuję omówienie przebiegu głosowań w Zgromadzeniu Narodowym (połączonym posiedzeniu Sejmu i Senatu III RP) za portalem wiara.pl (dodano pogrubienia od autora niniejszego artykułu):
„Przypominamy[,] czego dotyczyły poszczególne poprawki: - Pierwsza
poprawka LPR: wnioskodawcy proponują, aby: art. 30 Konstytucji stanowił, że
źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna
godność przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a
zgodnie z wnioskiem. Z uzyskanych w ten sposób danych wynika, że w 2012 r. dokonano 1207
zabiegów przerywania ciąży z powodu choroby lub upośledzenia dziecka nienarodzonego, zaś w
roku 2013 liczba ta wyniosła 1306. W roku 2012 Skarb Państwa wydał na dokonywanie aborcji
1.626.006 zł (1.347,15 zł na jeden zabieg przerwania ciąży), a w roku 2013 1.764.581 zł (1.351,13
zł na jedną aborcję). Ordo Iuris” Źródło: http://www.ordoiuris.pl/1-764-581-00-zl-wydano-naaborcje-z-polskiego-budzetu-w-2013-r-,3398,i.html [dostęp 13.05.2014]
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jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, a także, aby
art. 38 Konstytucji stanowił, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. - Druga
poprawka LPR: aby art. 38 Konstytucji stanowił, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. - Pierwsza poprawka PiS: aby dodawany art. 236a Konstytucji
stanowił, że: ;życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej
w Konstytucji; ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego
mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a także, że
władze publiczne podejmują działania, mając na celu ochronę życia poczętego, w
szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej. - Druga poprawka PiS: aby art.
38 Konstytucji stanowił, że: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia; życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej
przewidzianej w Konstytucji; ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy
prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony
życia poczętego mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego
przepisu; a także, że władze publiczne podejmują działania, mając na celu ochronę życia poczętego, w szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej. - Całość
projektu ustawy (projekt komisji): przyjęcie w całości projektu ustawy o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czyli aby art. 30 stanowił, że źródłem
wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność
przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych” 46.
Pierwsza poprawka LPR: „aby: art. 30 Konstytucji stanowił, że źródłem
wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność
przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, a także, aby art. 38
Konstytucji stanowił, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi
prawną ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci”. Posiedzenie 39
– wyniki głosowania nr 75 (13.04.2007). Pkt 17. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – trzecie czytanie (tzw. wniosek mniejszości 1-szy). Głosowało – 413. Za – 165. Przeciw – 137. Wstrzymało się – 111. Nie głosowało –
47. Większość 2/3 – 276.

46

Portal internetowy wiara.pl, adres: http://info.wiara.pl/doc/165635.Jak-glosowaliposlowie-nad-ochrona-zycia-od-poczecia-do [dostęp 27.05.2014]. Tamże na www. do
pobrania dostępne jest 5 skanów maszynopisów (pdf-y) stenogramów z imiennymi wynikami głosowania członków Zgromadzenia Narodowego (połączonych Izb Sejmu i Senatu) podczas pięciu osobnych głosowań nad pięcioma różnymi projektami poprawek do
Konstytucji – wszystkimi dotyczącymi ochrony życia poczętego (dwoma poprawkami
LPR, dwoma poprawkami PiS-u i jedną poprawką komisji).
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Wyniki głosowania pierwszej poprawki LPR-u uporządkowane wg klubów
i zajętego stanowiska (z podziałem na kluby).
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PiS (153). Głosowało – 124.
Za – 59. Przeciw – 1. Wstrzymało się – 64. Nie głosowało – 29.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PO (131). Głosowało – 126.
Za - 22. Przeciw - 74. Wstrzymało się - 30. Nie głosowało - 5.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów SLD (55). Głosowało – 55.
Za - 0. Przeciw - 54. Wstrzymało się - 1. Nie głosowało - 0.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów Samoobrony (46). Głosowało – 38. Za - 26. Przeciw - 4. Wstrzymało się - 8. Nie głosowało - 8.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów LPR (29). Głosowało – 29.
Za - 29. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 0. Nie głosowało - 0.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PSL (25). Głosowało – 23.
Za - 19. Przeciw - 3. Wstrzymało się - 1. Nie głosowało - 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLCh (Ruchu LudowoChrześcijańskiego) (8). Głosowało – 7. Za - 7. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 0.
Nie głosowało - 1.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLN (Ruchu LudowoNarodowego) (3). Głosowało – 2. Za - 1. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 0. Nie
głosowało - 1.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów niezrzeszonych (10). Głosowało – 9. Za - 2. Przeciw - 1. Wstrzymało się - 6. Nie głosowało - 1.
Druga poprawka LPR: „aby art. 38 Konstytucji stanowił, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci”. Posiedzenie 39 – wyniki głosowania nr 76
(13.04.2007 godz. 16 min. 32 sek. 07). Pkt 17. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – trzecie czytanie: Wyniki głosowania bez podziału na kluby:
Głosowało – 443. Za - 170. Przeciw - 204. Wstrzymało się - 69. Nie głosowało 17. Większość 2/3 – 296.
Wyniki głosowania drugiej poprawki LPR uporządkowane wg klubów i
zajętego stanowiska (z podziałem na kluby).
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PiS (153). Głosowało – 151.
Za – 151, Przeciw – 0. Wstrzymało się – 0. Nie głosowało – 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PO (131). Głosowało – 126.
Za – 2. Przeciw – 84. Wstrzymało się – 40. Nie głosowało – 5.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów SLD (55). Głosowało – 55.
Za – 0. Przeciw – 54. Wstrzymało się – 1. Nie głosowało – 0.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów Samoobrony (46). Głosowało – 41. Za – 10. Przeciw – 10. Wstrzymało się – 21. Nie głosowało – 5.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów LPR (29). Głosowało – 29.
Za – 0. Przeciw – 29. Wstrzymało się – 0. Nie głosowało – 0.
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W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PSL (25). Głosowało – 23.
Za – 1. Przeciw – 19. Wstrzymało się – 3. Nie głosowało – 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLCh [Ruchu LudowoChrześcijańskiego] (8). Głosowało – 7. Za – 1. Przeciw – 5. Wstrzymało się – 0.
Nie głosowało – 1.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLN (Ruch LudowoNarodowy) (3). Głosowało – 2. Za – 1. Przeciw – 0. Wstrzymało się – 1. Nie
głosowało – 1.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów niezrzeszonych (10). Głosowało – 9. Za – 3. Przeciw – 3. Wstrzymało się – 3. Nie głosowało – 1.
Pierwsza poprawka PiS: „aby dodawany art. 236a Konstytucji stanowił,
że: życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej w Konstytucji; ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące w
Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a także, że władze publiczne podejmują działania, mając na celu ochronę życia poczętego, w
szczególności poprzez pomoc kobiecie ciężarnej”. Posiedzenie 39 – wyniki głosowania nr 77 (13.04.2007 godz. 16 min. 35 sek. 00). Wyniki głosowania pierwszej poprawki PiS-u. Pkt 17. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
– trzecie czytanie. Wyniki głosowania pierwszej poprawki PiS-u (czyli trzeciej
poprawki w ogóle) bez podziału na kluby. Głosowało – 443. Za - 171. Przeciw 206. Wstrzymało się - 66. Nie głosowało - 17. Większość 2/3 – 296.
Wyniki głosowania pierwszej poprawki PiS-u (czyli trzeciej poprawki w
ogóle) z podziałem na kluby.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PiS-u (153). Głosowało –
151. Za - 151. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 0. Nie głosowało - 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PO (131). Głosowało – 126.
Za - 2. Przeciw - 84. Wstrzymało się - 40. Nie głosowało - 5.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów SLD (55). Głosowało – 55.
Za - 0. Przeciw - 54. Wstrzymało się - 1. Nie głosowało - 0.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów Samoobrony (46) Głosowało – 41. Za - 11. Przeciw - 11. Wstrzymało się - 19. Nie głosowało - 5.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów LPR (29). Głosowało – 29.
Za - 0. Przeciw - 29. Wstrzymało się - 0. Nie głosowało – 0.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PSL (25). Głosowało – 23.
Za - 1. Przeciw - 20. Wstrzymało się - 2. Nie głosowało - 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLCh (Ruchu LudowoChrześcijańskiego) (8). Głosowało – 7. Za - 2. Przeciw - 5. Wstrzymało się - 0.
Nie głosowało - 1.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLN (Ruchu LudowoNarodowego) (3). Głosowało – 2. Za - 1. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 1. Nie
głosowało - 1.
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W tym wyniki głosowania parlamentarzystów niezrzeszonych (10). Głosowało – 9. Za - 3. Przeciw - 3. Wstrzymało się - 3. Nie głosowało - 1.
Druga poprawka PiS: „aby art. 38 Konstytucji stanowił, że: Rzeczpospolita
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, życie od chwili
poczęcia podlega ochronie prawnej przewidzianej w Konstytucji; ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej
Polskiej nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż istniejąca w
dniu wejścia w życie niniejszego przepisu; a także, że władze publiczne podejmują działania, mając na celu ochronę życia poczętego, w szczególności poprzez
pomoc kobiecie ciężarnej”. Posiedzenie 39 – wyniki głosowania nr 78
(13.04.2007 godz. 16 min. 36 sek. 23). Wyniki głosowania drugiej poprawki PiS.
Pkt 17. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – trzecie czytanie.
Wyniki głosowania drugiej poprawki PiS-u (czyli w sumie – czwartej poprawki
w ogóle) bez podziału na kluby: Głosowało – 443. Za - 170. Przeciw - 204.
Wstrzymało się - 69. Nie głosowało - 17. Większość 2/3 – 296.
Wyniki głosowania drugiej poprawki PiS-u (czyli czwartej poprawki w
ogóle) z podziałem na kluby.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PiS-u (153) Głosowało –
151. Za – 151. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 0. Nie głosowało - 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PO (131). Głosowało – 126.
Za - 2. Przeciw - 84. Wstrzymało się - 40. Nie głosowało - 5.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów SLD (55) Głosowało – 55.
Za - 0. Przeciw - 54. Wstrzymało się - 1. Nie głosowało - 0.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów Samoobrony (46). Głosowało – 41. Za - 10. Przeciw - 10. Wstrzymało się – 21. Nie głosowało - 5.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów LPR (29). Głosowało – 29.
Za - 0. Przeciw - 29. Wstrzymało się - 0. Nie głosowało - 0.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PSL (25). Głosowało – 23.
Za - 1. Przeciw - 19. Wstrzymało się - 3. Nie głosowało - 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLCh (Ruchu LudowoChrześcijańskiego) (8). Głosowało – 7. Za - 2. Przeciw - 5. Wstrzymało się - 0.
Nie głosowało - 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLN (Ruchu LudowoNarodowego) (3). Głosowało – 2. Za - 1. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 1. Nie
głosowało – 1.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów niezrzeszonych (10). Głosowało – 9. Za - 3. Przeciw - 3. Wstrzymało się - 3. Nie głosowało - 1.
Całość projektu ustawy (projekt komisji): „przyjęcie w całości projektu
ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czyli aby art. 30 stanowił, że źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.
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Posiedzenie 39 – wyniki głosowania nr 79 (13.04.2007 godz. 16 min. 55
sek. 47). Wyniki głosowania poprawki Komisji (tzw. piątej poprawki). Pkt 17.
porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – trzecie czytanie. Wyniki
głosowania poprawki Komisji (czyli piątej poprawki w ogóle) bez podziału na
kluby. Głosowało – 443. Za - 269. Przeciw - 121. Wstrzymało się - 53. Nie głosowało - 17. Większość 2/3 – 296.
Wyniki głosowania wspomnianej poprawki Komisji (czyli piątej poprawki
w ogóle) z podziałem na kluby.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PiS (153). Głosowało – 151.
Za - 151. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 0. Nie głosowało - 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PO (131). Głosowało – 126.
Za - 24. Przeciw - 68. Wstrzymało się - 36. Nie głosowało - 5.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów SLD (55). Głosowało – 55.
Za - 0. Przeciw - 54. Wstrzymało się - 1. Nie głosowało - 0.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów Samoobrony (46). Głosowało – 41. Za - 31. Przeciw - 1. Wstrzymało się - 9. Nie głosowało - 5.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów LPR (29). Głosowało – 29.
Za - 29. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 0. Nie głosowało - 0.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów PSL (25). Głosowało – 23.
Za - 20. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 3. Nie głosowało - 2.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLCh (Ruchu LudowoChrześcijańskiego) (8). Głosowało – 7. Za - 7. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 0.
Nie głosowało - 1.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów RLN (Ruchu LudowoNarodowego) (3). Głosowało – 2. Za - 1. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 1. Nie
głosowało - 1.
W tym wyniki głosowania parlamentarzystów niezrzeszonych (10). Głosowało – 9. Za - 6. Przeciw - 0. Wstrzymało się - 3. Nie głosowało - 1.Wyniki
głosowań mówią same za siebie.
8. Próby prawnego naprawienia sytuacji – zakazu aborcji eugenicznej w
Polsce wraz ze wzrostem świadomości kultury życia Polaków i Polek
Zdaniem autora niniejszego artykułu, powinno się całkowicie powstrzymać proceder zabijania (uśmiercania, mordowania) wszystkich dzieci nienarodzonych, w myśl prawa naturalnego, przyrodzonego, mówiącego o prawie każdego człowieka do życia. W szczególności natomiast w imię humanizmu i humanitaryzmu należy powstrzymać barbarzyński proceder zabijania dzieci niepełnosprawnych w łonach matek (aborcji eugenicznej).
W 2011 r. do Sejmu III RP wpłynął obywatelski projekt ustawy o całkowitej ochronie dzieci od poczęcia (pierwsze czytanie w Sejmie 28 czerwca 2011 r.).
Projekt od początku powstawał jako społeczna inicjatywa obywatelska, tzn. nie
był związany z jakąkolwiek partią polityczną (projekt obywatelski, ponadpartyj-
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ny). Został on poparty ponad sześciuset tysiącami podpisów polskich obywateli.
Nigdy wcześniej jakikolwiek projekt ustawy w Polsce nie został poparty tak dużą
ilością podpisów obywateli w ramach tzw. inicjatywy obywatelskiej, co świadczy o ważności zagadnienia, jakim jest ludzkie życie, a co dostrzegli Polacy i
Polki podpisujący się pod projektem. Obywatele, którzy poparli ww. projekt,
dostrzegli istotę ludzkiego życia jako człowieczeństwo istniejące od samego poczęcia. Kultura życia wymaga, aby przeciwstawić się antykulturze śmierci i tak
też uczynili to ww. świadomi obywatele polscy. Projekt przewidywał ochronę
życia ludzkiego od poczęcia, nie przewidziano w nim jakichkolwiek wyjątków,
co czyni ów projekt spójnym wewnętrznie i odzwierciedlającym w pełni prawo
naturalne, przyrodzone prawo do życia każdego człowieka. Uchwalenie całkowitej ochrony życia poczętego jest rzeczą moralnie niezbędną, konieczną, a prawo
stanowione ma odzwierciedlać prawo naturalne, a nie na odwrót. Sejm III RP
wyrzucił ten projekt obywatelski „do kosza” głosami polskojęzycznych posłów
lewicowo-liberalnych (lewacko-libertyńskich), zwolenników eugeniki, idących
tu eugenicznymi, utartymi śladami socjalizmu narodowego hitlerowskiej III Rzeszy (socjalizm liberalny i socjalizm narodowy mają tu punkt wspólny: eugenika).
Także inny, późniejszy projekt obywatelski (cząstkowy), pod którym zebrano ok. czterysta tysięcy podpisów obywateli III RP, a zakazujący zabijania
tylko dzieci niepełnosprawnych w łonach matek47, został także wrzucony przez
lewicowo-liberalny (lewacko-libertyński), antyhumanistyczny, antyludzki Sejm –
„do kosza”, co miało miejsce dnia 27 września 2013 r.48. Lewicowo-liberalna
47

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zarejestrowany w Sejmie 21.03.2013 r. Źródło: strona Sejmu
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druki.xsp?view=2&WSK=Obywatele [dostęp
13.05/2014].
48
Informacja z prawicowego portalu wPolityce.pl: „Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy dotyczący większej ochrony życia nienarodzonych. Oznacza to, że pomysł pod którym podpisało się 400 tys. osób, nie trafi nawet pod obrady parlamentarnych komisji. Pełnomocnik Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji Kaja Godek przemawiała podczas debaty w związku z
pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Bardzo mocne przemówienie zakończyło się owacją na stojąco od sporej części parlamentu. Padło wcześniej takie
pytanie: czy ktoś na tej sali jest bez winy, że rodziny żyją w biedzie i poniżeniu. Jedna z pań zwyzywała mnie, gdy szłam do swoich ław podczas przerwy w posiedzeniu. Jeżeli uważacie, że rodziny żyją w biedzie i poniżeniu - co jest prawdą w niektórych przypadkach – to dobrze by było,
gdybyście się zajęli tymi rodzinami - przekonywała Godek. I kontynuowała, argumentując, że nie
można stawiać jako alternatywy dla zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych słów dotyczących
troski o dzieci już narodzone: Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz – na problematykę tego, jak żyją
rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi i jak państwo daje im pomóc pojawia się wtedy, gdy jest
próba nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. My mówimy – nie zabijajcie dzieci, a wy – że musicie
zrobić coś dla tych dzieci. Tak, zróbcie! - mówiła. Godek tłumaczyła również, że nie można nie
przyznawać nienarodzonym statusu osoby ludzkiej: Padło sformułowanie, żeby nie używać słów o
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(socjalistyczna), lewacko-libertyńska, barbarzyńska antycywilizacja (tj. cywilizacja śmierci rodem z totalitaryzmu) wygrała w zakresie eugeniki z cywilizacją
życia po raz kolejny w Polsce, gdzie ponad 90% obywateli to ludzie ochrzczeni
(katolicy), a ponad 95% to chrześcijanie. W III RP jednak tylko kilka procent
(ok.2-3%) mas mediów jest w rękach chrześcijańskich, stąd owa dysproporcja w
sile oddziaływania na społeczność Polaków i Polek, których sumienia są celowo
błędnie „formowane” („urabiane”) dla wytworzenia postaw relatywizmu moralnego (fałszywie uformowane sumienia nie protestują, gdy zabijane są niewinne
dzieci w łonach matek). Mimo tak zmasowanej propagandy relatywistycznej,
świadomość Polaków i Polek wciąż rośnie odnośnie do zła, jakim jest zabijanie
dzieci nienarodzonych.
Świadomość społeczna w związku z dokonywaniem ‘legalnego’ zabicia
(morderstwa) dzieci nienarodzonych zmienia się, co świadczy o możliwym
wpływie edukacji na stan świadomości ludzkiej w tym zakresie w skali masowej.
Subiektywne opinie poszczególnych respondentów nie stanowią jednak obiektywnej normy moralnej w kulturze, lecz są wynikiem aktualnego stanu świadomości konkretnego, ankietowanego człowieka. Badania sondażowni nigdy nie są
miarodajne, lecz zawsze obarczone błędem, dlatego należy je traktować ostrożnie. Warto zapoznać się z danymi przedstawiającymi tzw. społeczne przyzwolemordowaniu dzieci, tylko zawiadomić prokuraturę. Nie można zawiadomić, ponieważ mordowanie dzieci - jeśli są małe i chore - jest w Polsce legalne... - przekonywała, po czym natychmiast
została wezwana przez prowadzącą obrady marszałek Kopacz, gdzie została instruowana. Mi nie
wolno używać sformułowania „zabijać dzieci”... Rozumiem, że jest cenzura w Sejmie - nie kryła
rozgoryczenia Godek. Nie zbiło jej to jednak z tropu: Jeżeli ktoś ma problem, czy to jest dziecko, to
odsyłam do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który powiedział jasno, że życie
ludzkie zaczyna się od poczęcia. Drugim dokumentem jest polska ustawa o rzeczniku praw dziecka, która zawiera definicje od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości - przekonywała. W swoim
przemówieniu Godek odniosła się również do kontrargumentów parlamentarzystów z Ruchu
Palikota: Było pytanie, czy też taki dość szczególny sposób wyrażenia troski o los rodzin przez
panią poseł Nowicką. Przypominam, że niezawisły sąd uznał, że można mówić, że pani jest na
liście płac przemysłu aborcyjnego. Proszę nie używać rodzin instrumentalnie. Pani pyta co z ciążami z gwałtu? Nic, bo oficjalnie nie ma takich ciąż od lat stwierdzonych. Jest składane co roku
sprawozdanie i od lat w miejscu ciąża w wyniku czynu zabronionego – zero - mówiła. Zakończyła
apelem do parlamentarzystów o nieodrzucanie projektu w pierwszym czytaniu: Chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś zagłosuje za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu, to będzie to
wyraźny sygnał dla obywateli odnośnie poparcia społecznego: że nas nie interesują wasze sprawy.
To też komunikat dla osób niepełnosprawnych i rodzin osób – wasze dzieci są tak okropne, że to
dobrze, że można je zabijać. (...) Jeżeli ja mówię o zabijaniu dzieci, to mi się knebluje usta i narzuca
cenzurę. To wolność i tolerancja, którą mają państwo po lewej stronie na sztandarach. To tolerancja
dla osób niepełnosprawnych - oceniła Godek” [svl, Sejm nie zajmie się obywatelskim projektem
ws. ochrony życia. Przejmujące przemówienie Kai Godek w Sejmie i owacja na stojąco! opublikowano: 27 września 2013, 13:54; aktualizacja: 27 września 2013, 21:16. Źródło relacji:
http://wpolityce.pl/polityka/167330-sejm-nie-zajmie-sie-obywatelskim-projektem-ws-ochronyzycia-przejmujace-przemowienie-kai-godek-w-sejmie-i-owacja-na-stojaco (dostęp 13.05.2014)].

738

nie (a raczej brak wrażliwości moralnej w ramach takowego przyzwolenia społeczności polskiej) na zabijanie dzieci nienarodzonych (także niepełnosprawnych
dzieci poczętych).
Na pytanie zadawane respondentom przez CBOS, czy przerywanie ciąży
powinno być dopuszczalne przez prawo, gdy wiadomo, że dziecko urodzi się
upośledzone? — uzyskano wśród badanych respondentów następujące wyniki na
„tak” (czyli zgoda respondentów na zabicie upośledzonego dziecka nienarodzonego): 71% (w marcu 1992 r.), 61% (w czerwcu 1999 r.), 65% (w październiku
2002 r.), 66% (w styczniu 2005 r.), 62% (w listopadzie 2006 r.)49. Dane te są
stosunkowo wysokie (choć więcej odpowiedzi na „tak” było wśród respondentów w wypadku pytań o prawną dopuszczalność przerwania ciąży, gdy zagrożone jest życie matki, zagrożone jest zdrowie matki lub gdy ciąża jest wynikiem
kazirodztwa).
Dane te są w pewnym sensie „twardym” dowodem, że prawo stanowione,
nawet sprzeczne z prawem naturalnym (przyrodzonym każdemu człowiekowi od
poczęcia), działa w społeczności wtórnie jako akceptowana ogólnie „(pseudo)norma moralna” (de facto – fałszywa norma moralna) w danej grupie społeczności badanej. Rozumowanie respondenta jest schematyczne, uproszczone, a
można owo subiektywne wnioskowanie potoczne ukazać następująco: jeśli coś
jest dopuszczalne przez prawo, to znaczy, że jest dobre, a więc akceptuję to, zgadzam się na zabijanie dzieci niepełnosprawnych w okresie prenatalnym. To jest
oczywisty błąd logiczny: człowieka niepełnosprawnego przed urodzeniem można
zabić, bo zezwala na to prawo. Na ów błąd logiczny w traktowaniu zapisu prawnego jako normy moralnej wskazywał już kilkadziesiąt lat temu na swoich wykładach prof. Franciszek Adamski, socjolog rodziny z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Należy jednak zapytać przy takim badaniu: czy jednak ten sam respondent
zgodziłby się na zabicie dziecka niepełnosprawnego po urodzeniu? Albo czy ten
sam respondent zgodziłby się na zabicie dziecka w wieku przedszkolnym lub
szkolnym? O to CBOS już jednak wcale nie pytał, a to zmieniłoby z pewnością i
wyniki odpowiedzi także na poprzednie pytania w ramach badania (jeśliby np.
pytania o prawną dopuszczalność zabicia chorych, niepełnosprawnych przedszkolaków czy chorych, niepełnosprawnych uczniów zadawano jako pierwsze,
przed pytaniem o prawną dopuszczalność zabicia dziecka w łonie matki), bo
odpowiedź często zależy wszak od kontekstu. Tymczasem zabicie każdego
dziecka w łonie matki jest obiektywnie złem moralnym, w tym zabicie dziecka
upośledzonego także stanowi obiektywnie moralne zło. Dziecko upośledzone
należy leczyć, wspierać, opiekować się nim, poddawać terapii, ale nie zabijać.
Nie jest leczeniem pacjenta jego likwidacja (zabicie). Co to jest za „leczenie”
przez uśmiercenie pacjenta? To jest metoda lewicowa - socjalizmu narodowego,
49

Źródło: CBOS, dane cyt. za: P. Wosicki, A. Zięba, Polska droga do prawnej
ochrony...., dz. cyt., s. 37, diagram.
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tj. metoda hitlerowska, rodem z III Rzeszy Niemieckiej, powielana w kolejnej,
eugenicznej odsłonie w III RP, podobnie jak w innych krajach Europy i Ameryki.
Powyższe dane m.in. prowadzą do diagnozy stanu (badanej) znieczulicy
społecznej na dobro dziecka upośledzonego, choć nienarodzonego i stanowią
wyzwanie nie tylko dla teorii pedagogiki społecznej, ale dla całej praktycznej
sfery edukacji w Polsce. Co na to Ministerstwo Edukacji Narodowej?
Dla porównania należy podać, że znacznie, zdecydowanie niższe było w
tym samym czasie, w tych samych badaniach CBOS, przyzwolenie społeczne na
zabicie dziecka nienarodzonego w wypadkach: 1) gdy kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej — odpowiedzi na „tak” w ww. badaniach CBOS odpowiednio:
47% (III 1992), 38% (VI 1999), 44% (X 2002), 42% (I 2005), 27% (XI 2006); 2)
gdy kobieta jest w trudnej sytuacji osobistej — odpowiedzi na „tak” w ww. badaniach CBOS odpowiednio: 38% (X 2002), 36% (w I 2005), 21% (XI 2006); 3)
gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka — odpowiedzi na „tak” w ww. badaniach CBOS odpowiednio: 27% (VI 1999), 28% (X 2002), 28% (I 2005), 16%
(XI 2006)50 w grupie badanych osób.
Wśród zdecydowanej większości respondentów pytanych przez CBOS nie
ma przyzwolenia na zabijanie dziecka w ww. kilku przypadkach „społecznych”
(na życzenie matki). Na tym tle niepokoi, zwraca uwagę wysoki stopień przyzwolenia na zabicie „na życzenie” dziecka upośledzonego (niepełnosprawnego)
w łonie matki. Stan ten powoduje konieczność pilnej, szerokiej edukacji społeczności obywateli polskich, aby powszechnie uświadomić ludziom, że upośledzone, chore dziecko nienarodzone jest człowiekiem w pełni, tak samo, jak każde
inne dziecko i nie powinno się go zabijać tylko dlatego, że jest chore czy niepełnosprawne, że posiada jakąś wadę genetyczną czy rozwojową.
„Zeszyty Problemowe” „Służba Życiu”, jakkolwiek cenne, merytorycznie
wartościowe, jednak nie wystarczą, bo docierają one do zbyt małej ilości czytelników (kilka tysięcy - kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy nakładu, plus strona
internetowa). Owa strona internetowa, którą prowadzi Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka jest tu w ostatnich latach cennym uzupełnieniem
(www.http://pro-life.pl). Pewien rodzaj społecznej edukacji medialnej pro-life,
prowadzonej w skali kilku milionów widzów, stanowią dyskusje w mass mediach, np. w TVP (przykładowo w programie pt. Między ziemią a niebem, 19 VI
2011 r.), czy liczne programy w TV TRWAM i Radiu Maryja, Telewizji Republika toczone w związku z wniesionym projektem ustawy o całkowitej ochronie
dziecka od poczęcia. Programy tego typu podnoszą świadomość społeczną w
zakresie kultury życia i powinny być często, masowo emitowane w ramach tzw.
misyjności TVP. Również internet może być źródłem rzetelnej wiedzy o sprawach pro-life (np. portale www.http://nienarodzeni.org.pl, www.http://pro-life.pl,
www.http://prolife.com.pl itd.). Ww. działania cząstkowe to jednak jest jeszcze
za mało w skali społecznej, aby wychować wszystkich Polaków i wszystkie Polki
50
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do akceptacji życia ludzkiego, niezależnie od jego pełnosprawności czy niepełnosprawności, niezależnie od jego jakości zdrowotnej. Powszechna edukacja
społeczna za życiem, permanentna powszechna edukacja pro-life (rozwój kultury
życia) jest tu niezbędna.
Abortowane (zabijane) dziecko to jest niewinny, krzywdzony, słaby, mały
człowiek, zabijany bez sądu za nic, bez procesu skazującego, zaocznie, bez możliwości
obrony, zabijany na żywo, bez znieczulenia, okrutnie, przez rozerwanie na kawałki.
Obrońcy praw zwierząt, tzw.„ekolodzy” wcale nie protestują, gdy zabija się niewinnych ludzi w łonach matek. Obrońcy praw człowieka, tzw. „demokraci”, wcale nie
protestują, gdy zabija się niewinnych ludzi, gdy łamie się ich podstawowe prawo do
życia, gdy traktuje się owe dzieci gorzej, niż zbrodniarzy (bo nawet zbrodniarze mają
prawo do uczciwego procesu i do sprawiedliwego, niezawisłego sądu, a dziecko poczęte — nie ma takiego prawa, nie może się bronić).
Tzw. ‘lewicowi’ i lewicowo-liberalni (lewacko-libertyńscy), działacze partyjni, tak ponoć ‘wrażliwi’ na wszelką krzywdę ludzką i przypominający o swej
‘wrażliwości’ przed każdymi wyborami do Parlamentu – nie bronią dzieci nienarodzonych, ale wręcz przeciwnie, są zwolennikami ich zabijania. Śmierć niewinnych dzieci zabijanych w imię barbarzyńskiego prawa stanowionego, jest ewidentną krzywdą ludzką z punktu widzenia moralności obiektywnej.
Lewicowo-liberalni (lewacko-libertyńscy) działacze społeczni, służby publiczne, pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych, nie protestują, gdy zabija
się niewinnych nienarodzonych ludzi niepełnosprawnych, upośledzonych pod
jakimś względem. Polska edukacja w szkole milczy na temat ww. zabijanych
nienarodzonych osób niepełnosprawnych, niewinnych, bezbronnych. Prawo w
Polsce dopuszcza uśmiercanie niewinnych, nienarodzonych, niepełnosprawnych
dzieci, a jednocześnie chroni się sądownie prawa zbrodniarzy do „dobrego imienia”, np. autorów stanu wojennego czy zbrodniczych sprawców śmiertelnej masakry robotników na Wybrzeżu w 1970 r., o ukaraniu komunistycznych zbrodniarzy stalinowskich nie wspominając.
W przygotowanej ustawie tzw. antydyskryminacyjnej nie było mowy o
pełnej ochronie osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, co dotyczy
także osoby niepełnosprawnej (np. obciążonej dziedzicznie), a jest to ewidentną
dyskryminacją grupy obywateli poczętych, choć jeszcze nienarodzonych, choć
przecież mających swoje prawa np. prawo do życia, a także inne prawa cywilne,
np. prawo do spadku, ale pod warunkiem, że się dane osoby urodzą itp.
W obowiązującej obecnie nadal Ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zapisano: „Uznając, że życie ludzkie jest fundamentalnym dobrem
człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela, stanowi się, co następuje: Art. 1. Ust. 1. Każda
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istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia. Ust. 2. Życie i
zdrowie dziecka od chwili poczęcia pozostają pod ochroną prawa”51.
W świetle powyższego, obowiązującego zapisu, każde nienarodzone
dziecko niepełnosprawne już w łonie matki ma prawo do życia i do zdrowia, a
więc prawo do istnienia i do doprowadzenia do stanu zdrowia, o ile to możliwe
(do wyleczenia, zaleczenia choroby, zminimalizowania skutków zaistniałej wady
genetycznej czy rozwojowej lub uszkodzenia).
9. Konieczność poradnictwa prekoncepcyjnego, edukacji prozdrowotnej i edukacji pro-life
W Polsce w ramach specjalistycznej opieki medycznej istnieje poradnictwo genetyczne, prowadzone w poradniach genetycznych, a, według rządowego
raportu (1999), poradnictwo to ma „pomóc konsultowanym pacjentom lub rodzinie między innymi w uzyskaniu pełnej informacji o rozpoznanej chorobie genetycznej, jej przebiegu oraz istniejących możliwościach leczenia, właściwym zinterpretowaniu ryzyka ponownego wystąpienia choroby u potomstwa oraz umożliwienie zainteresowanym podjęcia decyzji o prokreacji zgodnych z uzyskaną
wiedzą, przekonaniami oraz uznawanymi celami” 52.
Profilaktyka prekoncepcyjna, w wypadku osób posiadających obciążenia
genetyczne, wrodzone niepełnosprawności, jest istotna. Każdy człowiek, w tym
również ludzie niepełnosprawni, obciążeni dziedzicznie (rodzinnie) wadami genetycznymi lub niepełnosprawnościami, ma prawo do poradnictwa prekoncepcyjnego, zanim podejmie świadomą decyzję o prokreacji. Prof. dr hab. Włodzimierz Fijałkowski zauważył (1999) m.in., że w Polsce „Rozszerza swą działalność poradnictwo prekoncepcyjne, dotychczas obecne głównie na odcinku profilaktyki wad cewy nerwowej i przeciwdziałania palenia papierosów przez kobiety,
począwszy od okresu szkolnego”53.
Prof. Maria Rybakowa podkreśliła konieczność pogłębienia oświaty prozdrowotnej w społeczności już na etapie dojrzewania młodzieży (dziewcząt i
chłopców), w celu świadomego ukształtowania ich przyszłego rodzicielstwa odpowiedzialnego za życie następnych pokoleń: „Prawidłowość rozwoju osobniczego każdego człowieka, tak zwanej ontogenezy, zależy od »zdrowia« i rozwoju
komórek rozrodczych ojca i matki w czasie różnicowania się i dojrzewania układu płciowego obojga rodziców. Znajomość tego faktu posiada duże znaczenie
praktyczne i powinna stanowić ważny element w tym, co nazywamy świadomym
macierzyństwem czy ojcostwem. Dbałość każdego człowieka o własne zdrowie
fizyczne i psychiczne jest bowiem ważnym czynnikiem zdrowotności następnych
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Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78, wstęp i art. 1.
Sprawozdanie... w roku 1998..., dz. cyt., tamże, s. 10.
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Komentarze do raportu, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, r. 1999, nr 5, październik 1999, s. 17.
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pokoleń. Jest też znaczącym elementem w zapobieganiu chorobom wrodzonym i
dziedzicznym u potomstwa (...)”54.
Aby więc zmniejszyć liczbę osób trwale niepełnosprawnych (np. w stopniu znacznym) w przyszłości, należy m.in. wcześnie diagnozować i leczyć powstające wady w trakcie rozwoju prenatalnego lub w okresie perinatalnym (okołourodzeniowym).
Pedagogika zdrowia (edukacja prozdrowotna) musi być poprzedzona przez
pedagogikę życia (pełną edukację za życie, całościową edukacją pro-life). Bez
pełnego wychowania dla życia samo społeczne wychowanie dla zdrowia nie ma
sensu, ponieważ to życie jest podstawą zdrowia danej osoby, a nie na odwrót.
Logiczne jest twierdzenie, że to czyjeś zdrowie wynika z faktu życia tejże samej
konkretnej osoby (logicznie biorąc: człowiek zmarły nie jest zdrowy, ale nie jest
także chory). Odwrotne twierdzenie jest fałszywe: fakt czyjegoś życia (powołania kogoś do istnienia) nie wynika z faktu zdrowia czy choroby tejże samej osoby. Najpierw musi zaistnieć dany człowiek (w momencie poczęcia), aby następnie móc mówić o jego zdrowiu czy chorobie, a nie na odwrót. Implikacja odwrotna jest fałszywa. Edukacja pro-life jest logicznie uprzednia, podstawowa w
stosunku do edukacji prozdrowotnej społeczności. Edukacja prozdrowotna matek
i ojców na temat zdrowia ich dziecka w okresie prenatalnym jest, moim zdaniem,
niewystarczająca w Polsce. Gdyby było inaczej, nie byłoby w ogóle jakiejkolwiek zgody na zabijanie dzieci chorych, dzieci upośledzonych w łonach matek.
Jednak jest inaczej, istnieje zgoda pewnej części respondentów na zabijanie chorych, niepełnosprawnych dzieci w łonach matek, na co wskazują ww. badania
CBOS dotyczące w istocie masowej znieczulicy społecznej w odniesieniu m.in.
do zabijania niepełnosprawnych dzieci nienarodzonych.
Prof. Maria Rybakowa podkreśliła konieczność prowadzenia powszechnej
edukacji społecznej w zakresie możliwości leczenia i zapobiegania skutkom wad
genetycznych czy rozwojowych u dziecka. „Należy podkreślić, że ciągle u nas
zbyt mało uwagi zwraca się na zapewnienie pomocy rodzinom chorych dzieci
oraz na kompetentną edukację społeczną. Ma ona [edukacja] na celu uświadomienie rodzicom możliwości i metod usprawniania fizycznego i psychicznego
dzieci urodzonych z defektami rozwojowymi, możliwości wykonania zabiegów
chirurgicznych i plastycznych[,] poprawiających te defekty. W edukacji społecznej należy podkreślić niezbędność kontrolowanej i systematycznej terapii kompleksowej, która musi być prowadzona od pierwszych dni życia dziecka. (...)”55.
Całość prozdrowotnych działań medycznych, psychologicznych, edukacyjnych (pedagogicznych) i prawnych składa się na ową kompleksowość terapii.
Rodzice powinny wiedzieć, co mogą uczynić dla swojego dziecka, aby nie stało
się ono osobą niepełnosprawną lub aby zminimalizować skutki owej niepełnosprawności. Powszechna, permanentna edukacja dla życia (pro-life) oraz usta54
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wiczna, uniwersalna edukacja prozdrowotna ma prowadzić do odpowiedzialności
za życie i zdrowie drugiego człowieka (własnego dziecka). Ludziom cywilizowanym, odpowiedzialnym nie chodzi wszak o uśmiercenie dzieci, ale o ich rodzenie, leczenie i usprawnianie do życia, dla dobra własnego (osobowego) i narodowego (wspólnego).
Warto przytoczyć tu znamienny przykład, który podał J. Toulat, który służyć ma jako miernik naszej relacji do problemu zabijania nienarodzonych dzieci
(potencjalnie niepełnosprawnych): „A gdy postawiono kwestię: ojciec jest syfilitykiem, matka gruźliczką, mieli już czworo dzieci, z których jedno jest ślepe,
drugie umarło przy urodzeniu, trzecie jest głuchonieme, a czwarte [-] gruźliczne.
Pojawia się nowa ciąża. Czy radzilibyście ją przerwać? — A więc zabilibyście
Beethovena”56.
Społeczność Polaków w wyniku działań edukacyjnych prowadzonych m.in.
przez Kościół Rzymskokatolicki, w tym także przez Episkopat, poszczególne parafie,
mass media katolickie (takie jak np. „Służba Życiu”), szkoły katolickie i świeckich
nauczycieli-katolików zaczyna coraz bardziej domagać się od polityków ochrony życia
poczętego, w każdym przypadku, a szczególnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Intensywna, wytrwała praca przynosi wzrost świadomości narodowej w zakresie
kultury życia. Świadczą o tym liczne inicjatywy obywatelskie i poselskie w Sejmie
dotyczące wzmocnienia ochrony życia poczętego. Także coraz liczniejsze marsze dla
życia i rodziny, odbywane od 2011 r. w coraz większej ilości miejscowości w Polsce
(w 2014 r. było owych marszów aż sto dwadzieścia)57. Warto wspierać kulturę życia,
to się zawsze opłaca dla rodziny, narodu („rodziny rodzin” – termin ks. kard.
S.Wyszyńskiego), Kościoła, państwa i cywilizacji jako całości. Od lat czyni to „Służba
Życiu” i środowisko społeczno-naukowe pro-life skupione wokół dra inż. Antoniego
Zięby, a skutki permanentnej, powszechnej edukacji pro-life stopniowo dają pozytywne rezultaty w społeczności, bo wzrasta kultura życia, przez co wzrasta kultura życia
narodowego w ogóle.
Streszczenie
1. Celem artykułu jest pokazanie elementów kultury życia prenatalnego w
Polsce na przykładzie argumentów w periodyku „Służba Życiu” (1999-2008),
akcentując obronę życia poczętych dzieci niepełnosprawnych. 2. Metodologia.
Autor posłużył się historiograficzną metodą analizy dokumentu. 3. Główne wyniki
analizy. Tekst ukazuje racjonalne argumenty autorów publikowanych lub cytowanych w periodyku „Służba Życiu” w latach 1999-2008. Cytowani lekarze medycyny udowodnili, że 1) zygota jest człowiekiem (osobą ludzką), 2) dziecko nienarodzone, rozwijające się w łonie matki jest człowiekiem (osobą ludzką). Arty56

.J. Toulat, Sztuczne poronienia — wyzwolenie czy zbrodnia?, wyd. Editions du
Dialogue, Paris 1978, cyt. za: Podziw i szacunek, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”,
nr specjalny, wyd. 5, Kraków 2008, s. 17.
57
http//:marsz.pl [dostęp 1.06.2014].
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kuł ukazuje kulturę życia prenatalnego. Autor analizuje kwestię aborcji (zabijanie
dzieci w łonie matki) oraz elementy ideologii aborcjonizmu. Tekst na podstawie
źródłowych, twardych danych liczbowych pokazuje liczby dotyczące aborcji
dzieci niepełnosprawnych (zabijanie niepełnosprawnych w łonach matek) w Polsce w latach 1994-2012. Artykuł przedstawia zagadnienie kultury życia w Zgromadzeniu Narodowym w Polsce – kwestię nieuchwalonych poprawek do Konstytucji
w 2007 r. dla większej ochrony życia nienarodzonych. Tekst przedstawia także próby
prawnego naprawienia sytuacji w zakresie zakazu aborcji eugenicznej oraz
wzrost świadomości kultury życia w Polsce (2011-2013). W konkluzji autor
wskazuje na konieczność poradnictwa prekoncepcyjnego, edukacji prozdrowotnej i edukacji pro-life w Polsce. 4. Ograniczenia wyników analizy. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji nad prawną ochroną życia poczętego w Polsce. Ograniczenia
dotyczą odniesienia do życia ludzkiego w fazie prenatalnej. 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analizy można zastosować w dyskusji w polityce polskiej jako racjonalne
argumenty na rzecz wzmocnienia prawnej ochrony życia ludzkiego od naturalnego
poczęcia. 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz odnoszą się do świadomości społecznej w sytuacji prawnej Polski w latach 1994-2013 w zakresie ochrony życia
poczętego. 7. Oryginalność artykułu (nowa wartość, nowość). Artykuł pokazuje po raz
pierwszy źródłowo kwestie ochrony życia ludzkiego w periodyku „Służba Życiu”
i kontekst prawno-polityczny tej ochrony w Polsce w latach 1993-2013
Summary
Defense of Human Life and Humanity of Disabled Persons in Prenatal
Period in the Periodical “Service for Life. Problem Notebooks” (“Służba Życiu.
Zeszyty Problemowe”). Culture of Prenatal Life.
1. The goal of this article is presentation some elements of prenatal life culture
in Poland for example argue in a periodical „The Service for Life” („Służba
Życiu”) 1999-2008, emphasizing life defense of conceived unborn disabled
children.2. Methodology. An author used historiographical method for analysis of
document. 3. The main results of analysis. This text shows rational arguments used by
authors published or cited in periodical „The Service for Life” („Służba Życiu”)
in the years 1999-2008. Cited physicians proved, that: 1) a zygote is a man (a
human person), 2) an unborn child, who is developing in a mother’s womb (uterus), is a man (a human person).The article presents prenatal life culture. The
author analyzes the issue of abortion (killing children in a mother’s womb) and
elements od ideology of abortionism. This text shows source-based on the hard
data - number concerning abortion of disabled children in (killing disabled children in mothers’ wombs) in Poland in the years 1994-2012. The article presents
issue of pro-life culture in the National Assembly in Poland – problem of not
passed a law amendment to the Constitution in 2007, for more protection of life
of the unborn. The text presents also law attempt to remedy of situation in the
field (in the range) forbidding of eugenic abortion and development of pro-life
culture in Poland (2011-2013). The author points out in the conclusion to
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necessity of pre-concept counseling (pre-conception guidance), health-promoting
education and pro-life education in Poland. 4. Limitations of results of analysis.
This article is a contribution to the discussion of law protection of unborn children in Poland. Restrictions (limitations) apply to references to a human life in the
prenatal phase. 5. Practical implications. Results of analysis may be used in the
discussion in Polish politics as a rational argument for strengthening to legal
protection of life from natural conception. 6. Social implications. The results of
analyzes related to social consciousness in legal situation in Poland in the years
1004-2013 in as far as protection of unborn children. 7. The originality of the
article (new value, novelty). The paper shows first time, source-based issues of
protection of human life in the periodical „The Srvice for Life” and legal-andpolitical context of this protection in Poland in the years 1933-2013.
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Ewelina Szarek (URz)
Izabela Czartoryska – żona, matka, kochanka, obywatelka
Podobnie jak dzisiaj, również w obyczajowości szlacheckiej XVIII wieku
rodzina miała duże, a nawet jeszcze większe znaczenie. Zbigniew Kuchowicz
pisze o jej roli następująco: „(…) często nie tylko „polerowała” postawy, lecz
przyzwyczajała do korzystania z przewagi, siły, jak się powiada, wypaczała młode charaktery. Wzory w niej ukazywane mogą być uznane często za bardzo dyskusyjne. Wynikało to m.in. z jej bardzo konserwatywnego, patriarchalnego charakteru, bezgranicznego podporządkowania dzieci rodzicom. Przez wpajanie
wygórowanych ambicji rodzinnych czy rodowych wywierała znów nieraz ujemny wpływ na postawy, na wypełnianie obowiązków obywatelskich1”.
Rodzina opierała się głównie na surowym autorytecie ojcowskim. To właśnie ojciec stanowił jej głowę, dysponował majątkiem, a także decydował o losie
wszystkich domowników. Jednak owe surowe stosunki, których nie będziemy
tutaj opisywać, łagodziła czasem matka. W obyczajowości szlacheckiej stanowiłam ona postać bardzo szanowaną, czczoną. Zniewaga matki uchodziła powszechnie za ciężkie przewinienie, wzbudzała odrazę. Piętnowano wyrodnych
synów, którzy nie dbali o swe rodzicielki, czy je znieważali. W pamiętnikach
pełno jest serdecznych, ciepłych wspomnień o matkach. Julian Ursyn Niemcewicz pisał, np. jak dobrze powodziło się w jego domu rodzicielskim „dzięki pilnej, dobrej matce mojej”2. Także Franciszek Karpiński z ogromną czułością i
wzruszeniem wspomina swą „najcnotliwszą” matkę3.
U Kuchowicza czytamy ponownie:
„Matki bywały z natury łagodniejsze, darzyły dzieci cieplejszym uczuciem,
chroniły nie tylko przed chorobą, niedostatkiem, przeciwieństwem losu, lecz
czasem także przed tyranią ojców. Przysłowie głosiło: „Dziecię za rękę, matkę za
serce”. Przekazy ilustrujące życie szlachty informują, jak to ojciec nakazywał
wychowawcom surowo karać wszelkie przewinienia syna, matka zaś zakazywała
realizacji tych poleceń. (Takie postawy matek spotyka się jednak dopiero w
XVIII wieku). Z drugiej jednak strony nie można zauważyć tylko tej moderującej
roli matek. Słyszano o rodzicielkach nie tylko obojętnych i musztrujących, leczo
oschłych, a nawet okrutnych, traktujących surowiej dzieci niźli ojciec. Na porządku dziennym było tez bowiem m. in. silne policzkowanie, karanie ich rózgami i ośmieszanie4”.
1

Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie…, dz. cyt., s. 38.
Tamże, s. 40; Zob. Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza: 1811-1820, oprac.
J.K. Żupański, t. 1, Poznań 1877.
3
Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie…, dz. cyt., s. 40.
4
Tamże.
2
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„Sprawy te opisuje m.in. pamiętnikarz Józef Rulikowski nie pojmując, już
po latach, „skąd pochodziło tak złe dla mnie uprzedzenie matki”. Przytacza też
przykre sceny strofowania i karania małego dziecka przez matkę, zachęcającą
nauczyciela: „Bij panie, bo to będzie wielkie ladaco”, wybrzydzającą na urodę
synka itd5”.
Stosunek do dzieci bywał wtedy w ogóle inny. W żadnym wypadku nie
traktowano ich pierwszoplanowo; naczelne miejsce zajmowali z reguły rodzice.
Dzieciom szczędzono czułości, pocałunków, uważając, że to są rzeczy wręcz
niestosowne. Cytowany Rulikowski wyznaje, bez żadnego zresztą żalu: „Nie
znałem wprawdzie pieszczot, nie bawiono się nigdy ze mną, jakby z jakim
upodobanem zwierzęciem”6. Występowało przekonanie, że rodzice, w tym matki, nie powinny „psuć” dzieci pieszczotami. Dzieciom skąpiono nie tylko pieszczot, lecz dość obojętnie odnoszono się do odczuwanego przez nie zimna, bólu,
nawet strachu. Były to postawy powszechne.
Warto zwrócić uwagę na wysoki przyrost naturalny za przywoływanym już
Zbigniewem Kuchowiczem:
„Występowała tak zwana płodność naturalna – kobiety rodziły najczęściej
kilka, a nawet kilkanaście razy. Znane już z poprzednich wieków środki przeciwdziałające zapłodnieniu lub poronne były w omawianym okresie zwalczane
przez Kościół, a z czasem przez ulegającą mu, przeważającą opinię społeczeństwa. Dzieci rodziło się wiele, często dziesięcioro i więcej w jednym małżeństwie, wiele jednak umierało, śmiertelność pośród nich była bowiem bardzo wysoka. Rodzina szlachecka rzadko liczyła też kilkanaście osób (…). Na ogół dążono do posiadania jak największej liczby potomstwa, widząc w tym dowód opieki
boskiej i możliwości rozwojowe. Bezpłodność traktowano jako nieszczęście,
starano się ubłagać Niebo o odwrócenie tej plagi. Występowało tez społeczne
współczucie dla ostatnich z rodu7”.
Z drugiej strony, posiadanie dziesięciorga czy więcej dzieci stanowiło pewien kłopot związany z ich edukacją czy także wyposażeniem majątkowym. Stąd
też w pewnych domach nadmiar dzieci traktowano jako zmartwienie i młodsze
oddawano częstokroć na „folwarczne opieki”, świadomie czy podświadomie
godząc się, by marniały tam i gasły. Chciano w ten sposób zachować majątek dla
jedynaka czy też dwóch, trzech potomków, dziedziców nazwiska i nierozdrobnionej fortuny. W takich sytuacjach śmierć dziecka przyjmowano nawet – co
może wydawać się absurdalne – z westchnieniem ulgi, wmawiając sobie, że była
to wola boska, że „przybyła świeca Panu Bogu”8.
W świetle obecnych ustaleń psychologii i socjologii, chłodne i surowe obchodzenie się z dziećmi, oddzielanie ich od rodziców, musiało powodować nega5

Tamże; Zob. J. Bartoszewicz, Urywek wspomnień Józefa Rulikowskiego: wydany z
obszerniejszego rękopismu, Warszawa 1862.
6
Zob. Bartoszewicz, dz. cyt.
7
Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie…, dz. cyt., s. 43.
8
Tamże.
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tywne, a nawet traumatyczne skutki. Podkreśla się bowiem, że dzieciom potrzebny jest częsty kontakt z rodzicami, poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, że
powinny czuć, iż rodzice są nimi zainteresowani, że niekorzystnie oddziałuje na
nie poniżanie czy znamienne z tamtych czasów musztrowanie. Co prawda istniały wtedy inne stosunki społeczne, inna wrażliwość, ale nie ulega jednak wątpliwości, że życie rodzinne przynajmniej w większości przypadków, nie zaspokajało w żadnym aspekcie potrzeb emocjonalnych dzieci: miłości, zrozumienia, wymiany uczuć. Rodzina zaspokajała podstawowe potrzeby bytowe, zapewniała
bezpieczeństwo i ochronę, podstawową edukację, ale nie zaspokajała jednak
potrzeb w dziedzinie emocjonalnej. Musiało to z całą pewnością rzutować niekorzystnie na kształtowanie struktur osobowości. Uczyło pewnej oschłości, egoizmu, bezwzględności. Dziecko przejmowało te wzory, wśród których żyło od
najmłodszych lat i w życiu dorosłym okazywało z kolei taką samą surowość, jaką
dane mu było doświadczyć, tak wobec swego potomstwa, jak i poddanych9.
Zasadniczym elementem scalającym rodzinę szlachecką był nie tyle stosunek do dzieci, lecz relacje między mężem i żoną. Łączy się to przede wszystkim
z zagadnieniem roli i wagi uczuć owej miłości małżeńskiej. Sprawa ta nie jest
łatwa – żeniono się bowiem nie tyle z miłości, ile z wyrachowania, wedle określonego planu, by zdobyć posag, bogata wieś, wzmocnić swoją pozycję majątkową czy społeczną przez koligacje10.
Przymus małżeński występuje nie tylko w życiu codziennym, ale ma także
swoje odzwierciedlenie w literaturze stanisławowskiej w zasadzie pod dwiema
postaciami: nakazu i zakazu. Nie tylko panny bywają ofiarami małżeńskiego
przymusu, a w rodzinie nie tylko matki są rzeczniczkami praw dzieci do pójścia
za głosem serca. Ów zakaz i nakaz małżeński są pojęciami niemalże nierozłącznymi. W takiej sytuacji mamy do czynienia w wypadku zastosowania (najczęściej ze względów dydaktycznych) kontrastowego zestawienia dwóch konkurentów do ręki panny, czyli techniki, która „nie była dla komedii środkiem nowym.
Stosowano go skutecznie, ale bez specjalnej przesady. […] Po osiągnięciach
Destouches’a, który go wykorzystał dla celów dydaktycznych, nie komicznych,
kontrast zdobył silna pozycję. Nadawał się znakomicie na wehikuł dla różnych
tendencji i łatwo go „przełożono” na podstawowy konflikt oświeconych i sarmatów”11. Dodać należy, że w późniejszych komediach ideologiczne przyporządkowanie stron konfliktu nie bywa tak jednoznaczne, ale schemat trwa: po próbach Bielawskiego na dobre poczęty w pierwszej komedii „na teatrum” Franciszka Bohomolca (Małżeństwo z kalendarza), pojawi się jeszcze w Krakowiakach i góralach, nie mówiąc już o tym, że przetrwa rozbiory12.
9
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D. Ratajczakowa, Komedia oświeconych, Warszawa 1993, s. 81.
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Przymuszanie dzieci do małżeństwa tradycyjnie bywa rolą surowych czy
też despotycznych ojców lub opiekunów. Modele takich sytuacji odnajdujemy w
Małżeństwie z kalendarza i Panu dobrym Bohomolca. Zgodnie z patriarchalnym
wzorcem rodziny, jej głowa domaga się całkowitego posłuszeństwa bez względu
na to, jak idiosynkratyczny bywa czasem powód popychania córki czy syna do
małżeństwa lub zabraniania go13.
Nie można więc zaprzeczyć, że małżeństwo oznaczało właśnie szlachetną
wspólnotę, dozgonną przyjaźń, pomimo że ówczesna koncepcja szczęścia małżeńskiego nie wymagała jednak, by pobierać się z miłości. Przekonanie, że rodzice i opiekunowie lepiej wiedzą, z kim połączyć młodych, powodowało, iż
stułami wiązano dłonie ludzi często sobie obcych. Ważny aspekt stanowiło przekonanie, które podzielało większość ówczesnych kobiet, że zarówno natura, jak i
religia nakazują jej uległość wobec męża. Bez względu na to czy małżeństwo
zostało zaaranżowane przez opiekunów, czy też stanowiło wynik swobodnego,
osobistego wyboru, jeśli zostało zawarte, to zarówno religia, jak tez wola nakazywały nie tylko przestrzegania rygorów, szacunku, lojalności, lecz także okazywania miłości, jak wtedy powiadano, afektu14. Pojawiło się też przekonanie, że
ową miłość małżeńską można zbudować na przyjaźni, zrozumieniu. Oznaczało to
szlachetną wspólnotę, dozgonną przyjaźń. Elementem, który je wzmacniał,
upiększał, był stosunek szlachty do żon15.
Pozycja żony była ówcześnie bardzo wysoka. W kulturze szlacheckiej wytworzył się czuły i poważny, powściągliwy i pełen szacunku stosunek do małżonki. Nosiła ona piękne miano towarzysza i – jak już wspomnieliśmy – przyjaciela. Przyjmowano, że w jej ręku znajduje się los i szczęście męża, a także potomstwa. Obowiązujące reguły nakazywały wypowiadać się z szacunkiem, zarówno o jej rodzicach jak i krewnych. Władysław Łoziński pisze: „Widząc w
żonie przyjaciela, dawano jej niejako niezawisłość od znikomych warunków
upodobania, od młodości i piękności; wymagano od niej nie tylko sentymentu,
ale i męstwa, nie tylko serca, ale rozumu i czynu”16.
W rzeczywistości społecznej stosunek ten nie zawsze odpowiadał stawianym sobie wzorcom, jednak należy przyjąć, że na ogół mężatka posiadała wysoką i godną pozycję. Dotyczyło to nie tylko form grzecznościowych, dni odświętnych, lecz sytuacji codziennej i zwykłego życia. Mężczyźni nie bardzo liczyli się
z opinią małżonek w sprawach np. publicznych, jak również religijnych. Posiadały one jednak decydujący głos w życiu rodzinnym, w sprawie wychowania dzieci, prowadzenia gospodarstwa domowego, utrzymaniu kontaktów towarzyskich.
13
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Z pełnym zaufaniem i nadzieją szukano u nich opieki i pomocy w chorobie,
oczywiście także w nieszczęściu, znajdywano oparcie w dniach epidemii i innych
niebezpieczeństw. Wierzono, że żony potrafią stworzyć istny azyl pośród burz
życia17.
Jako postać do rozważań, wybrałam Izabelę z Flemingów Czartoryską.
Kiedy Maria Anna księżna Wirtemberska namawiała swą matką Izabelę z Flemmingów Czartoryską, by ta udała się do spowiedzi, to otrzymała taką odpowiedź:
„Moja Marysiu, gdy powiem księdzu wszystko, com w życiu dokonała, spojrzy
na mnie, nie uwierzy i będzie myślał, że kłamię!”.
Tak samo dzisiaj wydaje się być niemożliwe, by powiedzieć „wszystko” o
tej niezmiernie ciekawej postaci, o której współcześni jej pisali zarówno panegiryki, jak i cięte fraszki, a nawet zjadliwe pamflety.
Gdyby chcieć scharakteryzować Izabelę Czartoryską w kilku słowach,
można byłoby ja określić jako niewiastę pełną uroku, płochą i zalotną damę lekkomyślnego rokoka. Dalej jako bohaterkę wielu skandalicznych romansów na
skalę europejskiego zasięgu, ale tym samym nie ubliżając jej patriotyzmowi,
wspomnieć że była głęboką właśnie patriotką, gorąco oklaskującą postępowych
mówców na Sejmie Czteroletnim i patronką Kościuszki. Wreszcie była także
autorką pierwszych książek dla ludu i twórczynią polskiego muzealnictwa. W
końcu dwa uczucia dominujące w jej życiu, które sama często podkreślała, to:
miłość do dzieci i miłość ojczyzny.
Należy tutaj wspomnieć, że urodziła się 3 marca 1746 roku w Warszawie.
Była jedyną córką bogatego, magnackiego dorobkiewicza, podskarbiego litewskiego Jerzego Flemminga i kanclerzanki wielkiej litewskiej Antoniny z Czartoryskich. Urodzenie i majątek zapewniły jej miejsce w ścisłej elicie arystokratycznej. Po stracie matki, co dokonało się kiedy była jeszcze niemowlęciem,
wychowywała ją babka, która rozpieszczała Izabelkę na wszelkie sposoby, ale
zapomniała o wykształceniu wnuczki. Za mąż wyszła w wieku piętnastu lat, poślubiając starszego od siebie o osiem lat kuzyna Adama Kazimierza Czartoryskiego18. Stało się tak ze względu na dynastyczny interes rodu. Warto przy tym
zaznaczyć, że Izabela, jako kobieta, nie była szczególnie piękna, wręcz nie jest
nietaktem przyznanie, że jej uroda należała do przeciętnej, a nawet pospolitej
panny, które nie trudno było spotkać na dworach. W jej biografii czytamy: „Zeszpecona ospą, z rzadkimi kosmykami włosów, brzydka, nie podobała się wykształconemu i rokującemu piękne nadzieje młodzieńcowi, skutkiem czego ich
pożycie w pierwszym okresie nie rozwijało się zbyt harmonijnie” 19. Nie pociągała zatem swego męża, czego dowodem jest choćby fakt, że pierwsze dziecko
urodziło się dopiero w cztery lata po ślubie, a więc w 1765 roku. Zarówno ona
17
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nie wzbudzała w nim namiętności (znajdował on satysfakcję, obcując z innymi
kobietami), jak i on nie zachwycał nigdy Izabeli. Można powiedzieć, że jedynym
uczuciem jakim się darzyli, była tolerancja. Dla niej ten dwudziestosiedmioletni
mężczyzna, który z woli Familii został jej mężem, był osobą niemal obcą, budzącą jedynie respekt i obojętność. Co prawda, książę Adam początkowo traktował
ją lekceważąco i rolę, jaką wyznaczył sobie dla niej, nie była rolą czułego małżonka, ale mentora. Często zostawiał ją samą podczas tych „miodowych” miesięcy. Jednak ona nawet tego nie dostrzegała. Nie kochała go. Nie rozbudził jej jako
kobiety. Stale występował w roli pedantycznego guwernera, przygniatał ją rozumiem i doświadczeniem.
W Pałacu Błękitnym w Warszawie przy zbiegu ulic Senatorskiej i Żabiej,
gdzie Izabela spędzała zimę, nadal była jakby Kopciuszkiem, ciągle jeszcze karconym przez pannę Petit oraz zaledwie tolerowanym przez męża, a także serdecznie nielubianym przez jego ukochana siostrę Elżbietę Lubomirską.
Mąż, który próbował ją doedukować wydawał się jej nudny, świat myślicieli był niezrozumiały, a polityka nieinteresująca. Z czasem jednak Izabela zrozumiała, że w życiu można doświadczyć wielu rozmaitych wrażeń, co spowodowało ogromna zmianę – z prowincjonalnej panny, przemieniła się nagle w wielka
damę. Izabela, za którą ojciec, Jan Jerzy Flemming, dał w wianie osiemset tysięcy złotych polskich oraz rozległe dobra, była w dniu ślubu chuda, blada, niemal
łysa i nie budziła w pięknym panu żadnych wzniosłych uczuć. Przysłowiowe
brzydkie kaczątko stało się imponującym łabędziem.
Uczucia wzbudziła w Stanisławie Auguście, który to wszedłszy raz do jej
pokoju zastał Izabelę stojącą przed zwierciadłem pokrytym warstwą pudru i kreślącą na nim jego imię. Próżność kuzynka została oczywiście rozbudzona, ale nie
od razu przerodziło się to w romans. I wtedy wyjechała z mężem za granicę, a w
jej głowie kłębiło się od marzeń o pięknym stolniku.
Nie sposób jednak rozpisywać się nad romansami księżnej, gdyż z tym zagadnieniem łączy się inna ważna sprawa. Pojawia się zasadnicze pytanie – czy
wszystkie dzieci miały prawo nosić nazwisko Czartoryskich? U Kuchowicza
czytamy w tym względzie: „Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa córką generała ziem podolskich była tylko najstarsza córka Teresa, późniejsze dzieci, to jest
Maria, Adam, Jerzy, Konstanty i Zofia miały innych ojców. (…) Faktem jest, że
książę Adam darzył wszystkie dzieci prawdziwie ojcowskimi uczuciami, że
wszystkie korzystały z należnych legalnemu potomstwu praw”20.
Wielkie uczucie, jakim darzyła wszystkie swoje dzieci towarzyszyło jej do
końca życia. Największą osobistą tragedią była śmierć córki Teresy, która zmarła
od poparzenia. Zaś z całego potomstwa najbardziej kochała syna Adama21.
Po śmierci córki Teresy, która zmarła w wyniku poparzenia, Izabela, w
przeciwieństwie do innych elegantek warszawskich, przestała ostatnio, zwłaszcza
20
21
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od śmierci Teresy, przesadnie dbać o stroje. W domu, kiedy nikogo nie było,
nosiła się często niedbale, co drażniło księcia generała. Opowiadano o tym nawet
anegdotę, kiedy to na przyjęciu u arcybiskupa Kickiego we Lwowie ukłonił się
kilkakrotnie własnej żonie. Zdziwiona tym Izabela, usłyszała jedynie uszczypliwe słowa: „Moja mości dobrodziejko, cóż w tym dziwnego? W domu chodzi jak
czurgot, tu się ubrała i chce, żebym ją poznał”22.
Z biegiem lat nabrała Izabela przekonania do spraw politycznych. Czartoryska wraz z mężem zaczęła zwalczać politykę króla Stanisława Augusta. Współdziałała z hetmanem Ksawerym Branickim i Szczęsnym Potockim23.
Gdy przekroczyła 45 rok życia, kiedy wdzięki przygasły, a adoratorzy nie
wykazywali już takiego entuzjazmu względem jej osoby, poniekąd sama zrezygnowała z bujnego życia erotycznego i gorących romansów, na rzecz głębokiego
patriotyzmu i oddaniu się sprawom ojczyzny. Konstytucję majową z 1791 roku
przyjęła z ogromnym entuzjazmem. Po trzecim rozbiorze zdecydowała się na
powrót do zniszczonych i zburzonych Puław. Tutaj właśnie rozpoczął się dla
Polski ważny okres rozwoju kultury narodowej. Wraz z mężem zaczęła mecenasować różnym dziedzinom kultury:
„Puławy odbudowano nie tylko jako rezydencję, lecz uczyniono z nich
wielkie, pierwsze w naszych dziejach, muzeum narodowe. Całą swoją energię i
fortunę poświęciła tej akcji. Pieniądze, które dotąd wydawała na stroje i komfort,
poszły teraz na zakup dzieła sztuki, muzealiów, pamiątek. Do Puław sprowadzono między innymi płótna Rafaela, Rembrandta i Leonarda. Zgromadzono tam
zbiory, które z czasem przeniesione do Krakowa, dały początek imponującemu
do dziś, głośnemu w Europie Muzeum Czartoryskich. W Puławach zbierano
jednak przede wszystkim pamiątki narodowe. W 1800 roku wybudowano tam
„Świątynię Pamięci” zwaną później powszechnie „Świątynią Sybilli”. U wejścia
umieściła Czartoryska napis „Przeszłość Przyszłości”. Miała bowiem głębokie
przekonanie, że pamiątki narodowe z okresu kiedy kraj był niepodległy, są źródłem wiary w lepszą przyszłość narodu, że pomogą przetrwać noc niewoli, zachować ducha narodowego. Pośród tych pamiątek znajdowały się między innymi
kości Bolesława Chrobrego, buława hetmana Żółkiewskiego, szabla Stefana Batorego, tarcza Jana Karola Chodkiewicza. Znajdowały się też liczne chorągwie,
broń i sprzęty zdobyte na Turkach przez Jana Sobieskiego. Pośród militariów
szczególną uwagę wzbudzały miecze spod Grunwaldu. (…) W zgromadzonych
przez nią zbiorach znajdował się między innymi wizerunek poety Sarbiewskiego,
rękopisy wybitnych autorów. Wręcz jako relikwię traktowano puszkę mieszczącą
głowę Jana Kochanowskiego, którego grobowiec i pomnik kazała Czartoryska
swym kosztem odrestaurować”24.
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To właśnie dzięki działalności Izabeli Czartoryskiej Puławy stały się ogniskiem polskości, centrum kultury narodowej i placówką, którą można było określić mianem szkoły patriotyzmu. W Puławach czuć ducha Izabeli Czartoryskiej.
Z każdego kamienia, budynku i drzewa czuć przeszłość, którą kształtowała. Gdy
zwiedzanie łączy się z pasjonującą opowieścią o przeszłości, można przenieść się
w początek XIX wieku, gdy przewodniczką była księżna. W 1801 roku Czartoryska założyła pierwsze polskie, a trzecie na świecie muzeum. W wybudowanej
okolicy swojego pałacu w Puławach Świątyni Sybilli, nawiązującej swym kształtem do rzymskiej Świątyni z Tivoli koło Rzymu, umieściła świadectwa polskiej
historii. Fronton zdobił napis: PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI, który określał cel
i misję muzeum. Czartoryska zgromadziła najcenniejsze pamiątki historyczne:
chorągwie z wojen krzyżackich, moskiewskich i tureckich, miecze Jagiełły i
Witolda, szable Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego i laskę marszałkowską z
Sejmu Czteroletniego.
Dnia 5 marca 1831 roku, Czartoryska już jako 85-letnia staruszka pieszo
opuściła swe ukochane Puławy, zabierając ze sobą zaledwie kilka szkatułek z
najcenniejszymi pamiątkami narodowymi. W tym oto momencie los uczynił z
niej ofiarę przemocy i zrównał z tysiącami cierpiących rodaków: „Ta wypędzona
przez kozackie sotnie staruszka stanęła symbolicznie w szeregu bojowników,
którzy od czasów Baru i Maciejowic ginęli i cierpieli za ojczyznę” 25 – pisze Kuchowicz. Księżna Izabela z Flemingów Czartoryska zmarła w Wiedniu 17
czerwca 1835 roku.
To jedynie zarys tego, co należałoby opowiedzieć o Izabeli Czartoryskiej,
odnosząc je do ogólnego oglądu na rodzinę osiemnastowieczną. Alexander
Kraushar , historyk, nie zapomina o Izabeli Czartoryskiej, opisując ją tymi słowami: „Na równi z generałem ziem podolskich i małżonka jego, Izabella Fleminżanka, budziła w kraju ruch umysłowy i pierwsza dała przykład kultu dla pamiątek przeszłości, gromadzonych w domu gotyckim w Puławach. Zalety rodowe
przeszły w spadku po tej zasłużonej parze na dzieci. Córka Marya, wydana za
księcia Wirtemberskiego, była jedną z pierwszych autorek polskich. Syn, Adam
Jerzy, zyskał przyjaźń cesarzewicza Aleksandra i stał się ministrem spraw zagranicznych państwa rosyjskiego, a następnie jako kuratorem wydziału oświecenia,
wraz z Czackim i Kołłątajem, krzewicielem oświaty w narodzie26”.
Na zakończenie wypadałoby przywołać Ludwika Dębickiego, biografistę
Puław, który twierdzi, że Czartoryska należała do córek XVIII stulecia, „miała
jakieś podobieństwo z Marią Antoniną, a przynajmniej w orszaku dam otaczających tę królową, najodpowiedniejsze mogłaby znaleźć dla siebie miejsce; jak one
przepływa lekko po wierzchu przez młodość aż do epoki katastrof; chce królować w świecie zabaw, a nie sięgać po wpływ i władzę; lubi idylle [...], a wśród
kwiatów, gajów, chatek, sztucznych ruin i pustelni, które zapełnia orszakiem
25
26
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gości, przebranych za boginie, pasterzy i pasterki jest żywą ilustracją literatury,
poezji i sztuki XVIII stulecia. Styl ten konwencjonalny, sentymentalny, a powierzchowny i lekki, nie narusza jednak szczerości serca, zdolnego w danych
razach do poświęceń, zapału i pewnego heroizmu”. Jednak już nieco później, w
roku 1788 księżna generałowa podczas zjazdu w Puławach „proponuje powrót do
stroju narodowego”.
Można pokusić się o stwierdzenie, że większość szlachty nie wyobrażała
sobie życia, prawdziwego szczęścia, bez miłości małżeńskiej. Ślub oczywiście
nie stanowił „recepty na miłość”, niemniej dawał – silniejszą niż dziś – wyraźnie
programującą spójnię. Małżeństwo cementowało oczywiście posiadanie i wychowywanie potomstwa. Kobieta, która rodziła i wychowywała zdrowe, dorodne,
zapewniające przyszłość rodu dzieci, darzona była nie tylko szacunkiem, lecz
wdzięcznością, traktowana właśnie jako istne błogosławieństwo27.
Nie należy jednak przy tym idealizować ówczesnej obyczajowości. Co
prawda większość par żyła ze sobą zgodnie, ale w atmosferze niechęci i podejrzeń. Zdarzały się awantury, a nawet zamachy na zdrowie i życie współmałżonka. Żale z powodu nieudanych małżeństw, narzekanie na egoizm, pijaństwo,
tyraństwo mężów, czy też lekkomyślność, a szczególne także nasilenie się niewierności żon – to wszystkie przypadłości związków wieku XVIII. Dodajmy, że
obowiązujące wówczas wzory kultury przyzwalały na pozamałżeńskie swawole
erotyczne mężczyzn, ale zabraniały ich natomiast kobietom. Jeszcze w XVIII
wieku w Europie modne było zakładanie kobietom pasów cnoty, który miał „zadbać” o wierność żony, a także to, że nie padnie ona ofiarą gwałtu. Przyjęte w
tym względzie prawa pozwalały niewierną żonę karać śmiercią, a rywala zabijać.
Zauważmy jednak, że w Polsce sytuacja miała się nieco inaczej. Kobiety darzono
u nas szczególnym zaufaniem, jeśli nawet nie znajdowano do tego podstaw, to
nie do pomyślenia było, by strzec ich wierności tak drakońskimi środkami. Nie
do przyjęcia było też zakładanie im, na przykład, wspomnianych pasów cnoty.
Mówiono u nas o tym jako o „curiosum”, i powszechnie dworowano z takich
przejawów zazdrości28.
Zaborczy mężowie miewali w XVIII w. większe niż dotychczas kłopoty z
żonami, gdy te poczęły bardziej się uniezależniać. W omawianym okresie zwiększyła się też liczba rozwodów, przeprowadzanych najczęściej pośród zamożnej
szlachty i magnaterii. Szczególnie zjawisko to nasiliło się w okresie panowanie
Stanisława Augusta. Księża i prawnicy prześcigali się wtedy w fortelach umożliwiających unieważnienie małżeństwa. Franciszek Karpiński, na przykład, traktował rozwody jako przejaw demoralizacji, której przyczyną był m. in. sam
król29. Jednak pośród szerokich mas szlacheckich nie panowało przekonanie, że
27
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rozwody stanowią ratunek w sytuacjach tragicznych, traktowano je na ogół jako
zjawiska patologiczne.
Kończąc uwagi dotyczące rodziny można stwierdzić, że rola jej była złożona. Patriarchalne stosunki rzucały często cień na kształtowanie charakterów i
postaw. Życie rodzinne nie było tak idylliczne, jak mogło by się wydawać, czytając dzieła z tego okresu. Z drugiej strony jest rzeczą pewna, że rodzina przygotowywała i uczyła żyć dla przyszłości, wskazywała konkretne cele, swą atmosferą chroniła od poczucia pustki i osamotnienia. Kultywowała serdeczną więź między małżonkami. Dodajmy, iż rodzina szlachecka stanowiła też strukturę umożliwiającą aprobowane zaspokajanie popędu płciowego. Miało to szczególne znaczenie dla cieszących się mniejszą swobodą kobiet.
Streszczenie
Rodzina osiemnastowieczna opierała się głównie na surowym autorytecie
ojcowskim. To właśnie ojciec stanowił jej głowę, dysponował majątkiem, a także
decydował o losie wszystkich domowników. Jednak owe surowe stosunki, których nie będziemy tutaj opisywać, łagodziła czasem matka. W obyczajowości
szlacheckiej stanowiłam ona postać bardzo szanowaną, czczoną. Pozycja żony
była ówcześnie bardzo wysoka. W kulturze szlacheckiej wytworzył się czuły i
poważny, powściągliwy i pełen szacunku stosunek do małżonki. Izabelę Czartoryską można przedstawić jako matkę, żonę i kochankę na tle rodzin osiemnastowiecznych. Warto ją określić jako niewiastę pełną uroku, płochą i zalotną damę
rokoka. Dalej jako bohaterkę wielu skandalicznych romansów na skalę europejskiego zasięgu, ale tym samym nie ubliżając jej patriotyzmowi. Wreszcie była
także autorką pierwszych książek dla ludu i twórczynią polskiego muzealnictwa.
W końcu dwa uczucia dominujące w jej życiu, które sama często podkreślała, to:
miłość do dzieci i miłość ojczyzny.
Summary
Family eighteenth century was based mainly on raw paternal authority. It
was her father was the head, had the assets, as well as decide the fate of all
household members. But these raw relations, which we will not describe here,
sometimes softened mother. The noble morality constituted a very respectable
figure, worshiped. Item wife was then very high. In the culture of the nobility
created a sensitive and serious, restrained and respectful attitude to the wife. Izabela Czartoryska can be represented as a mother, a wife and a mistress on the
background of eighteenth-century families. It should be defined as a woman full
of charm, frivolous and coquettish lady Rococo. Referred to as the heroine of
many scandalous affairs at the European scale range, but the same does not insult
her patriotism. Lastly, it was also the author of the first books for the people and
the creator of Polish museums. In the end, the two dominant feelings in her life
that she often emphasized are: love of children and love of country .
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Wioletta Szarecka UWM
Internet jako przestrzeń wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
Wprowadzenie
Zjawisko niepełnosprawności związane jest z odchyleniem od normy w
jednym lub kilku wymiarów funkcjonowania człowieka. Takimi jednostkami
zajmuje się pedagogika specjalna, która „obejmuje jednostki odchylone od normy (dzieci, młodzież, dorosłych), których upośledzenie, choroba lub nieprzystosowanie społeczne w sposób wyraźny wpływa na procesy kształtujące ich osobowość(...)”1. Warto w tym miejscu zauważyć, że problem odmienności dotyka
nie tylko sfery fizycznej, ale również intelektualnej oraz przystosowania do życia
w społeczeństwie.
W podobnym kontekście Czesław Kosakowski mówi o trzech wymiarach
niepełnosprawności. Pierwszym z nich jest wymiar fizyczny (inaczej biologiczny), który oznacza stopień uszkodzenia organizmu. Związany jest ściśle z ciałem
człowieka, może dotyczyć niepełnosprawności ruchowej, zmian w mózgu czy w
obrębie analizatorów sensorycznych. Drugi wymiar niepełnosprawności ma charakter psychiczny. Koncentruje się na stopniu, w jakim uszkodzenie organizmu
rzutuje na funkcjonowanie psychiczne danej osoby. Wprawdzie nie jest wykluczona sytuacja, w której organiczne niedostatki nie mają żadnych implikacji dla
psychologicznego stanu człowieka, jednak w praktyce jest to niezwykle rzadki
przypadek. Zazwyczaj zmiana w poziomie sprawności niesie ze sobą duży stres
oraz okres żalu, niemalże żałoby, za dawnym zdrowiem i pełnosprawnością ciała. Długość i intensywność tych przeżyć zależą przede wszystkim od stopnia
uszkodzenia organizmu (dużo łatwiej przychodzi pogodzenie się z niemożnością
poruszenia jednym placem niż w sytuacji konieczności pozostania do końca życia w pozycji leżącej), ale również od indywidualnych cech jednostki poszkodowanej, takich jak cechy charakteru, zasoby psychiczne, wiek w którym doznano
choroby lub wypadku2.
Ostatnim wymiarem niepełnosprawności, jest zgodnie z Cz. Kosakowskim, zmiana w funkcjonowaniu społecznym jednostki. Nawet jeśli będzie ona
gotowa pełnić role społeczne jak wszyscy inni pełnosprawni współobywatele,
zwykle na swej drodze napotka dwa rodzaje barier z zewnątrz. Pierwsza z nich,
łatwiejsza do przekroczenia, to bariera architektoniczna. Pomimo, że współcześnie projektowane budynki posiadają udogodnienia dla osób z utrudnionym po1
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ruszaniem się, to nie sposób wyeliminować wszelkich barier w przestrzeni miejskiej. Jest to częsty problem podczas prób adaptacji dla osób niepełnosprawnych
obiektów użyteczności publicznej, które znajdują się budynkach zabytkowych.
Zwykle w takich sytuacjach, kiedy nie można ze względu na wartość historyczną, wprowadzać dużych zmian w budynku, pozostaje udostępnienie bocznego
wejścia, lub otworzenie specjalnego „okienka” dla osób niepełnosprawnych.
Takie rozwiązania dyskryminują tą grupę osób, zmuszając do załatwiania różnych spraw w odmienny sposób niż reszta społeczeństwa, pokazują one jednak
że całkowita likwidacja barier architektonicznych nie jest możliwa. Drugą kategorią barier zewnętrznych są opory tkwiące w członkach społeczności otaczającej osobę z niepełnosprawnością. Jest to trudniejsza przestrzeń, mniej elastyczna
niż problemy architektoniczne: „zmiana stosunku społeczeństwa do osób z odchyleniami od normy nie dokona się z dnia na dzień. Na to trzeba wiedzy, czasu i
doświadczania osoby niepełnosprawnej jako człowieka”3.
Nie tylko sama osoba niepełnosprawna zmaga się z psychicznymi i społecznymi skutkami doznania niepełnosprawności. W trudnej sytuacji znajduje się
również rodzina tej osoby. Andrzej Twardowski dzieli przeżycia emocjonalne
rodziców, po uzyskaniu diagnozy niepełnosprawności dziecka na kilka etapów.
Pierwszym jest okres szoku, doznawany od razu po usłyszeniu diagnozy. Charakteryzuje go wstrząs emocjonalny, poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, żalu.
Przeżywane emocje są bardzo silne i gwałtowne, dochodzi często do kłótni miedzy małżonkami, w stosunku do dziecka przeważającym odczuciem jest bezradność. Na tym etapie rodzice potrzebują specjalistycznego wsparcia, głównie
emocjonalnego, ponieważ nie są w stanie przyjmować naukowych wyjaśnień i
terminów dotyczących niepełnosprawności, muszą najpierw zapanować nad własnymi uczuciami4.
Drugim etapem zmagania się rodziców z nową sytuacją życiową jest czas
kryzysu emocjonalnego. W tym okresie emocje rodziców nie są już tak burzliwe,
jednak nadal mają wydźwięk negatywny. Jest to moment przeżywania rozpaczy,
czasami również depresji, matka i ojciec zaczynają zdawać sobie sprawę, że nadzieje i plany, które wiązali z przyszłością ich dziecka, nigdy nie zostaną zrealizowane. Taki sposób widzenia przyszłych losów budzi ogromny lęk i niepewność. Niejednokrotnie rodzice przeżywają również poczucie winy, obawiając się,
że przyczyna niepełnosprawności dziecka może tkwić w ich kodzie genetycznym
bądź przebiegu ciąży. Ta sytuacja budzi duże napięcie, które prowadzi do postawy wrogości wobec otoczenia, często również wobec siebie nawzajem. Nasilają
się konflikty, które czasami prowadzą nawet do rozpadu rodziny. Na tym etapie
również może wystąpić stopniowe oddalanie się ojca od rodziny. Dzieje się tak
na skutek reorganizacji życia rodzinnego, kiedy to ze zwiększeniem wydatków
3
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związanych z rehabilitacją dziecka, podąża obowiązek zarobienia większej sumy,
niejednokrotnie tylko rękami ojca, gdyż matki często decydują się całkowicie
poświęcić dbaniu o potomka. Ojcowie mają tez zwykle większą trudność w zbudowaniu bliskości emocjonalnej z dzieckiem, a kumulujące się wątpliwości
skrywają w sobie, ponieważ chcą sprostać stereotypowemu wizerunkowi silnego,
niezłomnego mężczyzny5.
Trzecim etapem, przez który przechodzą rodzice po uzyskaniu diagnozy o
niepełnosprawności u dziecka jest okres pozornego przystosowania się. W tym
momencie zaczynają oni podejmować próby poradzenia sobie w nowej sytuacji:
poszukują specjalistycznej pomocy dla dziecka, przyswajają dużą ilość informacji na temat posiadanych przez nie schorzeń. Najbardziej charakterystyczną cechą tych zmagań jest irracjonalność postępowania: rodzice nie są pogodzeni z
odmiennością dziecka, dążą zatem do wyleczenia, „zrehabilitowania”, czy nawet
uzdrowienia. Ten etap może przybrać postać permanentnego odwiedzania specjalistów, z nadzieją usłyszenia odmiennej od dotychczas posiadanej diagnozy stanu
dziecka. Czasami również małżonkowie koncentrują swoje wysiłki na poszukiwaniu winnych niepełnosprawności potomka. Mogą uderzać w lekarza prowadzącego ciążę lub przyjmującego poród, bądź cały szpital, system opieki medycznej, a czasami nawet siły nadprzyrodzone: Boga, los. Takie postępowanie
prowadzić może do szybkiego wypalenia się w roli rodzica- opiekuna, co może
skutkować nawet całkowitym zaprzestaniem rehabilitacji dziecka, na skutek utraty nadziei na poprawę jego stanu6.
Ostatnim z opisanych przez A. Twardowskiego etapów jest konstruktywne
przystosowanie się do sytuacji. W tym czasie rodzice potrafią już realnie osądzić
przyczyny pojawienia się niepełnosprawności u dziecka i skupiają się na poszukiwaniu metod terapii, które mogą mu pomóc się rozwijać, na miarę jego możliwości. Bardzo ważnym elementem tego okresu jest pojawienie się uczuć pozytywnych względem dziecka, wspólne życie zaczyna być źródłem satysfakcji,
rodzice czerpią radość, z postępów, jakie czyni ich dziecko, nawet jeśli są one
niewielkie. Rodzina, której udało się dobrnąć do czwartego etapu, potrafi zorganizować swoje życie na nowo i realizować się w wypełnianych rolach7.
2. Założenia metodologiczne
Rodzice borykając się z problemem niepełnosprawności swojego dziecka,
otrzymują różne rodzaje wsparcia z wielu źródeł: nie tylko na poziomie instytucji, ale również wśród najbliższych osób, przyjaciół czy w otoczeniu społecznym. W swoich badaniach skupiam się nad rolą, jaką pełnić może Internet, w
procesie przystosowania się rodziców do nowej sytuacji życiowej. Terenem ba-
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dań było forum internetowe strony Gazeta.pl, w kategoriach „e-Mama”, oraz
„Niepełnosprawni.” Takie umiejscowienie badań wymusza strategię jakościową.
Dane zostały zebrane za pomocą metody analizy danych zastanych, które
nie zostały wywołane przez badacza8. Głównym problemem ukierunkowującym
badania było: Jakiego rodzaju treści publikują rodzice dzieci z niepełnosprawnością na forum internetowym? Jakiego wsparcia tam poszukują?
3. Adresy, telefony i łzy: wyniki badań własnych
Pierwsze skojarzenie nasuwające się przy lekturze forum, to porównanie do
jednej wielkiej tablicy ogłoszeń. Jest to zatem przestrzeń wypełniona prośbami o opinię
na temat specjalistów, o adresy polecanych placówek, czy o numery telefonów do
różnych instytucji, w których można zasięgnąć pomocy, czy porady.
Witam, czy macie może jakieś doświadczenia z torbielami śledziony? szukam dobrego chirurga dziecięcego z Warszawy, Łodzi, Krakowa, ze śląska? z
jakiegoś większego ośrodka szpitalnego (...). Jeśli możecie mi polecić kogoś konkretnie lub macie dobre wrażenia z jakiegoś szpitala to proszę o namiary. Z góry
dziękuje9.
Równie często internauci wymieniają się opiniami na temat leków i metod
rehabilitacji zaleconych ich dzieciom, porównują postępowanie specjalistów i
efekty terapii. W tych sytuacjach przestrzeń forum internetowego staje się swego
rodzaju zabezpieczeniem przed błędami i niedociągnięciami lekarzy i nauczycieli. Rodzic nie posiada wprawdzie specjalistycznej wiedzy z wszystkich zakresów
funkcjonowania dziecka, jednak wysoce ceni sobie opinię innych matek i ojców,
którzy wychowują potomka z podobną chorobą czy niepełnosprawnością. Jeżeli
więc zalecenia lekarzy i specjalistów różnią się, rodzic zdobywa w Internecie
argumenty, które następnie zamierza przedstawić osobom prowadzącym rehabilitację dziecka, aby wpłynąć na ich plany wobec małego pacjenta.
Moja 8-letnia córka ma autyzm. Planuję zarezerwować turnus rehabilitacyjny. Obdzwoniłam kilka ośrodków i sprawdziłam czy są jeszcze dostępne terminy w 2013 r. Jest możliwość rezerwacji terminu w Zabajce (Stawnica), Tratwie
(Czernikowo), Stobnie (Wągrowiec) i 12 Dębach (Zaździerz). I ogromna prośba,
doradźcie, który z tych ośrodków wybrać, w którym będzie najlepsza terapia dla
dziecka z autyzmem? Znaczenie ma również kadra i warunki pobytowe.
Z przytoczonych cytatów wynika, że rodzice darzą zaufaniem środowisko
forum internetowego, niejednokrotnie stawiając ich opinie wyżej niż zalecenia
lekarza prowadzącego dziecko. Podobnie jest to przestrzeń poszukiwania inspiracji do podejmowania nowych zabiegów i prób niesienia pomocy niepełnosprawnemu dziecku. Koresponduje z powyższym trend poszukiwania porad wy8

M. Makowska, R. Boguszewski, Analiza danych zastanych- zagadnienia wstępne,
w: Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, red. M. Makowska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 12.
9
Wszystkie cytaty pochodzą ze strony forum.gazeta.pl, zachowana pisownia oryginalna, dostęp: 10.05.2014.

762

chowawczych wśród internautów posiadających dziecko sprawiające podobne
problemy. Jest to pochodna współczesnego stylu życia rodzin: zwykle gospodarstwo domowe prowadzą rodzice wraz z dziećmi, rzadko spotykany jest model
wielopokoleniowy. Dawniej każda młoda mama mogła poradzić się swojej matki, a więc babci dzieci, w sprawach wychowawczych. Współcześnie, nawet jeśli
kontakty z dziadkami są dobre i częste, udzielanie przez nich rad jest niemile
widziane. Młodzi rodzice poszukują rozwiązań nowoczesnych, uważają, że starsze osoby nie rozumieją realiów, w jakich wzrastają najmłodsze pokolenia. Bardzo często również opierają się przed zadaniem pytania, gdyż nie chcą okazać się
niekompetentnymi, wolą szukać informacji na własną rękę. W przypadku rodzin
wychowujących dziecko z niepełnosprawnością dodatkowym czynnikiem są
specyficzne problemy związane z deficytami potomka. Dlatego często forum
internetowe jest jedyną okazją do odnalezienia odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania. W tym temacie często wątpliwością internautów jest rozstrzygnięcie, czy powtarzające się zachowanie dziecka jest powodowane ich błędami wychowawczymi, czy jest normą w przypadku danej niepełnosprawności.
Witam, chciałam się poradzić was , drogie mamy, czy to że moja córcia(mpd) ma 19 miesięcy i jeszcze nie przespała ani jednej nocy, a nawet teraz
jest jeszcze gorzej niż jak była mniejsza, jest normalne w mpd.budzi sie z płaczem
, muszę ją ponosić, przytulić i śpi dalej.tak nawet co pół godz.dostawała nawet
hydroksyzyne, spała troche lepiej, a po tygodniu znów tak jak wcześniej sie budziła.ma wzmożone napięcie mięśniowe ,zmniejsza sie, ale myślę że to ją budzi.czy tak może być?jak wasze dzieci śpią?czy to normalne u dzieci z mpdz?
prosze o wasze rady i opinie.
Powyższa wypowiedź doskonale obrazuje trudności, z jakimi zmagają się
rodzice, którzy nie mogą zapytać koleżanek w pracy czy innych mam w szkole
dziecka lub na placu zabaw, jak sobie poradzić z niechcianymi zachowaniami
dziecka. W tym kontekście forum spełnia nadal rolę udzielania wsparcia informacyjnego, pojawia się jednak również kolejny jego wymiar, a więc wsparcie
emocjonalne. To tutaj poznają się ludzie o podobnych problemach, tutaj czują że
są „wśród swoich”. Internet jako najszybsze i najpopularniejsze obecnie medium
stwarza szansę na poznanie się przeróżnym ludziom z całego świata. Szczególnie
ważne jest to dla rodziców dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi. Jeżeli w
Polsce występują tylko trzy przypadki danego zaburzenia, a w skali świata jest to
kilkanaście osób, w świecie realnym byłoby praktycznie niemożliwością poznanie osobiście ludzi cierpiących na tą samą chorobę. Dzięki forom internetowym
same osoby niepełnosprawne bądź ich rodziny mają okazję odnaleźć i poznać
ludzi podobnych sobie, wymienić się doświadczeniami, uzyskać szansę na podpowiedź w różnych wątpliwościach dnia codziennego.
Taka szansa zmniejsza poczucie samotności, inności czy izolacji. Nie
trzeba oczywiście cierpieć na wyjątkowo rzadkie schorzenie, aby mieć problemy
z poznaniem ludzi borykających się z niepełnosprawnością, zwłaszcza jeśli rodzina mieszka w małej miejscowości, bądź jeśli dziecko nie uczęszcza do szkoły
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specjalnej lub integracyjnej. Przykładem może być wypowiedź jednej z mam
nieprawidłowo rozwijającego się niemowlęcia w założonym przez nią wątku pod
tytułem „Diplegia- prośba o pomoc, opisy”:
Córka ma 7,5 m-ca kalendarzowego (...) W chwili obecniej foczy - ale ciągnię sie tylko na jednym łokciu (drugą rękę wtedy "dokłada" w ramach pseudo
ruchu naprzemiennego), podnosi się na kolanach jak do raczkowania, obraca się
z brzucha na plecy i odwrotnie (...) Mam świadomość, że jeśli to nie minie, dziecko już w okolicy roku (wg słów naszej pani neurolog) zostanie opatrzone diagnozą podejrzenia mpdz. (...) opiszcie proszę, jak w niemowlęctwie wasze dzieci z
diplegią się rozwijały, jakie miały symptomy diplegii?? Co się działo z ich nóżkami, w jaki sposób pełzały, raczkowały?
Kolejnym wymiarem wsparcia emocjonalnego, jakiego poszukują internauci na forach, jest możliwość wyżalenia się bez poczucia wstydu. Jedną z
przyczyn takiego zachowania jest samotność w świecie rzeczywistym, kiedy
osoby niepełnosprawne lub posiadające dzieci z odchyleniami od normy nie mają
wokół siebie zaufanych osób, z którymi chciałyby podzielić się skrywanymi problemami, smutkiem i poczuciem żalu. Drugim z motywów upubliczniania swoich trosk w Internecie jest niechęć do przyznania się do słabości w świecie realnym. Bardzo często bliska rodzina osoby niepełnosprawnej, zwłaszcza rodzice,
na co dzień starają się być dla dziecka i siebie nawzajem oparciem, nie pokazywać po sobie słabości. Prowadzi to do kumulowania w sobie negatywnych emocji i wątpliwości, a członkowie rodziny poszukują drogi ich ujścia i pocieszenia.
Stąd pojawia się potrzeba zwierzenia z problemów osobom obcym w anonimowej przestrzeni forum, gdzie użytkownicy są równocześnie dobrze znani- kojarzą
nicki poszczególnych internautów, znają ich sytuację życiową, a równocześnie
nie są w stanie namierzyć się w „realu”, a nawet stwierdzić czy poznana osoba
istnieje naprawdę, czy cała internetowa tożsamość nie była jedynie kreacją czyjejś wyobraźni. Jest to środowisko, w którym łatwo się otworzyć i podzielić kłopotami, często matki piszą na forum w chwili rozpaczy, aby usłyszeć od internetowych koleżanek słowo otuchy:
Jak wy drogie mamy radzicie sobie w trudnych chwilach?Ja patrze na swoją
małą córeczkę jak słodko śpi i płacze.Tak bardzo się boję o nią , jak będzie wyglądało
jej życie.Od dwóch miesięcy łapie wszystkie wirusy na zmianę z synkiem(3 latka) nie
chce ćwiczyć napręża się coraz bardziej.Do tego jeszcze ząbki wychodzą. Tak się boję
że sobie nie poradzę, nawet nie mogę pisać bo łzy same lecą.
W podobnym tonie wypowiadają się liczne mamy, bardzo często opisując
różne przykrości, które spotkały je bądź niepełnosprawne potomstwo. Dzięki
„wyrzuceniu z siebie” emocji, które wtedy przeżywały udaje im się odprężyć,
mogą poczuć ulgę i nabrać nowych sił. Pomagają w takich chwilach pozytywne
komentarze innych użytkowników forum, internauci chętnie wtedy udzielają
sobie wsparcia, usiłują podnieść na duchu osobę przeżywającą kryzys. Wparcie
emocjonalne udzielane na forum przejawia się poprzez dodawanie pokrzepiających odpowiedzi na temat opisanej przez matkę sytuacji, zapewnianie, że nie
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ponosi winy za wszystkie problemy, które sprawia jej dziecko oraz wspólne krytykowanie bezduszności urzędników czy nietolerancyjnego społeczeństwa. Takie
zachowania budują poczucie wspólnoty, rodzice czują, że tworzą jeden front w
walce z wyzwaniami rzucanymi przez zaburzenia dzieci czy nieprzychylne otoczenie społeczne. Na przykład jedna z mam w odpowiedzi na wątek o ogromnym
smutku i stresie przeżywanym przez internautkę, gdy jej niepełnosprawna córka
nie potrafi się zachować wśród innych dzieci, pisze:
Dobrze Cię rozumiem (...) musisz nabrać dystansu, poczuć, że Ty i dziecko
to jednak dwie różne osoby, że nie możesz żyć życiem córki i każdego jej nietypowego zachowania przeżywać tak głęboko. Twój stan ducha nie może zależeć
głównie od zachowania córki. Trzeba się pogodzić z tym, że nasze dzieci są inne,
inaczej reagują, uznać, że nie na wszystko mamy wpływ i że nie wszystko można
zmienić. I starać się je uspołeczniać, przyzwyczajać dziecko do innych ludzi i
innych ludzi do dziecka.
Przytoczona wypowiedź doskonale ilustruje charakterystyczną postawę
dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością zalogowanych na forum, a więc chęć
niesienia pomocy, służenie radą, posyłanie miłych słów zarówno w kierunku
rodzica, jak i jego dziecka. Nawet jeśli w tej przestrzeni pojawiają się osoby
prowokacyjnie piszące negatywne komentarze, tzw. „hejterzy”, są oni bardzo
szybko zagłuszani poprzez lawinę oburzonych, nastawionych pozytywnie do
autora wątku użytkowników.
Refleksje końcowe
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że fora internetowe są miejscem
przyjaznym rodzinom posiadającym dziecko z niepełnosprawnością. Wypowiadają się oni tutaj bardzo często, zakładają osobne wątki dotyczące ich specyficznych problemów oraz chętnie komentują wypowiedzi innych rodziców- nawet
jeśli nie są w stanie doradzić w danej sytuacji, starają się zostawić chociaż kilka
słów pokrzepienia dla rodzica zmagającego się z problemami, ponieważ niejednokrotnie poznali uczucie znajdowania się w sytuacji „bez wyjścia”.
Analizowane wypowiedzi pokazują, że najczęściej kobiety wypowiadają
się w problemach związanych z niepełnosprawnością członka rodziny na forum
internetowym, zwykle są to matki dzieci z deficytami rozwojowymi, ojcowie czy
rodzeństwo pojawiają się tutaj niezwykle rzadko. Wsparcie, którego oczekują
internauci ma przede wszystkim charakter informacyjny i emocjonalny. Ta potrzeba jest w znacznym stopniu zaspokajana: użytkownicy wymieniają się kontaktami do placówek i specjalistów, można łatwo odnaleźć potrzebne dane, gdyż
internauci dodają zwykle nazwiska, regiony kraju czy dziedziny, którymi się
polecane osoby znajdują. Wspólnota forum spełnia zadanie również w wymiarze
emocjonalnym, każdy może liczyć na pocieszenie, poradę oraz wsparcie ze strony wypowiadających się tam osób.
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Streszczenie
Współczesna rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne spotyka się
z licznymi problemami, w których rozwiązaniu często nie są w stanie pomóc
dziadkowie czy przyjaciele. W takich sytuacjach może ich zastąpić internet, który jest przestrzenią spotkań rodziców borykających się z podobnymi problemami,
gdzie mogą służyć sobie wzajemnie radą i wsparciem. Głównymi rodzajami pomocy, jakiej poszukują na forach internetowych jest wsparcie informacyjne i
emocjonalne.
Summary
Internet as a space for supporting family with disabled children
Contemporary family bringing up child with a disability meets with many
problems, in which the solution is often not able to help by grandparents or
friends. In such situations, their may be replaced by internet, which is a space of
meeting parents struggling with similar problems, where they can serve each
other advice and support. The main types of help they seek on internet forums is
informative and emotional support.
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Agnieszka Stęczniewska (UWM)
Kultura muzyczna rodziny a gusta muzyczne dzieci
Wstęp
Kształtowanie muzykalności dzieci odbywa się już w okresie płodowym,
gdy przyszła mama, słuchając różnych gatunków muzycznych zaznajamia swoje
dziecko z wieloma dźwiękami. Powszechnie uważa się, że chorały gregoriańskie
oraz muzyka Mozarta wpływa najkorzystniej na rozwój jeszcze nienarodzonego
dziecka, stymulując jego mózg i kształtując wrażliwość estetyczną. Istnieje przypuszczenie, że dziecko po narodzinach będzie szybciej się uspokajało przy muzyce, której słuchali jego rodzice. Pytając o to rodziców, w codzienności których
muzyka zajmowała sporą część, potwierdzali, iż ich pociechy, w najmłodszych
latach przejmowały ich preferencje muzyczne. Z czasem, gdy dziecko styka się z
różnorodnymi gatunkami muzycznymi (w przedszkolu, szkole podstawowej,
przejmując je od rówieśników) ma możliwość własnego wyboru słuchanych
utworów. Nie zawsze są one zbieżne z tym, co preferują rodzice. Szczególnie
zauważa się to w okresie młodzieńczym dzieci, gdzie bunt przeciwko światu i
szukanie własnej odrębności uwidacznia się w różnych sferach życiowychsłownictwo, ubiór, słuchana muzyka, gesty, zachowania.
1. Muzyka a intelekt
Powszechnie uznaje się dużą rolę, jaką odgrywa muzyka na intelekt ludzki. Licznie prowadzone badania, tylko potwierdzają tę tezę. Jeśli oprócz słuchania muzyki dziecko wprowadza także aktywność ruchową, wtedy rozwija się
koordynacja ruchowo- wzrokowo- przestrzenna. Szczególnie sprzyjająca wydaje
się być rytmika Dalcroze’owska, która pozwala na kontrolowanie własnego ciała
wraz ze wszystkimi mięśniami i układem nerwowym, co z kolei wpływa na lepsze funkcjonowanie umysłowe dziecka, jak również funkcjonowanie fizyczne.
Najwcześniejszymi aktywnościami dziecka są ruch oraz zabawa w połączeniu z
edukacją muzyczną wzmagają rozwój myślenia, pamięci oraz uwagi. Nie ma
znaczenia jaką metodę wprowadzi się w edukację muzyczno- ruchową dziecka,
bowiem każde działanie w tym polu przyniesie mu wiele korzyści. 1 Ruch jest
dziecku potrzebny do wyładowania emocji, do poznawania świata. Dziecko poprzez aktywność ruchową nabywa wiele nowych umiejętności. Jego ciekawość
poznawcza nie pozwala mu być biernym, ale aktywnym uczestnikiem świata. Już
od pierwszych chwil rodzice wprowadzają dziecku elementy muzyczne do jego
świata. Kupując masę grzechotek oraz zabawek, w których nierzadko wgrywane
są różne melodie. Dziecko obcuje ze światem muzyki na co dzień. Jest wręcz
1

W. A. Sacher., Pedagogika muzyki, Kraków 2012, s. 208
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bombardowane ilością dźwięków dochodzących do niego z różnych źródeł, najczęściej mass mediów. Mądrzy rodzice, chcący kształcić estetykę oraz intelekt
własnego dziecka, wybierają utwory polecane przez psychologów, bądź pedagogów muzycznych. Kolejnym etapem, w którym kształcenie muzyczne dziecka
przybiera na sile, lecz jest już aktywnością kierowaną przez inną osobę jest
przedszkole oraz szkoła. Zajęcia umuzykalniające wyposażają wychowanka w
pierwsze umiejętności śpiewu i tańca, a jego zdolności muzyczne zaczynają się
rozwijać2. Edukacja przedszkolna silnie nacechowaną jest muzyką, która towarzyszy dzieciom niemal w każdej chwili dnia codziennego. To z przedszkola
dziecko wynosi najwięcej poznanych piosenek, które zapamiętuje na całe życie
oraz zamiłowanie do śpiewu i zaciekawienie muzyką. Z ukształtowaną w pewien
sposób wrażliwością muzyczną wkracza w progi szkolne, gdzie powinno nastąpić doskonalenie zdobytych na etapie przedszkolnym wiadomości oraz jeszcze
większe rozbudzanie zainteresowań muzycznych, poprzez poznawanie literatury
muzycznej, nabywanie owych umiejętności oraz doświadczeń w muzykowaniu,
śpiewie, tańcu. Wszystkie te działania maja na celu przygotowanie dziecka do
uczestnictwa szeroko rozumianej kulturze muzycznej, gdzie krytycznie będzie
odnosiło się do wyboru, np. słuchanej muzyki. Działania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym są działaniami istotnymi, gdyż ten etap życia dziecka
może warunkować jego przyszły wybór zawodu.3 W rzeczywistości jednak pomiędzy działaniami muzycznymi w przedszkolu oraz aktywnością muzyczną w
pierwszym etapie edukacyjnym w szkole jest ogromna przepaść. Dziecko przedszkolne, które ma wiele doświadczeń muzycznych, dodatkowe zajęcia z rytmiki,
logorytmiki, uczestniczy w spektaklach muzycznych, które są organizowane
przedszkolu, wkraczając w mury szkolne nagle ma zajęcia muzyczne, które są
jedynie kilkuminutowym nauczeniem piosenki. Bez udziału instrumentów,
wspomaganym jedynie płytą CD. Zajęcia muzyczne są ograniczane do minimum
w celu maksymalnego wykorzystania jak największej ilości czasu na edukację z
zakresu polonistyczno- matematyczno- przyrodniczego. Doświadczenia muzyczne dziecka stają się ubogie a jego aktywność ogranicza się jedynie do samodzielnej pracy i chęci rozwoju poprzez dodatkowe zajęcia umuzykalniające.
Dzieci, które są szczególnie uzdolnione, mogą zostać wyłonione przez nauczyciela, na podstawie obserwacji i pokierowane w taki sposób, aby swój talent
mogły rozwijać. Dzieci takie cechuje duża spostrzegawczość muzyczna, która
wyraża się w zauważaniu drobnych zmian dynamicznych i odtwarzaniu je ruchowo. Łatwo rozpoznają barwy różnych instrumentów, z dużą łatwością różnicują wysokości dźwięków, rytm i brzmienie słów służy im do spontanicznej zabawy, tworzą opowieści muzyczne. Są chętne do udziału w zabawach muzycz2

E. Szatan, Rozważania o kompetencjach muzycznych nauczycieli- terapeutów w terapii muzyką [w:] Muzyka logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie- trzy drogi, jeden
cel red. Baczała D., Błeszyński J.J., Toruń 2014,. S.63
3
Tamże, s. 64
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nych, których uczestniczą emocjonalnie, reagują we właściwy sposób na zmianę
tempa, dynamiki oraz rytmu. Ich zachowanie podczas zabaw muzycznych wskazuje na to, że są osobami posiadającymi wrażliwość muzyczną zarówno podczas
odbioru jak i samodzielnego tworzenia różnych form muzycznych. W odróżnieniu do uczniów uzdolnionych muzycznie, wychowankowie o niskich uzdolnieniach przejawiają kłopoty we wszystkich formach aktywności muzycznej. Jednakże przy właściwym postępowaniu dydaktycznym osiągają oni pewne umiejętności muzyczne, które jednak są umiejętnościami jedynie wyuczonym, nie zaś
przeżywanymi. Wychowanie oraz kształcenie muzyczne tych uczniów, pomimo
braku zdolności, wspiera ich ogólny rozwój oraz może kształtować zamiłowanie
do muzyki4. Dlatego ważne jest, aby pomimo braku uzdolnień muzycznych wychowanków stwarzać im wiele sytuacji muzycznych, w których obcowanie z
muzyką będzie ubogacało ich ogólny rozwój, a także wpływało korzystnie na
rozbudzanie estetyki, eliminowało napięcia oraz kształtowało zamiłowanie przynajmniej do odbioru muzycznego.
Myślenie dzieci można rozwijać przy udziale muzyki. Ich spotkania z muzyką, jej odbiór, tworzenie oraz wykonywanie, ma wpływ na umiejętność operowania strukturami logicznymi. Muzyka jest bowiem tworem usystematyzowanym, z pewnym ładem, harmonią oraz proporcjami. Ład ten związany jest z systemami dźwiękowymi oraz technikami kompozytorskimi. Logika kompozycji
utworu muzycznego pozwala na poczucie piękna z jednej strony, a z drugiej wykształca umiejętność obchodzenia się z symbolami z pozoru wydającymi się
bezsensem5. Ład, harmonia oraz logiczność muzyczna pozwala dziecku na opanowanie pewnych reguł z zakresu logiki i matematyki, dlatego też uważa się, że
osoby grające na instrumencie lepiej radzą sobie w strukturach matematycznych
w porównaniu z osobami niemuzykalnymi.
2. Muzyka w mediach
Muzyka otacza ludzi z każdej strony. Powszechnym źródłem muzycznym
są mass media, towarzyszące ludzkiej codzienności. Zaliczyć do nich możemy
TV a w niej masę programów i stacji, w których całą dobę puszczane są utwory
muzyczne, bądź piosenki, radiowe stacje, których zadaniem jest umilać dzień
słuchaczowi poprzez muzykę, gdzie w przerwach prowadzący stację radiową
oferują masę różnych konkursów, w których słuchacze mogą brać udział. W
ostatnich latach dość powszechnym zbiorem muzyki stał się Internet, a w nim
konkretne strony takie jak youtube.pl czy wrzuta.pl. z których można słuchać,
bądź pobierać wiele utworów. Coraz rzadziej ludzie korzystają z kupowania oryginalnych płyt w sklepach muzycznych, a wiąże się to z oszczędnością i łatwym
dostępem internetowym do konkretnych kawałków muzycznych. Badacze twierdzą, że istnieje związek pomiędzy kształceniem muzycznym, odbywającym się w
4
5

W. A. Sacher., Pedagogika muzyki, Kraków 2012, s. 210
M. Przychodzińska-Kaciczak., Muzyka i wychowanie, Warszawa 1969, s.223
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szkołach, czy zajęciach dodatkowych, a wchodzeniem dzieci i młodzieży w kulturę muzyczną przedstawianą im przez media. Poglądy Pierre Bordieu jasno odnosiły się do związku pomiędzy sytuacją ekonomiczną ludzi, a ich gustach muzycznych. Można przypuszczać, że media, używając przemocy symbolicznej,
starają się wpłynąć na ich odbiorców. Marketing, który wiąże się z muzyką popularną, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, manipulując ludźmi, którzy
bombardowani wielością oraz częstotliwością puszczanych piosenek, uznają je
za atrakcyjne6. Takie działania wpływają niekorzystnie szczególnie na kształcenie muzyczne, które skupia się na rozbudzaniu wrażliwości na muzykę i jej piękno. Zauważa się wielość doświadczeń muzycznych w codzienności dzieci i młodzieży, do których zewsząd dociera różnorodna muzyka. Można zaryzykować
stwierdzenie, że misz- masz muzyczny, który powstaje, sprawia, że młodzież nie
jest w stanie wybrać, skupić się i poznać dokładnie jeden gatunek muzyczny.
Muzyka popularna, która powstaje w Europie i USA jest powszechna każdym
zakątku świata, przedstawiając młodemu pokoleniu wzorce zachowań, konkretne
trendy modowe, które to mają wpływ na przyjmowane systemy wartości7. Wielość doświadczeń muzycznych z jednej strony może cieszyć, bowiem dziecko
obcuje muzyką na co dzień. Jednak uwagę zwraca wartość muzyczna tego, co
słuchają najmłodsi. Faktem jest, iż owo przeładowanie muzyką i spotykanie się z
nią na każdym kroku nie pozwala dziecku dokonywać wyboru odnośnie tego, co
słyszy i czego chce słuchać. W każdym miejscu czasie docierają do niego różne
dźwięki- w szkole z głośników, w domu z włączonego telewizora, w komunikacji miejskiej- radio, bądź głośno nastawiona muzyka w słuchawkach siedzącej
obok osoby. Ta wszechobecna muzyka jest podstawą do osadzenia młodego pokolenia muzycznej kulturze, którą później samo będzie propagowało i chętnie
uczestniczyło. Młodzi ludzie preferują w swoich wyborach utwory, które „są na
czasie”, są modne, a wyznacznikiem tego jest wielość usłyszanej piosenki w
stacjach telewizyjnych, radiowych, stronach internetowych. Można zatem nazwać to manipulacją młodego pokolenia przez mass media. Nie zastanawia się on
bowiem nad wartością artystyczną wybieranych utworów. Problematyka mass
mediów w ostatnich latach jest jednym z pól zainteresowań wielu badaczy naukowych. Oprócz wielu korzyści, którymi jest niewątpliwie łatwy i powszechny
dostęp do wszelkich dóbr kultury oraz komunikacja na odległość, zauważa się też
zagrożenia. Treści, które docierają do odbiorców przeładowane są treściami,
które mają pobudzić emocjonalnie odbiorcę, zaaferować go, zainteresować a w
konsekwencji przykuć jego uwagę. Mechanizm ten zauważony przez L. Witkowskiego i określony jako: „budzić, rozpalać, wstrząsać” może mieć wymiar pozytywny, ale również wydźwięk negatywny. Biorąc pod uwagę aspekty medialnych, mechanizm ten rozpatruje się w kategoriach negatywnych. Ciekawość może być napędem do pogłębiania własnej wiedzy oraz uczeniem się rozumienia
6
7
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zdarzeń i zjawisk, jednak ciekawość może wynikać też ze zwykłego wścibstwa.
Zastanawiające jest to, jaki cel mają programy typu Big Brother? 8. Programy,
mające na celu wzbudzić w odbiorcy emocje mogą skutkować jego zubożeniem
emocjonalnym. Człowiek widząc, bądź słysząc po raz któryś z kolei treści, które
początkowo szokowały go, bądź wywierały na nim jakieś piętno, po pewnym
czasie stanie się odporny na te treści. Dzieci, do których zewsząd docierają treści
o różnym zabarwieniu emocjonalnym, odbierając je stają się mniej wrażliwe na
dane bodźce, a konsekwencji w życiu dorosłym stają się zubożałymi emocjonalnie ludźmi.
Odbiór muzyki we współczesnym świecie nie jest rzeczą łatwą, gdyż poza
muzyką należy również odnieść się do bodźców wzrokowych oraz treści fabularnych, które są wpisane w programy rozrywkowe, filmy, programy popularnonaukowe, teleturnieje, konkursy i najbardziej powszechne- reklamy. Oprócz wielu walorów, które spełnia muzyka w życiu codziennym, takich jak funkcja
kształcąca a zarazem wychowawcza, kreatywna, uwrażliwienie na piękno, rozbudzanie wyczucia estetyki oraz funkcji terapeutycznej, twórcy przekazu medialnego skupiają się na funkcjach komercyjnych i użytkowych muzyki. W
związku z tym wśród odbiorców powstaje fałszywe przekonanie o dokonywaniu
własnych wyborów muzycznych, co warunkowane jest raczej tym jak dane utwory kreowane i przedstawiane są w mediach. Młode umysły nie mają świadomości
manipulacji, której są poddawani, ulegają trendom modowym w sposób bezrefleksyjny, bezkrytycznie przyjmując to, co oferuje bogata oferta medialna. Ich
potrzeby kulturalne podążają za trendami i tym co jest na czasie. Włączając kanały popularnie muzyczne młody odbiorca nie ma szans na autonomię i podmiotowość, nie nabiera odporności, nie poszukuje inności, a raczej płynie prądem
ogółu9.
3. Muzyka w rodzinie
Zainteresowania muzyczne dzieci i młodzieży zależne są od wielu czynników, takich jak: podstawowych trendów rozwoju twórczości i teorii muzyki,
powszechny dostęp do wszelkich wytworów muzycznych, ilością czasu wolnego
dzieci i młodzieży i co z tym się wiąże- nieumiejętnością gospodarowania nim, a
także łatwym dostępem do sprzętu elektronicznego, umożliwiającego odtwarzanie muzyki10. Przeprowadzono badania na temat wspierania muzycznego dzieci
w rodzinie. Udowodniono, że przy korzystnych warunkach panujących w rodzinie, w której rodzice interesują się i kierują rozwojem muzycznym dziecka odkrywanie talentów jest częstsze, aniżeli tam gdzie brakuje tego zainteresowania.
Prawdopodobnie kultura muzyczna rodziny wpływa na sposób widzenia świata
8
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przez dziecko oraz umiejętności do przeżywania i dostrzegania piękna w utworach muzycznych11. Rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie dziecko zdobywa
umiejętności oraz kolebką rozwoju kultury, zanim rozpocznie etap edukacyjny.
Dlatego też ważnym jest to, aby mądrze i przede wszystkim świadomie kierować
zainteresowaniami dziecka, szczególnie zainteresowaniami muzycznymi. Bowiem „ z zainteresowaniami człowiek na świat nie przychodzi, nie są też one
wytworem zamkniętej w sobie natury dziecka. Wpływ na ich rozwój wywiera od
najwcześniejszych lat otoczenie- dom rodzinny, szkoła, środowisko, w którym
dziecko przebywa”12. Zainteresowania muzyczne rodzice mogą rozbudzić własną
postawą odnośnie muzyki. Dziecko pierwotnie przejmuje wzorce zachowań,
zainteresowania od własnych rodziców, ich kultura staje się kulturą dziecka.
Postawa rodziców odnośnie sztuki, w tym wartości Mzyki, ich zainteresowania,
sposoby wprowadzania dziecko w świat muzyki, warunkuje pojawienie się oraz
rozwijanie zainteresowań muzycznych. Początkowo są to proste dziecięce utwory, które z czasem przechodzą w coraz doskonalsze i poważniejsze formy. Zainteresowania te mogą poszerzać swój zakres dzięki czemu dziecko ma szansę
wyrosnąć na wrażliwego człowieka13. Większość rodziców nie zauważa potrzeby
rozwijania wrażliwości muzycznej własnych dzieci. Rodziny muzyczne, w których muzyka jest częścią codzienności, są bardziej świadome korzystnego wpływu muzyki na dziecko i jego rozwój. Wspólne muzykowanie pozwala na zacieśnienie więzi rodzinnych oraz wpływa na wytworzenie się pozytywnych kontaktów między dzieckiem a rodzicami. Spędzając razem czas i mając wspólne pasje
komunikują się ze sobą tym samym językiem.
4. Założenia metodologiczne badań własnych
Praca ma charakter badań jakościowych. Badanie jakościowe to proces,
wynikający z trzech rodzajów działań, mających różne nazwy- teoria,
epistemologia, analiza, metodologia, ontologia. W takim badaniu należy zwrócić
uwagę na bagaż osobistych doświadczeń badacza, jego biografię. Uwikłany jest
on w pewną kulturę, wywodzi się z określonej społeczności etnicznej, pewnej
rasy i klasy społecznej. Wchodzi on do świata badanego z doświadczeniem
życiowym, zbiorem pojęć (pierwszy rodzaj działań to teoria i ontologia), które
kierunkują go do stawiania konkretnych pytań (drugi kierunek działań to
epistemologia). Następnie badacz szuka odpowiedzi na postawione pytania, w
swoisty dla siebie sposób ( trzecie pole to metodologia i analiza). Reasumując
można stwierdzić, że po postawieniu pytań, badacz szukając na nie odpowiedzi,
zbierając materiały empiryczne oraz porządkując i analizując je, spisuje to, co
zgromadził podczas obserwacji. Efekty jego pracy wiążą się z kulturą, z której
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się wywodzi i to ona nadaje jego wypowiedziom swoisty charakter14.
Za cel postawiono zbadanie gustów muzycznych dzieci w odniesieniu do
kultury muzycznej rodziny. Posłużono się obserwacją uczestniczącą dwóch
rodzin oraz rozmowami na temat preferowanej muzyki z jej członkami. Denzin
piesze, że obserwacja jest uczestnictwem w pewnej społecznej sytuacji,
polegające na przypatrywaniu się jej. Każda obserwacja wymaga wejścia w daną
społeczność, uczestnictwa w badanym obszarze. Należy zaznaczyć, że nie ma
takiej obserwacji, która nie wpływałaby jakkolwiek na przedmiot obserwacji .
Obecność obserwatora zawsze będzie w pewien sposób zmieniała to, co chce
zaobserwować15.
Obserwacja określana jest jako główny fundament wszystkich metod
badawczych stosowanych w naukach społecznych oraz traktujących o zachowaniu.
Odnosi się do czynności ludzkich, ale też do otoczenia w którym te czynności mają
miejsce. Istnieją dwie drogi obserwacji. Jedna to ta, gdzie można ją przeprowadzić w
warunkach zamkniętych, czyli klinice lub laboratorium, gdzie czynność, która jest
obserwowana podlega kontrolowanemu eksperymentowi. Z drugiej strony
obserwacja może być przeprowadzona w naturalnym dla badanego środowisku.
Obserwacja jest głównym filarem etnografii16. Badania prowadzono w każdej
rodzinie przez tydzień, uważnie obserwując każdy przejaw kultury muzycznej.
5. Rodzina kolebką kultury muzycznej dziecka?
W skład pierwszej rodziny, wśród której prowadzono obserwację wchodziło dwoje rodziców 35 – Latków o średnim statusie materialnym, słuchających
przeważnie muzyki rozrywkowej, szczególnie audycji radiowych oraz muzyki
disco- polo. W rodzinie tej jest dwójka dzieci- chłopców, jeden chodzi do czwartej klasy szkoły podstawowej, drugi do zerówki. Druga rodzina, to rodzina pięcioosobowa składająca się z dwójki rodziców słuchających głównie muzyki reggae oraz trójki dzieci- jednego chłopca i dwóch dziewcząt. Syn jest najstarszy i
chodzi do 3 klasy szkoły podstawowej, młodsza córka uczęszczająca do przedszkola oraz najmłodsza - czteroletnia. W obu rodzinach muzyka jest częścią codzienności i towarzyszy im w wielu sytuacjach domowych. Jest tłem do wszelkich czynności dnia codziennego. Obserwuje się podśpiewywanie rodziców w
ciągu dnia, szczególnie matek. Ojcowie ograniczają się do włączania ulubionych
utworów podczas jazdy samochodem. W pierwszej rodzinie, gdzie muzyka radiowa przeważa nad muzyką disco- polo dzieci mają styczność z piosenkami
puszczanymi w stacjach radiowych, a tym samym wiedzą co jest w danym momencie aktualne i na topie. Podczas zabaw i zajęć dowolnych starszy syn słucha
własnej muzyki, która jest pomieszaniem wszelakich gatunków muzycznych. Nie
14
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są to jednak hity radiowe, a raczej własne skomponowane piosenki. Młodszy z
synów podśpiewuje najbardziej popularne utwory, które najczęściej puszczane są
w radio, bądź fragmenty wybranych piosenek, nauczonych w przedszkolu. Z
muzyką disco –polo żaden z chłopców nie próbuje mieć większych związków.
Starszy uważa ten gatunek muzyczny za niemodny, a słuchanie którego wiąże się
ze wstydem wśród rówieśników. Młodszy zaś, słysząc bardziej skoczny, rytmiczny i taneczny kawałek, mimowolnie porusza się w jego rytmie. Druga rodzina wrosła całkowicie w kulturę muzyki reggae. Dzieci wyszukują na nośnikach muzycznych rodziców utworów, które są ich ulubionymi piosenkami. Często są to wykonania, które jako ulubione wskazują rodzice. Dzieci rytmicznie
wpasowują się w klimat muzyki reggae, mając zaś trudności w pojmowaniu innej
kultury muzycznej. Nie czują rytmiczności muzyki disco- polo, a muzyka klasyczna całkowicie jest im obca lub wręcz nudna. Rodzina ta przejmuje styl reggae, wprowadzając małe elementy tej kultury do swojej codzienności- w
przedmiotach, na których widnieją kolory żółty, zielony, czerwony, motywach
wyszytych na ubraniach. Jeżdżą na festiwale muzyki reggae. Dzieci w dowolnych zabawach nie wykazują większej aktywności muzycznej, aniżeli ich rówieśnicy. Zajmują się konkretną czynnością bez elementu nucenia, czy podśpiewywania. W codzienności uczą się piosenek wyniesionych ze szkoły czy przedszkola, przedstawiając po przyjściu do domu nauczone utwory rodzicom.
Konkluzje
Dzieci z obu rodzin słuchają przeważnie takiej muzyki, która jest słuchana
przez rodziców. Ulubionymi utworami dzieci zazwyczaj są ulubione utwory rodziców. Być może wynika to z częstotliwości ich słuchania oraz dodatkowo
wspólnego śpiewu całej rodziny. Dzieci często nucą przy zabawach dowolnych
piosenki słyszane w domu, jednak odbywa się to przez ukształtowaniem własnych preferencji muzycznych. Dzieci starsze gustują raczej w tym, co jest modne wśród ich rówieśników. Wymieniają się z nimi doświadczeniami muzycznymi, a za atrakcyjne uważają te piosenki, które znane są wszystkim z kanałów
telewizyjnych oraz stacji radiowych. Dzieci uczęszczające do klas początkowych
mniej nucą, aniżeli dzieci w wieku przedszkolnym. Być może wiąże się to z wielością doświadczeń muzycznych, które mają dzieci w przedszkolu. Muzyka bowiem towarzyszy im przy wielu aktywnościach. W szkole podstawowej zaś muzykowanie schodzi na plan dalszy, ustępując miejsca przede wszystkim edukacji
polonistyczno- matematyczno- przyrodniczej. W Sali przedszkolnej dominują
piosenki, które są nauczane przez nauczycielki przedszkola, nie zaś te, które są
ulubionymi dzieci, wyniesionymi z domu rodzinnego. Jednak przy imprezach
przedszkolnych takich jak choinka czy dzień dziecka, do zabaw tanecznych dzieci, nauczyciele wybierają piosenki powszechnie znane ze stacji radiowych, telewizji i Internetu. Nie pojawiają się piosenki poznane w przedszkolu. Dzieci chętniej wtedy poddają się ekspresji ruchowej. Piosenki przedszkolne połączone są
zazwyczaj z przypisanym ruchem choreograficznym co sprawia, że nie ma miej-
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sca na spontaniczny ruch dziecka. Dzieci łatwiej „wczuwają się” w rytm muzyki
słuchanej w domu, aniżeli jakiejkolwiek innej. Muzykalność dzieci nie zależy
tylko i wyłącznie od jakości kultury muzycznej w domu rodzinnym, ale również
od wielości doświadczeń muzycznych. Muzykalność objawia się nie tylko i wyłącznie w tworzeniu muzyki i jej rytmicznym odbiorze, ale również w umiejętności do jej słuchania.
Streszczenie
W pracy podjęte zostało zagadnienie kultury muzycznej rodziny a gustów
muzycznych dzieci. W części teoretycznej odniesiono się do tematyki powiązania muzyki z intelektem, czy faktycznie odpowiednio dobrana muzyka rozwija
dziecięce umiejętności intelektualne? Odniesiono się do muzycznych doświadczeń młodego człowieka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Zwrócono uwagę na muzykę w mediach. Jaki jest to typ muzyczny oraz czy jest
ona jeszcze muzyką rozwijającą? Wreszcie przechodzi się do muzyki w rodzinie.
Jakie znaczenie ma ona dla preferencji muzycznych dziecka? Czy jest kolebką,
źródłem umuzykalniania dzieci? Następnie bardzo krótko przedstawiono metodologię badań własnych, wyodrębniając metodę oraz cel postępowania badawczego, którym jest zbadanie gustów muzycznych dzieci w odniesieniu do
kultury muzycznej rodziny. Wyjaśniono także wybór przyjętej strategii badawczej. Ostatnią częścią jest opis badań własnych, prowadzonych w dwóch rodzinach o różnych gustach muzycznych i kulturze muzycznej. Całość zwieńczono
konkluzją zgromadzonego materiału badawczego.
Abstract
A culture of music family children's musical likes
The paper addresses the issue of musical culture and musical tastes of the
family children. In the theoretical part, reference is made to the subject of links to
music with the intellect, if appropriately chosen music actually develop children's
intellectual skills? Reference was made to the musical experience of a young man
at the stage of pre-school and early childhood. Attention was drawn to the music
in the media. What is the type of music and that it is still evolving music? Finally, passing to the music in the family. How important is it for the musical preferences of the child? Is there a cradle, a source learning music children? Then,
very briefly present their research methodology, identifying the method and purpose of the examination procedure, which is to explore the musical tastes of
children in relation to the musical culture of the family. It has also been the
choice of the strategy research. The last part is the description of own research,
conducted in two families with different tastes in music and music culture. The
whole was crowned with the conclusion of the gathered material.
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Natalia Radecka-Kitowska (UG)
Wsparcie ze strony rodziny w sytuacji utraty zatrudnienia przez osobę z
niepełnosprawnością
Wstęp
Wsparcie społeczne jako forma niesienia pomocy międzyludzkiej w sytuacji kryzysowej jest znane od dawna. Rodzina jako pierwotna grupa oferująca to
wsparcie również. Utrata pracy w sytuacji niestabilnego rynku zatrudnienia jest
jednym z częstszych kryzysowych zdarzeń w życiu dorosłej osoby. W przypadku
osób marginalizowanych, jakimi są osoby z niepełnosprawnością, skutki utraty
zatrudnienia i wielkość potrzebnego wsparcia ze strony najbliższych jest zdecydowanie większe aniżeli u osób pełnosprawnych znajdujących się w podobnej
sytuacji życiowej. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia znaczenia pomocy
rodziny w sytuacji utraty zatrudnienia. Aby to ukazać wpierw pokrótce zostanie
przedstawiona wsparcie, następnie konsekwencje utraty pracy oraz formy wsparcia oferowane osobie bezrobotnej ze strony rodziny.
1. Wsparcie społeczne
Większość z badaczy definiuje wsparcie społeczne jako „pomoc dostępna
dla jednostki lub grupy w sytuacjach trudnych, stresowych, przełomowych, a
których sami nie są w stanie przezwyciężyć. Ten szczególny sposób i rodzaj pomocy ma służyć mobilizacji sił, potencjału zasobów, po to aby móc radzić sobie
ze swoimi problemami”1. Działanie to może być świadomie lub nieświadomie,
zamierzone lub niezamierzone, profesjonalne lub nieprofesjonalne. Wsparcie
najczęściej przybiera formę interakcji pomiędzy osobą wspomagająca a wspieraną, gdzie wymiana może być zarówno jednostronna jak i obustronna. Relacje te
są dobrowolne i mogą zachodzić na czterech układach ludzkiego życia:
- człowiek - człowiek (mistrz-uczeń, żona-mąż, ja-ty);
- człowiek - grupa (rodzina, stowarzyszenie, organizacje, grupy wsparcia,
środowisko sąsiedzkie, koła zainteresowań);
- człowiek - instytucja (instytucje pomocy i porad prawnych, medycznych,
socjalnych, instytucje usług porządkowych, edukacyjnych, politycznych, gospodarczych);
- człowiek - szersze układy (relacje w wymiarze środowiska okolicznego,
gminy, miasta, dzielnicy, państwa)2.
1

J. Kirenko, Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, Ryki 2002, s. 75
2
S. Kawula, Spirala życzliwości: od wsparcia do samorozwoju [w:] Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia, pod red. E. Kantowicz, Studium Kształcenia
Ustawicznego „Glob”, Olsztyn 1997, s. 13
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Relacje mogą mieć charakter spontaniczny (pomoc doraźna ze strony przyjaciela) lub stały (ustawiczna pomoc ze strony małżonka). Niezbędnym warunkiem wystąpienia interakcji są sieci społeczne czyli struktura społecznych więzów, w których uwikłany jest podmiot i otaczający go świat. W związku z tym
możemy wyróżnić trzy kręgi społecznego zabezpieczenia. Pierwszym są związki
najbardziej trwałe, bliskie od których otrzymujemy największe wsparcie. Są to
małżonkowie, najbliższa rodzina, przyjaciele. Drugi okrąg stanowią związki oferujące znaczne, ale nie zawsze niezawodne wsparcie. Są to koledzy z pracy, ze
szkoły, dalsi krewni. Trzeci i ostatni stanowią związki słabe, z dużą rotacją
członków czyli specjaliści, dalecy krewni.
W zależności od okoliczności i przeżywanych trudności potrzebny jest inny rodzaj wsparcia. W literaturze przedmiotu najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje oraz formy:
- wsparcie emocjonalne, polega na tworzeniu takich relacji między dawcą,
a biorcą, by biorca (osoba niepełnosprawna) uwalniał się od napięć, obaw i
wszelkich negatywnych uczuć, które wiążą się z świadomością utraty kontroli
nad własnym życiem. Można to osiągnąć przez okazanie troski, zrozumienia i
akceptacji, ale równie poprzez zachętę, doping emocjonalny oraz okazywanie
uznania dla choćby najdrobniejszych osiągnięć w rehabilitacji. W efekcie uzyskuje się także podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości;
- wsparcie informacyjne, polega na wymianie informacji, które sprzyjają
lepszemu zrozumieniu sytuacji, dzielenie się doświadczeniami i skutecznymi
sposobami radzenia sobie z problemem poprzez odnoszenie się do przykładów
własnych, bądź bliskich dla osoby niepełnosprawnej. Wyróżnić można porady
prawne oraz medyczne, które szczególnie mogą pomóc samej osobie niepełnosprawnej, jak i jej rodzinie z takimi problemami jak: możliwości podjęcia pracy,
sposoby i miejsca leczenia, informowanie o instytucjach i organizacjach umożliwiających przebieg rehabilitacji oraz wiele innych;
- wsparcie instrumentalne, czyli instruktaż na temat konkretnych sposobów postępowania zarówno w czynnościach samoobsługowych, jak i związanych
z wykonywaniem pracy zarobkowej (wspomagane zatrudnienie poprzez asystenta/trenera/cienia);
- wsparcie rzeczowe (materialne), to wszelkie formy poprawy sytuacji egzystencjalnej przy pomocy świadczeń finansowych – zapomóg, dopłat lub rzeczowych (np. żywienie, leki, schronienie, sprzęt ortopedyczny, komputer) dla
osób potrzebujących. Może wiązać się z pomocą charytatywną i działaniem wolontariuszy;
- wsparcie wartościujące, polega na okazywaniu uczuć uznania, akceptacji
i potwierdzaniu znaczenia i wartości osoby wspomaganej 3.
3

H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła
wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, pod
red. H. Sęk, R. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 18-21.
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Oprócz wyżej wymienionych istnieją inne autorskie mniej lub bardziej
różniące się klasyfikacje. Warto, więc nadmienić następujące rodzaje wsparcia,
funkcjonujące również w przeglądzie literatury:
- wsparcie duchowe, dotyczy raczej sytuacji krytycznych, w których przewlekły ból, cierpienie i nieznośne ograniczenia wymagają odniesień do sfery
duchowości oraz sensu życia. Odnosi się głównie do opieki hospicyjnej4;
- wsparcie oceniające polegające na ocenie działań osobistych oraz dostarczeniu informacji zwrotnej5;
- wsparcie motywujące, którego zadaniem jest zachęcanie do wytrwania w
wysiłkach i trudach zmierzających do rozwiązania problemu6;
- wsparcie w rozwoju, czyli ogólne wyrównywanie szans w zakresie nie
tylko nauki, ale również wypoczynku i wszelakiej aktywności7;
- wsparcie ponaglające, czyli szybkie podawanie gotowych rozwiązań
osobie wspieranej8.
Wyżej wymienione formy mogą być za J. Górniewiczem9 autentyczne, gdy
osoba wspierająca czyni to z pobudek moralnych oraz zakamuflowane gdy osoba
wspiera kogoś w celu jej zaszkodzenia.
Kolejny podział wsparcia opiera się na jego funkcjonalnych właściwościach. Mowa tu o wsparciu otrzymywanym, czyli takim które jednostka faktycznie otrzymuje, które relacjonuje, że otrzymała oraz o wsparciu spostrzeganym
wynikającym z wiedzy i przekonań gdzie i od kogo jakie wsparcie może jednostka otrzymać i oczekiwaniami względem oferowanego wsparcia10. Uzupełnieniem
tych rodzajów wsparcia może być wsparcie niewidzialne, które jest niedostrzegane przez odbiorcę11.

4

S. Kawula, Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej,
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, Nr 1.
5
Z. Jaworska-Obłój, B. Skuza, Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcje w badaniach naukowych, „Przegląd Psychologiczny”, t. XXIX, 1986, nr 3, s. 733-746.
6
H. Sęk, Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu [w:] Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej, pod red. D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch ,
Wydawnictwo ALL, Kraków 1997.
7
Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność — specyfika pomocy społecznej, BPS
Interart, Warszawa 1996
8
J. Witkowska, Stres i wsparcie w środowisku rodzinnym i zawodowym [w:] Rodzina - Rozwój - Praca. Wybrane zagadnienia, pod red. T. Rostowska, J. Rostowski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Łódź 2002.
9
Tamże, J. Kirenko, s. 89.
10
B. Hołdon, Małżeństwo i wsparcie, czyli małżonkowie o różnych cechach osobowości są wstanie sobie udzielić wsparcia?, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 40.
11
Tamże, H. Sęk.
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2. Rodzina jako źródło i obiekt wsparcia społecznego
Rodzina jest naturalnym system wsparcia obok rówieśników, sąsiadów i
bliskich znajomych. To do niej w pierwszej kolejności osoba szukająca pomocy
się uda. Co więcej od najmłodszych lat jest ona oparciem w trakcie sytuacji kryzysowych. W dalszej kolejności jest tzw. instytucjonalny system wsparcia, do
którego zakreśla się szkołę, urzędy, organizacje i inne. Relacje między członkami
rodziny w naturalny sposób tworzą więzi osobowe o silnym ładunku emocjonalnym. Stanowi ona nie tylko źródło wsparcia społecznego, ale również jest jego
obiektem. Poruszając się w kwestiach kryzysu jednego z jej członków, nie może
odejść od całościowego patrzenia na rodzinę. Wszelkie problemy jednostki dotykają i rzutują na funkcjonowanie całej grupy osób z nią emocjonalnie związanych. Szczególnie w sytuacji, gdzie wewnętrzna samopomoc może potęgować
trudności wynikające z wyczerpania sił. Jeżeli wsparcie ze strony członków rodziny jest chwilowe i jednostkowe poprzez np. stworzenie sytuacji do rozmowy,
zasoby siły rodziny będą wystarczające. Niekiedy jednak sytuacja wymaga przeorganizowania ról członków domu, jak w przypadku długotrwałego bezrobocia
jednego z partnerów, i wtedy może to grozić nawet rozpadem więzi. W tego typu
sytuacjach zewnętrzne wsparcie np. innych rodzin może przywrócić utraconą
równowagę. „(...) nie każda rodzina ujawnia podstawy traktowania jej jako zarówno obiekt, a także źródło wsparcia. Pomoc bowiem zawsze jest potrzebna i
nie zawsze też możliwa. Jeżeli rodzina dysponuje siłą wewnętrzną gwarantującą
powrót do normalności i zdolności do samodzielnego przezwyciężenia trudności
świadczona pomoc traci swój głęboko ludzki sens”12. Każda rodzina jest inna
więc w zależności jakie są jej pokłady siły takie wsparcie będzie zarówno oferować, jak i oczekiwać.
Rodzina jest źródłem różnego typu wsparcia. Jest to zarówno wsparcie
emocjonalne, informacyjne, wartościujące, materialne czy inne. Na podstawie
badań respondentów G. Filipiak można wywnioskować, że najbardziej oczekuje
się od rodziny w sytuacji kryzysowej wsparcia emocjonalnego (69,2%), towarzyskiego (62,2%) oraz opiekuńczego (48,9%); najmniej wsparcia materialnego
(33,8 %) oraz kontrolnego (26,0%)13. Z kolei na podstawie badań E. Rutkowiak14
wynika, że rodzice znajdujący się w sytuacji problemowej, jaką jest z całą pewnością wychowywanie dziecka niepełnosprawnego, odczuwają deficyty wsparcia. Najwyżej oceniane jest wsparcie emocjonalne oraz informacyjne: regularnie
otrzymuje je ok. 15% respondentów w/w badań. Wsparcie emocjonalne, którego
doświadczają rodzice ma głównie charakter sporadyczny, chyba że jest dostar12

A. W. Janke, Rodzina jako źródło wsparcia społecznego [w:] Wsparcie społeczne
w różnych układach ludzkiego życia, pod red. E. Kantowicz, Studium Kształcenia Ustawicznego „Glob”, Olsztyn 1999, s. 39.
13
G. Filipiak, Funkcja wsparcia społecznego w rodzinie, „Rocznik Socjologii Rodzinny” XI, Poznań 1999, s. 134.
14
E. Rutkowiak, Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,
„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” Nr III/2012(4), s. 39-52.
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czane od najbliższych, wtedy jest systematyczne. Wsparcie informacyjne ma
także charakter doraźny wtedy kiedy dostarczane jest od specjalistów, gdy od
rodziny jest otrzymywane systematycznie. Źródłami wsparcia materialnego są
także w największym wymiarze rodziny. Respondenci wskazują również na pomoc, udzielaną im w tym zakresie przez instytucje administracji państwowej i
samorządowej. Ostatnim badanym typem wsparcia było wsparcie instrumentalne,
które jest formą pomocy udzielaną respondentom w najmniejszym wymiarze.
3. Rodzina i praca
Te dwa obszary dla większości osób dorosłych są głównymi strefami aktywności. Co więcej oba środowisko mają na siebie wpływ. W sytuacji gdy systemy pozostają w sprzeczności, dochodzi do konfliktu. Sprzyja temu charakter
wykonywanej pracy, model rodziny, faza rozwoju rodziny, osobiste zaangażowanie w pracę oraz płeć. Z uwagi na największy udział kobiet w wychowywaniu
dzieci są one najbardziej narażone na konflikt ról żony, matki i pracownika. Jednocześnie radzą sobie w tej sytuacji lepiej niż mężczyźni. Jest to spowodowane
zarówno większymi zdolnościami w „żonglowaniu obowiązków” jak również
generalnie nadawaniu mniejszemu znaczeniu pracy od mężczyzn. Struktura rodziny w tej konfiguracji również pełni znaczącą rolę. W rodzinach tradycyjnych,
gdy tylko mężczyzna pracuje zawodowo, a żona zajmuje się domem jest najmniej możliwości wejścia w konflikt tych dwóch obszarów. Najbardziej narażone są rodziny w której oboje małżonkowie pracuje oraz posiadają potomstwo,
gdyż każda ze stron godzi obowiązki z kilku obszarów. Gdy któryś z nich zachodzi na inny, automatycznie wpływa to na całe pożycie rodziny. Charakter wykonywanej pracy również wpływa na pożycie rodziny. „Wśród cech środowiska
zawodowego wpływających na nasilenie procesów przenoszenia stresu należy
wymienić m.in. bardziej stresogenny charakter wykonywanie pracy, niejasne
granice między środowiskiem rodzinnym i zawodowym (np. w przypadku prowadzenia rodzinnego interesu” czy wykonywania pracy zawodowej w miejscu
zamieszkania) a także wysoki prestiż związanych na ogół z większym zaangażowaniem w życie zawodowe”15.
Konsekwencjami przenoszenia stresów z jednego obszaru na drugi są objawy: zmęczenia, zdenerwowania, niepokoju, rozdrażnienia, niedostępność emocjonalna jak i agresja wobec członków rodziny czy też obniżona motywacja do
działania. Wszystkie te objawy mogą działać niekorzystnie na familię oraz nasilać się wraz z wagą sytuacji stresogennej.
Utrata pracy przez jednego z członków rodziny jest jedną z bardziej stresujących i konfliktowych sytuacji w jej życiu. Co za tym idzie niesie za sobą liczne
konsekwencje. Na poziomie społecznym jest to dezintegracja rodziny, wzrost
liczby konfliktów zarówno w rodzinie jak i jej najbliższym otoczeniu. Na poziomie indywidualnym osoba która utraciła zatrudnienie przejawia uczucia bezrad15

Tamże, J. Witkowska, s. 154.
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ności, rozgoryczenia oraz traci wiarę we własne możliwości. Bez wątpienia utrata pracy jest jednym z krytycznych wydarzeń w życiu dorosłej osoby wymagających różnego typu wsparcia. Rodzina jako pierwsza udziela tej pomocy. Utrata
pracy w tym przypadku nie tylko rzutuje na funkcjonowanie osoby której problem bezpośrednio dotyka, ale również jej najbliższego otoczenia. Ograniczenie
możliwości materialnego zabezpieczenia rodziny prowadzi do zmniejszenia
stopnia zaspokajania poszczególnych potrzeb całej grypy co staje się źródłem
konfliktów między małżonkami. W przypadku utraty pracy zawodowej przez
mężczyznę, przechodzi on z pozycji żywiciela domu na dalszy plan tracąc jednocześnie autorytet. Kobieta nadmiarem obowiązków i przejętą rolą chlebodawcy
czuje się zbyt obciążona. W takiej sytuacji narastają konflikty między małżonkami, które mogą doprowadzić do rozbicia rodziny. Napięcie i atmosfera niepokoju nie stwarza poczucia bezpieczeństwa również dzieciom i nie sprzyja rozwojowi cech społecznie pożądanych. Pogarszają się kontakty rodziców z dziećmi, w
których pojawia się większe zniecierpliwienie ze strony rodziców, więcej napięć
i pretensji, a nawet agresja16.
4. Wsparcie rodziny w przypadku utraty pracy
Członkowie rodziny w przypadku utraty pracy przez jednego z ich członków jako pierwsi udzielają wsparcia. „Ważna w czasie bezrobocia jest obecność
istotnych dla podmiotu osób, ponieważ z relacji z nimi podmiot może czerpać
potrzebne informacje, wiedzę, korzystać z ich doświadczenia lub rad. Znaczący
inni są dla podmiotu przede wszystkim ważnym źródłem czerpania otuchy, podnoszenia samooceny oraz wiary we własne siły”17. Wsparcie emocjonalne bo o
nim tu mowa jest otrzymywane w pierwszej kolejności. Jego dostarczycielami są
głównie współmałżonkowie. Kobiety zdecydowanie więcej wsparcia oferuję
mężom niż same od nich otrzymują w podobnej sytuacji. Czerpią je zatem z innych źródeł. Co więcej częściej i chętniej proszą o wsparcie od mężczyzn w
trudnych sytuacjach życiowych. Stereotypowy obraz mężczyzny jako głowy
domu, samca który nie powinien okazywać słabości często nie pozwala bezrobotnemu prosić najbliższych o jakąkolwiek pomoc. Przez co ogranicza mężczyzn
do otrzymywania wsparcie jedynie w małżeństwie. Od najbliższych osoby wspierane oczekują akceptacji, chęci wysłuchania ich trosk, ale również dobrego słowa
i rady.
Nie zawsze jednak rodzina jest chętna do oferowania wsparcia. Jak pokazują badania K. Śliberskiej w niektórych życiorysach badanych bezrobotnych
były sytuacje kiedy najbliższa rodzina odwracała się od nich w sytuacji utraty
zatrudnienia. „Osoba, tracąc pracę, nie może liczyć na pomoc rodziny. Najbliżsi
odwracają się wręcz od niej.(…) Powoduje to dysonans pomiędzy dotychczaso16

H. Marzec, Sytuacja dziecka w rodzinie bezrobotnej, „Problemy rodziny” Nr 4 1999.
K. Ślebarska, Rola wsparcia społecznego w szukaniu zatrudnienia, „Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne” 2008, t.41, z.1, s. 181.
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wym spostrzeganiem siebie jako gospodarza, głowy domu czy głównego żywiciela rodziny. Informacje płynące ze strony rodziny, te werbalne, jak również
wyrażające się w sposobie zachowania utwierdzają tylko daną jednostkę w poczuciu własnej marności i zbędności. Bezrobotny czuje się niepotrzebny i odtrącony. (…) Z jednej strony osoba ma poczucie krzywdy z powodu utraty pracy, a
przede wszystkim z powodu sposobu postępowania najbliższych. Z drugiej natomiast strony ma świadomość, że zawiodła wszystkich”18.
W dobie wolnego rynku osoby niepełnosprawne pełnią na równych prawach role pracownika. I są też tak samo narażone na utratę pracy. W przypadku
tej grupy osób bardziej dotkliwsze są jednak tego skutki. Rodzina, która od najmłodszych lat wspiera osobę niepełnosprawną na wszelkich możliwych płaszczyznach jest szczególnie istotna w sytuacji kryzysowej. Tym bardziej, że „cała
rodzina jest uwikłana w problem niepełnosprawności i dotknięta jest nią we
wszystkich funkcjach, we wszystkich wymiarach swej egzystencji i w codziennym życiu”19. Rodzina musi pomóc niepełnosprawnej osobie, która utraciła pracę
przezwyciężyć lęki i kompleksy wynikające ze swojej niepełnosprawności. Poradzić sobie na nowo z marginalizacją społeczną i znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Mimo to rodziny jak wskazują badania K. Piotrowskiego uzależniają oferowane wsparcie od wieku osoby niepełnosprawnej. Im starsze osoby tym mniej
ilościowo i jakościowo otrzymują wsparcia od bliskich im osób. Panuje większe
przyzwolenie na to aby osoby młode traciły zatrudnienie i były na utrzymaniu
rodziny niż osoby po 40 roku życia, która według społecznych norm „powinny”
mieć zatrudnienie. „Wydaje się, że osoby niepełnosprawne, które znajdują się w
gorszej sytuacji (nie mają pracy, mają więcej problemów zdrowotnych) nieco
paradoksalnie mogą w mniejszym stopniu liczyć na pomoc najbliższych niż osoby będące w lepszym położeniu”20. Nic więc dziwnego, że w sytuacji gdy rodzina nie oferuje potrzebnego wsparcia osoba niepełnosprawna udaje się do instytucji pomocowych. Taki stan rzeczy można doszukiwać się w społecznej aprobacie
w oferowaniu wsparcia przez instytucje pomocy społecznej. Niepełnosprawni
stają się swoistym niewolnikiem wsparcia. Potęguje ten stan rzeczy oczekiwania
również samej rodziny względem systemu pomocy. „Wzorzec myślenia rodziców jest wewnętrznie sprzeczny- z jednej strony zaprzecza istnienia jakichkol-
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rodzin z osobami niepełnosprawnymi [w:] Badania nad niepełnosprawnością w Polsce
1993, pod red. A. Ostrowska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1994, s. 34
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K. Piotrkowski, Instytucje czy bliscy? Wsparcie społeczne a zagrożenie marginalizacją osób z ograniczeniem sprawności [w:] Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności i ich otoczenia. Wyniki badań, pod red. A. Brzezińska, J. Pluta, P. Rycielski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 43.
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wiek różnic, z drugiej strony akcentuje prawo do specjalnego wsparcia, które
właśnie się należy w powodu tej różnicy”21.
Reasumując osoby niepełnosprawne, które utraciły zatrudnienie muszą
zmierzyć się nie tylko z typowymi trudnościami osoby bezrobotnej, ale również z
własną niepełnosprawnością i jej konsekwencjami. Rodzina mimo uwikłania w
problem nie zawsze tej pomocy dostarcza, wręcz liczy na pomoc instytucji tym
samym odbierając sobie status pierwotnego systemu wsparcia.
Streszczenie
Artykuł jest próbą przedstawienia zagadnienia wsparcia społecznego oferowanego przez rodzinę w sytuacji utraty zatrudnienia jednego z jej członków.
Przedstawione są występujące w literaturze przedmiotu rodzaje wsparcia oraz
konfiguracje układów w jakim może występować. Następnie scharakteryzowana
jest rodzina jako naturalny system wsparcia na płaszczyźnie praca-dom. Na końcu ukazane są konsekwencje utraty zatrudnienia również przez osobę niepełnosprawną.
Abstract
Family support in a situation of losing a job by a person with a disability
This article is an attempt to present issues of social support offered by
family in situation of loss of employment of one of its members. Author presents
types of support and configurations of systems in which it can occur. Then the
family is characterized as a natural support system on the plane work-home At
the end are shown the consequences of the loss of employment also by a person
with a disability.
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Katarzyna Przysiwek (UJK)
Rodzice i dzieci w cyklu powieściowym Anny Onichimowskiej
Wstęp
Próbą zdefiniowania pojęcia „rodzina” zajmuje się nie tylko socjologia,
ale również psychologia, pedagogika i inne dziedziny nauki. Najczęściej termin
ten jest określany jako najstarsza i najpowszechniejsza forma życia społecznego,
która odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu każdego z nas. W tradycyjnym
rozumieniu rodzinę tworzą połączeni związkiem małżeńskim kobieta i mężczyzna oraz ich dzieci1. W szerszym znaczeniu rodziną można nazwać również dalszych krewnych, między innymi wujostwo, dziadków, kuzynów będących spokrewnionymi z każdym z małżonków. Często rodzina określana jest mianem
„podstawowej komórki społecznej” co podkreśla jej rolę w budowaniu każdej
zbiorowości obywatelskiej.
Z przytoczonych definicji rodziny wynika również jej podstawowy podział. Ze względu na liczbę członków możemy wyróżnić model rodziny nuklearnej, inaczej określanej mianem dwupokoleniowej. Jest to typ, w który dominuje
w nowoczesnych społeczeństwach. Tego rodzaju rodziny składają się wyłącznie
z rodziców i ich potomstwa. Przeciwieństwem tego modelu jest rodzina wielopokoleniowa , nazywana również tradycyjną. Jej członkami są nie tylko osoby
wchodzące w skład modelu nuklearnego, ale również dziadkowie i pradziadkowie. Taki typ charakterystyczny jest dla cywilizacji słabo rozwiniętych.
Bez względu na sposób w jaki podstawowa komórka społeczna zostanie
skategoryzowana, oraz ilu liczy członków, każda pełni określone zadania. Podstawowymi funkcjami rodziny są między innymi: prokreacyjna (wydawanie na
świat potomstwa), ekonomiczna (zaspokajanie potrzeb materialnych jej członków), opiekuńczo- zabezpieczająca (polega na opiece nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi) oraz funkcja kulturowa ( polegająca na przekazywaniu młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego).
Przytoczone powyżej funkcje stanowią kluczowe elementy współżycia w
każdej rodzinie. Jednak wiele czynników wpływa obecnie na kryzys współczesnych rodzin oraz zanik ich podstawowych zadań w tradycyjnym rozumieniu.
Analizując przyczyny takiego stanu rzeczy warto spojrzeć na rodzinę pod kątem
społecznym. Rosnąca liczba rozwodów, będąca częstokroć wynikiem zdrad małżeńskich, zaniku więzi pomiędzy kobietą a mężczyzna oraz nasileniem się zjawisk patologicznych (miedzy innymi alkoholizmu i przemocy), pozbawia rodzinę podstawowego elementu jakim jest związek małżeński i wiążące się z nim
wzajemne zobowiązania współmałżonków. Zatem kryzys rodziny wynika głów1

Słownik Języka Polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992, tom III, s. 67.
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nie z kryzysu instytucji małżeństwa. Istotny jest tutaj również spadek liczby zawieranych małżeństw związany z duża popularnością związków nieformalnych.
Szczególnie ludzie młodzi, kładący nacisk na karierę zawodową oraz rozwój
osobisty decydują się na tego typu związki, chcąc zachować swobodę i niezależność. Często zdarza się również, iż niechęć do małżeństwa wynika z traumatycznych przeżyć dzieciństwa, które maja wpływ na późniejsze postrzeganie i kształtowanie stosunków partnerskich w dorosłym życiu. Zatem osoby pochodzące z
rodzin patologicznych, dotkniętych problemami uzależnieni bądź przemocą, a
także dzieci z rodzin rozbitych, które były niejednokrotnie światkami kłótni i łez
rodziców, w dorosłym życiu mogą unikać zawierania związków małżeńskich.
Ma to ogromny wpływ również na spadek dzietności. Przyczyny tego zjawiska są
złożone, jedna z nich są przemiany społeczno obyczajowe, między innymi postępująca emancypacja kobiet, które chcą realizować się nie tylko w rodzinie jako
matki, ale również zawodowo.
Zainteresowanie kwestiami związanymi z domem, rodziną i jej funkcjami
oraz ich oddziaływaniem na człowieka, jego rozwój oraz motywy postępowania
na późniejszych etapach, wzrasta zazwyczaj w sytuacjach społecznego nieładu,
destabilizacji i zmian w ugruntowanym systemie wartości2.
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku w świadomości Polaków zapisały się bardzo ważnymi zmianami zachodzącymi w życiu politycznym, społecznym,
oraz obyczajowym. Miały one wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania życia człowieka, począwszy od jego publicznej działalności zawodowej i społecznej, a skończywszy
na prywatnym życiu rodzinnym. I właśnie na rodzinę, jak się wydaje, najbardziej oddziaływały wspomniane przeobrażenia3.
Problemy z jakimi każda jednostka zmaga się w rodzinie dotyczą sfery nie
tylko osobistej, ale również społecznej, a także w pewnym sensie politycznej.
Wyniesione z grona domowego modele zachowań i wzorce życiowe, takie jak
obraz matki, ojca oraz relacje między nimi, wpływają na realizowane przez dzieci wzorce życia narodowego czy państwowego. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna kształtuje zatem przyszłych obywateli, potrafiących mądrze
żyć4. Rodzina każdemu kojarzy się z miłością, ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa. Przez większość społeczeństwa jest ona postrzegana jako jedna z podstawowych wartości, która odgrywa główną rolę w naszym życiu oraz kształtuje
postawy i charakter swoich członków.
Literatura nie pozostaje obojętna wobec wartości jaką jest rodzina. Temat
ten daje olbrzymie możliwości pisarzom, którzy tworzą kreacje często bardzo
2

J. Szcześniak., Dom, rodzina i przemiany obyczajowe w prozie dla młodzieży, [w:]
Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1980, pod red. Krystyny Heskiej- Kwaśniewicz,
Katowice 2008, s. 99.
3
Tamże, s. 100.
4
B. Pytlos., Rodzina i szkoła w wybranych utworach dla dzieci, [w:] Literatura dla
dzieci i młodzieży po roku 1980, pod red. Krystyny Heskiej- Kwaśniewicz, Katowice
2008, s. 73.
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różnorodne. Sposób przedstawiania bohaterów, ich zachowania i panujące relacje
mają niejednokrotnie odzwierciedlenie w osobistych przeżyciach autora5. Literatura drugiej polowy XX wieku porusza aktualne problemy społeczne, również te
dotyczące kryzysu rodziny. Szczególnie często obraz rodziny pojawia się na kartach książek adresowanych do młodego odbiorcy. W tego typu prozie relacje
rodzinne zajmują niezwykle istotne miejsce. Dla młodzieży w okresie adolescencji dom rodzinny staje się miejscem najważniejszym, w którym często kształtują
oni samych siebie, rozwijają się, jak również przeżywają problemy i konflikty.
Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym dochodzi do ugruntowania się
charakteru młodych ludzi. Literacki obraz rodziny prezentowany jest szczególnie
często w powieści dla dziewcząt.
Ten typ powieści wykształcił się z romansu sentymentalnego, dydaktycznego oraz z powiastki dydaktyczno- moralizatorskiej. Początkowy okres krystalizowania się tej formy gatunkowej przypada na pierwszą połowę XIX wieku.
Głównym wyznacznikiem powieści dla dziewcząt, inaczej zwanej powieścią dla
dorastających panienek lub powieścią pensjonarską, jest dziewczęcy adresat. W
roli głównej bohaterki najczęściej występuje dziewczynka w wieku dorastania.
W swojej początkowej fazie rozwoju ten typ prozy przesycony był problematyką
obyczajową i moralną, prostym dydaktyzmem, operował nieskomplikowanymi
schematami fabularnymi oraz optymistycznym zakończeniem6.
Jak każda odmiana prozy na przestrzeni lat również powieść pensjonarska
przeszła różnego rodzaju przeobrażenia, wchłonęła rozmaite motywy, przyswoiła
nowe konwencje, znacznie poszerzyła grono adresatek. Autorki tego typu powieści odeszły od prostych moralizatorskich opowieści, przedstawiających świat w
wersji uładzonej i delikatnej, a zaczęły czerpać nie tylko z literatury popularnej,
ale również powieści dla kobiet.
Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły znaczny rozwój powieści
dla dziewcząt nie tylko pod względem ilościowym, ale również tematycznym.
Pisarze zaczęli poruszać problemy dotyczące współczesnego młodego pokolenia.
Przełamywano tematy tabu i zupełnie zmienił się proponowany model bohaterek.
Formalne ramy gatunku uległy dalszemu rozluźnieniu i jeszcze bardziej zatarła
się granicy pomiędzy powieścią dla dziewcząt a powieścią dla kobiet. W związku
z tym, w tego rodzaju prozie, obserwujemy tendencje do poruszania tematów,
które niejako wprowadzają młodego czytelnika w trudne życie świata dorosłych.
W założeniu autorów ma być to swojego rodzaju forma przygotowania młodych
czytelniczek do niełatwego życia oraz przeżywania dramatów, które niejednokrotnie mogą stać się ich udziałem. Są to książki ujawniające część gorzkiej
prawdy o kryzysie współczesnej rodziny, mówiące o trudnościach w zaakceptowaniu rozwodów rodziców oraz ich nowych życiowych partnerów, o obojętności
5

Tamże, s. 74.
Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. G. Leszczyński, B. Tylicka, Wrocław 2003, s.310.
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dorosłych na problemy dzieci. Najwięcej kontrowersji w powieściach dla dziewcząt wywołuje tendencja do całkowitego zrywania z tradycją ulepszania świata,
ujawniania nieraz bardzo gorzkiej prawdy o życiu oraz poruszania tematów traktowanych do tej pory jako tabu. Dlatego też w dzisiejszej powieści adresowanej
do młodej czytelniczki coraz częściej mamy do czynienia z bohaterkami borykającymi się z problemami bliskimi odbiorcy. Postaci literackie przeżywają rozmaite klęski, często jest to wykluczenie z rodziny, molestowanie seksualne, prostytucja, narkomania, przemoc, również przemoc w Internecie7.
Jedną z najbardziej popularnych polskich autorek powieści dla dziewcząt
jest Anna Onichimowska. Pisarka zajmuje się nie tylko proza, ale również poezją
oraz utworami dramatycznymi dla młodzieży. Jest także autorką słuchowisk radiowych. Anna Onichimowska urodziła się w 1952 roku w Warszawie, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia polska. Początkowo pracowała ona jako redaktor w wydawnictwach książkowych dla dzieci. W
1976 roku zadebiutowała jako poetka na łamach kilku pism, między innymi
„Kultury”. Jej pierwsze wiersze adresowe były do dorosłych, wkrótce jednak
ukazał się tomik poetycki pod tytułem „Gdybym miał konia”, w którym znalazły
się utwory dla młodszych czytelników. Od początku swojej kariery pisarskiej
Anna Onichimowska przywiązywała niezwykłą wagę do ilustracji zamieszczonych w jej książkach. Współpracowała z wieloma wybitnymi grafikami takimi
jak: Janusz Stanny, Małgorzata Bieńkowska, Bohdan Butenko, Maria Ekier, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Joanna Sedlaczek. Szczególną formą działalności literackiej autorki są krótkie opowiadania dla najmłodszych, między innymi „Najwyższa góra świata”, które zostało wpisane na Listę Honorową imienia Hansa Christiana Andersena oraz opowiadanie „Dobry potwór nie jest zły”, nagrodzone w
1997 roku Nagrodą Literacka imienia Kornela Makuszyńskiego 8.
Onichimowska podejmuje tu problemy świata dziecięcego: miłość trudne
wybory, pokonywanie własnych słabości. Opisuje świat z perspektywy małego
bohatera, jednocześnie skłaniając do refleksji czytelników i ich rodziców, unika
moralizatorstwa i bezpośredniego dydaktyzmu. Wszystkie te elementy sprawiają,
że autorka nieustannie cieszy uznaniem krytyków oraz popularnością wśród odbiorców9.
Anna Onichimowska była również współzałożycielką i dyrektorem Fundacji „Świat dziecka”. W latach 1995- 2003 pełniła funkcję prezesa w Polskiej
Sekcji IBBY. Jest również jedną z pomysłodawczyń międzywydawniczego konkursu na „Dziecięcy Bestseller Roku", gdzie dwa zespoły jurorów - dorosłe i
dziecięce - rozdają Duże i Małe Dongi10.

7
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W swojej twórczości Anna Onichimowska nie zapomniała również o młodzieży. Jednymi z najpopularniejszych jej książek jest adresowany do czytelników w okresie dorastania cykl składający się z trzech pozycji: „Samotne wyspy i
storczyk”, „Żegnaj na zawsze” oraz „Trudne powroty”. Powieści zostały wydane
kolejno w latach 1994, 1996 i 1997. Każdą z części cyklu łączą postaci głównych
bohaterów. Narratorami w powieściach są młodzi ludzie stojący u progu dorosłości. W książce otwierającej cykl, zatytułowanej „Samotne wyspy i storczyk”,
poznajemy dziewiętnastoletniego Maćka, który marzy o tym aby dostać się na
studia na Akademię Sztuk pięknych. W „Żegnaj na zawsze” narratorką jest
dziewczyna Maćka- początkująca modelka - Ewa. Ostatnia część zatytułowana
„trudne powroty” przedstawia świat z punktu widzenia Grześka, zwanego przez
wszystkich Grubym. Gruby jest bratem Ewy.
Czytelnik zatem może poznać świat przedstawiony z różnych perspektyw, widziany oczyma trzech różnych bohaterów. Również pod katem prezentowanych modeli rodziny cykl powieści Anny Onichimoskiej jest niezwykle interesujący.
Onichimowska, ukazując relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi, stara się
wydobywać te problemy, które czasami bywają kłopotliwe[…]. Kreacje rodziców
w utworach są pogłębione psychologicznie. Młody czytelnik uczy się, że ani życie,
ani miłość, nawet wśród najbliższych, nie są łatwe.[…] Autorka stawia dziecko w
kontaktach z rodzicami przed trudnymi decyzjami. Nie stosuje taryfy ulgowej
wobec dzieci ani wobec rodziców i ich wyborów. Obnaża jednak cała bezbronność dziecka przeciwstawia ją nieodpowiedzialności rodziców, ich postawom
egoistycznym. Onichimowska zwraca uwagę na rolę ojca w rodzinie. Trudno
pogodzić się z jego brakiem. Prawda książek dla najmłodszych brzmi dość radykalnie: w rodzinie każdy ma swoja rolę do odegrania11.
Pierwsza część cyklu - „Samotne wyspy i storczyk”, przedstawia dwie kontrastujące ze sobą rodziny. Obie łączy postać głównego bohatera Maćka. Jego rodzice są
rozwiedzieni i każde z nich na swój sposób próbuje ułożyć sobie życie.
Na szczególna uwagę zasługuje postać matki Maćka – Irenki. Kobieta jest
niezwykle atrakcyjna i zadbana. W związku z tym często zmienia partnerów i
angażuje się w romanse. Jej stosunek do dorastającego syna opiera się na uznaniu, że chłopiec jest już dorosły i powinien sam dbać o swoje sprawy. Zaradność
Maćka utwierdza matkę w przekonaniu, że ma rację. Taka sytuacja doprowadza
do chłodu emocjonalnego. Podstawową kategorią szanowaną w domu rodzinnym
narratora, pierwszej części cyklu, jest prywatność. Irenka żyje osobnym życiem
nie ingerując w żaden sposób w sprawy syna. Nastolatek traktowany jak partner i
na równi może właściwie robić co chce. Jednak nie uszczęśliwia to chłopca, który czuje się samotny i zbędny w domu matki. Próbując zwróć na siebie uwagę
Maciek powtarza w pewnym sensie schemat jej zachowania. Jego głównym zajęciem jest uwodzenie i wykorzystywanie coraz większej liczby dziewcząt, stało
się to dla bohatera pewnego rodzaju hobby.
11
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Maciek poszukuje emocjonalnego i psychicznego ciepła, którego nie może
znaleźć w osobie matki. Irenka to prawdziwą „kobietą wyzwoloną”. W kreacji tej
postaci uderzające jest również to jak bardzo kobieta próbuje oszukać czas. Jej
koleżeński sposób traktowania syna, ma jej pomoc poczuć się młodziej i bardziej
atrakcyjnie. Irenka wprawdzie jest matką, jednak nie pozwala się tak nazywać.
Zwracanie się po imieniu pogłębia przepaść i zamiast ocieplać relację pomiędzy
matką a synem wprowadza do niej jeszcze więcej chłodu i obojętności.
Matka. Ciekawe, czy tym razem coś powie, czy swoim zwyczajem będzie
udawała, że jest ponad to i że nic ją nie obchodzi. Chociaż coraz częściej wydawało mi się, że ona niczego nie musi udawać... Właściwie, dlaczego mi to przeszkadza, zastanawiałem się, walcząc na papierze z ostatnią nogą krzesła, która
wciąż wyrastała zupełnie nie tam, skąd powinna. Przecież to takie wygodne...
Wszyscy mi jej zazdrościli. Tego, że wygląda i ubiera się jak nastolatka, że daje
mi tyle luzu i traktuje jak kolegę. No i tego, że jesteśmy po imieniu.Nie miałem
wątpliwości co do motywów postępowania mojej matki. Przepraszam, nie matki,
Ireny, bo tak ma na imię. Nawet w myślach powinienem tak ją nazywać, żeby
czasami się nie pomylić i nie wymówić słowa „mama" głośno. Byłoby to niewybaczalne. Dodałoby jej lat, które tak skutecznie ukrywała.
Czasami chodziliśmy razem do teatru i na wystawy. Nie była nudna, musiałem przyznać, że zawsze miała coś niebanalnego do powiedzenia. Ale peszyły
mnie spojrzenia mężczyzn, które przyciągała i jej starannie wymanicurowana
dłoń, ściskająca mnie pod rękę. Chciała uchodzić za moją dziewczynę, to pewne,
chociaż nigdy by się do tego nie przyznała. […]
— Chciałabym z tobą porozmawiać... — zaczęła niepewnie.
Jest speszona, zauważyłem ze zdumieniem. Udało mi się czymś ją speszyć.
To prawdziwy sukces, naprawdę. […] Ona jest naprawdę przejęta, pomyślałem z
radością. Przejęta czymś, co mnie dotyczy...
— Nie martw się... — w ostatniej chwili powstrzymałem się, aby nie dodać
„mamo".[…] - Ta dziewczyna... To nic poważnego...
— Ach, ty o tym... — wzruszyła ramionami. — Jesteś już pełnoletni, nie
zamierzam się wtrącać w twoje sprawy.[…]
— No właśnie, o tym mówię — rzuciłem szybko. Nie zamierzasz się wtrącać. Jestem już dorosły. Jeśli tak, zaraz zobaczymy... — Nie wiedziałem, że wrócisz — powtórzyłem. — Następnym razem będę dziewczyny zapraszał tylko do
mojego pokoju.
Byłem celowo zjadliwy i ironiczny. Chciałem ją sprowokować. Chciałem, żeby
na mnie wrzasnęła, żeby się zachowała jak każda inna matka, żeby palnęła mi kazanie,
nawet... nawet, żeby mnie uderzyła.„Czekasz na coś takiego od niepamiętnych czasów", przypomniał mi Głos. „I jakoś do tej pory się nie doczekałeś". „Musi to teraz
zrobić", odwarknąłem. „Zrobisz to, Irenko, nie wolno ci tego puścić płazem". Ale ona
tylko popatrzyła na mnie z czymś w rodzaju rozbawienia[…]12
12
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Szczególnym momentem w życiu tej dosyć specyficznej rodziny jest
chwila kiedy okazuje się, ze „matka- nie matka” zaszła w ciążę. Maciek początkowo jest zszokowany tą informacja. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że Irenka nie chce przyznać się synowi kto jest ojcem jej dziecka, twierdzi że będzie
wychowywać je sama. Początkowe zdziwienie nastolatka z czasem przeradza się
w niezwykłą troskę. Narrator w postaci mającego się narodzić dziecka upatruje
szansę dla siebie. Od początku jest przekonany, że będzie miał brata. Pragnie z
młodszym rodzeństwem zbudować więź opartą na szczerości i zaufaniu. Jest to
dla niego okazja na to, żeby mieć w życiu bliska osobę. W późniejszych częściach cyklu czytelnik może dowiedzieć się, że Maciek rzeczywiście doczekał się
brata, którego pokochał, otoczył opieka i troską.
Bark możliwości porozumienia się z matką sprawia, że Maciek szuka rodzinnego ciepła w domu ojca. Po rozwodzie ojciec wyjechał za granicę i tam
związał się z inna kobietą. Ten model rodziny kontrastuje z chłodem Irenki. Nowa żona ojca Maćka jest rodowitą Włoszką, wesoła kobietą, która zajmuje się
domem i dobrze gotuje. Doskonałą okazją do poznania nowej rodziny ojca staje
się dla bohatera zaproszenie na wakacje do Włoch. Mieszkająca w Pompei rodzina opiera się na tradycyjnym schemacie nuklearnym. Bohater początkowo nie
czuje się swobodnie w radosnej atmosferze Włoskiego domu, szybko jednak
docenia rodzinny klimat. Wakacje w Włoszech pozwalają również narratorowi
inaczej spojrzeć na swoje relacje z matką mieszkającą w Polsce. Maciek dostrzega kontrast i zaczyna marzyc o tym, aby stać się członkiem takiej rodziny. Jednak żal jaki pozostał w chłopcu po rozstaniu rodziców uniemożliwia mu nawiązanie odpowiednich z stosunków z ojcem i jego nową rodziną. Maciek, patrząc
na córeczkę ojca z drugiego małżeństwa, czuje zazdrość i złość. Nie rozumie
dlaczego jego rodzice nie potrafili zapewnić mu szczęśliwego dzieciństwa.
— Chodź, jedziemy... Nie mogę się doczekać, aż pokażę cię Rosie. To ładnie z jego strony, że nie powiedział „aż pokażę ci Rosę"...Choćby tak naprawdę
myślał. Wolałbym być z nim sam. Spokojnie porozmawiać. Przyjrzeć się sobie
nawzajem. Ale nie chciałem mu tego mówić. Tak się palił, żeby zawieźć mnie do
domu. Swojego domu. Znów wróciły wspomnienia. Jak się ze mną kiedyś żegnał.
Pierwsze miesiące pełnej niedowierzania samotności. Bo absolutnie samotny
poczułem się dopiero, kiedy wyjechał. Nie opuszczająca mnie nadzieja, że to
chwilowe, że wróci. A potem gniew. I bunt. Przez lata.[…]
Jeszcze nie zdążyliśmy wjechać do garażu, jak przed dom wybiegła pulchna ciemna kobieta. Za nią dreptała śmieszna dziewczynka. Ojciec powiedział coś
po włosku, a kobieta uśmiechnęła się szeroko i pomachała do mnie ręką. Mała
natychmiast zrobiła to samo.
[…] Rosa nie przypominała Irenki w niczym. Wydawała się od niej dużo
starsza, nie przywiązywała wagi do stroju, była spontaniczna, bezpośrednia i
ciągle z czegoś się śmiała Trzepała coś prawe bez przerwy, krążąc po kuchni i
znosząc na stół coraz to nowe przysmaki. Dopiero na ich widok poczułem, jaki
jestem głodny.
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- Rosa mówi, że jesteś za chudy - uśmiechnął się ojciec. - Ona by chciała,
żeby wszyscy wyglądali tak jak ona. - Musiał to przetłumaczyć, bo po chwili oberwał ręcznikiem po głowie. Wyraźnie był do tego przyzwyczajony13.
Podsumowując, pierwsza część cyklu książek Onichimowskiej porusza
niezwykle aktualny temat dotyczący współczesnej rodziny. Autorka opisuje samotność, odrzucenie i chłód emocjonalny we wzajemnych stosunkach rodziców i
dzieci. Występuje tu również problem dotyczący rozwodu i jego skutków nie
tylko dla małżeństwa, ale również dla nieletnich dzieci.
Kolejne części cyklu Anny Onichimowskiej zatytułowane „Żegnaj na
zawsze” oraz „Trudne powroty”, przynoszą czytelnikowi obraz rodziny, która
także została dotknięta problemami. Rodzinę Ewy i Grubego początkowo sprawia wrażenie szczęśliwej, wręcz modelowej. Matka zajmuje się domem i z niezwykłym oddaniem poświęca swój czas dzieciom. Ojciec natomiast jest głowa
rodziny w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, pracuje i utrzymuje wszystkich
jej członków. Kryzys dostrzegamy dopiero wówczas kiedy okazuje się, że ojciec
rodziny ma kochankę. Pewnego dnia, zupełnie przypadkiem, Ewa odkrywa
prawdę o swojej rodzinie. Spacerując ze swoim chłopakiem Maćkiem po parku
dostrzega ojca w towarzystwie innej kobiety. Dziewczyna od razu domyśla się co
łączy go z tajemniczą kobietą i postanawia poinformować o tym matkę. Ewa nie
ma jednak świadomości tego, że spokój i sielankowa atmosfera jej domu od
dawna były tylko pozorne. Dziewczyna w trakcje rodzinnej kolacji, w której
uczestniczą wszyscy jej członkowie, daje do zrozumienia, że wie o zdradach
ojca. Matka nie okazuje jednak zdziwienia. Nastolatka odkrywa gorzką prawdę o
swojej rodzinie, w której zdrady małżeńskie ze strony ojca są na porządku dziennym, a matka dla dobra dzieci akceptuje taki stan rzeczy.
W kąciku siedzi mama, ma podkulone nogi, na blacie stoi kawa. Podnosi
głowę znad krzyżówki.[…]
- Mamo... - Przytulam się do niej. - Przepraszam... Chciałam, żebyś wiedziała, ale mogłam to zrobić inaczej... Nie powinnam...
- A dlaczego ci zależało, żebym wiedziała? - Nagle patrzy mi prosto w oczy.
- Żebyś... żebyś coś z tym zrobiła...
- Na przykład?
Nie do wiary, ona się uśmiecha! Nie jest to uśmiech wesoły, ale jednak
uśmiech.
- Może lepiej się rozwieść niż żyć w zakłamaniu... - zaczynam ostrożnie.
- Może tak, a może nie. Pamiętaj, że każdy postępuje, jak mu wygodniej. A
poza tym u nas o zakłamaniu nie ma mowy.
Rozważam to, co powiedziała, nie wierzę własnym uszom, trudem udaje mi
się zachować spokój.
- Wiedziałaś?!
Kiwa głową, sięga po kawę.
13
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- I rozmawiałaś z nim o tym?
- Nie, po co? Ojciec ma taką naturę, nic tego nie zmieni Ale dom jest dla
niego najważniejszy. Wiem, że nigdy go nie opuści. Jest przy mnie w trudnych
chwilach. Przy was zresztą też, musisz przyznać...
- Ale jak możesz się nim dzielić z innymi kobietami? […]
Wzdycha, rozkłada bezradnie ręce.
- Ale zachowuj się normalnie, błagam... Inaczej w tym dc mu nie da się
wytrzymać...
- Postaram się.
Kicham raz po raz. Wygląda na to, że mnie wzięło. Mama daje mi lekarstwa,
każe wypić przed snem herbatkę malin, otula mnie kołdrą, kiedy leżę w łóżku14.
Ostatnia cześć cyklu również opowiada o rodzinie Ewy i Grubego, tym razem jednak narratorem jest Gruby. Dowiadujemy się o dalszych losach małżeństwa ich rodziców, które w separacji. Ojciec opuszcza rodzinę i postanawia zamieszkać ze swoją kochanką. Matka Grubego próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej. Kobieta zaczyna dbać o siebie i nareszcie dostrzega, że na fałszu
nie da się zbudować prawdziwych i szczerych relacji rodzinnych. Jest pogodzona
z sytuacją, w której się znalazła, staje się otwarta i nowoczesna. Przechodzi
prawdziwą przemianę z tradycyjnej, pani domu w kobietę, która szuka swojej
drogi życiowej. Potrafi rozmawiać z dziećmi otwarcie o swoich uczuciach i problemach, nie oszukuje i nie próbuje niczego ukryć. Sytuacja rodzinna zmienia się
diametralnie, jednak nikt nie ma poczucia, że jest to zmiana na gorsze.
Przyłapuję matkę na ćwiczeniach na macie. Macha nogami, robi skłony,
domyślam się, że mają poprawić jej figurę. Czy robi to z myślą o ojcu? Mam
nadzieję, że nie.
- On nie wróci, daj sobie spokój - wyrywa mi się, matka siada po turecku,
mruga oczami.
- O czym ty mówisz? - sapie.
Nie wiem, czy udaje, wszystko jedno, wygłupiłem się, jak zwykle. - O ojcu przyznaję.
Matka zaczyna się śmiać, śmieje się coraz głośniej, chyba wpadła w histerię, myślę z niepokojem. Ale nie, jej twarz jest pogodna, powiedziałem dobry
dowcip, jak się okazuje.
- Chcesz o tym porozmawiać? - W kącikach jej ust drga ciągle uśmiech.
Właściwie o czym, wszystko jest boleśnie jasne... Kiwam jednak głową, jej
reakcja zaskoczyła mnie, sądziłem, że wciąż jeszcze ma nadzieję.[…]
- Trudno jest przestać kochać kogoś z dnia na dzień. Jeśli się kochało naprawdę. Nawet gdy ten ktoś sprawił ci zawód.
- Zawód... Chyba używasz eufemizmów... - wyrywa mi się. Przecież on ją
cały czas zdradzał. I w końcu zostawił. Zawód... Ciekawe, co musiałby jej zrobić,
żeby określiła to mocniej. Moja anielska matka...[…]
14
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- Dlaczego? Nigdzie nie jest napisane, że masz drugiego człowieka na
własność. Małżeństwo to tylko kontrakt, umowa między dwojgiem ludzi. Szczególnie, jeśli było cywilne. Dla ludzi wierzących ma to naturalnie inny wymiar,
ale wiesz, że to akurat nas z ojcem nie dotyczy. W pewnym momencie umówiliśmy
się, że będziemy razem. Ze będziemy sobie pomagać, że będziemy mieć dzieci. I
tak się stało.. Dzieci dorosły, ojciec pokochał inną kobietę. To się przecież zdarza. Tak trudno jest być zafascynowanym przez całe życie jedną osobą...
- A ty? - wyrywa mi się. - Ty jednak byłaś...[…]
- Zafascynowana? Nie, bez przesady. Po prostu to, co miałam, wystarczało mi. Lubiłam dom Lubiłam po pracy wracać do was i przygotowywać jedzenie,
patrzeć, jak jecie, widzieć, że wam smakuje. Lubiłam was mieć blisko siebie,
czuć, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Wszyscy razem, rozumiesz? Jestem rodzinne zwierzę... - Wzrusza ramionami, popija sok. - Teraz muszę wymyślić coś
nowego. Żeby móc żyć normalnie15.
Kiedy rodzice się rozstają Ewa i Gruby są już na tyle dorośli żeby zrozumieć postępowanie rodziców. Bohater wspiera matkę w trudnych momentach,
nikt nie ma do niej żalu z powodu rozstania. Dzieci otwarcie twierdzą, że kobieta
powinna zacząć spotykać się z innymi mężczyznami i zastanowić się na stworzeniem nowego związku. Natomiast relacja dzieci z ojcem staje się dosyć chłodna.
Gruby zaproszony na imieniny, czuje się w domu kochanki ojca, obco i nieswojo. Brakuje tematów do rozmowy i ostatecznie wizyta staje się przykrym i uciążliwym obowiązkiem. Po raz kolejny autorka porusza problem rozstania rodziców, w tym przypadku powodem jest zdrada. Skutki takiego stanu rzeczy odczuwa nie tylko zdradzana kobieta, ale również dzieci musza teraz od nowa zbudować relacje z każdym z rodziców i odnaleźć się w zaistniałej sytuacji.
Literatura nigdy nie pozostaje obojętna wobec aktualnych problemów społecznych. Anna Onichimowska w swoich książkach ukazuje najważniejsze czynniki wpływające na rozpad współczesnych rodzin. Prezentując pogłębione psychologicznie postaci oraz przedstawiając relacje zachodzące między nimi pisarka
uświadamia czytelnikowi jak ważną role w życiu każdego człowieka odgrywa
rodzina. Podkreśla ona również fakt, jak ważna rolę ma wspólnota, w tym również środowisko rodzinne, dla procesu doświadczania wartości i kształtowania
osobowości każdego młodego człowieka16.
Streszczenie
Artykuł można podzielić na dwie części. Początkowe akapity poświęcone
są próbie zdefiniowania pojęcia „rodzina” oraz opisania jej funkcji i elementów
zewnętrznych wpływających na kryzys współczesnych rodzin. W kolejnej części
opisana została powieść dla dziewcząt jako jeden z gatunków literackich najbar15
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dziej wyczulonych na przemiany społeczne i obyczajowe zachodzące we współczesnych rodzinach. Druga część poświęcona została Annie Onichimowskiej,
jednej z najwybitniejszych pisarek zajmujących się literaturą dla dzieci i młodzieży. Artykuł skupia się głównie na jednym z cykli powieściowych wspomnianej autorki. Cykl składa się z trzech powieści: „Samotne wyspy i storczyk”, „Żegnaj na zawsze” oraz „Trudne powroty”. Powieści te zostały przeanalizowane
pod kątem opisanych wcześniej problemów współczesnej rodziny oraz relacji
zachodzących pomiędzy bohaterami. Poruszane elementy poparte zostały przykładami ze wszystkich trzech części cyklu powieściowego Anny Onichimowskiej. Autorka prezentuje w nim bardzo różnorodne modele rodziny oraz porusza
najbardziej aktualne trudności, z którymi borykają się ludzie nie tylko w polskich
domach.
Summary
Parents and children - the series of novels by Anna Onichimowska
The article can be divided into two parts. The initial paragraphs are devoted to an attempt to define the concept of "a family" and describe its functions
and external elements affecting the crisis of contemporary families. The next
section describes a novel for girls as one of the genres which is most sensitive to
the social and moral changes occurring in modern families. The second part is
devoted to Anna Onichimowska, one of the greatest female writers creating literature for children and teenagers. The article mainly focuses on one of the series
by A. Onichimowska. The cycle consists of three novels: "Samotne wyspy i
storczyk", "Żegnaj na zawsze" and "Trudne powroty". These novels are analysed
as the reflection of the previously described problems of the contemporary family
and the relationship between the characters. Discussed elements are supported by
examples from all three parts of Anna Onichimowska series. The writer presents
different family models and deals with the most current difficulties which are
connected with people not only in Polish homes.
Bibliografia
1. Onichimowska A., Samotne wyspy i storczyk, Warszawa 1994.
2. Onichimowska A., Trudne powroty, Warszawa 1997.
3. Onichimowska A., Żegnaj na zawsze, Warszawa 1996.
1. Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i
młodzieży, Poznań 1994.
2. Pytlos B., Rodzina i szkoła w wybranych utworach dla dzieci, [w]: Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1980, pod red. Krystyny Heskiej- Kwaśniewicz, Katowice 2008.
3. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. G. Leszczyński, B.
Tylicka, Wrocław 2003.
4. Słownik Języka Polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992, tom III.
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5. Szcześniak J., Dom, rodzina i przemiany obyczajowe w prozie dla młodzieży, [w]: Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1980, pod red. Krystyny
Heskiej- Kwaśniewicz, Katowice 2008.
Netografia
1. http://www.annaonichimowska.art.pl/

798

Agnieszka Podbilska-Kłosowska (PWSTE)
Uczeń zdolny w szkole masowej
„Dzieci przychodzą na świat każde z własną niepowtarzalną iskierką.
My ich rodzice, nauczyciele jesteśmy strażnikami tego ognia (...).
Niepowtarzalność indywidualność młodych ludzi musi być szanowana i rozwijana”.
Dawna Markowa „Twoje dziecko jest inteligentne”

Wstęp
„Szkoła” ( z gr. scholè – czas wolny przeznaczony na naukę, spokój), to
termin wieloznaczny. Na przestrzeni wieków uległ on licznym przeobrażeniom.
Szkoła w starożytnej Grecji to rozmowy filozoficzne na dowolny temat z
uczniami oraz miejsce, w którym takowe dyskusje odbywały się. „Szkoła” jawiąca się nam w starożytnym Rzymie to z kolei instytucje, które zajmują się nauczaniem młodzież1. Współcześnie zaś termin posiada wiele definicji, wśród których
rozumiana jest jako:
- „instytucja nauczająca (oświatowa i wychowawcza),
- kierunek w nauce, filozofii czy literaturze, którego przedstawicieli łączy
wspólny pogląd i metoda pracy intelektualnej (np. szkoła heglowska czy szkoła
frankfurcka),
- budynek, w którym zachodzi proces kształcenia, wykształcenie, jakie
udaje się uzyskać jednostce w instytucji edukacyjnej, wreszcie pod tym pojęciem
kryje się także ustrój oświatowy panujący w danym kraju”2.
W rozważanym zaś kontekście szkoła to instytucja dydaktycznowychowawcza, której celem jest zajmowanie się kształceniem i wychowywaniem zarówno dzieci jak i młodzieży czy dorosłych. Proces ten odbywa się przy
jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących w danym społeczeństwie zadań i
celów oraz wychowawczo-oświatowych koncepcji wraz z powstałymi programami. Do osiągnięcia założonych celów przyczynia się także kadra pedagogiczna, odpowiednio wykształcona do stawianych przed nią zadań, nadzór oświatowy
oraz baza lokalowa wraz z posiadanym wyposażeniem3. Przekraczając mur
szkolny, w pierwszej klasie spotykają się dzieci sześcio- i siedmioletnie, pozostające na różnym poziomie intelektualnym. Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
podkreśla, iż wśród uczniów znajdziemy zarówno tych, którzy są na poziomie
1

R. Nowakowska-Siuta, Szkoła – geneza i rozwój, [w:] Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku, tom VI, red. prof. dr hab. T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, 2007, s. 233.
2
Ibidem, s. 233.
3
W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 201.
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pięciolatka, jak i dziewięciolatka. To od nauczycieli i działań przez nich podjętych w dużej mierzy zależy czy dzieci te będą z radością uczęszczały na zajęcia
szkolne, nieustannie się rozwijając czy też obowiązek szkolny stanie się dla nich
przykrym, przyczyniając się tym samym do uwstecznienia w rozwoju4.
1. Uczeń zdolny – definicja pojęcia
W ujęciu leksykalnym uczeń zdolny to „jednostka charakteryzująca się
wysokim poziomem zdolności ogólnych i specjalnych, twórczą wyobraźnią, łatwością uczenia się, szerokimi zainteresowaniami oraz dużą dozą samokrytycyzmu i pracowitością. Uczniów zdolnych wyróżniają spośród rówieśników uczących się w podobnych warunkach bardzo dobre wyniki w nauce i w innych dziedzinach działalności, np. organizacjach, artystycznych, a także wnoszenie do
rozwiązywanych problemów i realizowanych zadań elementów twórczych”5.
Wśród psychologicznych definicji pojęcia „uczeń zdolny” utożsamiany był z
personą o wysokim poziomie inteligencji. W opinii M. J. Dunlopa uczeń zdolny
to ten, którego iloraz inteligencji wynosi 132 lub więcej 6. Z kolei L. M. Terman
do grupy uczniów uzdolnionych („posiadających pewne zdolności” ogólne oraz
specjalne) zaliczał osoby wykazujące iloraz inteligencji równy 120 lub więcej 7.
M. Pickard przyjęła zaś przedział równy 140 lub większy jako wyznacznik
uzdolnień8. W środowisku psychologicznym panuje również przekonanie, iż
uczniowie zdolni wykazują wysoko rozwinięte zdolności specjalne. Havighurst
oraz de Haan podkreślają, że uczniowie ci „w wieku szkolnym wykazują zadatki
niezwykłych możliwości w jakiejś dziedzinie społecznie użytecznej” 9. Sumptlon
i Luecking przedstawiają „wybitnie zdolnych (…) jako posiadających wysoko
zorganizowany system nerwowy, charakteryzujących się możliwością osiągnięć
wymagających wysokiego stopnia intelektualnej abstrakcji lub twórczej wyobraźni”10. Pojęcie w sposób ogólny ujął także G. Hildreth, który określa
uczniów zdolnych jako:
4

Przytoczona wypowiedź pochodzi z 6. Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego
„Sukces przedszkola – o sile nauczyciela wychowania przedszkolnego”, odbywającego
się w dniach 6-8 kwietnia 2011 r. w Krakowie.
5
Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 184.
6
J. M. Dunlop, The Education of Gifted, New York, 1964 [w:] T. Lewowicki, Kształcenie
uczniów zdolnych. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1980, s. 46.
7
L. M. Terman, Genetic Studies of Genius. Mental and Physical Traits of a Thousand Gifted Children, T.1, Stanford, CA: Standorf University Press 1925. [w:] T. Lewowicki, Kształcenie…, op. cit., s. 46.
8
P. M. Pickard, If You Think Your Child is Gifted. London 1976, Allen and Unwin
LTD. [w:] T. Lewowicki, Kształcenie…, op. cit., s. 46.
9
T. Lewowicki, Kształcenie…, op. cit., s. 46. Por. G. Hildreth, Introduction to the
Gifted. New York 1966.
10
M. R. Sumptlon, E. M. Luecking: Education of the Gifted. New York 1960, The
Roland Press Company. [w:] T. Lewowicki, Kształcenie…, op. cit., s. 47.
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•przewyższających swoich rówieśników uzdolnieniami innymi niż
fizyczne,
•charakteryzującymi się wysokimi możliwościami intelektualnymi, a
także wysokimi osiągnięciami w nauce,
•rozwijających się umysłowo znacznie szybciej niż ich rówieśnicy,
•posiadających ponadprzeciętne uzdolnienia-zdolności zarówno ogólne,
jaki i specjalne,
•posiadających za sprawą uzdolnień spore szanse na wysokie osiągnięcia
o sporej wartości społecznej11.
Opublikowany raport S. P. Marlanda ukazuje, że zdolne dzieci wykazują
się wysokimi osiągnięciami lub posiadają potencjał do tych osiągnięć w jednym
z poniższych obszarów, jakimi są:
•zdolności intelektualne (ogólne),
•twórcze myślenie,
•uzdolnienia artystyczne,
•uzdolnienia akademickie,
•uzdolnienia przywódcze,
•uzdolnienia psychomotoryczne.12
Autorzy, u których w centrum zainteresowania znajduje się jednostka
zdolna uważają, że rozwój w czterech obszarach: ogólnych zdolności poznawczych, talentów z określonej dziedziny, zdolności społeczno-emocjonalnych oraz
aktywności twórczej staje się gwarantem rozwoju zdolności13.
2. Charakterystyka ucznia zdolnego
Wybitnie uzdolnione jednostki cechują się jednym z najwyższych ilorazów inteligencji - ich IQ wynosi ponad 170. Określane są mianem „cudownych
dzieci”. Zadatki geniuszu zauważalne są już w wieku dwóch lat, kiedy np. dziecko nie potrafi jeszcze dobrze mówić, natomiast bez problemu odróżnia marki
samochodów. Przed ukończeniem trzech lat potrafi już liczyć, poznaje litery i
cyfry. W wieku trzech lat udoskonala naukę czytania i odczytuje bardzo trudne
liczby, np. 21550. Dziecko orientuje się na mapie, potrafi znaleźć miejscowości o
które poprosimy. W czwartym roku życia czytanie nie sprawia mu już żadnych
problemów, pisze poprawnie ortograficznie, liczy: mnoży, dzieli, odejmuje, dodaje. Doskonale wie która godzina i za ile minut będzie ulubiona audycja w radiu14. Zdarza się, że w wieku przedszkolnym potrafi odtworzyć niemal wszystkie
11

G. Hildreth, Introduction…, op. cit., [w:] T. Lewowicki, Kształcenie…, op. cit., s. 48.
B. Dyrda, Uczeń zdolny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom VI, op.
cit., s. 888.
13
Por. E. Nęcka, Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
14
Por. A. Łuczak, Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój. „ Edukacja i dialog” 2007, nr 8 (191), s.22-23.
12
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hasła encyklopedyczne, natomiast zwykłe czynności dnia codziennego: uczesanie
włosów, ubranie się czy umycie zębów stanowią dla niego problem nie do pokonania. Wiąże się to z tym, że dzieci wybitnie zdolne mają problemy społecznoemocjonalne, wynikające z nierównomiernego rozwoju osobowościowych sfer:
społecznej, poznawczej, motorycznej i uczuciowej. Niejednokrotnie są w nich
(sferach) bardziej infantylne niż ich rówieśnicy. Problem stanowi dla nich nawiązanie kontaktów społecznych15.
Charakterystyczne dla ucznia zdolnego stają się liczne zdolności i predyspozycje, które podzielić można na pięć grup:
•wyobraźnia – posiadają zdolność tworzenia niepowtarzalnych, rzadkich
rozwiązań dzięki rozbudowanej i kreatywnej wyobraźni.
•pamięć – łączy się ona ze zdolnością wykorzystywania przechowywanej
wiedzy. Uczeń bardzo szybko zapamiętuje informacje dzięki doskonale
rozwiniętej pamięci, która umożliwia mu poprawne i błyskawiczne kojarzenie
faktów.
•myślenie – jednostki zdolne wykorzystują złożone procesy myślowe,
doskonale rozumują i prawidłowo kojarzą fakty. Wykazują wytrwałość w
rozwiązywaniu problemów. Zaskakują trafnością sądów, umiejętnością
powiązania zależności występujących między elementami. Mają zdolność do
abstrakcyjnego myślenia.
•uwarunkowania charakterologiczne – przyczyniają się do niechęci
grupy klasowej oraz nauczyciela do ucznia zdolnego: skłonność do dominacji,
brak cierpliwości w stosunku do słabszych uczniów w klasie, nadmierny upór
połączony z nieustanną koniecznością postawienia na swoim, ciężkie znoszenie
porażek, uznawanie samego siebie za osobę wyjątkową, niepotrzebującą
autorytetów (niewątpliwie utrudnia to oddziaływania wychowawcze). Osoby
wybitnie zdolne nie potrafią pracować w grupie, preferują działania
indywidualne.
•obserwacja i uwaga – długotrwała koncentracja i skupienie uwagi na
interesującym zadaniu, dociekliwość uwidaczniająca się poprzez zadawanie
dużej ilości pytań, wnikliwa obserwacja otoczenia, a także umiejętność
krytycznej dyskusji popartej trafnie dobranymi argumentami cechują ucznia
zdolnego na tle grupy klasowej16.
Dodatkowo w rozwoju ucznia zdolnego występują nadpobudliwości, o
których istnieniu doskonale powinni zdawać sobie sprawę zarówno nauczyciele,
jak i rodzice. Zaliczamy do nich:
•emocjonalną – uwidaczniającą się poprzez rozbieżność związaną z
rozwojem emocjonalnym i intelektualnym ucznia zdolnego,
15

Por. B. Dyrda, Niezwykłe dzieci w szkole. „ Problemy opiekuńczo-wychowawcze”
2009, nr 1 (476), s. 6.
16
Por. M. Marzec, Uczeń zdolny… niespecjalnej troski. „Psychologia w szkole”
2008, nr 1 (17), s. 45-54.
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•wyobrażeniową – dzieci tworzą sobie swój własny świat, w którym
mają przyjaciół,
•psychomotoryczną – ujawniającą się poprzez zamyślanie się,
dekoncentrację uwagi, czasami brak uwagi czy skupienia,
•zmysłowo-sensoryczną – przejawiającą się jako niesubordynacja oraz
niezdyscyplinowanie,
•intelektualną – dociekliwość połączona z dużą ilością zadawanych pytań17.
3. Uczeń zdolny – w jaki sposób go rozpoznać?
Rozpoznanie ucznia zdolnego w szkole publicznej przez nauczyciela nie
należy do zadań prostych. Przeważnie zauważeni zostają jedynie uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. Często jednak uczniowie zdolni w klasach
szkolnych funkcjonują identycznie jak uczniowie przeciętni lub nawet słabi. Niejednokrotnie w ocenie nauczyciela są oni uważani za „słabe ogniwa”, „kłopotliwe jednostki”. Zarysowany problem stanowi syndrom nieadekwatnych osiągnięć
szkolnych dzieci zdolnych. Według badań przeprowadzonych pod koniec lat 90
w Polsce przez Beatę Dyrdę problem ten dotyczył około 10% uczniów z grupy
dzieci zdolnych. Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców
wykazują już znacznie większą liczbę takich dzieci: 40-50%18.
Uczelnie wyższe, kształcące przyszłych absolwentów mających podjąć
pracę w szkołach mało precyzyjnie przygotowują studentów do pracy z uczniem
zdolnym. Problem ten wynika z braku wymogów w standardach ministerialnych
dotyczących kształcenia z zakresu neurobiologii funkcjonowania mózgu. Obowiązkowe, biomedyczne podstawy rozwoju wychowania nie wystarczają. Posiadana przez absolwentów wiedza w tym zakresie jest niewielka. I chociaż pozostają zajęcia fakultatywne, które można by wykorzystać do kształcenia w tym
zakresie, niewiele uczelni wyższych wykorzystuje je w ten sposób. W rezultacie
wychwycenie ucznia zdolnego stanowi poważny problem19.
Prawdopodobnie nieumiejętność wyodrębnienia z grupy klasowej uczniów
zdolnych oraz brak wiedzy w zakresie pracy z nimi spowodowały, że wybitne
osoby, takie jak: Albert Einstein, Chrchill, Edison, Froud, Strawiński, Gandhieg
uważane były za przeciętnych lub słabych uczniów20. Z kolei niezadowolony ze
szkolnej edukacji ojciec Norberta Wienera postanowił rozpocząć samodzielną
naukę syna. Prawdopodobnie dzięki temu młody geniusz w wieku 14 lat ukończył studia na Harvardzie, a następnie stworzył cybernetykę21.
17

Por. Ibidem, s. 48.
B. Dyrda: Niezwykłe dzieci…, op. cit., s. 6-11.
19
Por. Ibidem, s. 7
20
Badania na ten temat przeprowadził prof. Howard Gardner. Por. J. Raczkowska,
Dzieci zdolne…, op. cit., s.12.
21
Por. M. Karwowski, Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch
stronach tej samej monety. „Psychologia w szkole” 2011, nr 1 (29), s. 86-94.
18
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Obecnie wyróżniamy kilka strategii, które mogą okazać się pomocne przy
wyodrębnianiu uczniów zdolnych z grupy klasowej. Zaliczamy do nich:
•wywiad z opiekunami, rodzicami bądź wcześniejszymi nauczycielami
ucznia zdolnego,
•rejestrowanie postępów w nauce ucznia zdolnego: sukcesów, porażek,
celów, do których dąży,
•przeprowadzenie badań testami weryfikującymi umiejętności
przedmiotowe,
•poddanie uczniów badaniom mierzącym ich iloraz inteligencji,
•prowadzenie rozmów z rówieśnikami ucznia zdolnego,
•analizowanie wyników pracy wykonanych podczas lekcji, w domu oraz
na sprawdzianach czy klasówkach,
•weryfikowanie otrzymanych wyników ucznia zdolnego z pozostałymi
uczniami w klasie,
•wykorzystywanie pomocy wykwalifikowanych specjalistów: pedagoga
szkolnego, psychologa – konsultacja i uwzględnianie wydanych przez nich opinii
o uczniu22.
4. Uczeń zdolny – statystyki
Porównując poszczególne warstwy społeczne zauważalny jest bardzo podobny odsetek ludzi uważanych za bardzo zdolnych czy zdolnych. W pierwszej z
wymienionych grup, posiadających wybitnie utalentowane i inteligentne jednostki znajduje się około 2-3%, natomiast wśród osób zdolnych liczba ta wzrasta już
do 20-30%23. Osoby przeciętne w każdej populacji to największa grupa, stanowiąca około 65%. Kolejne 12% stanowią zaś osoby określane jako ponadprzeciętnie zdolne. W Polsce wśród każdego rocznika uczniów uczęszczających do
szkół specjaliści wyodrębniają od 50 000 do 150 000 wybitnie uzdolnionych
uczniów. Zaliczają się do nich zarówno ci z uzdolnieniami kierunkowymi, jaki i
ogólnymi24. W. Limont zakłada, że już co trzecia lub czwarta persona to osoba
zdolna25. Nie do końca słusznym staje się więc traktowanie uczniów zdolnych
jak tych, którzy uczą się znacznie szybciej i efektywniej, tym samym mając
większe szanse na osiąganie celów w życiu. Stopniowo odchodzi się od przeko22

Por. Por. M. Marzec, Uczeń zdolny… s. 45-46.
Dane pochodzą z artykułu autorstwa J. Raczkowskiej: Dzieci zdolne i możliwości ich
rozwoju, zamieszczonego na łamach czasopisma „ Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 2011,
nr 6 (501), s. 11-20. Z kolei W. Limont, Uczeń zdolny-jak go rozpoznać i jak z nim pracować?
Poznań, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010, s. 9 określa zdolności związane z talentami wybitnymi jako „elitarne, wąskie”, zaś odnosi je do około 3-5% populacji, natomiast „egalitarne, szersze” wg autorki dotyczą około 25-30% osób.
24
J. Raczkowska, Dzieci zdolne…, s. 11-20.
25
Por. M. Karwowski, Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch
stronach tej samej monety. „ Psychologia w szkole” 2011, nr 1 (29), s. 86-94.
23
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nania, że ucznia zdolnego charakteryzuje wysoki iloraz inteligencji – IQ. Nadal
jednak dziecko osiągające minimalnie 110 uważane jest za zdolne, natomiast to z
wynikiem wyższym od 130 za wybitnie zdolne. Rozpatrując zdolności wychowanka zwraca się uwagę na pasję, potencjał twórczy o stopniu ponadprzeciętnym, inteligencję emocjonalną oraz praktyczną 26. Należy podkreślić, iż większą
rolę od zdolności mają motywacja oraz struktura osobowości, w efekcie pozwalające na długotrwałą pracę i związany z nią wysiłek. Potwierdzają to obserwacje
osób wybitnie uzdolnionych oraz przeprowadzone na tej grupie badania. Jak
pisze autorka: „ Aktualnie uważa się, że tyle jest rodzajów zdolności, ile jest
różnych aktywności człowieka. Można przyjąć, że każda osoba posiada jakiś
rodzaj uzdolnień, który ujawnia się już teraz lub zostanie ujawniony w przyszłości. To, czy zostaną one zauważone, zależy od wielu czynników”27.
5. Uczniowie zdolni w szkole publicznej
Dzieci przekraczające mury szkolne jako pierwszoklasiści przeważnie trafiają do klas rejonowych. To miejsce zamieszkania, nie zaś posiadane predyspozycje decydują o tym w jakich warunkach przyjdzie im się uczyć. Moment rozpoczęcia edukacji szkolnej to dla każdego ucznia dzień wyjątkowy. Szczególnie
uzdolnione dzieci nie mogą doczekać się rozpoczęcia edukacji. Mają wielkie
marzenia związane z pogłębianiem wiedzy. Szkoły natomiast nie są zupełnie
przygotowane na przyjęcie geniuszy. Brak zindywidualizowanego nauczania
przyczynia się do zniechęcenia młodych uczniów do nauki. W jednej klasie spotykają się uczniowie wybitni, przeciętni i słabi. Nauczyciel powinien dostosować
instrukcję wykonywanych zadań do każdego z nich, jednak najczęściej z powodu
braku czasu zostaje ona uśredniona28. Czy może być więc atrakcyjna ponowna
nauka materiału, który uczeń zdolny doskonale już zna? Oferowane podręczniki
szkolne przeznaczone są dla uczniów przeciętnych. Brak materiałów dla uczniów
zdolnych, a także słabszych. Wydaje się, że w klasach szkolnych najwięcej uwagi poświęca się uczniom będącym w grupie poniżej normy intelektualnej.
Uczniowie zdolni pozostawieni są więc samym sobie. Nasuwa się pytanie: jak
więc powinna wyglądać edukacja osób wybitnie zdolnych, aby nieustannie rozwijać ich zdolności, nie zaś hamować? Teorii na ten temat jest kilka. Początkowo
dobrym rozwiązaniem wydaje się przyspieszenie obowiązku szkolnego. Warto
jednak zdać sobie sprawę z faktu nieprzygotowania emocjonalnego dziecka do
podjęcia obowiązku szkolnego. Daleko rozwinięty intelekt kilkakrotnie przewyższa rozwój emocjonalny. Dodatkowo oferowany w pierwszej klasie program dla
jednostki wybitnie uzdolnionej już w wieku sześciu lat nie jest atrakcyjny, gdyż
jako czterolatek opanowała materiał przeznaczony do klasy drugiej. Z kolei indywidualne nauczanie stwarza zagrożenie rozwoju społecznego dziecka. Pozba26

Ibidem, s. 11.
W. Limont, Uczeń zdolny…, op. cit., s. 9-10.
28
Por. M. Karwowski, Kształcenie zdolnych…, s. 92.
27
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wione obcowania z rówieśnikami, zespołowej aktywności, nauki współpracy,
mały geniusz rozwinie się jedynie intelektualnie zaś pod kątem społecznym pozostanie nieprzystosowany do życia w społeczeństwie. Doskonałym rozwiązaniem natomiast wydaje się stworzenie klas integracyjnych, do których przydzielone byłyby tylko dzieci wybitnie zdolne. Powinny liczyć one niewielu uczniów,
tak, by nauczyciel był w stanie pracować z każdym indywidualnie. Jednostki
wybitnie uzdolnione pozostawałyby nieustannie w interakcji z równie zdolnymi
rówieśnikami, wzajemnie uczyły się od siebie, prowadziły rozmowy na ciekawe
tematy. Szkoła byłaby wówczas miejscem rozwijającym, środowiskiem w którym uczeń pragnie być, gdyż czerpie z niego cenne wartości29. Czy jednak aby na
pewno pomysł ten jest idealny? Praktyka przydziału osób do klas szkolnych w
oparciu o intelekt i zdolności praktykowana była już od początku XX wieku.
Zapoczątkował ją w jednym z niemieckich miast Anton Sickinger. W 1919 r.
podobne podejście wykazywano również Chicago. Podjęta praktyka niosła zagrożenie związane z nieadekwatnym przydzieleniem dziecka zdolnego do grup
mniej zdolnych. Dodatkowo przeprowadzane badania, m.in. Romana Dolata czy
Iana Wilkinsona uświadamiały, że wyniki uczniów uzdolnionych uczęszczających do klasy z równie zdolnymi kolegami jest niewiele wyższy od uzyskanych
w grupie przeciętnych rówieśników. Z pewnością praca w grupie pracującej na
tym samym poziomie jest o wiele korzystniejsza dla nauczyciela. Z badań przeprowadzonych przez psychologa Herberta W. Marsha wynika jednak, że umieszczenie w jednej klasie jedynie uczniów zdolnych powoduje ryzyko zaniżonej
oceny własnej jednostek, przyczyniającej się do niewykorzystywania własnych
możliwości. Skumulowane w jednej klasie mocne jednostki nie widzą swoich
zdolności na tle klasy tak wyraźnie jak w zróżnicowanej grupie przez co ich wiara w siebie spada30.
Jak dowodzą badania, najskuteczniejszą formą pracy z uczniem zdolnym
jest indywidualizacja nauczania. Polega ona na dopasowaniu przekazywanych
wiadomości dydaktycznych do możliwości poszczególnych członków grupy.
Tym samym stwarza możliwość prowadzenia innej formy zajęć niż standardowa
– identyczna dla wszystkich członków grupy. Nauczyciel zdolny do oryginalnego
przeprowadzenia zajęć, potrafiący wychwycić w licznej grupie słabe i mocne
jednostki i odpowiednio do nich dostosować program nauczania zainteresuje
wszystkich członków klasy, a tym samym osiągnie wysokie efekty31.
Inwestycja w młode, zdolne pokolenie to inwestycja w przyszłość narodu.
Obowiązkiem dorosłych obywateli jest zapewnienie wielostronnego i harmonijnego rozwoju nie tylko uczniom przeciętym i słabym, ale także, a nawet przede
wszystkim tym wybitnie uzdolnionym. „Żadne państwo nie może pozwolić sobie

29

Por. A. Łuczak, Dzieci wybitnie inteligentne…, s. 23.
Por. M. Karwowski, Kształcenie zdolnych…, s. 92-93.
31
Por. Ibidem, s. 93-94.
30
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na marnowanie talentów, na stratę ludzkiego bogactwa, żadne państwo nie jest
tak bogate, by marnować talenty swoich obywateli”32.
Streszczenie
Szkoła to miejsce do którego trafia każdy z nas. Jedni mają już ten etap za
sobą, inni dopiero go rozpoczną. Po przekroczeniu murów szkolnych, w jednej
klasie spotkają się uczniowie reprezentujący grupę pozostającą w podobnym
przedziale wiekowym. Każdy z uczniów to jednostka wyjątkowa i niepowtarzalna. W trakcie nauki szkolnej zostaną przydzieleni do jednej z trzech grup:
uczniów przeciętnych, słabych lub zdolnych. Niniejszy referat stanowi rozważania dotyczące tych ostatnich, uczniów zdolnych i ich szans na rozwój we współczesnej szkole. W przedstawionych rozważaniach dokonano charakteryzacji
ucznia zdolnego, a także uwzględniono losy dziecka reprezentującego tę grupę w
szkole publicznej, określonej w tytule jako masowa. Wszystko po to, aby jeszcze
dokładniej zgłębić omawiane zagadnienie i efektywniej pracować z taką jednostką podczas lekcji w klasie.
Summary
School is the place that everyone has to attend. Some already have this
step behind, but others just begin this journey. After entering the walls of the
school, in one class students will meet group of representation at similar age
range. Each student is an extraordinary and unique person. During learning in the
school students will be assigned to one of three groups: average, weak or talented. This paper is a chance to describe the last group, that includes gifted students and their opportunities for development in the modern school. The deliberations contains the characterization of a gifted pupil, and also takes into account
the fate of a child which represents the group in the public school named like in
the title as a mass. This work is a chance to explore more precisely the discussed
issue and to effectively work with this student during a lesson in the class.
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Magdalena Parzyszek (KUL)
Konflikty w rodzinie – zagrożenie czy szansa rozwoju jej członków?
Wstęp
Sytuacje konfliktowe w rodzinie są nieodzowną częścią funkcjonowania
jej członków. Często stanowią one krótkotrwały spór czy kłótnię. Nierzadko
także zmieniają się w poważne problemy wpływając niekorzystnie i przybierając
negatywne konsekwencje dla stron konfliktu.
1. Konflikt czyli co?
Konflikt z języka łacińskiego confictus – zderzenie. W Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku jest on definiowany jako „stan sprzeczności analizowany
w psychologii, socjologii i pedagogice na różnych poziomach oraz w rozmaitych
kontekstach znaczeniowych”1.
W literaturze przedmiotu można znaleźć jeszcze inne definicje konfliktu. I
tak np. dla K. Godorowskiego konflikt to „przeciwstawienie dwóch impulsów,
życzeń, tendencji, postaw itp., powodujące przykre napięcia emocjonalne i mogące doprowadzić do zmiany stosunku uczuciowego wobec współpartnera,
współuczestnika tegoż konfliktu”2. Wynika on z różnych potrzeb, celów, przekonań i sposobów reagowania na różnego rodzaju sytuacje. A dla J. Skprupskiej –
Sobańskiej konflikt wywodzi się od łacińskiego słowa confligere i oznacza walczyć, sprzeciwiać się. W takim rozumieniu konflikt jest zderzeniem stojących w
opozycji sił lub tendencji, jest pewnym napięciem, które zmierza do rozwiązania3. Według K. Pospieszyla konflikt jest związany z walką motywów w momencie wyboru moralnego. Tak więc konflikt to równoczesne wystąpienie sprzecznych motywów o mniej więcej równym zabarwieniu emocjonalnym4.
Ponieważ najważniejszym „elementem” konfliktu jest osoba w poniższych
treściach uwaga zostanie zwrócona w sposób szczególny na konflikty intrapersonalne i interpersonalne, czyli na konflikty wewnętrzne (indywidualne) oraz zewnętrzne5.

1

B. Zych, Konflikt, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. II, red. T. Pilch,
Warszawa 2003, s. 750.
2
K. Godorowski, Konflikty małżeńskie: źródła i przyczyny, możliwości zapobiegania
i rozwiązania, [w:] Wychowanie. Przysposobienie do życia w rodzinie, red. M. Kozakiewicz, Z. Lew – Starowicz, Warszawa 1987, s. 199.
3
Por. J. Skorupska – Sobańska, Młodzież i dorośli, Warszawa 1967, s. 16.
4
Por. K. Pospieszyl, Konflikty młodzieży z otoczeniem, Warszawa 1970, s. 12.
5
Por. S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze
sporem, Wrocław 2004, s. 141-142.
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Konflikt wewnętrzny „to występowanie u danego osobnika dwu niedających się pogodzić motywów prowadzących do takich różnych celów, że osiągnięcie jednego utrudnia lub wyklucza osiągnięcie drugiego” 6. Może być on pionowy lub poziomy. Poziomy - możliwości wyboru stanowią równorzędne wartości. Pionowy - kiedy rozgrywa się miedzy wartościami z różnych poziomów
hierarchii wartości7. Zawiera w sobie trzy formy konfliktów motywacyjnych:
1. „dążenie – dążenie, czyli męczarnia dusz”8. Dotyczy wewnętrznej
rozterki osoby ludzkiej co do wyboru między wartościami;
2. „unikanie – unikanie, czyli dylemat”9. Dotyczy on wyboru między dwoma
negatywnymi sytuacjami. Osoba musi podjąć decyzję, a chciałaby tego uniknąć;
3. „dążenie – unikanie, czyli każdy kij ma dwa końce”10. Osoba
podejmuje decyzje, ale zauważa, że kryje się w niej jakaś negatywna wartość.
Konsekwencją jest osiągniecie obranego celu, ale z dwoma wartościami
pozytywną i negatywną11.
Konflikt zewnętrzny natomiast to „stosunek pomiędzy dwoma lub większą
liczbą osobników, dążących do różnych niedających się pogodzić celów tak, że
realizacja przez jednego osobnika swego celu utrudnia lub uniemożliwia realizację celów innych osobników”12. Konflikty wewnętrzne pionowe i poziome towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. Są zjawiskiem rozgrywającym się w
świecie osób, to znaczy, że tylko człowiek może w sposób samodzielny dokonywać rozeznania sytuacji konfliktowych nazywając kolidujące ze sobą dążenia,
przeprowadzać konfrontację wartości niezależnie od towarzyszącym im emocji,
dokonywać świadomego wyboru. Natomiast w sytuacji konfliktu zewnętrznego,
tylko człowiek umie uznać dążenia drugiego za równorzędne z włąsnymi 13. Bardzo ważnym jest zagadnienie dotyczące treści konfliktu. Można je podzielić na
materialno – ekonomiczne i symboliczne. Do materialno – ekonomicznych można zaliczyć: pieniądze, rzeczy materialne czy tereny, a do symbolicznych: przekonania, władzę czy prestiż14.
Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie osób w konflikty. Mogą one
być bierne albo czynne. Uczestnictwo bierne w konflikcie charakteryzuje się
tym, że strony nie podejmują aktywności w związku z czym nie ma szansy na
6

J. Ekiel, J. Jaroszyński, J. Ostaszewska, Mały słownik psychologiczny, Warszawa
1965, s. 59.
7
Por. E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Lublin 2006, s. 245.
8
F. Fischaleck, Uczciwa kłótnia małżeńska, Warszawa 2000, s. 46.
9
Tamże.
10
Tamże, s. 47.
11
Por. tamże. S. 46-47.
12
J. Ekiel, J. Jaroszyński, J. Ostaszewska, Mały słownik psychologiczny, Warszawa
1965, s. 59.
13
Por. E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Lublin 2006, s. 245.
14
Por. Por. S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporem, Wrocław 2004, s. 141-142.
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pomyślne rozwiązanie. Natomiast uczestnictwo czynne dotyczy zaangażowania
w konflikt. Jeśli nie zostanie on wyostrzony i nie obejmie innych osób, istnieje
możliwość rozwiązania sytuacji konfliktowej. Każdej sytuacji konfliktowej towarzyszą objawy sygnalizujące możliwość zaistnienia sporu oraz jego wykrycia.
Należą do nich:
1. uciekanie od kontaktów z partnerem;
2. łamanie zasad, które określałyby wspólnotę życia;
3. ironiczne podejście do partnera;
4. przyjmowanie wyłącznie własnych poglądów za słuszne;
5. brak zaufania wobec partnera;
6. sformalizowany sposób nawiązywania kontaktów z partnerem;
7. uniemożliwianie działań partnerowi, krytyka i podkreślanie różnic;
8. negowanie wszelkich propozycji partnera;
9. ograniczanie partnerowi kontaktów społecznych;
10. obarczanie partnera winą za wszelkie niepowodzenia15.
W konflikcie można wskazać także na jego etapy. Początkowemu etapowi towarzyszy napięcie i przeczucie. Są one pierwszymi zwiastunami sygnalizującymi możliwość pojawienia się konfliktu. W drugim etapie pojawia się wzajemna wrogość, a
wiec uwagi, oskarżenia, impulsywne zachowania. Kulminacja następuje wówczas, gdy
dochodzi do kłótni, która jest rozładowaniem napięcia. Następnie dochodzi do wyciszenia. Wówczas partnerzy zdolni są do rozmowy, a dzięki niej do rozwiązania sytuacji konfliktowej. Dalsze współdziałanie umożliwia porozumienie16.
U podstaw konfliktu stoją różne przyczyny czyli sprzeczności pomiędzy
strukturą popędową człowieka a wymaganiami otoczenia. Mogą mieć one charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. I tu wskazać można następujące:
•niezaspokojone potrzeby;
•błędy w komunikacji;
•funkcjonowanie w określonej roli społecznej wyznaczającej sposób
zachowania i wpływającej na system wartości;
•potrzeba podtrzymania pozytywnej samooceny;
•stereotypy;
•mylne wyobrażenia;
•błędy w postrzeganiu osób i sytuacji17.

15

Por. S. Chełpa, Konflikt w sytuacji pracy – zagrożenie czy szansa rozwoju dla organizacji, Doskonalenie Kadr pedagogicznych, nr 6 1989, s. 9-20.
16
Por. S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze
sporem, Wrocław 2004, s. 151-152.
17
H. Izdebska, Przyczyny konfliktów w rodzinie, Warszawa 1979; W. Okoń, Słownik
pedagogiczny, Warszawa 1984; S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporem, Wrocław 2004.
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2. Konflikty między małżonkami
Każde małżeństwo i każda rodzina to określony świat z uczuciami, działaniami
czy dążeniami. W rodzinach prawidłowo funkcjonujących, gdzie małżonkowie mają
właściwy model wzajemnego odnoszenia się, a problemy są ujawniane i rozwiązywane do konfliktów dochodzi bardzo rzadko. A jeśli już dochodzi, to ma on łagodny
przebieg i jest rozwiązywany. Dochodzi wówczas do integracji, a członkowie rodziny
stają się sobie bliżsi. Komunikacja jest jasna, otwarta i przebiega bez zakłóceń18. W
innych rodzinach np. chaotycznej czy władzy konflikty nie są rozwiązywane. Wytyka
się błędy, szuka się winnych, grozi, stosuje niesprawiedliwe środki dyscyplinarne oraz
nie bierze się odpowiedzialności za konflikt19. Mówiąc o sytuacji konfliktowej w małżeństwie należy zwrócić uwagę na fazy rozwoju całej rodziny bowiem jedne małżeństwa dopiero uczą się być razem, a inne posiadają dorosłe już dzieci. Przywołane fazy
rozwoju dotyczą:
1. tworzenia się związku małżeńskiego;
2. rozwoju i awansu;
3. wieku średniego;
4. starości20.
W pewnym momencie życia, przy podjęciu stosownych decyzji dopasowują się dwie różne osobowości, podejmujące nowe obowiązki i funkcjonujące
w przyjętych rolach. Nierozwinięta w pełni sfera uczuć powoduje niemożność
stworzenia trwałych więzi z drugą osobą. I tu już zaczynają się problemy związane z akceptacją, nie przyjmowaniem odmowy, impulsywnością czy wahaniami
nastroju. Pomijane są potrzeby i wartość drugiej osoby. Dosyć szybko pojawiają
się wówczas sytuacje konfliktowe stające się zagrożeniem dla związku małżeńskiego. Jeden z małżonków staje się biorcą, a drugi dawcą. W związku z tym
zaczynają się ujawniać wcześniejsze przyzwyczajenia, dochodzi do prób „wychowania” współmałżonka zgodnie z własną hierarchią wartości, poglądami i
oczekiwaniami. To doprowadza do stopniowego narastania dystansu, wycofania
czy niechęci21. Wchodzeniem w nowe role, matki i ojca, małżonkowie rozpoczynają nowy etap życia związany z intensywnymi zmianami. Zwiększa się ilość
obowiązków, które należy w miarę harmonijnie połączyć z pracą zawodową. W
miarę intensywności działań dochodzi do konfliktu ról i z prawidłową ich realizacją. Małżonkowie wchodzą wówczas w kryzys alienacji. Dotyka on mężczyzn,
którzy z jednej strony nie mogą odnaleźć się w nowej roli ojca, a z drugiej strony
często są spychani przez własne żony na dalszy plan22.

18

Por. M. Ryś, Jakość małżeństwa a komunikowanie się małżonków i sposoby rozwiązywania wzajemnych konfliktów, w: Problemy Rodziny, nr 5 1996, s. 8.
19
Por. tamże.
20
Por. M. Ryś, Konflikty w rodzinie niszczą czy budują?, Warszawa 1998, s. 8-63.
21
Por. tamże, s. 8.
22
Por. K. Bar, Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie, w: Małżeństwo i rodzina nr 1-2 2005, s. 60.
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Inną bardzo trudną sytuacją konfliktową dla małżonków są ich relacje z
własnymi teściami. Dużym problemem są ci teściowie, którzy chcą dalej kierować życiem własnych dzieci, wpływać na ich decyzje czy nawet sterować ich
małżeństwem. Często teściowa widzi w synowej czy zięciu zagrożenie dla własnego dziecka. Wypowiada wówczas niepochlebne opinie czy ukazuje nieprzyjazne uczucia chcąc w ten sposób chronić swoje dziecko23.
Kolejnym etapem w rozwoju rodziny jest zasygnalizowany wyżej rozwój i
awans. Na tym etapie problemy dotyczą głównie spraw finansowych, podejmowania obowiązków domowych, pożycia małżeńskiego czy spędzania wolnego
czasu. Kobiety realizujące się zawodowo oczekują od swoich mężów większego
zaangażowania w sprawy domowe. Mężczyzna pod wpływem pretensji i żalów
woli towarzystwo kolegów. Rozdrażnienie, zmęczenie, pewna niedostępność
stają się powodem konfliktów.
Następnym etapem jest wiek średni. Pojawiające się objawy starzenia się,
niewłaściwe zachowania w stosunku do dorastających dzieci są także źródłem
wielu problemów. Małżonkowie często dokonują pewnego rodzaju bilansu. Analizują własne sukcesy i osiągnięcia. Jeśli ów bilans nie jest pozytywny wówczas
dochodzi do rozczarowania, a nawet poczucia straty24. To trudnych spraw tego
czasu dochodzi jeszcze problem usamodzielnienia się dzieci i ich odejście z rodzinnego domu. Jeśli małżonków łączy silne uczucie i nie są oni zbytnio skupieni
na dzieciach, pozwolą im odejść. W przeciwnym razie będą starali się zatrzymać
dzieci jak najdłużej przy sobie25.
Niezwykle trudnym etapem rozwoju rodziny jest starość. Starzenie się organizmu, podsumowanie dorobku życia często powodują tzw. kryzys rozpaczy,
który pogłębiany jest dodatkowo przez chorobę lub śmierć współmałżonka26.
Dziadkowie chcieli by jeszcze uczestniczyć w życiu wnuków. Szczególnie babcie, które całe życie zajmowały się własnymi dziećmi, a teraz chciałyby zajmować się wnukami. Zdarza się jednak, że często czują się odtrącone i niepotrzebne27. Na każdym etapie życia małżeńskiego i rodzinnego dochodzi do konfliktów. Nie będą one stanowiły zagrożenia dla rodziny, jeśli w odpowiedni sposób
zostaną podjęte i rozwiązywane. Owe powstanie sytuacji konfliktowych zależne
jest od typów małżeństwa:
1. „małżeństwo typu partnerskiego” – polega na partnerskim
podejmowaniu decyzji, równości, szacunku, zaufaniu, odpowiedzialności za
innych;
2. „małżeństwo typu dąb lub bluszcz” – charakteryzuje się ty, że aby było
szczęśliwe i udane małżonkowie muszą się bardzo dobrze poznać;
23

Por. M. Ryś, Konflikty w rodzinie niszczą czy budują, Warszawa 1998, s. 8-9.
Por. tamże, s. 18.
25
Por. tamże, s. 63.
26
Por. Por. K. Bar, Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie, w: Małżeństwo i
rodzina nr 1-2 2005, s. 63.
27
Por. M. Ryś, Konflikty w rodzinie niszczą czy budują, Warszawa 1998, s. 18.
24
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3. „małżeństwo, w którym partnerzy walczą o uzyskanie przewagi” –
wówczas panuje poczucie wrogości i krzywdy. W chwili podporządkowania się
jednego ze współmałżonków możliwe jest stworzenie w miarę znośnej
atmosfery28. Przyczyn kryzysu małżeńskiego może być wiele. W literaturze
przedmiotu możemy wyróżnić następujące:
•niedostateczna wiedza na temat małżeństwa i rodziny;
•zły wybór współmałżonka;
•nieznajomość prawidłowych zasad pożycia małżeńskiego;
•negatywne cechy partnera w tym m.in. brak dojrzałości emocjonalnej,
egoizm, lekkomyślność, brak odpowiedzialności;
•brak dialogu i komunikacji;
•względy ekonomiczne;
•brak podziału obowiązków;
•nałogi29.
Konflikty małżeńskie nie tylko odbijają się na małżeństwie, ale na całej
rodzinie. Atmosfera domu rodzinnego nie sprzyja wychowaniu dzieci. Zanika
autorytet rodziców, sens życia czy radość z niego, a pojawiają się nerwice, zaburzenia w sferze uczuć i krzywda dzieci. Niedojrzałe jednostki uciekają od rozwiązywania konfliktów, czekają aż ktoś rozwiąże się za nie, albo stracą na ważności i pójdą w zapomnienie. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Konflikty pogłębiają się, wzmacniają, urastają do jeszcze
większych i trudniejszych do rozwiązania. Konsekwencją tego są nerwice, zdrady, a nawet rozwody.
3. Konflikty między rodzicami, a dziećmi
Dorastanie jest czasem intensywnego rozwoju wielu funkcji życiowych,
przeobrażeń fizjologicznych, zmian intelektualnych, uczuciowych, wolitywnych,
związanych z zainteresowaniami kontaktami rodzinnymi czy społecznymi.
Utrudnienia towarzyszące dochodzeniu do dorosłości, zachodzące w obszarze
biologicznym, psychologicznym i społecznym przysparzają wielu problemów
zarówno adolescentom jak i ich rodzicom. W omawianym okresie stosunki rodziców z dziećmi ulegają pogorszeniu, a to przejawia się w konfliktach. Większość z nich wypływa z frustracji potrzeb natury psychicznej, nieumiejętności
radzenia sobie z trudnościami życiowymi oraz z realizacji celów życiowych.

28

Por. Por. K. Godorowski, Konflikty małżeńskie: źródła i przyczyny, możliwości zapobiegania i rozwiązania, w: Wychowanie. Przysposobienie do życia w rodzinie, red. M.
Kozakiewicz, Z. Lew – Starowicz, Warszawa 1987, s. 205-206.
29
Por. tamże. Por. J. Baniak, Znaczenie dialogu w małżeństwie, w Małżeństwo i rodzina, nr
1 2004; Por. M. Ryś, Jakość małżeństwa a komunikowanie się małżonków i sposoby rozwiązywania wzajemnych konfliktów, [w:] Problemy Rodziny, nr 5 1996; Por A. Olubiński, Konflikty
małżeńskie a warunki i efekty wychowania w rodzinie, Toruń 1987.
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Konflikt pojawiający się w rodzinie nie zawsze jest zły. Może być wręcz
pożądany jako sytuacja wychowawcza, w której dziecko nabywa obrazu samego
siebie, pracuje nad sobą, wybiera własne drogi funkcjonowania. Dla rodziców
może być także możliwością wychowawczych oddziaływań oraz tworzenia pozytywnych relacji rodzic – dziecko.
Przyczyn konfliktów między rodzicami, a dziećmi jest bardzo wiele. Zależą one w dużej mierze od wieku dziecka, jego doświadczeń, charakteru oraz relacji panujących w samej rodzinie. Konflikty mogą być gwałtowne, jawne czy
ukryte, a ich źródeł należy doszukiwać się w nakazach, zakazach czy osłabionych relacjach uczuciowych30. W literaturze przedmiotu można znaleźć szereg
przyczyn, które doprowadzają do konfliktowych sytuacji między rodzicami, a
dziećmi. Można je ująć podzielić następująco:
a) od strony rodziców:
1. niewłaściwe postawy rodzicielskie;
2. popełniane błędy wychowawcze;
3. agresja;
4. nakazy i zakazy;
5. obojętność ze strony rodziców;
6. brak konsekwencji w słowach i czynach;
7. nadopiekuńczość;
8. brak zainteresowania;
9. brak zrozumienia;
10. nadmierne wymagania;
11. przerzucanie problemów małżeńskich na dzieci.
b) Od strony dzieci:
1. spędzanie wolnego czasu;
2. kontakty z rówieśnikami;
3. obowiązki domowe;
4. krytyka osób dorosłych;
5. konflikt pokoleń;
6. chęć usamodzielnienia się;
7. wyostrzenie się pewnych cech charakteru jak np. lenistwo, brak
systematyczności, unikanie podejmowania prac i zadań;
8. agresja.
Tak jak sytuacje konfliktowe mają swoje konsekwencje dla życia i funkcjonowania małżonków podobnie jest z konsekwencjami konfliktów między
rodzicami, a dziećmi. Są one związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa, akceptacją czy stabilizacją. Przedłużający się i stale obecny stres, napięcie i izolacja
wpływają bardzo negatywnie na stan psychiczny dziecka31.
30
31

Por., N. Han-Ilgiewicz, Dziecko w kontakcie z rodziną, Warszawa 1969, s. 18-21.
Por. A. Olubiński, Konflikty rodzice – dzieci, Toruń 2001, s. 85-86.
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Tracąc zaufanie do najbliższych, dziecko traci je także do samego siebie i
w stosunku do innych osób. To daje podstawę do lęków, agresji czy nadpobudliwości oraz łamania norm społecznych. Takie zachowania przekładają się na
funkcjonowanie w szkole, nawiązywanie nowych znajomości, problemy ze
snem, problemy z jedzeniem czy fobiami32.
W wyniku trudnej sytuacji rodzinnej czy braku więzi z najbliższymi u
dzieci mogą występować zaburzenia emocjonalno – buntownicze i zaburzenia
zachowania. Zaburzenia emocjonalno – buntownicze charakteryzują się m.in.:
1. częstymi napadami złości;
2. kłótliwością głównie z dorosłymi;
3. dokuczaniem;
4. zganianiem winy na innych;
5. obrażaniem się;
6. niewykonywaniem poleceń rodziców;
7. mściwością33.
Oprócz zaburzeń emocjonalno – buntowniczych zauważa się także zaburzenia zachowania. Przejawiają się one m.in.:
1. ucieczkami z domu;
2. znęcaniem się nad słabszymi;
3. kradzieżami;
4. opuszczaniu lekcji;
5. udziałami w bójkach34.
Ponieważ konflikty towarzyszą każdemu człowiekowi w różnych okresach jego życia bardzo ważnym są sposoby ich rozwiązywania. Są one pozytywne jeśli poprawiają relacje rodziców i dzieci albo negatywne, kiedy zaburzają
prawidłowe funkcjonowanie całej rodziny powodując dezintegracje wszystkich
jej członków. Dojście do porozumienia ułatwiają następujące zasady:
Aby rozwiązać konflikt, trzeba rozpoznać czego dotyczy sytuacja konfliktowa, następnie należy ją nazwać i wypowiedzieć. I tu jest miejsce na aktywne
słuchanie czyli na takie zachęcenie rodziców, aby dziecko chciało rozmawiać. Tu
jest miejsce na akceptację, wysyłanie odpowiednich komunikatów, właściwą
komunikację.
T. Gordon proponuje metodę rozwiązywania konfliktów bez porażek. Polega ona na wspólnym rozwiązaniu konfliktowej sytuacji miedzy rodzicami, a
dziećmi. Strony konfliktu mają prawo zaproponowania własnych sposobów rozwiązujących problemy, wspólnej oceny propozycji i wyboru najlepszego rozwiązania. W konsekwencji każda ze stron jest zadowolona i nie ma potrzeby stosowania jakiejkolwiek siły35. Skuteczność powyższej metody polega na tym, że nie
32

Por. N.G. Ribner, Terapia nastolatków, Gdańsk 2004, s. 51-52.
Por. M. Biała, Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży, Warszawa 2006, s. 11-15.
34
Por. tamże, s. 16-17.
35
Por. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 2001, s. 184-186.
33
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ma stron przegranych w konflikcie, a zmotywowane dziecko jest w stanie wykonać to, do czego się zobowiązało, bowiem ma poczucie, że jest traktowane na
równi z dorosłymi.
W związku z powyższym zasadnym wydaje się zadanie pytania: jak przeżywać konfliktowe sytuacje by nie zmarnować szansy rozwoju? Szukając odpowiedzi na to pytanie trudno jest znaleźć gotową odpowiedź. Możliwe jest jedynie
dostosowanie się do pewnych zasad:
1. konfliktów nie da się uniknąć. Wobec tego należy umieć go rozpoznać i
przyjąć jako zadanie, które należy rozwiązać. Zmierzenie się z sytuacją
konfliktową i nazwanie jej jest najtrudniejszym etapem rozwiązania;
2. umiejętność zrozumienia postępowania osób zaangażowanych w
konflikt. Dotyczy to konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to możliwe,
gdy dostrzeże się potrzeby drugiego człowieka. Wymaga się tu pewnej
uczciwości, bowiem często umniejsza się potrzeby innych, a gloryfikuje własne;
3. należy stosunkowo szybko podejmować decyzje. Długo trwające
sytuacje konfliktowe są bardzo szkodliwe36.
Zakończenie
Z konfliktu trzeba wyjść zwycięsko. Należy tłumaczyć go jako zadanie do
spełnienia, a nie jako kryzys, który trzeba przeczekać. „W rozwiązywaniu konfliktu człowiek musi bowiem zaangażować zarówno intelekt (rozpoznanie i nazwanie), jak i świadomość wyprzedzającą, wartościowanie i uczciwość. Jedne i
drugie – w wyniku rozwiązania konfliktu na rzecz wartości wyższych, angażujących również uczuciowość wyższą – doznają rozwoju i umocnienia”37.
Streszczenie
Konflikty występują w każdej rodzinie. Integrują lub dezintegrują życie jej
członków. Można doszukiwać się wiele ich przyczyn. Zaczynając od niedostatecznej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny, wyboru współmałżonka, nieznajomości zasad pożycia małżeńskiego, osobowości partnera, braku komunikacji, a
kończąc na błędach wychowawczych, nadopiekuńczości, czy metodach wychowawczych. W konfliktowym klimacie rodzinnym owe trudności mogą być wielka szansą dla rozwoju członków rodziny, kiedy będą sprawnie rozwiązywane i
przeżywane jako zadanie do wykonania z poszanowaniem stron konfliktu. Mogą
także zagrażać członkom rodziny kiedy nie będą rozwiązywane, a pozostawiane.
Summary
Conflicts occur in every family. They integrate or disintegrate family
members’ life. There are many reasons for that. To begin with, the knowledge
about marriage, family and about how to choose a partner is insufficient.
36
37

Por. E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Lublin 2006, s. 247-248.
Tamże, s. 248.
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People’s lack of familiarity with sex life, partner’s personality, lack of communication, upbringing mistakes, overprotectiveness cause conflicts. In this contentious family environment above mentioned difficulties may be a real chance for
the family members’ development. But only when these problems are efficiently
solved and treated like tasks to perform with respecting both conflicting sides.
When they are left unsolved they may be a danger for family members.
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Karolina Mytkowska (UJ)
Modele życia rodzinnego w literaturze polskiej XX wieku
„Ludzie zdecydowali się żyć na sobie warstwami.
Co dla jednych jest podłogą, to dla drugich staje się sufitem.”
Zofia Nałkowska

Introdukcja
Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok
literackich, zarówno na gruncie polskim, jak i w literaturze powszechnej. Dzieje
się tak być może dlatego, że to właśnie rodzina stanowiła i stanowi podstawową
komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Problematyka życia rodzinnego była już wielokrotnie analizowana przez badaczy1, jednak studia zazwyczaj
ograniczały się do dorobku wybranego twórcy, nie zaś do szerszego oglądu tegoż
zagadnienia, szczególnie w kontekście literatury XX wieku.
Termin „rodzina”, którym posługujemy się codziennie, nie jest prosty do
naukowego desygnowania. Skutkuje to m.in. tym, iż niektórzy badacze, jak na
przykład Elżbieta Zubrzycka2,Virginia Satir3 czy Helm Stierlin4 rezygnują z definiowania rodziny na rzecz opisów jej funkcjonowania5.

1

Zob. m.in. G. Borkowska, Rodzina mityczna - archetypy rodzinne w literaturze polskiej XIX wieku (z rzutem oka na wiek następny). [w:] Rodzina - prywatność - intymność:
dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim: zbiór studiów, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2005, s. 123-140; A. Brodzka, O nowelach M. Konopnickiej, Warszawa 1958; M. Brzóstowicz, Temat: rodzina. [w:] Kompetencje szkolnego
polonisty 2: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996, red. B. Chrząstowska, Warszawa 1997, s. 119-123; K. Kujawińska-Courtney, Rodzinne rytuały: zależności pomiędzy
ojcem a córką w wybranych sztukach Szekspira, [w:] Studia i materiały polonistyczne,
red. M. Jurkowski, t. 4, Piotrków Trybunalski 1999, s. 155-163; D. Żebrowska, Poetycki
wizerunek współczesnej rodziny polskiej. [w:] Rodzina polska na przełomie wieków:
przeobrażenia, zagrożenia, patologie, red. J. Żebrowski, Gdańsk 2002, s. 167-179; W.
Kądziołka, Historia i Literatura o rodzinie, Kraków 2013; S. Bielawska, Dwa modele
rodziny w „Żabie” Małgorzaty Musierowicz, „Biblioterapeuta” 3(2006), s. 1-4; M. Brzóstowicz, Dom rodzinny w „,Dolinie Issy”: obecność i wartość, „Pamiętnik Literacki”
2(1997), s. 13-32; B. Ecler-Nocoń, Postfeministyczny obraz kobiety w literaturze kobiecej
a rodzina - studium pedagogiczne, „Chowanna” 1(2008), s. [71]-82; A. Kowalczyk, Rodzina jako źródło cierpień: o motywie rodziny w twórczości Witolda Gombrowicza, „Pamiętnik Literacki” 4(2004), s. 75-92; J. Kwiek-Osiowska, S. Stanuch, Małżeństwo i rodzina w literaturze polskiej: (na wybranych przykładach), „Problemy Rodziny” 2(2001),
s. 48-56; L. Prorok, Wzorzec rodzinny (w literaturze), „Życie Literackie” 15(1997), s. 10.
2
E. Zubrzycka, Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód, Gdańsk 1999, s. 9.
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Stanisław Kawula6 stwierdza, iż dobra definicja rodziny powinna: „zawierać wszystkie formy życia rodzinnego” oraz „obejmować wszystkie typy rodzin.”
Autorem bardzo ogólnej definicji rodziny jest Muzafer Sherif, według którego
„rodzina to grupa, która jest formacją społeczną i składa się z pewnej liczby jednostek pozostających w określonych pozycjach i rolach w stosunku do siebie, i
która ma własny system wartości oraz normy regulujące zachowanie jednostek w
sprawach ważnych dla grupy, a zatem: rodzice i dzieci występują w określonych
rolach i zajmują określone pozycje w strukturze wewnętrznej rodziny”7. Na potrzeby niniejszej pracy przywołam także pogląd Stanisława Kawuli, dla którego
rodzina to grupa społeczna (mała, pierwotna), za podstawę której przyjmuje się
instytucję małżeństwa (w naszej kulturze jest to związek monogamiczny8) i wynikający z niego stosunek pokrewieństwa i adopcji. Chodzi tu jednak tylko o
osoby powiązane najbliższym pokrewieństwem (rodzice, dzieci lub rzadziej
dziadkowie), zamieszkujące razem i prowadzące z reguły wspólne gospodarstwo
domowe9.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z życiem rodzinnym ukazanym w literaturze XX wieku oraz
próba ustalenia dominujących w niej modeli. Zdaję sobie sprawę, iż wątek, który
3

V. Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, przekł. Ł. Ochmańska, M. Trzebiatowska,
Gdańsk 2000, s. 16.
4
H. Stierlin, F. Simon, Słownik terapii rodzin, przekł. M. Przylipiak [i in.] Gdańsk
1998, s. 22.
5
Trudność definiowania wynika m.in. z powodów socjokulturowych, o których pisze Andrzej Pluta (A. Pluta, Młodzież i dom rodzinny, Warszawa 1979, s. 16-22.) w dziejach ludzkości występowały i występują różne organizacje rodzinne, o różnym stopniu
komplikacji - monogamiczne i poligamiczne, jednopokoleniowe i wielopokoleniowe,
pełne i niepełne itp.
6
S. Kawula, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych środowiska rodzinnego, Toruń 1978, s. 125.
7
M. Ochmański, Istota wychowania w rodzinie a zachowania dziecka w przedszkolu,
„Lubelski Rocznik Pedagogiczny” XV(1993), s. 83.
8
W myśl Dyrektywy (2004/38) Parlamentu Europejskiego z marca 2004 roku, „rodzinę stanowi para dorosłych osób płci różnej lub tej samej, która jest małżeństwem,
związkiem partnerskim, konkubinatem wraz z dziećmi i krewnymi w prostej linii wstępnej”. W związku z tym, powstałe różnorodne konfiguracje rodzinne w dużej mierze są
odmienne od małżeństwa pojmowanego monogamicznie, a także wywodzącej się bezpośrednio z niego rodziny nuklearnej. Różnych, tzw. alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego jest aż kilkadziesiąt. Na szeroką skalę zaczęły pojawiać się nowe
typy rodziny i style życia: rodzina zrekonstruowana, rodzina niepełna, rodzina diasporowa, rodziny bezdzietna z wyboru, rodzina oparta o związek homoseksualny, rodzina
zdalna (LAP lub LAT), związki konkubenckie, ekspaci, single. W. Kądziołka, Rodzina a
współczesne zagrożenia. [w:] Współczesne zagrożenia. Fakty i mity, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 208-213.
9
S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej: szkice familiologiczne, Toruń 2006, s. 137-151.
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podjęłam może być poszerzony o dowolną ilość przykładów, jednak ze względu
na ramy objętościowe artykułu, tematyka została ujęta w sposób fragmentaryczny, nakreślając jedynie istotę problemu. Studium podzielono na dwie części,
gdzie omawia się typy rodzin oraz rodzinę w literaturze polskiej XX wieku. Na
podstawie wybranych przykładów ekscerpowano najważniejsze zagadnienia
związane z wykreowanym przez pisarzy życiem rodzinnym.
Analiza wykazała, iż prezentowane modele powielają schematy proponowane przez badaczy z dziedziny pedagogiki i socjologii, jednakże ciekawa okazuje się analiza niekonwencjalności domów literackich oraz postępowania bohaterów w funkcji członków rodziny. W moim rozumieniu, model życia rodzinnego
to ogół wartości, zachowań, sposób postrzegania świata i reagowania na niego,
zależny od norm społecznych, osobistych przekonań i środowisk, z którymi identyfikują się bohaterowie.
1. Typy rodzin
W różnych kulturach mamy do czynienia z heterogenicznymi modelami
życia rodzinnego, które badacze starają się uporządkować według kilku podstawowych typów.10 Pokrywają się one w dużej mierze z typologią małżeństwa,
ponieważ w socjologii małżeństwo i rodzina są analizowane łącznie11. Za rodzinę
w najwęższym, tradycyjnym rozumieniu tego terminu możemy uznać kobietę i
mężczyznę oraz ich dzieci zamieszkujący pod wspólnym dachem. Jest to tzw.
rodzina nuklearna12, zwaną też rodziną małą. W dzisiejszych badaniach za rodzinę uznaje się również takie mikrostruktury, w których nie ma dzieci lub jednego
z rodziców, a które spełniają wobec swoich członków podobne funkcje13 jak
rodziny rozumiane tradycyjnie14.
10

Zob. F. Adamski, Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002; Rodzina
polska na przełomie wieków: przeobrażenia, zagrożenia, patologie, red. J. Żebrowski,
Gdańsk 2002; Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002; Rodzina - jej
funkcje przystosowawcze i ochronne, red. E. Hałoń, Warszawa 1995; Rodzina współczesna, red. M. Ziemska, Warszawa 2001; Współczesna rodzina polska: jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie, red. H. Cudak, H. Marzec, Piotrków Trybunalski 2001; Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2001.
11
D. Jabłoński, Modele rodzinno-małżeńskie i sytuacja w nich dziecka według antropologii kulturowej, „Kultura i Edukacja” 3/4(2000), s. 63-86.
12
Zob. R. Chester, The Myth of the Disappearing Nuclear Family. [w:] Family Portraits, ed. D. Anderson and G. Dawson. Exeter, UK 1986; A. Uzoka, The Myth of the
Nuclear Family: Historical Background and Clinical Implications, “American Psychologist” 34(1979), s. 1095-1106.
13
Podstawowe funkcje rodziny to: funkcja prokreacyjna – wydawanie na świat potomstwa; pozwala na biologiczne przetrwanie społeczeństwa oraz zaspokaja emocjonalno-rodzicielskie potrzeby współmałżonków; funkcja socjalizacyjna – polega na przygotowaniu dzieci do samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych; jest to szeroko rozumiane wychowanie dzieci, najlepiej dokonuje się przy współudziale obojga rodziców. W
proces ten zaangażowane są także inne osoby, np. dziadkowie; funkcja ekonomiczna –
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Innym typem rodziny jest tzw. rodzina poszerzona, liczniejsza, zwana także większą, do której, obok heteroseksualnej pary i jej potomstwa, należą dodatkowo inni krewni oraz rozgałęziona rzesza powinowatych. Mogą to być np. dwie
rodziny nuklearne połączone domostwem (np. małżeństwa sióstr lub braci) lub
rodziny nuklearne, w skład których wchodzą dziadkowie i dzieci z własnym potomstwem15. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zmodyfikowaną
rodziną poszerzoną, z drugim zaś – z rodziną wielopokoleniową. Wyżej wymienione typy występują w kulturach, w których mamy do czynienia z monogamią,
a więc system dopuszczającym związek seksualny jednego mężczyzny z jedną
kobietą. Są to tym samym rodziny monogamiczne. Inaczej jest w kulturach poligamicznych, a więc w takich w których dopuszcza się związki jednego mężczyzny z wieloma kobietami – poliginia lub jednej kobiety z wieloma mężczyznami
– poliandria16.
Obok systemów małżeńskich, kryterium typologicznym mogą być systemy pokrewieństwa17. W związku z tym, rodzina matrylinearna to taka, w której
męskie potomstwo dziedziczy po matce (nazwisko, dobra materialne, itd.), a
najważniejszym mężczyzną w rodzinie z punktu widzenia dziecka jest brat matki, pełniący rolę opiekuna. Dodatkowo rodzina taka może być matrylokalna
pozwala na zaspokajanie materialnych potrzeb rodziny; w skład każdej rodziny wchodzą
osoby, które zdobywają środki na jej utrzymanie; dzięki ich aktywności rodzina może
funkcjonować jako pewna całość; członkowie rodziny tworzą wspólnie gospodarstwo
domowe; Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca – polega na zapewnieniu środków niezbędnych do życia oraz sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi, chorymi lub starszymi członkami rodziny, którzy ze względu ma wiek i stan zdrowie nie mogą same o
siebie zadbać; funkcja rekreacyjna – zaspokajanie potrzeby odpoczynku, relaksu, rozrywki (wspólne wyjście do kina, na mecz; oglądanie telewizji); funkcja seksualna – rodzina jest społecznie akceptowaną formą współżycia płciowego; funkcja stratyfikacyjna
– polega na nadawaniu przez rodzinę pozycji społecznej swoim członkom – dzieci dziedziczą po swoich rodzicach pozycję społeczną; funkcja kulturowa – przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego przez zapoznawanie ich z dziełami sztuki, literatury, zabytkami itp. Zob. T. Grudniewski, Funkcje społeczne i struktura rodziny, „Wychowanie
na co Dzień” 4/5(2000), s. 8-12; W. Kądziołka, Rodzina źródłem komunikacji z Bogiem,
Kraków 2011, s. 8-10; M. Karpowicz, R. Karpowicz, Współczesna rodzina polska i jej
funkcjonowanie, „Problemy Rodziny” 4/6(2001), s. 33-38; T. Rostowska, Co zagraża
podstawowym funkcjom rodziny w Polsce, „Problemy Rodziny” 5(2000), s. 21-27.
14
W. Kądziołka wyróżnia następujące modele rodziny: „Modelo 1 + 1 de la familia
(esposo y eposa)” – Model rodziny 1+1 (mąż i żona), „Las madres solteras o
abandonadas” – Samotne matki, „Los padres soteros o abandonados” – Samotni
ojcowie, „Modelo de la familia de 2+1” – Model rodziny 2+1. W. Kądziołka, La
transformación de la familia moderna, Cochabamba 2013, s. 14 i n.
15
Por. C. Kirkpatrick, The Family as Process and Institution, New York 1963.
16
Zob. więcej: A. Radziewicz-Winnicki, Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdańsk
2004; K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym
świecie, Kraków 2002.
17
Por. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian, Warszawa 2005.
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(choć nie musi), co oznacza, że gospodarstwa domowe znajdują się w siedzibie
matki. Z inną sytuacją mamy do czynienia w rodzinie patrylinearnej, w której
potomstwo dziedziczy po ojcu biologicznym lub domniemanym i pozostaje pod
jego opieką. Rodzina taka może być patrylokalna –gospodarstwo domowe w
siedzibie ojca. W przypadku rodzin nuklearnych mamy do czynienia z neolokalnością, co oznacza, iż nowo powstałe rodziny starają się o zdobycie nowej siedziby dla siebie i swojego potomstwa18.
Istnieją też społeczeństwa bilinearne, w których dziecko dziedziczy zarówno po ojcu, jak i po matce, a także bilokalne, gdzie potomstwo zamieszkuje
albo w domu ojca albo w domu matki w zależności od kultury i obyczajów19.
Rodziny dzielimy również z uwagi na występujące w nich stosunki władzy, wyróżniając dwa podstawowe typy. Pierwszym z nich jest rodzina matriarchalna, w której władzę sprawują kobiety20. Istnieje spór, czy występuje ona w
rzeczywistości, czy jest ona typem hipotetycznym. Jedni twierdzą, że w kulturach tradycyjnych nawet o systemie matrylinearnyjm, kobiety dzierżą władzę w
przypadku śmierci swojego męża lub synów. Inni zaś, że nawet jeśli kobiety tej
władzy nie posiadają, życie i tak jest zogniskowane wokół kobiecych spraw, a
mężczyźni nie mają na nie większego wpływu. Rodziny takie noszą miano matrycentrycznych21. Drugi typ to rodzina patriarchalna, w której władzę sprawują
mężczyźni. Z patriarchalnym systemem władzy w rodzinie oraz patriarchalną
kulturą, której wzorzec poprzez męsko-centryczną rodzinę przenosi z pokolenia
na pokolenie, walczy feminizm22.
W pracach publicystycznych można się spotkać z wyróżnieniem rodziny
tradycyjnej. Zwykle pod tym pojęciem kryje się rodzina patriarchalna i patrylinearna, która ukształtowała się w większości społeczeństw z kręgu kultury judeochrześcijańskiej, wpisując się na trwałe w tradycję będącą spuścizną rolniczego
systemu gospodarczego. W przypadku polskiej rodziny używając określenia rodziny tradycyjnej, mamy na myśli, iż głową rodziny jest ojciec (mężczyzna),
który zapewnia byt materialny oraz reprezentuje interesy na zewnątrz rodziny,
natomiast zadaniem kobiety jest zajmowanie się domem, rodzenie dzieci i opieka
nad nimi. Ośrodkiem tej rodziny jest dom, a organizuje ją cykl świąt o charakte18

Z. Dąbrowska-Caban, Rodzina u progu XXI wieku, „Problemy Rodziny” 4(1999), s. 23-29.
J. Kawalec, Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu, „Edukacja i Dialog” 5(2000), s. 57-65.
20
J. Korczak, L. Karpowicz, W. Kozłowski, Rodzina wobec wyzwań transformacji
ustrojowej, „Ruch Pedagogiczny” 3-4(2001), s. 50-63; H. Marzec, Rodzina polska u
progu XXI wieku, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 7(1998), s. 61; W. Maślanka, Wpływ transformacji ustrojowej na złe funkcjonowanie rodzin w Polsce, „Problemy
Rodziny” 4-6(2001), s. 39-43; A. Wachowicz, Rodzina a transformacja - problemy badawcze, „Problemy Rodziny” 4(1996), s. 33-37.
21
T. Biernat , Rodzina jako system, „Wychowanie na co Dzień” 6(1997), s. 31-32.
22
Por. A. Nowak, M. Wójcik, Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i
współcześnie: zagadnienia filozoficzne, społeczno-edukacyjne i prawne, Katowice 2000.
19
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rze religijnym. Model ten, choć ma wielu zwolenników, uległ obecnie degradacji
pod wpływem pracy zarobkowej kobiet oraz procesów emancypacyjnych23.
2. Rodzina w literaturze polskiej XX wieku
Cechą charakterystyczną literatury jest to, że istnieje szereg motywów,
które powracają niezależnie od okresu historycznego. Wszelakiego rodzaju toposy, symbole, zachowania człowieka i jego kondycji w każdej epoce zyskują nowy wymiar. Jednym z takich motywów jest właśnie motyw rodziny, która w
życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę, już z definicji zapewniając
jednostce podstawą szczęścia. W niej człowiek żyje, wychowuje się, zdobywa
doświadczenia, kształtuje charakter, osobowość, tworzy własny system wartości.
Z rodziną jesteśmy związani przez całe życie. Najpierw jako dzieci, później rodzice własnych dzieci itd.
Dokonując interpretacji poszczególnych utworów możemy zauważyć, że
rodzice zwykle są szczerze oddani swoim dzieciom, mają wpływ na ich edukację
i kontakty z otaczającym światem. Rodzic najlepiej zna własne dziecko, toteż
zdarza się niejednokrotnie, że przeżywa razem z nim radości, smutki, ból, rozpacz, cierpienie. Zarówno matka, jak i ojciec służą radą i pomocą, śledzą losy
swego dziecka i otaczają je troskliwą opieką.
Rodzina w literaturze występuje w różnorakich rolach. Rodzice stają się
źródłem, z którego dziecko czerpie odpowiednie cechy charakteru, bądź odrzuca
je na rzecz własnych idei. W literaturze pojawia się również antywzór rodziców,
którzy nie interesują się sprawami rodziny, nie potrafią okazać uczuć swym dzieciom, posiadają negatywne cechy charakteru i żyją we własnym, stworzonym w
wyobraźni świecie.
Pierwszym utworem, do którego chciałabym się odwołać jest Dolina Issy24,
który należy do najważniejszych powieści polskiej literatury emigracyjnej. Akcja
lektury Czesława Miłosza25 toczy się na Litwie kowieńskiej w latach 20. XX w.
23

Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa.
[w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Leparczyk, Warszawa 1995, s. 137 i n.
24
Cz. Miłosz, Dolina Issy, Kraków 1981.
25
Poświęcono jej stosunkowo dużo opracowań, ale znaczna część powiela te same
spostrzeżenia. Oprócz krótkich artykułów prasowych (Ważniejsze adresy bibliograficzne:
J. Błoński, „Dolina Issy”. [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety,
red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985, s. 73-78; S. Mackiewicz, Precz z mej pamięci...,
„Wiadomości” 38(1955), s. 2; I. Sławińska, „To jest daleki kraj...”, [w:] Poznawanie
Miłosza…, dz. cyt., s. 68-72; W. Duszka, Zdumiewające urządzenie świata, „Tygodnik
Powszechny” 38(1982), s. 6; R. Karaś, Na tropach „Doliny Issy”, „Tygodnik Kulturalny” 32(1986), s. 11.), opublikowano kilka znaczących interpretacji ogólnych m.in. W.
Bolecki, Proza Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 2(1984), s. 133-164; T. Burek, Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. Nie tylko o „Rodzinnej Europie”, „Pamiętnik Literacki” 4(1981), s. 129-131; A. Kowalczyk, „Dolina Issy” Czesława Miłosza na tle polskiej
tradycji literackiej, „Polonistyka” 2(1983), s. 94-103). W wielu pracach pojawiają się
analizy z pogranicza literaturoznawstwa i antropologii kulturowej – np. M. Brzóstowicz,
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Dwór w Giniu należy od wieków do rodziny Surkontów, krewnych głównego bohatera, kilkunastoletniego Tomasza Dilbina. Tomasz jest bardzo przywiązany do swoich dziadków - babcia Misia interesuje się zjawiskami nadprzyrodzonymi, jest osób
ekscentryczną i oryginalną. Dziadek Kazimierz objaśnia chłopcu świat i pomaga m
zrozumieć skomplikowaną historię rodziny26. Druga babcia chłopca, Bronisława
Dilbinowa, która także przybywa do Ginia, jest przeciwieństwem babci Misi i chłopiec początkowo nie darzy jej sympatią. Z czasem jednak zaczyna dostrzegać duchowy związek pomiędzy sobą a babcią27. Śmierć pani Dilbinowej jest wielkim ciosem dla Tomasza28. Dwór w Giniu to obraz Arkadii widzianej oczami dziecka - otoczony lasem, który zachwyca bujnością roślin i obfitością zwierząt, jest w naturalny
sposób oddzielony od reszty świata i niepodatny na niszczący wpływ historii. Kultywowanie dawnych obyczajów i tradycji gospodarskich umacnia jego odrębność29.
Kraina nad Issą jest idylliczna, jej mieszkańcy kierują się zasadami patriarchalnymi,
poszanowaniem tradycji oraz rewerencją wobec rytmu natury (podobnie jak w Żywocie człowiek poczciwego30 Mikołaja Reja, Panu Tadeuszu31 Mickiewicza czy
Chłopach32 Reymonta). Miłosz kreśli obraz świata w przededniu przełomu - powoli
zmienia się system życia wiejskiego33 (powstają „spółdzielnie mleczarskie”), zaczyDom rodzinny…, dz. cyt., A. Fiut, „Dolina Issy” – przypowieść o wtajemniczeniu,
„Znak” 4/5(1981), s. 107-119; L. Vallee, „Dolina Issy”. Interpretacja, przeł. Hanna
Olędzka, „Literatura na świecie” 6(1981), s. 300-311. Zdecydowana większość badaczy
odczytuje powieść jako utwór o charakterze głęboko filozoficznym czy właśnie antropologicznym – za główne tematy uznaje się m.in. zagadnienie bytu i poznania, dom i małą
ojczyznę, rodzinę, dojrzewanie, kontakt z Naturą, problem grzechu i śmierci. Poza tym w
dwóch ostatnich dekadach pojawiło się kilka prac prezentujących dość oryginalne ujęcie
tematu – m.in. pod kątem historyczno-kulturowym i religioznawczym (można tu zaliczyć
następujące prace: J. Malicki, Tradycje ariańskie w Młoszowej „Dolinie Issy”. [w:] Poznawanie Miłosza…, dz. cyt., s. 219-238; Ł. Tischner, Sekrety manichejskich trucizn.
Miłosz wobec zła, Kraków 2002, s. 59-112; Ł. Tischner, Biesy Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 2(2011), s. 85-98.) Ł. Łoziński, Demonologia Czesława Miłosza. „Dolina Issy” w
perspektywie etnologicznej, http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-22011-6/demonologia, dostęp: 12.05.2014.
26
J. Pyszny, A. Zawada, Literatura XX wieku, Wrocław 1999, s. 129-131.
27
M. Kamińska, „Dolina Issy”, czyli poznawanie Miłosza, „Polonistyka” 10(1992),
s. 599-605.
28
M. Brzóstowicz, Dom rodzinny…, dz. cyt., s. 13-32.
29
L. Vallee, Dolina Issy…, dz. cyt., s. 300-311.
30
M. Rej, Żywot człowieka poczciwego, Warszawa 1903.
31
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, opr. K. Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
32
W. Reymont, Chłopi, opr. F. Ziejka, Wrocław 1999.
33
Dom pod wierzbami Stanisława Czernika to dobry przykład ukazujący prozę poruszającą problematykę wiejską. Starsi pisarze należący do tego nurtu, wracając pamięcią
do czasów dzieciństwa, na ogół idealizowali świat wiejski, uwypuklali tkwiące w nim
wartości moralne, spośród których wyróżniali poczucie gospodarskiej powinności i związek z naturą. R. Papieski, Proza polska 1956-81. [w:] Literatura polska: sztuka, architektura, kino. Współczesność, red. M. Szulc, Kraków 2006, s. 32.
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nają się polsko - litewskie nieporozumienia34. Na straży trwałości i nienaruszalności
tego miejsca stoi właśnie rodzina. Tomasz ma świadomość swego pochodzenia i
niełatwej historii swego rodu. Łączność z przodkami i poczucie ciągłości historii
sprawiają, że chłopcu łatwiej jest określić swoją tożsamość i podejście do świata35.
Bez rodziny z Ginia byłby wydziedziczony, samotny i miałby poczucie okaleczenia36. Rodzina pełni więc najważniejszą funkcję w życiu człowieka - jest strażniczką
wartości i nauczycielką historii. W życiu i poczynaniach przodków możemy bowiem
rozpoznać siebie - tak jest w przypadku Tomasza i babci Dilbinowej.37
Warto dodać, iż w będącej literacką autobiografią Rodzinnej Europie38
Miłosz podkreśla wartość rodziny jako zakorzenienia39. Dowodzi, że rodzina jest
wspólnym dziedzictwem zarówno duchowym, jak i materialnym. W rodzinie
przekazuje się z pokolenia na pokolenie tradycję i historię, tworzy się wartości
cywilizacyjne i etyczne. Pamięć o przodkach „to jakby kotwica, której lina idzie
w głąb i trzyma nas niedaleko pewnego ratunku”40. Zatem ojczyzna rodzinnodomowa to taka, która daje poczucie bycia u siebie, a także poczucie bezpieczeństwa i przynależności do rodziny41.
Interesujące okazuje się także przypomnienie kilka domów niekonwencjonalnych, w których życie toczy się nieco inaczej niż w tradycyjnych. Portret rodziny
Młodziaków z Ferdydurke42 Witolda Gombrowicza43 jest parodią domu mieszczań34

P. Kłoczkowski, Nagi chłopiec i czarne słońce: („Dolina Issy”), „Zeszyty Literackie” 3(2001), s. 106-108.
35
A. Mackiewicz, O lituanizacji językowej w „Trylogii” oraz „Dolinie Issy”, „Język
Polski w Szkole Średniej” 2(1990/1991), s. 28-43.
36
A. Kowalczyk, „Dolina Issy”…, dz. cyt., 94-103.
37
J. Malicki, Tradycje ariańskie w Miłoszowej „Dolinie Issy”, „Przegląd Humanistyczny” 7/8(1987), s. 15-28.
38
Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1998.
39
Niewątpliwie najważniejsze miejsce zajmuje u niego Litwa, o której pisze: „Dobrze jest się urodzić w małym kraju, gdzie przyroda jest ludzka, na miarę człowieka,
gdzie w ciągu stuleci współżyły ze sobą różne języki i różne religie. Mam na myśli Litwę
[…] I chociaż moja rodzina już od XVI wieku posługiwała się językiem polskim, tak jak
wiele rodzin w Finlandii szwedzkim, a w Irlandii angielskim, wskutek czego jestem polskim a nie litewskim poetą, krajobrazy i być może duchy Litwy nigdy mnie nie opuściły.” Cz. Miłosz, Szukanie ojczyzny, Kraków 1996, s. 63.
40
Cz. Miłosz, Rodzinna…, dz. cyt, s. 28-29.
41
J. Bartmiński, Polskie rozumienie ojczyzny i jego warianty. [w:] Pojęcie ojczyzny
we współczesnych językach europejskich, red. tenże, Lublin 1993, s. 26.
42
W. Gombrowicz, Ferdydurke, Warszawa 1956.
43
Parodią domu szlacheckiego są abstrakcyjne i groteskowe obrazy dworów w tekstach Witolda Gombrowicza. Ferdydurke czy Pornografia odsłaniają ciemnice domów ziemiańskich i
puste rytuały: szlacheckie wartości rodzinne, szlachecka pobożność okazują się jedynie martwym
schematem, grą „przeciwko komuś”, np. przeciw ludowi, który może zaatakować dwór. Nawet
msza jest „zarzynana”, a wizyty rodzinno-towarzyskie też noszą znamiona gry, konwencji, niczego
więcej. Postaci wydają się karykaturami samych siebie. Dialogi, które toczą się przy domowym
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skiego.44 Rodzice – rzekomo postępowi – faktycznie niewychodzący poza stereotypy
dotyczące moralności, namawiają córkę45 do swobody obyczajowej46, a nawet poczęcia nieślubnego dziecka. Nie tolerują jednak jej rzekomego związku z dużo starszym nauczycielem47. Niekonwencjonalność domu Młodziaków polega na tym, że
rodzice starają się być bardziej postępowi, nowocześni i tolerancyjni niż córka (literatura utrwala raczej przeciwne sytuacje: konflikt pokoleniowy48 polega zwykle na
tym, że to rodzice są konserwatywni, a nie dziecko)49.
Z kolei Hurleccy żyją w nawłockim dworku Bolimowie, będącym groteskowym odbiciem mickiewiczowskiego Soplicowa. Ich żywot jest kształtowany
przez odwieczne prawa, dawne, sarmackie wzorce. Hurleccy cieszą się swoją
pozycją, czy też mogą odgrywać rolę, jedynie dzięki hierarchicznym, feudalnym
stosunkom panującym w posiadłości, dychotomicznemu podziałowi na ród oraz
służbę i chłopów, pomiędzy którymi jest wyraźnie nakreślona granica, której
przekroczenie wykracza poza wszelkie obowiązujące normy. Rodzina żyje ponad
stan, niezwykle ważny i celebrowany komponent ich wspólnego życia to posiłki,
opisywane przez autora z niezwykłym pietyzmem. Rozmowa jest traktowana
jako towarzyski obowiązek, obwarowana konwenansami stanowiącymi o jej
regułach50. Ich tematem są reminiscencje rodzinne, dywagacje nad koligacjami i
konotacjami, a także rozmaite stany chorobowe; język zaś stosunkowo wyszukany, używa się zapożyczeń (nieraz całych fraz). Pojawiają się w nim jednak sporadycznie nieprzystające wtrącenia i przebłyski. Zdaje się wtedy, iż aktor na
moment wyszedł z roli, zsunęła się nieco maska. Należy jednakże zauważyć, że
panujące pomiędzy nimi stosunki nie są pozbawione serdeczności, chociaż polega to na wzajemnej infantylizacji jej członków.

stole, są miałkie i nic niewnoszące. Dom szlachecki w wojennych warunkach rozpadu wartości, w
które nie wierzą już nawet sami ziemianie sprawia wrażenie teatralnej dekoracji. D. Nosowska,
Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004, s. 78.
44
M. Głowiński, Wokół recepcji Gombrowicza, „Pamiętnik Literacki” 4(1973), s. 245-250.
45
W Szczęściu Frania Włodzimierza Perzyńskiego pojawia się motyw konieczności
wydania córki, Heli Lipowskiej, za mąż – niemal za wszelką cenę. Atrakcyjna i bogata
panna, dla której szuka się wymarzonego kandydata, zachodzi w ciążę z żonatym i lekkomyślnym mężczyzną udzielającym jej lekcji rysunku. Wtedy Państwo Lipowscy niemal proszą odrzuconego kiedyś ze śmiechem kandydata do ręki córki, własnego pomocnika Frania, o ożenienie się z dziewczyną. D. Nosowska, Słownik…, dz. cyt., s. 80.
46
J. Jarzębski, Wokół Ferdydurke. [w:] tegoż, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982, s. 186-302.
47
L. Neuger, Przygody czystego intelektu (Esej osnuty na tle „Ferdydurke” Gombrowicza).
[w:] W kręgu przemian polskiej prozy XX w., red. T. Bubnicki, Wrocław 1978, s. 73-82.
48
J. Ślósarska, Poeta formy. Formowanie się człowieka i świata w utworach Witolda
Gombrowicza, „Litteraria” 1984, s. 127-139.
49
T. Kępiński, Ferdydurke. [w:] tegoż, Witold Gombrowicz i świat jego młodości,
Kraków 1976, s. 341-373.
50
Por. C. Segre, Chaos i kosmos u Gombrowicza, przeł. M. Dramińska-Joczowa,
„Pamiętnik Literacki” 4(1973), s. 277-283.
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Przedstawione w powieści modele rodziny są skonstruowane na zasadzie
wzajemnej opozycji, au rebours, jednakże obydwa w równej mierze poddawane
są krytyce oraz demaskowane jako struktury ograniczające wolność jednostki,
wymuszające na niej przyjmowanie stereotypowo określonych ról czy form. Ponadto Gombrowicz zwraca uwagę na mający tam nieustannie miejsce proces
infantylizacji oraz niemożność wyzwolenia się spod wpływu najbliższego otoczenia. Z całkowitym odwróceniem relacji młodzi – starzy spotykamy się również w zupełnie niekonwencjonalnym domu Stomila przedstawionym w Tangu51
Sławomira Mrożka, gdzie panuje wieczny bałagan (wszyscy chodzą porozpinani), nie szanuje się starszych, którzy sami zachowują się niezbyt dostojnie (babcia namiętnie gra w karty), a rodzice są nadmiernie nowocześni: hołdują awangardowej sztuce i swobodzie seksualnej, Stomil toleruje nawet zdrady52 żony,
zafascynowanej Edkiem. Tymczasem syn Artur marzy o powrocie do tradycyjnych wartości i rytuałów (chce np. wziąć tradycyjny ślub). Nie udaje mu się
przywrócenie starego porządku, bo formy są już puste, zużyte, jak u Gombrowicza, a szaleni inteligenci-artyści znacznie słabsi niż prymityw Edek53.
Dramat Mrożka opowiada o kryzysie rodziny54. Głównym bohaterom
sztuki, daleko do tradycyjnego modelu rodziny: Stomil i Eleonora byli w młodości buntownikami, zwolennikami postępu i odwrócenia tradycyjnej moralności.
Rewolucja obyczajowa, do której doprowadzili, sprawiła, że „wszystko wolno”każdy może bez skrępowania wyrażać siebie. Ta wolność ma jednak pewne
51

S. Mrożek, Tango, Warszawa 1999.
Warto zwrócić także uwagę na dość liczną grupę utworów eksploatujących wątki powrotów z frontu bądź z obozów do domu, gdzie w toku akcji odsłania się prawda o załamaniu moralnym w nieludzkich warunkach życia lagrowego, albo o zdradzie jednego z uczestników
fabularnego schematu z odwiecznym trójkątem małżeńskim. Takie sztuki pisali m.in. Jerzy
Zawieyski, Ocalenie Jakuba (1947), Miłość Anny (1948), Tadeusz Hołuj, Dom pod Oświęcimiem (1948), Stefan Otwinowski, Dobra wróżba (1948) czy Michał Rusinek, Kobieta we mgle
(1948). S. Gawliński, Dramaturgia polska w latach 1939-55. [w:] Literatura polska: sztuka,
teatr, kino, oświata. Lata 1939-55, red. M. Szulc, Kraków 2006, s. 232.
53
D. Nosowska, Słownik…, dz. cyt., s. 84.
54
Zob. J. Błoński, M. Fik, Talent ukoronowany, „Kultura i Życie” 13(1990); J. Błoński,
Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995; J. Chojka, Dramaturgia Sławomira Mrożka,
Gdańsk 1994; S. Gąsowski, Współcześni dramatopisarze polscy, Warszawa 1979; B. Gutkowska,
O „Tangu” i „Emigrantach” Sławomira Mrożka, Katowice 1998; J. Kelera, Krótki przewodnik po
Mrożku, „Odra” 6(1990); T. Miłkowski, Współczesna dramaturgia polska. Tadeusz Różewicz,
Sławomir Mrożek, Warszawa 1991; S. Mrożek, Mój życiorys, „Dialog” 8(1990); A. Nowakowski,
Sławomir Mrożek, Warszawa 2005; M. Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa
1973; E. Sidoruk, Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka, Białystok 1995; H.
Stephan, Mrożek, tł. J. Zach-Błońska Kraków 1996; M. Sugiera, Dramaturgia Sławomira Mrożka,
Kraków 1996; A. Wiech, Sławomir Mrożek. Tango, Warszawa 1991; D. Wilczycka, Tango Sławomira Mrożka, Lublin 2007; K. Wolicki, W poszukiwaniu miary. Twórczość dramatopisarska
Sławomira Mrożka, „Pamiętnik Teatralny” 1(1975); M. Wołk, Mrożek: prozaik satyrycznofilozoficzny, „Arkusz” 9(2000).
52
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mankamenty. Dom rodzinny Stomilów tkwi w kryzysie - ta sytuacja jest dla Artura nie do zniesienia, jak sam mówi, nie potrafi żyć w takim świecie i próbuje
go zmienić. Jego pomysł jest prosty - to kontrrewolucja, próba narzucenia rodzinie tradycyjnych wartości, a właściwie tradycyjnych form. Ma temu służyć zmuszenie wszystkich do „porządnego” zachowania i starannego ubioru oraz celebrowanie uroczystości - Artur postanawia ożenić się z Alą. Szybko jednak okazuje się, że ta metoda jest fałszywa - nie można zewnętrznymi formami zastąpić
prawdziwych ideałów, a Artur nie ma pomysłu na „tradycyjny rodzinny dom”.
Władzę w symboliczny sposób przechwytuje wulgarny Edek: zabija Artura i
terroryzuje rodzinę.
Tango to opowieść o konflikcie pokoleń na opak - dzieci są tradycjonalistami, a rodzice kultywują nowoczesność. Problem Artura ma jednak szerszy
wymiar, nie ogranicza się jedynie do sytuacji w rodzinie Stomilów. Jak pisze
badaczka, Małgorzata Sugiera: „Postać Artura oparł [Mrożek] o zbankrutowany
model procesu wychowawczego, a dzięki utożsamieniu rodziny ze społeczeństwem, konflikt ojca i syna pokazał zarazem jako konfrontację dwóch wzorców
rozwoju społecznego: tradycyjnie opartego na autorytecie i nowocześnie zezwalającego na pełną ekspresję jednostki”55.
Groteskową wersję domu chłopskiego pokazał także Edward Redliński w
powieści Konopielka56. Bohaterowie jego książki, mieszkańcy wsi Taplary, panicznie boją się zmian, postępu i obcych. Plany osuszenia bagien, które odcinają
wieś od świata, przerażają ich, podobnie zresztą jak inne niż najbardziej tradycyjna pozycje seksualne, posyłanie dzieci do szkoły czy jedzenie z własnego
talerza. Mieszkańcy Taplar to analfabeci żyjący w ciemnocie i zacofaniu, nieznający świata, nowoczesnych technik uprawy roli, a nawet swoich nazwisk.57 Ich
uporządkowany świat całkowicie burzy przyjazd do wsi przysłanej „z góry uczycielki”, która poziomem intelektualnym, stylem życia, światopoglądem, a nawet
sposobem uprawiania seksu i wyglądem zewnętrznym odbiega od miejscowych
kobiet.58 Groteskowy obraz domu chłopskiego przedstawiony w Konopielce to
oczywiście wizja domu patriarchalnego, w którym żona i dzieci bezwzględnie
słuchają męża analfabety. Panuje tradycyjny podział ról: matka gotuje, ojciec
decyduje, wszyscy pracują wspólnie w polu. Żyje się biednie – mięso wkraja się
do kapusty, posiłki spożywa się ze wspólnej byle jakiej miski. Dzieci wydaje się
na świat często, im więcej, tym lepiej. Niekiedy mąż bije żonę czy dziecko. Nikt
nie widzi w tym nic złego, bo tak musi być.59

55

Zob. więcej: M. Sugiera, Dramaturgia…, dz. cyt.
E. Redliński, Konopielka, Warszawa 1973.
57
A. Fiut, Refleksja kulturoznawcza – na wesoło (O „Konopielce” Edwarda Redlińskiego). [w:] Literackie wizje i rewizje: materiały pomocnicze dla szkoły średniej, red. M.
Stępień, W. Walecki, Warszawa 1980, s. 249-256.
58
S. Burkot, Proza powojenna 1945-1980: analizy i interpretacje, Warszawa 1984, s. 93-319.
59
D. Nosowska, Słownik…, dz. cyt., s. 83.
56
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Swoistą kategorię domów polskich stanowią domy kresowe, choć trochę
kojarzące się z Soplicowem. Mickiewiczowski mit o Kresach – szczęśliwym
kraju lat dziecinnych – podtrzymują (oczywiście z pewnymi modyfikacjami) np.
Tadeusz Konwicki w Kronice wypadków miłosnych60, Czesław Miłosz w Dolinie
Issy, Melchior Wańkowicz w Szczenięcych latach61. Końcową, inną niż Pan Tadeusz prawdę o polskim domu na idealizowanych tak często przez literaturę Kresach prezentuje Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz w swojej powieści Boża podszewka62, z powodzeniem sfilmowanej przez Izabellę Cywińską. Jej Polacy są
schłopiali, prości, prymitywni, by nie powiedzieć prostaccy. Trudno w ich postawie dopatrzeć się szczególnego kultywowania tradycji, troski o polskość: w
ich domu niełatwo znaleźć książkę, a w życiu - czas na refleksję. Mówią niedbale
lub wręcz ordynarnie (jak ojciec głównej bohaterki Marianny), nie przestrzegają
zasad higieny. Wiele także można zarzucić ich moralności: ojciec głównej bohaterki dopuszcza się przygodnych kontaktów seksualnych. Wartości rodzinne stoją
pod znakiem zapytania: rodzice wyróżniają niektóre dzieci, inne – takie jak Marianna, uważana za brzydszą i głupsze – dyskryminują. W czasie wojny, z obawy
o własne życie, zostawiają dom i dzieci na pastwę losu, a po powrocie nie umieją
ukryć rozpaczy po śmierci ukochanej córki Anusi i obojętności na los pozostałych dzieci. Wśród rodzeństwa dochodzi – nie tylko w dzieciństwie – do niebezpiecznej rywalizacji. Marianna omal nie przepłaca życiem wybryku brata, czuje
też, że mama, ojciec i rodzeństwo woleliby, by to ona zmarła, a nie jej ukochana
siostra. Dorosłe już dzieci kłócą się o majątek, są wyrachowane. Ojciec wchodzi
w konflikty z synami i lekceważy problemy córek. Bywa przy tym bezwzględny.
Wydaje się, że nie jest zadowolony z liczby dzieci na utrzymaniu i z radością
wita kolejne, nie zawsze szczęśliwe, zamążpójście córek. Religijność Jurewiczów też jest powierzchowna i nie wolna od zabobonów: wierzą np. że dziecko
urodzone przedwcześnie (Marianna) jest inne, brzydsze, głupsze, mniej wartościowe. Nic dziwnego, że takie przedstawienie polskiego domu na Kresach
wzbudziło kontrowersje, a film i książka wywołały protesty środowisk związanych z Kresami. Zarzucano tym dziełom wulgarność i oszczerstwa pod adresem
Polaków. To właśnie wykrzywienie, sprofanowanie obrazu domu polskiego
przyczyniło się do takiego odbioru powieści i filmu63.
Problematyką życia rodzinnego64 zajęła się także Zofia Nałkowska. W
ciasnych suterenach gnieżdżą się biedni lokatorzy kamienicy pani Kolichowskiej,
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T. Konwicki, Kronika wypadków miłosnych, Warszawa 1974.
M. Wańkowicz, Szczenięce lata, Warszawa 1974.
62
T. Lubkiewicz-Urbanowicz, Boża podszewka, Warszawa 1997.
63
D. Nosowska, Słownik…, dz. cyt., s. 77.
64
Warto zaznaczyć, iż autobiograficzny Dom nad łąkami to kilka historii luźno utkanych w
powieść. Książka poświęcona jest przeszłości domu w Górkach Wołomińskich, który stał się dla
pisarki nie tylko miejscem zamieszkania, ale również krzepiącym, troszkę baśniowym obrazem,
powracającym do niej przez całe życie: „ten dom stał się wzorem dla innych domów i miarą, i
prawem, i najdroższym na zawsze wspomnieniem” (Z. Nałkowska, Dom nad łąkami, Warszawa
61
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opisanej w Granicy65 Zofii Nałkowskiej66. Bohaterów mieszkających w luksusowych pokojach na piętrach i w biednych suterenach dzielą nie tylko sufity, ale
właściwie wszystko: sytuacja materialna, zwyczaje, warunki, inna jest ich codzienność, inne są ich mieszkania i ich losy67.
Główny bohater utworu jest Zenon Ziembiewicz68. Jako dziecko kochał
swoich rodziców bezkrytycznie do czasu, gdy odkrył zdrady ojca. Ta sytuacja ma
1986, s. 7). Oprócz malowniczych opisów domu i okolic w książce jest kilka niezapomnianych
postaci. Sąsiedzi Nałkowskich - pan Fersen, panna Sylwia, pani Bracka, Dziobakowie, Kwietniowie, Szcześniakowie - intrygują i budzą silne uczucia. Nie tylko pozytywne. Obraz domu i
natury jest idylliczny, ale ludzie pozostają tylko ludźmi.
65
Powieść ma ramy niemal utworu kryminalnego, ale pisarka ujawniając od razu tragiczny
finał – śmierć bohatera z ręki uwiedzionej niegdyś przez niego dziewczyny, zwraca uwagę nie na
to, kto zabił, lecz jak i dlaczego do śmierci doszło. Jest to bowiem proza psychologicznoobyczajowa, gdzie przedstawione z tej perspektywy dzieje życia, kariery i niesławnego końca
Zenona Ziembiewicza stają się pretekstem do postawieniu kilku ważnych pytań. Bohater jest inteligentem pochodzenia ziemiańskiego, początkowo radykalnym w swoich poglądach społecznych
studentem, który potem zaczyna dbać przede wszystkim o swoją karierę. Jego życie to schemat
straconych złudzeń. Ukształtowała go Boleborza, gdzie wszystko było udawane, pozorne i nieautentyczne. Rodzice tworzyli pozory pańskiego domu, chociaż dawno stracili majątki przez niegospodarność. Walerian był erotomanem uwodzącym wiejskie dziewczyny, ale w poczuciu skruchy
wyznawał żonie zawsze swe grzechy i otrzymywał przebaczenie. Podobnie postępował Zenon.
Zaręczył się z Elżbietą, lecz w tym samym czasie odnowił romans z Justyną, skutkujący jej zajściem w ciążę. Gdy ostatecznie doszło do małżeństwa z Elżbietą, obarczył ją odpowiedzialnością
za opiekę nad chorą psychicznie Justyną. Sam w tym czasie zajmował się swoimi ważniejszymi
sprawami. Dzięki małżeństwu i wykształceniu wszedł w wyższe kręgi. Był jednak wyalienowany
społecznie. Granicę odpowiedzialności moralnej przekroczył w pewnym niedostrzegalnym momencie, a jej istnienie uświadomiła mu dopiero żona Elżbieta, kiedy już oboje nie mogli zapanować nad piętrzącymi się trudnościami: „Chodzi o to, że musi coś przecież istnieć. Jakaś granica, za
którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.” Tragiczna historia małżeństwa Ziembiewiczów uświadamia nam, że nie można budować własnego szczęścia na cudzej krzywdzie tak, jak
to pragnął uczynić Zenon. Przyjęty przez Zenona i Elżbietę model życia nie przyniósł nic pozytywnego. Przyczyna tego leży po stronie obojga małżonków, którzy nie potrafili wydostać się z
sideł trójkąta małżeńskiego, narzuconego przez Zenona.
66
Interesujący jest także dramat Zofii Nałkowskiej pt. Dom kobiet, wydany w 1930
roku. Sztuka w trzech aktach opowiadająca historię kilku pokoleń kobiet zamieszkujących pod jednym dachem. Przedstawione są tutaj ich codzienne troski i problemy. Każda
z tych kobiet żyje przeszłością swoich mężczyzn, którzy już odeszli. Historia każdej z
nich jest niezwykła, każda ma coś do zakomunikowania światu, do przekazania jakieś
doświadczenie. Poprzez tę książkę poznajemy doświadczenia samej autorki, jej relacje z
mężczyznami. Jednocześnie poznajemy też ponadczasowe typy kobiet.
67
D. Nosowska, Słownik…, dz. cyt., s. 81-81.
68
Granica była już wielokrotnie analizowana przez badaczy, dlatego też pozwolę sobie na jego
pobieżne omówienie. Warto przywołać chociażby takie pozycje jak: J. Fryde, „Granica” Zofii Nałkowskiej. [w:] tegoż, Wybór pism krytycznych, Warszawa 1966; H. Kirchner, O „Granicy” Zofii
Nałkowskiej. [w:] tegoż, Z problemów literatury polskiej XX wieku, Warszawa 1965; E. Pieńkowska,
Zofia Nałkowska, życie i twórczość, Warszawa 1975; W. Wójcik, Zofia Nałkowska, Warszawa 1973;
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wpływ na jego późniejsze życie. Mimo iż był przekonany, że nigdy nie pójdzie w
jego ślady, to jednak popełnia ten sam błąd, który w dużym stopniu zaważa na
jego przyszłości. Cała zdrada jest jak klątwa, która przechodzi z ojca na syna.
Nałkowska bardzo dobrze udowodniła, że dziedziczymy cechy naszych rodziców. W tym wypadku Zenon nabył najgorszą z wad. Gdyby ojciec w taki sposób
nie postępował, kto wie czy Ziembiewicz nie byłby szczęśliwy.
Konkluzja
Motyw rodziny ma w literaturze wymiar uniwersalny i ponadczasowy69. Różnie ujmowano ten temat, z rozmaitych punktów widzenia i w odmiennych celach. Jego
obecność wskazuje na wagę tego problemu w literaturze wszystkich epok. Twórcy
często podejmują problem rodziny i jej wpływu na kształtowanie się osobowości i
losów bohaterów literackich, dlatego też w dziełach niemalże wszystkich epok mamy
do czynienia z rozmaitymi portretami rodziny, relacji pomiędzy jej członkami70. Zagadnienie to pojawia się zwykle tam, gdzie zostały przedstawione dzieciństwo, mło-

K. Wyka, Spór o „Granicę”. [w:] tegoż, Stara szuflada, Kraków 1967; H. Zaworska, „Granica”
Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1966; L. Żuliński, Zofia Nałkowska: „Granica”, Warszawa 1990.
69
Warto zaznaczyć, iż dom możemy interpretować w znaczeniu szerszym. Dla przykładu najlepsza ze sztuk Słonimskiego, Rodzina (1933), daje satyryczną wizję Polski rozpiętej między dwoma totalitaryzmami i wyszydza hitlerowski rasizm. Z kolei Zegadłowicz w Domku z kart (1954) jest wielkim,
mającym wymiary i ambicje artystycznej i ideowej syntezy, rozrachunkiem z Polską burżuazyjną i jej
sanacyjnym reżimem, rozrachunkiem, przepojonym płomienną nienawiścią do sanacyjnych zdrajców i
wrogów narodu, a jednocześnie głębokim patriotyzmem i ufnością w sprawę postępu i walkę o postęp.
Widzimy zastosowanie w praktyce tak gorąco przez Piłsudskiego zalecanej, a tak gorliwie przez granatową policję realizowanej, metody „łamania kości” przeciwnikom polityki faszyzmu i zdrady narodowej, dowód tchórzliwej słabości, ukrytej pod pozorami brutalnej siły. Widzimy tępych wsteczników w
klerykalnym czy też faszystowskim wydaniu, i widzimy ślepotę burżuazyjnej inteligencji, którą dopiero
huk dział wyrwie z intelektualnych i życiowych pląsów.
70
Widzimy jak szybko państwo stacza się ku całkowitej katastrofie i patrzymy na ostatnie chwile tego burżuazyjnego państwa, kiedy to przegniły i rozpadający się ustrój obnażony zostaje z całą jaskrawością. Przedstawiciel tego państwa i ustroju, głupkowaty ale i zbrodniczy premier, umyka zaleszczycką
szosą. Państwo rzucone jest na łup wrogów - to koniec tylko systemu, który pan premier od płotów i
„sławojek” godnie reprezentował. Erwin Axer nadał sztuce Zegadłowicza kształt artystyczny i wyraz
sceniczny, zasługujący na jak największe, najbardziej gorące pochwały. Z każdym aktem dramatu potęguje się wrażenie widza. Jeszcze z początku można mieć niejakie pretensje do technicznych szczegółów
ujęcia pracy w redakcji, ale już w tym samym pierwszym akcie pełen surowej prawdy obraz najścia
faszystowskich chuliganów na demokratyczną gazetę jest przykładem doskonalej, przemyślanej roboty
reżyserskiej, która nie słabnie w odsłonach następnych. Przekrój Polski przedwrześniowej, który daje
Zegadłowicz, jest szeroki, mimo że ogranicza się do środowiska inteligencji i nie ukazuje przedstawicieli
klasy robotniczej, działaczy rewolucyjnych, komunistów. Temu brakowi starał się Zegadłowicz do
pewnego stopnia zaradzić, a to przez wprowadzenie ludzi bliskich celom i ideom rewolucyjnego ruchu
robotniczego. Takimi są redaktorzy postępowego pisma, których grają Henryk Borowski, Szczepan
Baczyński i Bogdan Niewinowski.
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dość, wiek dojrzały bohatera71. Zarówno matki72, jak i ojcowie73, niejednokrotnie stają
się duchowymi towarzyszami życia każdej z postaci, radzą, wychowują, chwalą bądź
ganią. Rodzina wnosi w życie młodego człowieka wartości, które pozwalają mu żyć i
funkcjonować w życiu codziennym, a rodzice są dawcami życia i przekazują mu genetycznie niektóre charakteru i osobowości74. Bez obecności rodziny opisywane postacie
często byłyby niewyraźne, a motywy ich działania byłyby niejednokrotnie niezrozumiałe. Rola dobrych relacji między członkami rodziny, między rodzicami a dziećmi w
życiu człowieka jest bardzo ważna, gdyż jest to gwarantem szczęścia rodzinnego oraz
osobistego. Rodzina - wzorzec - ukazuje właściwą drogę działania, natomiast rodzina antywzorzec może mieć znaczenie destrukcyjne dla poszczególnych jej członków.

71

Do takich ludzi należy Bruno Sztorc, centralna postać sztuki, wiążąca jej nieco luźną akcję, artysta malarz i przygodny literał, piszący śmiały artykuł o nieuchronnie zbliżającej się klęsce. Sztorc w
pierwszym akcie ma w sobie jeszcze coś z młodopolskiego „artysty”: ale od razu zarysowuje się jego
droga bojownika o postęp i sprawiedliwość, skwitowana przez sanacyjny reżim aresztowaniem Sztorca i
w ostatnim dniu pokoju i skierowaniem go do Berezy. Sztorc rozprawia się zrazu z sanacją ze stanowiska inteligenta, który długo podzielał liberalistyczne złudzenia. Toteż jego słowa o potrzebie objęcia
rządów przez chłopów i robotników dopiero z biegiem wypadków nabierają pełnego wyrazu. Dobrze tę
ewolucję uwydatnia Tadeusz Białoszczyński z początku słusznie odrobinę sztuczny i oderwany od
życia, w drugim a zwłaszcza w ostatnim akcie pełen potężnej siły oskarżycielskiej. I wówczas, gdy we
wspaniale i przez Zegadłowicza i Axera ustawionym i rozwiązanym zakończeniu sztuki pada z ust
skutego Sztorca słowo: towarzyszu, skierowane do wkraczającego krasnoarmiejca - czujemy się porwani nie tylko świetnością ideowego i artystycznego skrótu, wyrażonego w lapidarnej sugestywnej mowie
teatru, odczuwamy jednocześnie dreszcz wielkiej historycznej szansy: świadomość, że oto miejsce, na
którym zawalił się nieszczęsny domek z kart, będzie odmiecione pod fundament domu z żelazobetonu,
domu, którym wstrząsnąć nic nie zdoła. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/117088.html, dostęp:
05.05.2014.
72
Rola matki w domu eksponowana jest zwłaszcza w literaturze współczesnej. Taki dom,
skoncentrowany wokół matki, przedstawia np. Wiesław Myśliwski w Widnokręgu – na przedmieściach (jak wynika z opisu, choć nazwa nie pada – Sandomierza) żyje zubożała rodzina,
która nie przetrwałaby, gdyby nie zapobiegliwość, zaradność, pracowitość i miłość matki. W
wierszach Miłosza z cyklu Świat. Poema naiwne matka stoi na progu i czeka (a ojciec tłumaczy
świat), podobnie jak w utworach Tadeusza Różewicza czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Gdy umiera matka, umiera dom (tom Matka odchodzi Różewicza). W Dziewczętach z Nowolipek to matki organizują życie rodzinne, dbają o to, by córki miały co zjeść i dobrze się prowadziły. Wzruszające wspomnienia domu odnajdujemy też w wierszach Anny Świrszczyńskiej
– przedstawia w nich matkę, niegdyś piękną kobietę i ojca, artystę. Wszystkie te utwory ukazują
domy dość tradycje: matka jest ich centrum, ale też wykonuje wszystkie niemal domowe obowiązki. D. Nosowska, Słownik…, dz. cyt., s. 83-84.
73
W powieściach Wiesława Myśliwskiego np. Kamień na kamieniu czy Widnokrąg
czytamy o chłopskich domach, w których królują tradycyjne wartości, niechęć do obcych, mimo iż czas nie stanął w miejscu. Ojciec jest głową rodziny, a życie podporządkowane jest pracy w polu. D. Nosowska, Słownik Słownik…, dz. cyt., s. 83.
74
Zob. K. Mytkowska, Portret ojca w literaturze polskiej XX wieku. [w:] Ojcostwo:
powołanie czy zadanie?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 445-461.
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Streszczenie
Autorka niniejszej pracy próbowała ukazać modele życia rodzinnego w literaturze polskiej XX wieku, opierając się na wybranych przykładach. Motyw domu i rodziny pojawia się w literaturze od najwcześniejszych wieków. Jest on bardzo bliski każdemu człowiekowi. W domu najczęściej zaznajemy opieki, życzliwości i miłości. W
nim czujemy się dobrze i bezpiecznie. Jednak nie jest tak zawsze. Bardzo często dom
to pobojowisko, miejsce rojące się od wzajemnych żalów, pretensji i złych humorów.
Literatura polska XX wieku przedstawia go zarówno z tej dobrej, jak i złej strony.
Dom zawsze powinien być przystanią, a różnice w przedstawieniu go w poszczególnych utworach wynikają z różnych założeń autorów, którzy chcieli przekazać różne
prawdy na temat życia rodzinnego.
Summary
The author of this paper tried to show models of family life in Polish literature of the twentieth century, based on examples. Theme home and family appear in the literature from the earliest centuries. It is very close to everyone. At
home we can experience care, kindness and love. In it, we feel good and safe.
However this is not always the case. Very often, the house is a shambles, a place
rife with mutual grievances, grievances and bad moods. Polish literature of the
twentieth century presents it with both good and bad side. Home should be always a haven, and the differences in the presentation of it in individual pieces
due to the different assumptions of the authors, who wanted to convey different
truths about family life.
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Celina Lewandowska-Pająk (UP)
Dobry rodzic z Internetu – przegląd wybranych serwisów dla rodziców
Wstęp
Coraz łatwiejszy dostęp do Internetu oraz zwiększająca się popularność
prezentowanych w nich treści skłania do refleksji. Niejednokrotnie bowiem przy
uwzględnianiu wielu korzyści, jakie płyną z możliwości szybkiego prostego pozyskiwania informacji, roztropnym wydaje się zachowanie wobec nich pewnej
dozy nieufności. Nawet w najlepszych serwisach zdarzają się pomyłki i chodzi
tutaj nie tylko o drobne uchybienia typu literówki, ale także o błędy merytoryczne, mylnie przedstawiające pewne fakty, a nawet podajecie informacje nieprawdziwe1. Tym bardziej wydaje się to być ważne w przypadku informacji dotyczących zarówno wychowania dzieci, jak i prawidłowego przebiegu ciąży. W pierwszej części artykułu wyjaśniono czym są i co w sobie zawierają serwisy parentingowe. W następnej zostały zaprezentowane i przeanalizowane trzy, wybrane
witryny przeznaczone dla przyszłych i obecnych rodziców. Na końcu przedstawione zostały sposoby udzielania porad na tego typu portalach wraz z ilustrującymi je przykładami.
1. Serwisy parentingowe
Według definicji zaprezentowanej w raporcie Poleskiego Badania Internetu,
serwisy parentingowe to witryny przeznaczone dla rodziców oraz osób spodziewających się dziecka2. Oferują one różnorodne informacje związane nie tylko z
dziećmi ale także z rodzicami. Treści w nich publikowane dotyczą m.in. zdrowia,
wychowania, diet, ciąży oraz porodu. Wiele z nich stwarza możliwość zadania
pytania ekspertom oraz wymiany doświadczeń na forach internetowych. Według
PBI zawartość tych serwisów można podzielić na siedem kategorii. Pierwszym z
nich jest wiedza, zawarta w prezentowanych artykułach i recenzjach, społeczność
obejmująca blogi, fora, dzielenie się zdjęciami wideo, grupy wsparcia, ogłoszenia poprzez które można znaleźć nianię, wymienić lub sprzedać rzeczy używane.
Kolejne trzy to konkursy, sklepy online oraz porady ekspertów. Ostatnią katego-

1

Szpunar M. [2007], Medium informacji versus dezinformacji. O jakości i rzetelności informacji pozyskiwanych w Internecie. Warszawa: GH, 2/2007, s. 10. Zaczerpnięte:
10. 06. 2014. Strona internetowa: http://www.magdalenaszpunar.com/publikacje
2
Polskie Badanie Internetu [2011], Serwisy parentingowe w Polsce: zawartość serwisów, popularność wśród internautów, profil użytkowników. Warszawa: Polskie Badanie
Internetu
Zaczerpnięte:
20.
05.
2014.
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internetowa:
http://www.pbi.org.pl/pl/raporty?page=2
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rią jest informator zawierający w sobie wydarzenia i imprezy, bazy przedszkoli i
szpitali oraz wyszukiwarki miejsc przyjaznych dzieciom3.
Popularność tego rodzaju witryn coraz bardziej wzrasta. W badaniach przeprowadzonych przez PBI w 2010 zanotowano znaczny jej przyrost. W 2006 roku
liczba internautów korzystający z tego rodzaju serwisów wynosiła 659 tysięcy,
natomiast w 2010 roku stanowiła ponad 5 milionów4. Wpływ na to może mieć
zarówno rosnące zainteresowanie tego rodzaju tematyką, jak i coraz szybszy
rozwój nowych technologii. Według badań przeprowadzonych przez GUS w
2013 roku dostęp do Internetu posiadało 71,9% gospodarstw domowych. Wśród
przyczyn korzystania Polaków z Internetu można odnaleźć te, które wydają się
wiązać z wymienionymi wcześniej zasobami serwisów parentingowych. Jedną z
nich są m.in. możliwość brania udziału w forach dyskusyjnych, tworzenia i czytania blogów oraz korzystania z serwisów społecznościowych. Odpowiedź tą
wybrało 41% badanych. Natomiast 29,2% tłumaczyło to potrzebą poszerzania
swojej wiedzy. Najwięcej osób, bo aż 60,6 %, stwierdzało, że najczęstszym miejscem korzystania z usług internetowych był dom5.
2. Analiza wybranych serwisów parentingowych
Ponieważ liczba tego rodzaju serwisów z roku na rok zwiększ się coraz
bardziej, analizie poddane zostały trze z nich. Kryterium doboru stanowiła kolejność ukazywania się ich w wyszukiwarce internetowej po wpisaniu hasła: serwisy dla rodziców6. Na pierwszym miejscu znalazł się portal Dzieci.pl następnie
eDziecko.pl, a jako trzeci pojawił się Dzidziusiowo.pl. Z powodu dużej liczby
działów oraz obszernej i szybko zmieniającej się treści, badaniu została poddana
zawartość stron głównych oraz wybranych działów.
Serwis Dzieci.pl7 jest jednym z serwisów prowadzonych przez Wirtualną
Polskę, założony w 1995 roku. Według badań przeprowadzonych w 2010 roku
przez PBI zajmował drugą pozycję w rankingu dwudziestu najpopularniejszych
serwisów parentingowych. Uzyskanie tego miejsca umożliwiła mu liczba odsłon,
która w momencie badania wynosiła - 4 649 283, liczba użytkowników opiewająca na 706 857 osób oraz zasięg wśród internautów stanowiący 3,87%. Jak wynika z zaprezentowanych na nim treści, serwis przeznaczony jest zarówno dla
osób przygotowujących się na przyjecie dziecka, jak również będących już ro3

Polskie Badanie Internetu [2011], Serwisy parentingowe w Polsce: zawartość serwisów, popularność wśród internautów, profil użytkowników. Warszawa: Polskie Badanie Internetu. Zaczerpnięte: 20. 05. 2014. http://www.pbi.org.pl/pl/raporty?page=2
4
Tamże.
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GUS [2013], Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. Warszawa: Główny
Urząd Statystyczny, s. 9-10. http://www.pbi.org.pl/pl/raporty?page=2 (20.05.2014).
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Hasło wpisane w wyszukiwarce internetowej Google, Zaczerpnięte: 20. 05. 2014.
Strona internetowa: https://www.google.pl/#q=serwisy+dla+rodzic%C3%B3w
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840

dzicami. Jego profil można znaleźć również na Facebooku, gdzie polubiony został przez 53.986 użytkowników. Podzielony jest na dziewięć działów, które
pogrupowane są na mniejsze zakładki. Kolejnym serwisem jest eDziecko.pl8,
który należy do firmy Agora S.A. Na stronie głównej nie ma umieszczonej daty
powstania serwisu. W przytoczonym wcześniej rankingu zajął czwarte miejsce z
liczbą użytkowników wynoszącą 612 585 oraz liczbą odsłon w wielkości 4 498
337. Zasięg serwisu wśród internatów równał się 3,36%. Serwis również wydaje
się być przeznaczony dla tych samych grup odbiorców, jak opisany wcześniej
Dzieci.pl. Na Facebooku polubiony jest natomiast przez ok. 27 tys. osób. Jest
jednak bardziej rozbudowany, ponieważ składa się z dwunastu zakładek, podzielonych na mniejsze działy. Ostatnim analizowanym serwisem jest Dzidziusiowo.pl9. Z informacji zamieszczonej na stronie wynika, że powstał w 2014 roku.
W rankingu przedstawionym przez PBI w 2010 roku nie widnieje na żadnej pozycji, co może tłumaczyć data jego założenia. Na Facebooku jego profil polubiony został 13.304 razy. Serwis również kieruje swoją ofertę do przyszłych oraz
obecnych rodziców. Tak samo jak pierwszy z opisywanych serwisów, podzielony jest na dziewięć zakładek z mniejszymi działami.
3. Podobieństwa i różnice
Serwisy parentingowe, ze względu na poruszaną tematykę, mają w swojej
ofercie kilka zbieżnych punktów. Jest to przed wszystkim układ oraz podział
prezentowanych w nich treści, jak również szata graficzna i nazwa. Każdy z nich,
na dole strony posiada również wypisane mniejszą czcionką zakładki kierujące
do różnorodnych informacji związanych z serwisem np. Polityka prywatności.
Pomimo tego podobieństwa, serwisy starają się wyróżnić na tle innych. Każdy z
serwisów posiada swoją „wizytówkę” w postaci hasła, które pojawia się przy
jego nazwie w wyszukiwarce internetowej. W przypadku pierwszego z analizowanych serwisów brzmi ona: Dzieci.pl10 - Wyjątkowy serwis dla rodziców. Poniżej zobaczyć można fragment opisu Społeczność rodziców i dzieci - sprawdzone
informacje na temat wychowania i zdrowia dziecka, skarbnica informacji i porad
na temat wychowywania i ...11. Po przejściu na stronę serwisu przy nazwie pokazuje się ikonka niebieskiego, dziecinnego wózka z namalowanym serduszkiem.
W przypadku eDziecko.pl12 hasło zawiera w sobie nieco inne treści eDziecko.pl serwis dla rodziców. Ciąża, poród, zdrowie i ... Dodatkowo zaprezentowany jest
tekst następującej treści eDziecko.pl - serwis dla rodziców o ciąży, porodzie,
8

eDziecko.pl [2014]. (20.05.2014) http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html#TRNavSST
Dzidziusiow.pl [2014].20. 05. 2014. Strona internetowa: http://dzidziusiowo.pl/
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w dniu 10.06.2014 Dzdziusiowo.pl zmieniło treść informacji o serwisie na: Lekarze pediatrzy twierdzą, że maluchy wychowywane w towarzystwie zwierząt są zdrowsze i mają
większą odporność na choroby. Wielu rodziców ma jednak d ...
12
https://www.google.pl/#q=serwisy+dla+rodzic%C3%B3w (20.05.2014)
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zdrowiu, wychowaniu, karmieniu i pielęgnacji dzieci. Ponad 3.000 porad lekarzy
i specjalistów. Znajdziesz ... W tym wypadku na stronie serwisu przy nazwie nie
widnieje żaden graficzny znak odnoszącego się do dzieci. Jest natomiast logo
Gazety.pl, która również należy do firmy Agora S.A. W ostatnim z opisywanych
przypadków również odniesiono się do możliwości uzyskania porady na różne
tematy. Dzidziusiowo.pl13 Portal dla rodziców - Porady - Zdrowie i ... Informacje
o zawartości serwisu brzmią następująco: Porady dla rodziców – planowanie
rodziny i wychowanie dzieci. Zdrowie i uroda, przepisy kulinarne, rodzinne forum i strefa specjalna dla taty – Dzidzisio.pl. Po przejściu na stronę główną wygląd nazwy znacznie się zmienia. Zostaje ona umieszczona w gwiazdce, w której
oprócz półkolistego napisu, widnieje narysowana buzia dziecka.
4. Zwartość serwisów
Nazwy poszczególnych działów w większości przypadków są bardzo podobne. W serwisie Dzieci.pl14 odnaleźć można: Strona główna, Przed ciążą, Ciąża, Zdrowie, Wychowanie, Partnerstwo, Poradnia dla rodziców, Kuchnia, Kącik
zabaw. Każdy z nich, poza stroną główną, posiada jeszcze osobne podkategorie.
Na dole strony znajdują się dodatkowe zakładki tj.: Najchętniej czytane, Baza
wiedzy oraz Przydatne narzędzia. Oprócz tego serwis posiada także zakładkę pn.
Na bieżąco gdzie wyświetlane są najświeższe informacje. Po lewej stronie serwisu znajdują się różnorodne kalkulatory m.in. kalkulator BMI oraz baza wiedzy
zawierającą np. kalendarz ciąży. Na samym dole znajduje się zaproszenie do
współpracy oraz zdjęcia i imiona wraz z nazwiskami koordynatora serwisu i redaktora prowadzącego. Dodatkowo umieszczono przy nich również regulamin i
kontakt. Po prawej stronie widnieją informacje o karmieniu, polecane artykuły,
kalendarz rozwoju ciąży oraz możliwość zgłoszenia się do otrzymywania
newslettera.

Rysunek 1. Strona startowa serwisu dzieci.pl
Źródło: http://dzieci.pl/

13
14
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Tamże.
Dzieci.pl [2014]. Strona główna, 10. 06. 2014. http://dzieci.pl/?_ticrsn=3&smgputicaid=612e26

W kolejnym analizowanym serwisie również odnaleźć można podobne zakładki. EDziecko.pl15 podzielone jest na : Stronę startową, Przed ciążą, Ciąża i
poród, Niemowlę, Małe dziecko, Przedszkolak, Starsze dziecko, Kuchnia, Zdrowie, Rodzice, Forum, Porady. Tutaj również każda z wymienionych kategorii
podzielona jest na mniejsze działy. Strona główna wydaje się być bardzo obszerna. Poza tematem głównym, wyodrębnionym poprzez duże zdjęcie w górnej
części strony, wypisane są najważniejsze artykuły z poszczególnych działów.
Każdy z nich opatrzony jest przynajmniej jednym, małym zdjęciem lub rysunkiem. Poniżej wyodrębnione zostały najnowsze artykuły, polecane treści oraz
wyróżnione przez serwis filmy wideo. W dolnej części zostali wymienieni z
imienia i nazwisk Eksperci serwisu eDziecko.pl oraz Redakcja magazynu Dziecko, z którym serwis współpracuje. Przy każdym z nich umieszczone zostało zdjęcie z ich wizerunkiem. Poniżej zaprezentowane zostały akcesoria dziecięce wraz
z ich cenami. Na samym dole wymieniono natomiast kolejne kategorie, w większości odpowiadające tym, które zostały umieszczone na górze strony, jest to:
Przed ciążą, Ciąża i poród, Mam dziecko, Kuchnia, Zdrowie, Redakcja. Po prawej stronie serwisu znajduje się informacja o zawartości czasopisma Dziecko,
konkurs fotograficzny, porady ekspertów, dwie vlogerki współpracujące z redakcją oraz pracownicy redakcji Dziecko.pl . Tutaj również każdy został podpisany
imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem na którym pracuje. Przy każdej osobie
umieszczono jej zdjęcie. Poniżej pracowników umieszczono reklamę ubranek, ebooki, bajki, kolejne reklamy oraz filmy dotyczące m.in. nastoletnich matek
(eDziecko.pl, 2014).

Rysunek 2. Strona startowa serwisu Dziecko.pl

Źródło: http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html#TRNavSST
Trzeci w kolejności analizowany serwis - Dzidziusiowo.pl16 podzielony został na: Stronę główną, Planujemy ciążę, Ciąża i poród, Mamy dziecko, Dla dzie15

eDziecko.pl [2014]. Strona główna, Zaczerpnięte: 20. 05. 2014. Strona internetowa: http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html#TRNavSST
16
Dzidziusiow.pl [2014]. Strona główna, Zaczerpnięte: 20. 05. 2014. Strona internetowa: http://dzidziusiowo.pl/
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ci, Prawo, Po godzinach, Strefa taty, Forum. W górnej części znajdują się wyodrębnione trzy najważniejsze tematy z dołączonymi zdjęciami. Poniżej szczególnie wyodrębnione spośród innych cztery zakładki z wyraźnie oznaczonymi treściami i zdjęciami. W niższej części, w ramce znajdują się: Najnowsze artykułu,
Popularne artykuły, Ostatnio na forum. W drugiej ramce Teksty piosenek dla
dzieci oraz Kolorowanki dla dzieci. Na dole natomiast, tak jak w dwóch poprzednio opisanych serwisach, umieszono działy tematyczne częściowo odpowiadające tym znajdującym się na górze strony tj., Planujemy ciążę, Ciąża i poród, Mamy dziecko, Dla dzieci, Prawo, Po godzinach. One również podzielone zostały na
pomniejsze działy. Na samym dole strony kolejny raz umieszczono logo, tym
razem z wizytówką oraz zastrzeżenie o informacyjno-edukacyjnym charakterze
porad. Po prawej stronie natomiast znajduje się reklama żywności dla dzieci oraz
treści polecane przez redakcję np. Kalendarz ciąży. (Dzidziusiowo.pl, 2014).

Rysunek 3. Strona startowa serwisu dzidziusiowo.pl

Źródło: http://dzidziusiowo.pl/
5. Szata graficzna oraz układ treści
Analizowane serwisy zdaje się łączyć nie tylko poruszana tematyka, ale i
sam ich wygląd. W każdy z nich logo oraz główne kategorie umieszczone są w
górnej części strony. Kolorystyka jest jasna, utrzymana w stonowanych kolorach.
Dzieci.pl oraz eDziecko.pl posiadają białe tło. W pierwszy z nich dominujące
kolory to niebieski, różowy oraz ciemny fiolet. W drugim natomiast jest to głównie kolor brązowy. Najbardziej wyróżnia się Dzidziusiowo.pl, którego tło jest
szare i opatrzone delikatnymi rysunkami wiejskich zwierząt. Na stałe widnieje
tam również zdjęcie czwórki dzieci. Kolorystyka jest szaro-czerwona. We
wszystkich trzech serwisach przewodnie tematy oznaczone są poprzez duże zdjęcie umieszczone w górnej części, po lewej stronie. Natomiast po prawej stronie
umieszczony jest produkt dla dzieci lub czasopismo, z którym współpracuje serwis. Każdy z nich posiada kategorie wyodrębnione zarówno na górze, jak i na
dole serwisu. Tematykę zawartą w każdym z nich, można podzielić na kilka kategorii tj.: przed ciążą, poród, dziecko i rodzice. Serwisy starają się umieszczać
treści nie tylko o pielęgnacji i wychowaniu dziecka, ale także o matce i ojcu.
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6. Sposoby udzielania porad
Każdy z analizowanych serwisów posiada sposób na nawiązywanie kontaktu z użytkownikami oraz budowanie pewnego rodzaju społeczności. W przypadku Dzieci.pl17 są to porady ekspertów udzielane w formie odpowiedzi na kierowane do nich listy. Eksperci w dziale porad wyodrębnieni są w specjalnej ramce,
w której umieszczona są ich zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem. Po kliknięciu
na zdjęcie pojawiają się dane na temat kwalifikacji i zainteresowań wybranego
specjalisty. Brak jednak jakichkolwiek certyfikatów czy dyplomów potwierdzających zaprezentowane treści. Swoista formą kontaktu z użytkownikami jest
możliwość dodawania komentarzy pod zamieszczanymi artykułami. W przypadku eDziecko.pl18 również udzielane są porady ekspertów oraz istnieje możliwość
zdawania pytań na forum. W tym wypadku specjaliści, wymienieni po prawej
stronie działu porad, zaprezentowani są tak samo jak na poprzednio opisanym
serwisie. Tutaj również jedynym uzasadnieniem udzielanych przez nich porad
jest opis ich kwalifikacji oraz, w niektórych przypadkach, miejsc w których pracują. Forum podzielona jest na kilka kategorii. W jego skład wchodzą: Ciąża i
poród, eDziecko, Zdrowie i pielęgnacja, eRodzice, Fora regionalne, Eksperckie,
Porozmawiajmy, Rówieśnicy, Zdjęcia. Użytkownicy wymieniają się na nich różnego rodzaju informacjami m.in. na temat zdrowia, wychowania itd. W niektórych z nich, porad również udzielają eksperci, na innych sami użytkownicy wymieniają się doświadczeniami. W przypadku Dzidziusiowo.pl19 formą komunikacji z internautami również jest forum internetowe. Podzielone jest ono na różne
działy tj. np. Ciąża lub Terminy porodu. Podczas dotychczasowej analizy nie
udało się jednak zobaczyć w nich oddzielnego działu przeznaczonego do zadawania pytań ekspertom. W przypadku tego serwisu również istnieje możliwość
dodawania komentarzy pod artykułami. Pod niektórymi artykułami można znaleźć notki o autorach zawierające imię i nazwisko, zdjęcie oraz ich zainteresowania. W niektórych są oni podpisani w innej formie np. Sylwia (27 lat), mama
Zosi20. Jednakże pełny wykaz autorów i specjalistów piszących artykuły można
znaleźć na samym dole strony. Po kliknięciu na wybrane nazwisko można zobaczyć zdjęcie, krótką charakterystykę oraz zainteresowania wybranej osoby. W
przypadku ekspertów sytuacja się powtarza. Dodatkowo pojawia się także ich
specjalizacje.

17

Dzieci.pl [2014]. Poradnia dla rodziców, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014. Strona internetowa: http://dzieci.pl/poradnia-rodzica.html
18
eDziecko.pl [2014]. Porady, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014. Strona internetowa:
http://www.edziecko.pl/edzieckoporady/pytania/1#TRNavSST
19
Dzidziusiow.pl [2014]. Forum, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014. Strona internetowa:
http://dzidziusiowo.pl/forum
20
Dzidziusiow.pl [2014]. Rozszerzanie diety dziecka okiem mamy, Zaczerpnięte: q0.
06. 2014. Strona internetowa: http://dzidziusiowo.pl/mamy-dziecko/zywienie/2201rozszerzanie-diety-dziecka-okiem-mamy
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7. Przykładowa porada
Tematy poruszane w serwisach przez ich użytkowników niejednokrotnie
dotyczą takich samych problemów. Jednym z tego rodzaju zagadnień jest dylemat dotyczący odzwyczajania małego dziecka od spania z rodzicami. Jak wynika
z przeprowadzonej analizy serwisów, wątek ten występował zarówno na obu
forach, jak i w dziale porad udzielanych przez ekspertów. Całkowite porównanie
nie jest możliwe ze względu na specyfikę każdej z sytuacji. Pomimo tego problemy wyrażane w pytaniach przez internautów wydają się być jednak zbliżone.
Pytania oraz otrzymywane odpowiedzi zostały zacytowane bez zmienienia formy
językowej użytych przez autorów.
Dzieci.pl – fragment listu pochodzi z działu porad.
Witam, tak jak w tytule chciałam spytać o to, czy noworodek może spać sam
w swoim pokoju? Przeszukując internet znalazłam jedynie fora, na których wypowiadają się rodzice, chciałabym jednak zasięgnąć opinii eksperta w tej sprawie (…)21.
Fragment odpowiedzi eksperta:
Będą państwo kilka (być może i kilkanaście) razy w nocy wstawać do maluszka, dlatego przez pierwsze miesiące jego życia wspólny pokój byłby dla
wszystkich korzystnym rozwiązaniem. Jeżeli w państwa sypialni nie ma miejsca
na łóżeczko, radziłabym kupić na początek kołyskę lub tzw. kosz Mojżesza (…)22.
Na pytanie starali się również odpowiedź użytkownicy serwisu w komentarzach do artykułu. Opinii wyrażonych na ten temat było osiem. W większości
przypadków internauci proponowali, aby dziecko spało z rodzicami. Tylko w
jednym przypadku postulowano za samodzielnym spaniem dziecka w innym
łóżku, jednakże również w tym samym pokoju np. My z mężem po urodzeniu się
maluszka przeprowadziliśmy się do pokoju dziecka wstawiając tam łóżko. Synek
nigdy z nami nie spał, ale byliśmy głowa w głowę, jak już padałam, a on marudził
w nocy to go głaskałam po główce23.
eDziecko.pl - pytanie pochodzi z forum internetowego, prowadzonego
przez serwis.
Witam, Sytuacja jest trudna. Za pol roku pojawi sie nowy czlonek rodziny a
corka caly czas w naszym lozku.bo wygodnie. Niestety, ani mysli spojrzec na
swoje lozeczko. Wiem wiem, jestem sobie winna. Jak mozna w miare bezbolesnie
dla corki nauczyc ja zasypiania u siebie. Licze na Wasza pomoc.

21

Brandys-Sadomska Z. [2014]. Czy noworodek może sam spać w pokoju, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014. Strona internetowa: http://dzieci.pl/kat,1033675,title,Czy-noworodekmoze-sam-spac-w-pokoju,wid,16583369,wiadomosc.html
22
Tamże.
23
Dzieci.pl [2014]. Odpowiedź użytkownika ewa, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014. Strona
internetowa:
http://dzieci.pl/kat,1033675,title,Czy-noworodek-moze-sam-spac-wpokoju,wid,16583369,wiadomosc.html
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Pozdrawiam Ania24
Autorka listu otrzymała trzynaście odpowiedzi, z których można było wyodrębnić kilka kategorii. Po przeprowadzeniu analizy można było podzielić je na:
„samo się odzwyczai”, „dostaw lóżko”, „własne metody”. Najczęściej proponowaną metodą była propozycja pozostawienia dziecka w łóżku z rodzicami lub
dostawienie dodatkowej części do spania np.: A nie ma opcji, żeby wasze łóżko
poszerzyć jakąś dostawką, żebyście się wszyscy zmieścili?25 lub powiedzenie
wprost Można kupić łóżko 4-osobowe...26 Następna grupa porad obejmowała
własne metody opracowane przez osoby zaangażowane w wątek np. Może jak
twoja córeczka zasypia u was w łóżku to możesz spróbować ją przenieść potem
do jej łóżeczka oczywiście jak głęboko zaśnie27 lub Metoda jest bardzo prosta:
spraw, aby to było Jej łóżko, a nie łóżko, w których chcesz aby córka spała28.
Najmniej osób udzielało porad sugerujących, że dziecko samo się przyzwyczai.
Jedna z nich tylko częściowo zakładała takie rozwiązanie np. A nie dałoby się dla
niemowlaczka zrobić dostawki do łóżka? Półtora roku do dwóch lat to taki okres
wzmożone potrzeby bliskości, szkoda małą szkolić teraz. A może sama ucieknie,
jak usłyszy nocne ryki malucha? Moja starsza uciekła29.
Dzdziusiowo.pl – fragment pytania pochodzi z forum internetowego, prowadzonego przez serwis.
Witam!Moja corka ma juz 15 miesiecy i od 4 miesiaca zycia przenieslismy
ja do swojego pokoiku w ktorym spala bez problemu (no moze czasami w nocy
przebudzala sie) Od jakiegos czasu spi w ciagu dnia tylko raz dwu godzinna
drzemke po drugim sniadaniu. Ale tu zaczynaja sie schody poniewaz jeszcze do
niedawna zasypiala bez problemu w lozeczku(kladlam do lozeczka i wychodzilam
z pokoju) a teraz cos jej nie pasuje zaczyna bardzo glosno plakac jak ja zosta24

eDziecko.pl [2014]. Pytanie użytkownika Anna, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014.
http://forum.gazeta.pl/forum/w,575,148809976,148809976,jak_oduczyc_1_5_roczna_cor
ke_spania_z_rodzicami.html
25
eDziecko.pl [2014]. Odpowiedź użytkownika asia i p, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014.
http://forum.gazeta.pl/forum/w,575,148809976,148809976,jak_oduczyc_1_5_roczna_cor
ke_spania_z_rodzicami.html
26
eDziecko.pl [2014]. Odpowiedź użytkownika morekac, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014.
http://forum.gazeta.pl/forum/w,575,148809976,148809976,jak_oduczyc_1_5_roczna_corke_spani
a_z_rodzicami.html
27
eDziecko.pl [2014]. Odpowiedź użytkownika isia -13, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014.
http://forum.gazeta.pl/forum/w,575,148809976,148809976,jak_oduczyc_1_5_roczna_cor
ke_spania_z_rodzicami.html
28
eDziecko.pl [2014]. Odpowiedź użytkownika Jan.huzariusz, Zaczerpnięte: 10. 06.
2014.
http://forum.gazeta.pl/forum/w,575,148809976,148809976,jak_oduczyc_1_5_roczna_cor
ke_spania_z_rodzicami.html
29
eDziecko.pl [2014]. Odpowiedź użytkownika truscaveczka, Zaczerpnięte: 10. 06. 2014.
http://forum.gazeta.pl/forum/w,575,148809976,148809976,jak_oduczyc_1_5_roczna_corke_sp
ania_z_rodzicami.html
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wiam. Jedyne co pomaga to usypianie w wozku i to czasami zajmuje mi 30 minut
moze troszke dłuzej (…30).
W tym przypadku postów na forum było dziewięć. Dialog odbywał się jednak głownie między moderatorem forum, a osobą zadającą pytanie. Tylko raz
wypowiedziała się osoba trzecia. Temat rozwinął się jednak inaczej niż w poprzednich dwóch przypadkach, tutaj skupiono się na dziecinnych lękach np. Myślę, ze to lęk separacyjny. Takie lęki pojawiają się u większości dzieci pomiędzy 6
miesiącem a 4 rokiem życia31.
Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, serwisy parentingowe oferującą
wiedzę przeznaczoną nie tylko dla rodziców, ale i osób spodziewających się
dziecka lub planujących powiększenie rodziny. Powodzeniem w tego rodzaju
witrynach cieszą się zarówno umieszczane tam artykuły, jak i prowadzone przez
serwisy fora. Użytkownicy zdaję się szukać w nich wiedzy zarówno z dziedziny
wychowania dzieci, jak i własnych, osobistych spraw. Dzieję się tak, pomimo iż
niejednokrotnie wypowiadają się na nich osoby bez fachowych kwalifikacji.
Dostrzec to można zarówno w dużej rozbieżności porad, w zbyt małej lub zbyt
dużej pewności w ich udzielaniu, jak i w pewnego rodzaju bezradności wobec
zaprezentowanego problemu. Nieufność może wzbudzać również brak potwierdzenia tożsamości osób, które skrywają się pod pseudonimami, jak również odpowiednich rekomendacji oraz zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do udzielania porad na tego typu tematy. W celu zabezpieczenia się przed
ewentualnymi skargami serwisy umieszczają na swoich stronach informacje o
informacyjno-edukacyjnym charakterze treści w nich przekazywanych. Bardzo
często również sami eksperci udzielając odpowiedzi na pytania, starają się zachować dystans poprzez pozostawienie ostatecznej decyzji rodzicom lub prosząc
o udanie się do specjalistycznego gabinetu. Pomimo tego rodzaju zabiegów popularność serwisów parentingowych nie słabnie. W tej sytuacji zasadny wydaje
się być więc refleksja nad potencjalnymi korzyściami, jak i ewentualnymi zagrożeniami tego zjawiska.
Streszczenie
Serwisy parentingowe zyskują coraz większą popularność. Internauci z nich
korzystające to w przeważającej mierze osoby spodziewające się dziecka lub już
będące rodzicami. Witryny te oferują swoim użytkownikom bazę informacji na
różnorodne tematy związane z dziećmi, dotyczące m.in. zdrowia, diety czy wychowania. Nie skupiają się jednak tylko na tym, wiele artykułów poświęconych
30

Dzidziusiow.pl [2014]. Pytanie użytkownika mjszew, Zaczerpnięte: q0. 06. 2014.
Strona internetowa: http://dzidziusiowo.pl/forum/21/2607
31
Dzidziusiow.pl [2014]. Odpowiedź użytkownika konotori, Zaczerpnięte: q0. 06.
2014. Strona internetowa: http://dzidziusiowo.pl/forum/21/2607
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jest samym rodzicom i ich przygotowaniu na przyjecie dziecka. Serwisy mają w
swojej ofercie również porady ekspertów oraz stwarzają możliwość wymiany
doświadczeń na forach internetowych. Pozwala to na wytworzenie pewnego rodzaju społeczności oraz poszerzanie wiedzy rodziców dotyczącej dzieci i ich
wychowania. Pomimo tego, jak przyznają sami eksperci odpowiadający na pytania, informacje znalezione w serwisie nie zastąpią wizyty u specjalisty. Niejednokrotnie również odpowiedzi na forach, nie będąc fachowymi wypowiedziami,
mogą zawierać błędne i szkodliwe informacje. Zjawisko serwisów parentingowych wydaje się więc nieść ze sobą zarówno potencjalne korzyści, jak i ewentualne zagrożenia.
Summary
Good parent of the Internet- review of selected websites for parents.
Parenting sites are gaining more and more popularity. Users are mainly parents or those waiting children. These sites offer their users information on a variety of topics related to children, including health, diet and education. However,
not only focus on this. Many articles are dedicated to the parents and their preparation for parenthood. Services also offer expert advice and provide an opportunity to exchange experiences in online forums. This allows to produce some kind
of community and increase knowledge of parents on children and their education.
Nevertheless, as recognized by the experts answering questions, information
found on those website can not replace a visit to a specialist. Often the answers in
the forums, not being by professional statements, may contain erroneous and
malicious information. The phenomenon of parenting sites involve the potential
benefits, but also possible risks.
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Seweryn Leszczyński (AI)
Rodzina w ujęciu Wojciecha Chudego i jej współczesny obraz
Od rodziny zależy kształt i los poszczególnych jednostek, społeczeństw i państw1.
Celem artykułu jest skonfrontowanie ze sobą wizji polskich rodzin prezentowanych wśród autorów u progu III Rzeczpospolitej oraz tych, którzy podjęli na
ten temat dyskusję po 20 latach. Można uznać, że jest to właściwy dystans czasowy, aby podjąć historyczną refleksję dotyczącą sytuacji społeczno-moralnej i
materialnej rodzin w Polsce i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Nie skupiam się
na zestawieniu poglądów wybranych reprezentantów nauk społecznych, ale chcę
odpowiedzieć na pytanie o charakter zmian, które następują i nastąpią w najbliższym czasie w naszych rodzinach. Zbyt wąsko analizowana problematyka nie
pozwala na dogłębne konkluzje, natomiast może stać się przyczyną nowych rozmów o kształt polskiej rodziny.
Nie można podjąć rzeczowej dyskusji na pewien temat nie odwołując się
do genezy omawianej problematyki. Na początku zatem przedstawię ewolucję
funkcji polskich rodzin od lat powojennych, poprzez lata 70. i 80. W ten sposób
obraz prezentowanych tu zjawisk będzie całościowy i bardziej zrozumiały.
Jednym z badaczy, którzy podjęli dyskusję w tym duchu był Zbigniew
Tyszka. Jego opracowanie dostarcza nam ciekawych analiz historycznych, które
wyjaśniają rolę, jaką odgrywała rodzina jeszcze w początkach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Najważniejszym kryzysem, który dotknął społeczeństwo polskie było wydarzenie II Wojny Światowej i czasy stalinowskie. Burzliwa historia
narodu lat 1939-1952 odcisnęła bardzo silne piętno na wszystkich strukturach
społecznych, zaczynając od rodziny. Zmiany spowodowane w tamtym okresie są
odczuwalne do dziś, np. widoczne są w ustawodawstwie i obyczajowości. Do
bezpośrednich i pośrednich skutków wydarzeń wojennych i powojennych należą
gwałtowne zmiany polityczne, industrializacja i urbanizacja, przesiedlenia, umasowienie pracy zawodowej kobiet, znaczna ewolucja obyczajów oraz zmiana w
ustawodawstwie rodzinnym2. Zmiany te dotyczyły więc najważniejszych sfer
życia społecznego: politycznego, gospodarczego, prawnego i obyczajowego.
Wpływały na funkcjonowanie rodziny w każdym wymiarze i miały wpływ na
następne dziesięciolecia, tzn. dotykały życia przyszłych pokoleń. Pierwsze z
nich, które urodziło się po 1945 r. weszło w dorosłość w późnych latach 60. i na
początku lat 70. Nie pamiętało z własnych doświadczeń czasów wojny i okupacji
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i zaczynało dojrzewać w momencie bogacenia się społeczeństwa polskiego, które
przechodziło gwałtowne zmiany inwestycyjne za rządów Edwarda Gierka. Pokolenie te było na tyle inne, że w latach 70. znacznie różniło się od swoich rodziców. Do najistotniejszych czynników opisujących rodzinę w tym okresie Z.
Tyszka zaliczył3:
1. Znaczne oddalenie od wzorów klasycznej rodziny instytucjonalnopatriarchalnej.
2. Uaktywnienie zawodowe żony i matki (umasowienie pracy kobiet
zamężnych).
3. Egalitaryzm w uprawnieniach współmałżonków i znacznie mniejszy
egalitaryzm w podziale obowiązków.
4. Wewnętrzne napięcia wywołane podwójnymi rolami kobiet i ich
przeciążeniem.
5. Akceptacja wzorów ograniczonej dzietności.
6. Zanikanie formy trzypokoleniowej kosztem formy dwupokoleniowej.
7. Istotne związki ze wspólnotową mikrostrukturą społeczną (pominąwszy
sąsiedztwo) oraz sformalizowanymi instytucjami zakładu pracy.
8. Wzrost znaczenia materialnych podstaw swego życia przy jednoczesnym
zaawansowaniu wewnętrznych więzi emocjonalnych, a także wzrost interakcji
osobowości współmałżonków, rodziców i dzieci; wzrost znaczenia emocjonalnoekspresywnej funkcji rodziny.
9. Znaczny proces indywidualizacji swoich członków.
10. Trudności w wypełnianiu funkcji socjalizacyjno-wychowawczej w
skomplikowanych warunkach społecznych (przyrost środowisk miejskich i
wielkomiejskich).
11. Znaczna interakcja z kulturą masową (szczególnie telewizją).
12. Zdecydowanie prorodzinna świadomość (cenienie życia rodzinnego).
Jak wynika z powyższego zestawienia nie wszystkie zmiany można nazwać negatywnymi. Warta podkreślenia jest coraz silniej zauważana świadomość
życia rodzinnego. Natomiast zmiana w kierunku modelu rodzin dwupokoleniowych wiązała się ze znaczną migracją do miast i przeprowadzką, co powodowało, że starsze pokolenia pozostawały same w domu. Niemały wpływ na sytuację
opisaną powyżej miała polityka gospodarcza Polski Ludowej. W głównej mierze
uzależniona od surowców radzieckich gospodarka polska, stawała się coraz bardziej niewydolna. W końcu lat 70. widać już przejawy kryzysu społecznogospodarczego i politycznego, który spotęgował się w latach 80. Z roku na rok
następowało obniżanie się stopy życiowej, pogarszała się coraz bardziej sytuacja
mieszkaniowa. W II połowie lat 80 nastąpiło nasilenie sytuacji kryzysowej, ale w
skali europejskiej rozpad rodzin był dość ograniczony4. Dochodziło do modernizacji w kierunku egalitaryzmu wewnątrzrodzinnego i liberalizacji zachowań sek3
4
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sualnych, szczególnie wśród młodego pokolenia5. Jak dowodził Z. Tyszka, w
latach 80. rodzina polska przechodziła jeszcze większe zmiany niż w poprzedniej
dekadzie. Zdaniem Jerzego Laskowskiego coraz mniej wagi przywiązywało się
do formalnych i instytucjonalnych więzi, a coraz bardziej liczyły się wzajemne
związki osobowe6. Do czynników zagrażających rodzinie zaliczył on wzrost liczby rozwodów, zanikanie wielodzietności oraz wzrost napięć i konfliktów na tle
zmian w układach ról małżeńskich7.
W świetle powyższych danych sytuacja polskich rodzin w latach 70. i 80.
uległa znacznym przekształceniom, a źródła tego stanu rzeczy należy poszukiwać
nawet w okresie powojennym. W następnej dekadzie, już w wolnej Polsce,
procesy te nie zmieniły swojego wektora, a nawet doszły nowe zjawiska, takie
jak bezrobocie i nieznane wcześniej prądy intelektualne z krajów Zachodniej
Europy. Według Z. Tyszki w 1994 r. bezrobotnych było ok. 3 mln osób (a nawet
9 mln, czyli niemal ¼ społeczeństwa, było uwikłanych w problemy bezrobocia:
np. bezrobotni absolwenci oraz ich najbliżsi krewni ze wspólnego gospodarstwa
domowego)8. Spowodowało to zubożenie więzi wewnątrzrodzinnych, co
pogorszyło jakość ról rodzinnych, które stanowiły sedno konfliktów9.
W ten sposób doszliśmy do punktu wyjścia tego referatu, jakim jest wizja
rodziny według Wojciecha Chudego, nakreślona w artykule pt. „Polska rodzina
bastionem tradycji otwartym na nowoczesność”, wygłoszonym podczas XVIII
Międzynarodowego Kongresu Rodziny, który odbył się w Warszawie w dn.
14−17 kwietnia 1994 r.
Na początku swojego wystąpienia Wojciech Chudy pyta: Czy Polska rodzina jest otwarta na nowoczesność, bo zniknęło zagrożenie czy raczej jest
otwarta, bo mury zostały zdobyte, wysadzone w powietrze?10. Jak dodaje określenie tego stanu rzeczy wymaga wielostronnych analiz i może okazać się, że wykład nie wskaże jednoznacznej odpowiedzi. Kreśląc swoją wizję, Autor stawia
kolejne pytanie o warunki, dzięki którym polska rodzina przetrwała tak wiele
dziejowych zmian. Jak zauważa, było to możliwe dzięki obronnozachowawczym funkcjom, jakie pełniła. Rodzina była wielopokoleniowa, z autorytetem ojca i matką stanowiącą serce rodziny, poza tym nie istniało bezrobocie11. Role rodzinne były klarowne, każdy członek miał odpowiednie miejsce w
tej hierarchicznej strukturze. Nie było więc problemów pozostawania bez pracy,
ponieważ wszyscy wykonywali swoje obowiązki pełniąc równocześnie funkcje
ekonomiczne. Dzięki wspólnocie, którą tworzyła (było to nierzadko kilkadziesiąt
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osób), rodzina posiadała silną tożsamość i wysokie poczucie wartości, dzięki
czemu mogła przeciwstawić się wszelkim naciskom politycznym i ideologicznym12. Jednak podstawową funkcją, którą pełniła, było przechowywanie i przekazywanie wartości, również religijnych13. Wspólnie zamieszkiwane gospodarstwo domowe pomagało w internalizacji norm, których depozytariuszami byli
dziadkowie, rodzice i starsze rodzeństwo. W takiej wspólnocie dzieci uczyły się
zachowań społecznie aprobowanych i wchodziły w dorosłość.
Wskazując na przyczyny rozpadu bastionu, autor odwołuje się do przemian społecznych i gospodarczych: migracji do miast, uzawodowienia kobiet,
działań antyrodzinnych (zaborcy, okupanci, socjotechnicy), upadku etosu pracy i
spadku przyrostu naturalnego, który w 1994 r. był najniższy po II Wojnie Światowej i wynosił 1,914. Polska rodzina szczególnie silnie odczuła piętno zewnętrznego wroga, któremu się przeciwstawiała. Poczucie permanentnego zagrożenia i
ciągła postawa obronna, doprowadziły do zamykania się w swoim obrębie, brakowało jej innowacyjności i tolerancji. Wzór Polaka-katolika w tych warunkach
prowadził do utylitarystycznego traktowania wartości religijnych15.
Stopniowo, wraz ze zmianami politycznymi i otwarciem Polski na kraje
zachodnie, napływały nowe treści przekształcając dotychczasowy model rodziny,
która stawała się coraz bardziej małodzietna. Do podstawowych faktorów antyrodzinnych na początku transformacji ustrojowej według Wojciecha Chudego
należały: praca kobiet, plaga alkoholizmu, tempo życia, antyrodzinna formacja
większości mass mediów a także indyferentna polityka ostatnich rządów16. W
porównaniu z przemianami wskazanymi przez np. Z. Tyszkę, autor zauważa
również rolę coraz popularniejszych mass mediów, tj. telewizji i radia oraz nowy,
szybszy tryb życia codziennego, który nie pozwala skupiać się na najważniejszych wartościach. Podkreśla także, że od lat 70. częściej wskazywano na jakość
życia w kontekście postaw hedonistyczno-utylitarnych17.
Najważniejszą zmianą było więc spłycenie wartości relacji międzyludzkich, które próbowano zastąpić nowymi technologiami, prądami intelektualnymi
lub wzorami zachowań. Jak mówi dalej Wojciech Chudy, polska rodzina jest w
okresie przejściowym i nie wykształcił się tu jeszcze żaden nowy wzór18. Dlatego
wszystkie te przemiany powodują kolejne, nowe jej zamykanie i potrzebę schronienia się19. Autor nie popada jednak w pesymizm i rozwija myśl, że najmniejsza
i najważniejsza wspólnota społeczna nadal realizuje zadanie wychowania do
wiary, posiada świadomość zła aborcji, a Domy Pomocy Społecznej w opinii jej
12
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członków to wciąż symbol tragedii życiowej; ponadto Polacy nie są skłonni oddawać dzieci parom homoseksualnym i są dalecy od praktyki tzw. „dobrej śmierci”20.
Rodzina jest wspólnotą ludzi, jest szczególną wspólnotą osób, mówił
Wojciech Chudy. Powinna także posiadać element tajemnicy i odwoływać się do
transcendencji, do Boga21. W ten sposób będzie silna i oprze się wewnętrznym i
zewnętrznym czynnikom destabilizującym jej strukturę. Zdaniem Autora, polska
rodzina jest już inna, i jej stary, hierarchiczny model nie powtórzy się. Zagrożenie zatem nie zniknęło, ale nie można jednoznacznie orzec, że bastion został
zdobyty.
Warto przyjrzeć się diagnozie rodzin, którą w tym samym roku postawił
Franciszek Adamski. Godne podkreślenia jest to, że badacz ten dokonał podziału
na czynniki dezintegrujące i integrujące polskie rodziny. Tym samym zgodził się
ze swoim poprzednikiem, że nie warto skupiać się tylko na aspektach negatywnych, ale należy szukać także fundamentów. Do tych pierwszych, należą więc
następujące: dom przestaje być terenem życia rodzinnego, zawęża się zakres
spraw i przeżyć wspólnych dla wszystkich członków rodziny, nie wpaja się zasad
moralnych i religijnych, następuje laicyzacja poglądów na charakter, cel i trwałość małżeństwa, panuje alkoholizm22. Do czynników integrujących autor zaliczył: tradycję moralno-społeczną, która w znacznym stopniu przenika wewnętrzne życie rodziny, podział czynności i obowiązków domowo-rodzinnych, upowszechnienie się egalitarnego rozumienia rodziny (mężczyźni przejmują funkcje
kobiet – sprzyja to integracji rodziny), sytuacje umożliwiające wspólną konsumpcję treści kultury masowej (TV) i wspólne spędzanie wolnego czasu oraz
świętowanie świąt i wydarzeń z życia rodziny23. Jest to więc zbliżony obraz do
tego, jaki prezentował Wojciech Chudy, a ponadto podkreśla się tu pozytywną
rolę wolnego czasu i mediów masowych (społecznych).
Po przyjrzeniu się, jaki obraz rodziny był prezentowany przez autorów
sprzed 20 i więcej laty, warto obecnie przeanalizować ten aspekt u progu drugiej
dekady XXI wieku. Nasuwa się pytanie, jak teraz, po 10 latach od wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej oraz w dobie coraz powszechniejszych mediów interaktywnych, kształt podstawowej komórki społecznej uległ zmianie? Czy jesteśmy bardziej w tradycyjnej czy nowoczesnej Europie? Czy jesteśmy otwarci na
zmiany, dlatego że wróg zniknął, czy dlatego, że twierdza została zdobyta?
Obecnie, po 2010 r. możemy zaobserwować silne już przeformułowanie
modelu rodziny w kierunku położenia nacisku na sferę uczuciową i emocjonalną.
Małżeństwo, które było transakcją ekonomiczną pomiędzy ojcem a przyszłym
mężem panny na wydaniu jeszcze w czasie II Rzeczpospolitej, obecnie jest za20
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wierane przede wszystkim z innego powodu. Zdaniem Urszuli Sokal obecnie
trwałość i rozwój małżeństwa jest uzależniona od ujawnianych wzajemnie uczuć i
emocji, cech charakteru i osobowości a także postaw i systemu wartości. Mniejsze skrępowanie w okazywaniu uczuć sprawia, że małżonkowie są bardziej
otwarci na siebie, zwykle oboje pracują i wychowują dzieci24. Współczesna młodzież uznała, że małżeństwo jest tak samo ważne jak kiedyś, a przyczyną jego
zawarcia jest głównie miłość25. Niemniej badana grupa była otwarta na zmiany
liberalizujące, ale sama nie była gotowa na ich wprowadzenie w swe życie. Interesujące są wyniki mówiące o roli rodziców obecnych młodych ludzi. Zdaniem
badaczki, rodzice nie mają świadomości, jak ważną funkcję pełnią w rozwoju
swych dzieci, a ponadto brakuje instytucji, które wprowadziłyby młode pary do
życia rodzinnego – brak placówek instytucjonalnych i doradczych26. Jak niegdyś
taką funkcję pełnili właśnie rodzice, choćby nieświadomie, tak teraz zauważa się
ich niekompetencje i stara szukać nowych, pozarodzinnych rozwiązań. Jednak
nie istnieje inny, silniejszy powód bycia razem niż związek małżeński. Jest on
wciąż najbardziej atrakcyjną formą bycia razem, gdzie preferuje się model partnerski a nie tradycyjny (sprawiedliwość, współodpowiedzialność, otwartość,
równość, akceptacja „kariery dwutorowej kobiet”)27. Udany związek małżeński
wraz z posiadaniem dzieci to najważniejszy cel życiowy młodych dorosłych 28.
Zdaniem innych autorów obserwuje się dziś wzrost instytucji, które przejmują
funkcje rodzin, ale nie są one w stanie je zastąpić; poza bezpieczeństwem materialnym realizowanym poza nią, inne funkcje musi spełniać sama rodzina29.
Współcześnie zwraca się uwagę na opóźnianie się momentu zawarcia związku
małżeńskiego, rosnącą liczbę związków nieformalnych oraz starzenie się społeczeństwa30. Nastąpiło podwyższenie średniego wieku urodzenia dziecka, doszło do spadku
dzietności, zaszły zmiany w strukturze poziomu wykształcenia matek, wzrosła średnia
wieku nowożeńców i doszło do zmian w strukturze ich wykształcenia a także wzrosła
liczba rozwodów31. Widać więc, że nastąpił dalszy spadek dzietności (z 1,9 w 1994 do
24
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1,4 w 2009, tj. przez okres 15 lat). Rozwój powszechnego kształcenia na poziomie
wyższym stworzył sytuację, w której młodzi zaczęli w większej liczbie studiować i nie
zakładali rodzin. Decyzję o małżeństwie podejmują dziś zwykle już po studiach. Niektóre głosy brzmią alarmująco, zwłaszcza, jeśli dotykają sfery ekonomicznej: Sytuacja
polskich rodzin jest coraz trudniejsza. Wzrasta stopa bezrobocia, wiele firm dających
zatrudnienie upada, wzrastają koszty życia. Ponadto obserwuje się wzrost cen paliw,
energii elektrycznej, gazu, artykułów spożywczych. Wzrastają koszty utrzymania dziecka w żłobku, w przedszkolu, a także w szkole. Dodatkowo mamy do czynienia ze wzrostem podatków od różnych artykułów czy usług. Koszty codziennej egzystencji są coraz
wyższe. Sytuacja ta szczególnie dotyczy rodzin z dziećmi32. Mówi się, że w co czwartej
rodzinie polskiej znajdują się osoby bezrobotne33. Podobnie jak na początku III Rzeczypospolitej borykamy się z problemami finansowymi, niemniej wydaje się, że formy
społecznej pomocy instytucjonalnej są rozwinięte lepiej niż 20 lat temu (np. różne
fundacje, rola Internetu). Nie podważa się już pracy zarobkowej kobiet, zwłaszcza, że
sytuacja gospodarcza jest zła, a koszty życia wzrosły. Te ostatnie fakty stały się jedną z
przyczyn, dla których wzrosła społeczna mobilność. Wewnątrzkrajowa migracja ustąpiła obecnie migracji za granicę; szacuje się, że po 2004 r., kiedy Polska wstąpiła do
Unii Europejskiej, nasz kraj opuściło około 2 mln osób34. Powstało nowe zjawisko,
nazwane eurosieroctwem, czyli stanem w którym jedno lub oboje rodziców przebywa
czasowo lub stale za granicą Polski, a ich dzieci pozostają w kraju (tzw. eurosieroty).
W tym kontekście można powiedzieć, że polskie rodziny dokonały niebywałego dotąd
otwarcia się na możliwość zmiany. Nie pozostało to bez wpływu na jej świadomość i
obyczajowość. Model partnerski, w którym oboje małżonków pracuje zawodowo oraz
dzieli się obowiązkami domowymi i wychowaniem dzieci, stał się obecnie najczęściej
preferowanym, ale w rzeczywistości realizowany jest częściej model tradycyjny lub
mieszany35. Istnieje także tendencja do niedeprecjonowania par homoseksualnych,
chociaż prawnie pary te nadal nie mogą stanowić o rodzinie. Publicyści wyrażają zaniepokojenie coraz bardziej nasilającym się tendencjom homoseksualnym w polskim
społeczeństwie36.
Aby zrównoważyć pesymistyczny ton, warto dokonać próby znalezienia
głosów, które się temu przeciwstawiają. W świetle badań Urszuli Sokal, młodzież wciąż opiera obraz przyszłej rodziny na wartościach cenionych w polskiej

a_Kaufmanna?login=seweryn.leszczynski@gmail.com&email_was_taken=true&login=s
eweryn.leszczynski@gmail.com&email_was_taken=true, dostęp dn. 08.05. 2014.
32
B. Więckiewicz, Rodzina polska w obliczu kryzysu gospodarczego [w:] Problemy
współczesnej rodziny polskiej (red.) M. Klimek, B. Więckiewicz, Lublin 2012, s. 84−85.
33
http://www.deon.pl/wiadomosci/biznes-gospodarka/art,4159,w-co-czwartejpolskiej-rodzinie-osoby-bezrobotne.html, dostęp dn. 08.05.2014.
34
http://www.egospodarka.pl/85952,Emigracja-Polakow-w-latach-20042011,1,39,1.html, dostęp dn. 08.05.2014.
35
M. Żadkowska, op. cit., s. 16.
36
M. Mojzesowicz, Rodzice ponumerowani, „Wychowawca”, 2014, nr 2 (253), s. 19.
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kulturze i religii37. Niewątpliwie wzrosła społeczna świadomość na temat roli
małżeństwa i rodziny, co odzwierciedlają różne inicjatywy, takie jak organizowane co roku w różnych miastach Polski Marsze dla Życia i Rodzin. Ponadto
zachęca się studentów do wchodzenia w związek sakramentalny zanim zdobędą
dyplom: jest to łatwiejsze niż po studiach, gdy się ma cały etat – przekonuje
Magdalen Guziak-Nowak38. Rodzina receptą na kryzys – tak brzmiało hasło
Pierwszego Kongresu Polskiej Rodziny39, który stał się już cykliczną imprezą.
Zbliżając się do końca rozważań, należy powrócić do pytań postawionych
na początku: Czy polska rodzina ma już jakiś kształt, czy jesteśmy bardziej w
tradycyjnej czy nowoczesnej Europie i jaki jest charakter przedstawionych
zmian? Chcę wysunąć tezę, że obecnie, po 20 latach od słów, które wygłosił
Wojciech Chudy, do starych wrogów rodziny polskiej, takich jak spadek liczby
urodzeń, destabilizacja sytuacji materialnej czy szybkie tempo życia, doszli nowi,
tj. np. eurosieroctwo i wzrost liczby tzw. wolnych związków. Zmiany idące w
kierunku emocjonalizacji i subiektywizacji przyczyn zawierania i trwania w małżeństwie i rodzinie należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ nie wszystkie
rodziny realizują ten sam model (tradycyjny, partnerski i mieszany). Rodzina już
w połowie lat 90. ulegała tym wpływom światopoglądowym, których konsekwencje krystalizują się na naszych oczach. Zmiany w strukturze wykształcenia i
wieku zawierania małżeństw w ogólnym trendzie doprowadziły dziś do znacznej
indywidualizacji i prywatyzacji ról społecznych, jakimi są mąż i żona, co niekorzystnie odbija się na całym społeczeństwie. Widać to np. w liczbie urodzeń,
które uległy spadkowi. Polska rodzina nie jest już bastionem, twierdzą, coraz
mocniej upada on pod naciskiem nowych prądów intelektualnych i społecznych.
Można zauważyć, że jest w nowym etapie przemian i wciąż szuka swego kształtu
i trudno znaleźć kryteria świadczące o jej nowoczesności lub tradycyjności (skłaniam się do pierwszej). Nie została jeszcze do końca zdobyta, bo wciąż jest powiernikiem wysoko cenionych wartości. Potrzeba jednak odwagi, aby móc realizować ten postulat w dzisiejszych czasach.
Streszczenie
Punktem wyjścia referatu jest obraz rodziny według Profesora Wojciecha
Chudego zamieszczony w artykule z roku 1994. Autor kreśli historyczne i
współczesne mu zadania i zagrożenia polskich rodzin, które przeszły przez zmiany ustrojowe i społeczne. Ten stan zostanie skonfrontowany z obrazem rodziny
po 20 latach, w 2014 r., aby wskazać na wzajemne powiązania i rozbieżności i
odpowiedzieć na pytanie, jak obraz podstawowej komórki społecznej dziś uległ
zmianie i czym może to być spowodowane.
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U. Sokal, op. cit., s. 76.
M. Guziak-Nowak, Od redakcji, „Tryby”, 2013, nr 8 (26), s. 3.
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P. Michońska-Dynek, Rodzina receptą na kryzys, „Don Bosco”, 2013, nr 6 (133), s. 12.
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Summary
Family by Wojciech Chudy and its contemporary vision
The starting point of the paper is the vision of the family by Wojciech
Chudy which was included in the article in 1994. Author shows historical and
contemporary family’s tasks and dangers which passed through political and
social changes. This point of view will be confronted with the vision of the family after 20 years, in 2014, to indicate the interrelation and differences and answer
the question how the picture of nuclear family has changed today and what this
may be caused.
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Emilia Kwaśna (KUL)
Współczesne wartości i ich wpływ na losy rodziny
Obecna rzeczywistość w której żyjemy niesie za sobą wiele zagrożeń i
niebezpieczeństw, które dotyczą różnych dziedzin i płaszczyzn. Pomimo tak
szybkiego rozwoju cywilizacji i nowoczesności widać dość duży destrukcyjny jej
wpływ na człowieka. Współczesna rzeczywistość uniemożliwia jednostce odnalezienie się w chaosie mediów, które przywołują „własne wartości” a zapominają
o podstawowych wartościach moralnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Większość codziennych informacji wpływa nie scalająco na wiele zagadnień dotyczących rodziny, które mają rację bytu a nie mówi się o nich ponieważ
są za „trudne”. Zapomina się o reagowaniu na problemy, które są bardzo ważne i
nie powinny być odtrącane a tymczasem się je zagłusza, spycha na bok. Takich
tematów jest wiele, jednakże najważniejsze dotyczą rodziny i współczesnych
wartości, które towarzyszą jej na co dzień. Rodzina to jedna z podstawowych
wspólnot, to przede wszystkim podstawowa i niezbędna komórka życia społecznego. W historii dziejów można zauważyć opisywane burzliwe losy rodzin. „Literatura przedstawia rodzinę – by pokazać dzieje jej członków, by rozważyć przy
tej okazji kwestie dotyczące człowieka i jego potrzeb, by poddać weryfikacji
wartość rodziny – ukazać jej walory lub ośmieszyć jej schemat”1. Zatem rodzina
to wartość najważniejsza, którą bezwzględnie należy szanować i pielęgnować.
To tu jednostka może sprawnie wzrastać i funkcjonować.
Ukazując rodzinę nie należy zapominać o zdefiniowaniu jej oraz czym ona
jest. Jak mówi Słownik języka polskiego rodzina to: „grupa społeczna złożona z
małżonków i ich dzieci, także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem, krewni, powinowaci”2. Takie pojęcie zdecydowanie obrazuje rodzinę w
wąskim ujęciu. Dlatego też dla pełności obrazu warto ukazać ją w szerszym ujęciu, w którym rodzina jest: „potocznie określana mianem podstawowej komórki
społeczeństwa jako mała grupa społeczna; stanowi ona duchowe zjednoczenie
szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami
wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wiedzy w prawdziwą lub domniemaną
łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną: wśród innych grup rodzinę
wyróżnia współwystępowanie następujących cech: wspólne zamieszkanie członków, wspólne nazwisko, wspólna własność, ciągłość biologiczna i wspólna kultura duchowa wyrastająca na gruncie miłości”3.
1

K. Droga (red.): Rodzina. „Cogito. Motywy literackie”. 2003, nr 11, str. 74.
M. Szymczak (red.): Słownik języka polskiego. Warszawa 1981, PWN, Tom R-Ż, s. 67.
3
J. M. Śnieciński (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 2006.
Wyd. Akad. „Żak”, t. V, R-St, s. 306.
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Wzajemna pomoc i wspólne codzienne działania w rodzinie wpływają na
wyodrębnienie następujących typów współczesnych rodzin:
„1. Rodziny bezwzorcowe o niskim poziomie wspólnego spędzonego czasu i niskim poziomie znaczenia, jakie się temu przypisuje. Członkowie tych rodzin spędzają ze sobą mało czasu i nie cenią go wysoko.
2. Rodziny intencjonalne to rodziny, w których członkowie spędzają
wspólnie niewiele czasu, choć nadają mu duże znaczenie. Rodziny te przejawiają
chęć bycia razem, mają jednak pewne opory i nie są zdolne do spotkania się z
minimalną choćby regularnością.
3.Rodziny ustrukturowane to, które kładą nacisk na wspólne spędzanie
czasu, ale nisko to cenią. Angażują się one we wspólne spędzanie czasu, czują
jednak niechęć przed uznaniem bycia razem za pożądaną wartość.
4. Rodziny rytmiczne to rodziny, które kładą nacisk na wspólne spędzanie czasu i wysoko to sobie cenią. Wspólne spędzany czas ma dla nich dużą wartość, wzmacnia rodzinną wspólnotę, pozwala na przewidywalność rytmu życia rodziny”4.
Rodzina to najcenniejsze środowisko wychowawcze dla młodych jednostek a jednocześnie jest też bardzo kruchą wartością o którą należy troszczyć się
w sposób szczególny. Wartością ponieważ znaczy: „wszystko to, co cenne, ważne i godne człowieka, grup i wspólnot ludzkich, co prowadzi do jego integralnego rozwoju, do pełni człowieczeństwa; do rozwoju integracji społecznej >>zanurzonej<< w budowanie dobra wspólnego”5;
Terminem tym również określa się także:
„ – to, co cenne;
- co zgodne z naturą (działające lub wartościujące);
- czego chcemy, cel, przedmiot (aktualnego lub potencjalnego) dążenia;
- czego pożądamy;
- co zaspokaja potrzeby, zainteresowania;
- co dostarcza zadowolenia, przyjemności;
- co powinno być;
- co lepiej, żeby było niż nie było;
- co zobowiązuje, apeluje do odbiorcy;
- co domaga się istnienia (realizacji)”6.
Wartości w rodzinie są niezbędne i potrzebne do pielęgnowania jednakże
rzeczywistość wynikająca z wielu procesów takich jak globalizacja, za którą idą
migracje społeczne za pracą, postęp techniczny wykluczający pracę ludzką na
rzecz maszyn, zmiany kulturowe - to wszystko stanowi zagrożenie dla współczesnej rodziny. Zmiana podstawowych fundamentów dotyczących tego, iż to właśnie rodzina kształtowała człowieka, dawała zdrowy wkład społeczny (jednostka
4

B. Matyjas: Dzieciństwo w kryzysie. Warszawa 2008, Wyd. „Żak”, s. 126.
K. Chałas, Kryzys wartości- triadowe ujęcie, [w:] red. W. Furmanek, Wartości w
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Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 63.
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kierowała się zasadą: „Bóg, Honor, Ojczyzna”), na rzecz aktualnej nijakości,
pozbawionej takich cech jak odpowiedzialność czy moralność. Rodzina dzisiaj
jest beneficjentem szeroko tłumionym, która ma na celu formować człowieka w
oparciu o bylejakość, w oparciu o życie „tu i teraz”. Dlatego też, jest ona niezwykłym miejscem do tego aby najpierw człowiek jako jednostka poznał w niej
w miarę możliwości wszystkie wartości i umiał odróżnić te dobre od tych złych,
które w dalszym etapie życia będą wskazywać mu właściwą drogę. „To człowiek
stoi w centrum świata, on jest nosicielem i to on właśnie je realizuje, internalizuje, a czasami odrzuca, kwestionuje, podważa ich sens, a przecież wybór wartości
właściwych „określi go jako człowieka”. To dzięki wartościom człowiek staje się
człowiekiem. Zbyt często dzieje się jednak tak, że miejsce wartości pozytywnych
w ludzkich poglądach, a zwłaszcza ludzkim postępowaniu, zajmują antywartości.
Jak słusznie zauważa M. Gołaszewska, wartości tworzone i realizowane przez
jednostkę są przecież przeznaczone dla innych ludzi, żeby zatem nie stały się
„martwe społecznie”, zamknięte w kręgu potrzeb tylko tych, którzy je tworzą,
muszą mieć odbiorców, a więc tych, którzy je podejmują. Autorka dowodzi:
„Człowiek doświadcza świata w taki sposób, iż inspiruje go do podjęcia określonych działań, albo też uświadamia sobie, że w nim samym tkwią pewne siły
skłaniające go do wzięcia na siebie odpowiedzialności zarówno za samego siebie, jak i za otaczającą go rzeczywistość”.
Szczególnego znaczenia nabierają wartości w przypadku ludzi młodych
(…) Wzorce i zasady postępowania, przekazywane dziecku przez rodziców i
nauczycieli w formie konkretnych reguł, są w późniejszym życiu źródłem wszelkich norm aksjologicznych, którymi kieruje się człowiek w życiu jednostkowym
i społecznym. Nie ulega wątpliwości, że rodzina, szkoła, grupy rówieśnicze, a w
dalszej kolejności inne instytucje wychowawcze (prawne, religijne czy obyczajowe) wpływają w sposób decydujący na kształtowanie wszelkich istotnych dla
społeczeństwa norm i wartości. Rozwój zachowania moralnego dokonuje się
najczęściej drogą prób i błędów, wyciągania wniosków z konkretnych sytuacji, a
także poprzez identyfikację (naśladownictwo). Młody człowiek powinien zbudować własna hierarchię wartości, ale winien ją przyjąć świadomie. Musi to bowiem być hierarchia zinternalizowana”7.
Zatem rodzina jest „kolebką” wartości, które nabywa człowiek. Im te wartości są bardziej pielęgnowane z pokolenia na pokolenie tym istnieje większa
szansa, iż zostaną one przekazane następnym. Jest to niezwykle trudne zadanie
dla współczesnej rodziny, która narażona jest na wiele pokus i niebezpieczeństw.
Wszystkie te zagrożenia jakie pojawiają się wokół współczesnej rodziny wpływają na nią destrukcyjnie i nie prowadzą do rozwijania wartości w taki sposób w
jaki powinny być one przekazywane.
„Jedną z popularnych teorii wartości jest koncepcja G. W. Allporta wyróżniająca sześć typów wartości życiowych. Pierwszym z wyróżnionych typów
7

M. Karwatowska: Uczeń w świecie wartości. Lublin 2010, Wyd. UMCS, s.9.
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jest typ teoretyczny, którego głównym celem jest odkrywanie prawdy, czyli
przyjmowanie w różnych okolicznościach życiowych postawy poznawczej. Drugi – to typ ekonomiczny, interesujący się użytecznością własnego działania. Jest
to typ człowieka „praktycznego”, dążącego do pomnażania swoich dóbr materialnych, traktujący edukację jako środek do realizacji tychże celów. Kolejnym
wyróżnionym typem jest typ estetyczny. Ludzie ceniący najwyżej wartości estetyczne są indywidualistami, odżegnującymi się od działalności praktycznej, politycznej. Z kolei wartością naczelną dla ludzi należących do typu społecznego jest
otwarta postawa w stosunku do innych ludzi oparta na przyjaźni, miłości, dla
typu „religijnego” zaś – przyjmowanie postawy filozoficznej, refleksyjnej dążącej do zrozumienia swojego miejsca w świecie poprzez doświadczenia religijne.
Ostatnim z wyróżnionych typów jest typ polityczny, kierujący energię na umacnianie swojej pozycji społecznej, zorientowany na dominację i sławę” 8. Przedstawione pojęcie i teorie wartości ukazują nierozłączną całość, której poświęcona
powinna być uwaga i refleksja związana z rodziną.
Obecny obraz współczesnej rodziny ukazuje, iż w niej można odnaleźć
trzy kręgi wartości, mianowicie: „wartości pozytywne: szacunek, tolerancja,
szczęście; wartości negatywne: kłamstwo, cierpienie, zazdrość; wartości ambiwalentne: kariera, wolność, samotność”9.
Pierwsza pozytywna wartość to szacunek czyli: „cześć, poważanie, poszanowanie, uznanie”.10 To także pokłosie dobrego wychowania oddające cześć
rodzicom za trud związany z uformowaniem młodego człowieka. Rodzice powinni od samego początku wpajać wartości swoim dzieciom bazując na mądrości, tradycji, umiejętności odróżniania dobra od zła. Umiejętnie napełnione wrażliwością wychowanie młodego człowieka daje poczucie monitorowania procesu
wychowawczego. Brak wspomnianej wrażliwości spowodowanej brakiem czasu
wprowadza zagrożenie przejęcia inicjatywy wychowawczej przez szeroko pojęty
świat. Szacunek to efekt więzi wynikającej z całokształtu procesu wychowania w
relacji rodzice – dziecko ale również dziękczynienie osoby młodej za wprowadzenie jej w życie i umiejętność dokonywania właściwych wyborów na poszczególnych etapach wzrastania.
Jan Paweł II szczególnie akcentował tę wartość w swoich homiliach zwracając się do rodziców: „(…) Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić. Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie wasze
dzieci szacunku dla każdego człowieka. Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościo-
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łem. Tylko w ten sposób dochowacie wierności waszemu powołaniu rodzicielskiemu, potrzebom duchowym waszych dzieci”11.
Kolejną wartością jest tolerancja określana jako: „liberalizm w stosunku
do cudzych, odmiennych od naszych, poglądów, wierzeń, wyrozumiałość dla
czyjegoś odmiennego postępowania”12. Tolerancja w rodzinie to przede wszystkim umiejętność akceptowania odmienności religijnej, odmienności szeroko
pojętej. Aby właściwie wpoić młodemu człowiekowi tę wartość rodzic sam powinien posiadać umiejętności stosowania szeroko pojętej tolerancji. Jeżeli rodzic
nie posiada, nie potrafi akceptować odmiennych form a przykład idzie z góry,
młody człowiek korzystając z autorytetu rodzica postępuje identycznie. Dlatego
też niezwykle ważne i konieczne jest rozwijanie stosunków rodzinnych, międzyludzkich i wpajających: „(…) wzajemną wyrozumiałość, poszanowanie cudzych
poglądów i upodobań, a zwłaszcza odmiennych wierzeń i zwyczajów. Jest to
duch tolerancji (…)”13.
Trzecią pozytywną wartością, która powinna być obecna w rodzinie jest
szczęście. K. Wojtyła określa je jako: „powszechne pragnienie człowieka do
bycia szczęśliwym uważa nie tylko za coś zupełnie naturalnego, ale i koniecznego, stwierdza wręcz, że „człowiek nie może szczęścia chcieć. Chce go więc stale
i we wszystkim, jakkolwiek nie zawsze nazywa po imieniu przedmiot swoich
pragnień”, ale potrzeba szczęścia „stale pulsuje w głębi woli” człowieka.” 14
Szczęście to przede wszystkim poczucie realizacji się człowieka odbierane jako
dążenie do celu przy maksymalnym braku przeciwności. Człowiek nakierowany
na realizację określonego celu i przy jego spełnieniu twierdzi, że osiągnął szczęście. Uwzględniając zagrożenia jakie w tym czasie mogły jego doświadczyć a nie
zaistniały. Szczęście w rodzinie to harmonia procesów wychowawczych sprawiających, że cel jakim jest wychowanie dzieci układa się w pasmo sukcesów. To
koło zamachowe, które nakręca potrzebę podejmowania nowych wyzwań na
przyszłość. Szczęście może być różnie pojmowane przez człowieka, wynika to z
jego osobowości, wieku, celów życiowych, stopnia zagłębienia w wierze oraz
inspiracji grupy lub komórki w której funkcjonuje.
Szczęście w rodzinie pojawia się wtedy gdy jest: „pomyślny bilans doświadczeń życiowych, powodzenie w realizacji celów życiowych, zdobycie najwyżej cenionych społecznie dóbr i przedmiotów; chwilowy stan emocjonalnej
euforii, odczucie najwyższej radości, doznanie maksymalnej przyjemności;
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Trwałe zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem, pozytywna ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego”15.
Drugą grupą wartości obecnych we współczesnej rodzinie powodujących
wiele zagrożeń są wartości negatywne. Do nich należy priorytetowo kłamstwo,
które to jest: „niesłychanie złożone, toteż choć na ogół odczuwamy w stosunku
do niego wyraźną repulsję, to przecież jednocześnie nie potrafimy się bez niego
obejść. Niekiedy kłamiemy z zemsty, zawiści, złości, innym razem z pragnienia,
aby pokazać się lepszym, wartościowszym w oczach interlokutora, jeszcze innym – z chęci osłonięcia rozmówcy przed trudnymi, bolesnymi dla niego słowami prawdy, bądź podejmujemy działania ingracjacyjne, czyli takie, których istotą
jest „wkupienie się w czyjeś łaski”16. Kłamstwo to bardzo zła cecha człowieka.
Funkcjonowanie w kłamstwie to przekazywanie innym ludziom fałszywych informacji w celu osiągnięcia dla siebie krótkotrwałej korzyści. Utrwalanie się w
kłamstwie jest procesem zagłębiania się w złu. Wzrastanie w nim wprowadza
zagrożenie na przyszłość dla wszystkich stron procesu wychowawczego.
Kłamstwo we współczesnej rodzinie dotyka wielu płaszczyzn między innymi niewierności czy też chorób (np.: alkoholizm), które coraz częściej dotykają członków tej wspólnoty. „ Niewierność, na skutek której zdradzony współmałżonek może stracić zaufanie do męża/żony i nie widzieć sensu dalszego bycia
razem. Alkoholizm – choroba ta tak zmienia człowieka, że druga osoba może nie
być w stanie zmierzyć się z nią i zrezygnować ze związku, niezgodność charakterów i tym podobne”17. Ważnym zadaniem jest aby w początkowym etapie znajomości dokładnie poznać drugą osobę, tą z którą będzie tworzyć się rodzinę.
Aby przez ingerencję kłamstwa w związek nie rozczarować innych. Tego typu
problemy mogą pojawić się również w trwałej rodzinie , która już posiada swój
uporządkowany system wartości i wtedy spowoduje niesamowite cierpienie zarówno dla samej jednostki jak też i najbliższych.
Z kłamstwem niewątpliwie ściśle wiąże się cierpienie. Określane jest ono
bowiem jako: „stan, w którym czujemy się bardzo nieszczęśliwi, zwykle spowodowany czymś złym, co nas spotkało.” 18 Cierpienie to także odczucie człowieka
spowodowane jakimś bodźcem psychicznym lub też fizycznym. Proces degradacji rodziny we współczesnym świecie przyczynia się do inicjowania cierpienia
szczególnie w odniesieniu do dzieci. Wzrastająca ilość rozwodów każe przypuszczać, że zjawisko to coraz bardziej się nasila. Ten współczesny problem jest
negatywnym doświadczeniem dla rodziny. „Jednak najbardziej destrukcyjne
skutki rozwodu widoczne są u dzieci, ponieważ to one doznają najwięcej szkód
psychicznych (lęki, nerwice, niższa samoocena).
15
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Często zdarza się, że rodzice nie są w stanie dobrowolnie się porozumieć,
gdzie mają zostać dzieci, przez co czują się one „rozrywane” pomiędzy jednym a
drugim rodzicem i podjęcie przez nich decyzji ( o ile są już dość duże, aby ją
podjąć) u kogo wolą zostać jest przez nie odbierane jak wyparcie się jednego z
nich, co w rzeczywistości nie jest prawdą, jednak one to tak właśnie odbierają”19.
Młody człowiek inspirowany tego typu cierpieniem utrwala w sobie fałszywy
obraz rodziny co w konsekwencji generuje zjawisko tzw. singli. Rodzina powinna być zaporą w której ta wartość nie znajdzie dla siebie miejsca. Dlatego też
rodzina powinna wpływać i niwelować te wartości negatywne, które są od niej
zależne.
Ostatnią w tym kręgu wartością negatywną jest zazdrość. Słownik współczesnego języka polskiego podaje, iż zazdrość to: „1. uczucie dyskomfortu, żalu
wynikające z faktu, że komuś się dobrze powodzi, że ktoś ma coś, czego samemu
się pragnie dla siebie; 2. rozmaicie przejawiający się lęk przed tym, by osoba
kochana nie obdarzyła swoimi względami kogoś innego, połączony z gotowością
przeciwdziałania temu.”20 Zazdrość to emocja, która zawiera w sobie konsekwencje o zabarwieniu pozytywnym, jak i destrukcyjnym. Zazdrość pozytywna
jest elementem inspiracji i mobilizacji zaś negatywna prowadzi do psucia relacji
lub walki i wyniszczania się stron. Rodzic jest stymulatorem wyboru musi być
wrażliwym obserwatorem aby następnie formować swoje dziecko w nastawieniu
pozytywnym zwłaszcza, że ta umiejętność może przydać się w przyszłości.
Zazdrość może dotyczyć również dwojga małżonków, którzy tworzą rodzinę. Współczesne życie koncentruje się na pracy co powoduje, że gdy jedno z
nich zajmuje wyższą pozycję zawodową może powodować zazdrość. „ Małżeństwa, w których żona i mąż robią karierę, wydają się budować swoją strukturę,
będąc jedną nogą w przeszłości, naśladując tradycyjne małżeństwa generacji
swoich rodziców, a drugą nogą – w obecnym wpływie tendencji egalitarnych.
Podlegają oni nie tylko świadomej zmianie oczekiwań (na temat ról płciowych,
pracy, rodziny i małżeństwa), ale także głębokiej socjalizacji, internalizacji i
zmianie stałych doświadczeń, potrzeb emocjonalnych i utrwalonych wzorów
zachowań”21.
Problem tego typu coraz częściej dotyka większości rodzin. Ważne jest
aby w rodzinie był wzajemny szacunek, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i
wiary w to, iż wszyscy tworzą spójną całość. Wartością ambiwalentną, obecną w
rodzinie jest kariera. Ujmowana jest ona jako: „1. zdobywanie coraz wyższych
stanowisk w pracy zawodowej, naukowej, społecznej itp. 2. osiągnięcie jakiegoś
celu zapewniającego dobre widoki na przyszłość, dobra pozycja życiowa. 3.
19
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przebieg pracy zawodowej człowieka w ciągu jego życia”22. Kariera to proces
ewoluowania na drabinie zawodowej, społecznej. Dążenie do zajmowania stanowisk cieszących się większym prestiżem i lepiej sytuowanych finansowo. Kariera zaczyna się już w rodzinie. Dzieci obserwują swoich rodziców, starają się
im dorównać, wykorzystać ich przywileje wypracowane lub nabyte w trakcie
aktywności zawodowej. Brak możliwości realizowania kariery na miejscu porusza w sposób istotny współczesny problem - migracja jednego z rodziców (eurosieroctwa) za granicę. Zjawisko to pojawia się wtedy gdy jedno lub dwoje rodziców: „wyjechali za granicę, w celu poprawienia standardu życia w ojczyźnie.
Najczęściej wyjeżdża ojciec, w celach zarobkowych do ciężkiej, fizycznej pracy.
Zostawia on swoich bliskich, dom i znajomych. (…) Jest to często zagrożenie dla
trwałości rodziny. Jest to bardzo groźne dla rodziny (separacja, rozwody).
Wpływ migracji na rodzinę – skutki nieobecności rodzica w rodzinie są
dość zatrważające i niebezpieczne dla członków rodziny jak i państwa polskiego,
w którym może dojść do zatarcia tradycyjnego modelu rodziny”23.
Niewątpliwie inną wartością jest wolność. Określana jest ona jako: „ stan,
w którym możemy sami decydować, co chcemy robić, gdyż nie jesteśmy skrępowani zakazami lub nakazami; niezależność, samostanowienie, swoboda, samowola”24. Wolność, poczucie niczym nie skrępowanej swobody. Wynikającej z
oderwania się z wszystkich ciężarów, które hamują funkcjonowanie jednostki.
Rolą rodziców jest takie formowanie procesu, aby młody człowiek wykonywał
swoje obowiązki z przyjemnością i entuzjazmem, aby nie był ograniczony do
jakiegokolwiek działania, aby to wypływało właśnie od niego samego. „[…]
Prawdziwa wolność jest ściśle i ograniczenie związana z prawdą: prawda stanowi
korzeń wolności. Tylko poprzez odniesienie do prawdy człowiek może stanowić
o sobie, może też wybierać pomiędzy poznawanymi dobrami (wartościami), może wreszcie wybierać pomiędzy dobrem a złem, co stanowi sam rdzeń ludzkiego
etosu. Słowa Chrystusa: „Poznajcie prawdę, a prawda Was wyzwoli”, uczyni
Was wolnymi, trafiają w sam newralgiczny moment ludzkiej wolności: człowiek
staje się wolny o tyle, o ile się kieruje prawdą w swych decyzjach, wyborach i
całym działaniu: o ile się kieruje prawdą o dobru”25. Mimo wielu doświadczeń i
problemów jakie dotykają współczesną rodzinę powinna ona wpajać tę wartość,
chociażby po to aby człowiek umiał reagować na pokusy, które spotyka się na
każdym kroku i na które zwłaszcza dzieci mogą być podatne. Nowoczesne technologie wpływają rozwijająco na człowieka ale mogą również przyczynić się do
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ograniczenia w znacznej mierze jego wolności i spowodować, że człowiek nie
będzie odczuwał radości.
Gdy w życiu i w rodzinie pojawia się wiele przykrych sytuacji trudnych
do pokonania i ciężki czas aby przezwyciężyć trudność, która pojawiła się z niespodziewanie wówczas mamy do czynienia z samotnością. Samotność to: „negatywna sytuacja dla człowieka; jest to przejaw lęku, którego przyczyny tkwią w
samym człowieku, ale także są wzmacniane przez czynniki cywilizacyjne, które
alienują jednostkę”26, ale to również: „stan psychiczny lub zjawisko psychospołeczne o charakterze subiektywnym powstające wskutek zaburzeń więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem, niewłaściwego stosunku emocjonalnego
rodziców do dziecka oraz dysfunkcjonalnych oddziaływań wychowawczych
blokujących prawidłowe zaspokajanie przez dziecko jego indywidualnych potrzeb psychicznych w rodzinie”27.
Stan ten wywołany jest coraz częściej pomimo wdrażanych w życie nowoczesności technologicznych, które mają zapobiec temu zjawisku, niestety
konsekwencja jest inna. Samotność dotyka osób w każdym wieku zarówno dzieci, młodzież, dorosłych czy też osób w wieku starczym. Może ona być z wyboru
jak i z przymusu. Występuje w różnych aspektach zarówno negatywna, neutralna
ale też i pozytywna, to natomiast uwarunkowanie zależy od jednostki i otoczenia
w którym żyje. Samotność negatywna to uczucie pozostawienia samemu sobie,
odczuwanie wewnętrznej pustki, opuszczenie, odtrącenie, przygnębienie, smutek,
żal, rozpacz, udręka ale także lęk przed brakiem komunikacji, strach czy też izolacja. To wszystko może powodować, iż człowiek czuje się skazany na siebie,
odczuwa rozterki wobec społeczeństwa czy też pesymizm wobec przyszłości i
szukanie odpowiedzi na pytanie jakie cechy posiadam, które czynią mnie samotnym. Samotność neutralna to taka, która wpływa na jednostkę jednoznacznie
powoduje ją aktualny duch czasu, konsekwencja dzisiejszej polityki czy też styl
życia. Samotność pozytywna to taki stan, który wywołuje w nas twórczość i siłę
dzięki której możemy w niej wytrwać i zdobyć się na czerpanie radości z życia
takie jakie ono jest. Samotność może dotyczyć takich sfer charakteru jak wrażliwość, delikatność, szlachetność, egoizm czy też przywództwa. Samotność to
również porażka życiowa, świadoma rezygnacja z koła życia ale też chwilowe
korzystanie z życia i stan pozostawienia samemu sobie.
Zjawisko samotności dziecka w rodzinie pojawia się coraz częściej i jest
to spowodowane następującymi czynnikami: „brak więzi emocjonalnej pomiędzy
dzieckiem a rodzicami, autokratyzm w wychowaniu, system nagród i kar, narodziny młodszego rodzeństwa, kłótnie rodzinne, rozwód rodziców, rekonstrukcja
rodziny, patologia rodziny itp. Innym czynnikiem jest brak czasu dla dziecka.
Współcześni, zapracowani rodzice, często podejmują dodatkowe zajęcia, które
26
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wymuszają ich do zmiany lub w większym wymiarze godzinowym, nie są w
stanie poświęcić tyle czasu, ile ono od nich oczekuje. Spędzając większość czasu
samo, w oczekiwaniu na powrót rodziców, przeżywa rozterki związane z własną
tożsamością, pojawia się uczucie buntu, niesprawiedliwości, wyobcowania”28.
Rodzina jako podstawowa komórka formuje jednostkę, której łatwiej obcować z samotnością i decyduje o tym jak: „dziecko będzie siebie postrzegało w
przyszłości, czy będzie dążyć do bogatych kontaktów społecznych, czy satysfakcję przyniesie mu życie na uboczu”29.
Biorąc pod uwagę wiele czynników warto zwrócić uwagę na to, iż w procesie wychowania uczestniczy wiele czynników, które maja wpływ na ukształtowanie człowieka i wychowania go. „W zdrowej rodzinie istnieje nastawienie
na budowanie klimatu zgody oraz tzw. otwarta komunikacja. Unika się za wszelką cenę zakłamania, udawania, przemilczania, upokarzania, wykorzystania oraz
różnych form przemocy fizycznej, słownej (wulgaryzmy) i emocjonalnej. Przeciwnie, każdy kieruje się troską, by poprzez wzajemny stosunek, akceptację oraz
dobrze rozumianą tolerancję zapewnić sobie wzajemne poczucie wartości i godności, bezpieczeństwa i wewnętrznego pokoju. Wprawdzie dla wychowania
dziecka ważne są metody wychowawcze, ale jeszcze ważniejszy od konkretnych
metod jest klimat środowiska wychowawczego, najważniejsze wartości, jakim
podporządkowane jest życie danej wspólnoty oraz więź miłości (jakość relacji,
rodzaj dialogu) między nimi a bliskimi mu osobami”30.
Rodzina jest takim podstawowym matecznikiem wartości ważnych dla życia.
W oparciu o doświadczenia pokoleń kształtują się młodzi ludzie biorąc przykłady od
swoich rodziców, dziadków. Proces ten łączy pokolenia, koryguje błędy, utrwala w
dobrym i daje perspektywę dla przyszłości jednostki i społeczeństwa.
Summary:
Contemporary values and their influence on family fate.
In contemporary world there are many dangers to the commonwealth,
which definitely the family is. It is very important to have the knowledge in this
area. The family exists in a very difficult situation, because it is put to many tests
and experiments, which may have destructive influence on it. The aim of this
article is to present the three areas of values, which are present in a contemporary
family. The values which are presented and defined here are crucial and may
cause the feeling of sadness, indifference or happiness. What is very important is
also building a parent – child relation as it is the ability which involves many
actions and where each member feels important and needed.
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Streszczenie
We współczesnym świecie jest wiele zagrożeń dla wspólnoty jaką z całą
pewnością jest rodzina. Ważne aby zgłębiać wiedzę w tym zakresie. Rodzina
znajduje się w trudnej sytuacji, gdyż jest poddawana wielu próbom i doświadczeniom, które maja destrukcyjny wpływ na nią. Celem artykułu jest przedstawienie trzech kręgów wartości, które występują w obecnej rodzinie. Zaprezentowane i zdefiniowane zostały te wartości, które są niezwykle ważne, te, które mogą powodować w rodzinie zarówno uczucie smutku, zobojętnienia czy też radości. Ważnym zagadnieniem jest tu również budowanie relacji rodzic – dziecko,
gdyż jest to umiejętność, która wymaga wielu działań, gdzie każdy z członków
jej czuje się wartościowy i potrzebny.
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Urszula Maja Krzyżanowska (UMCS)
Problematyka rodzinna w sztuce Fridy Kahlo
Wprowadzenie
W swych dziełach meksykańska malarka Frida Kahlo (1907-1954) porusza wiele ważnych i ponadczasowych tematów, z których wyróżnić można motywy choroby, cierpienia, miłości i śmierci. Wątki egzystencjalne w malarstwie
Kahlo mają wymiar osobisty, niekiedy wręcz intymny, są głęboko osadzone w
biografii artystki. Odwoływanie się do własnych doświadczeń stanowi cechę
charakterystyczną twórczości Meksykanki. W jej obrazach, oprócz wymienionych wyżej zagadnień, zaznacza się wpływ relacji interpersonalnych, szczególnie
związków rodzinnych. Problematyka rodzinna w pracach Kahlo jest szeroka – od
tematu pochodzenia i tożsamości związanego z przodkami, poprzez kwestie relacji z rodzicami oraz mężem, po problem bezdzietności. Zestawienie faktów biograficznych ze zdarzeniami malarskiej fabuły w grupie dzieł eksploatujących
zagadnienia związane z rodziną wykazuje, że związki rodzinne znacząco oddziałały na artystkę. Istnieje tu ścisła relacja pomiędzy podmiotem wypowiedzi, jaką
jest dzieło plastyczne a podmiotem biografii. Przestrzeń autobiograficzna kształtowana jest przez Kahlo bezpośrednio, poprzez wprowadzanie postaci autentycznych, umieszczanie na obrazach inskrypcji oraz nadawanie im tytułów wskazujących na łączność z życiem autorki. Celem artykułu jest próba analizy sposobu, w
jaki realizuje się problematyka rodzinna w twórczości Fridy Kahlo oraz wykazanie związku między sposobem przedstawiania tematu a biografią artystki.
1. Pochodzenie i kwestia tożsamości
Stosunki pokrewieństwa odegrały ważną rolę w kształtowaniu tożsamości
Kahlo i jej sposobu postrzegania siebie. Kwestie genealogiczne porusza bezpośrednio w dwóch dziełach. Namalowany w 1936 roku obraz Mis abuelos, mis
padres y yo („Moi dziadkowie, moi rodzice i ja”), znany również pod tytułem
Árbol genealógico („Drzewo genealogiczne”)1 stanowi badanie powiązań rodzinnych poprzez nakreślenie drzewa genealogicznego. W tym artystycznym
wyobrażeniu rodowodu na pierwszym planie znajduje się naga dziewczynka.
Zaznaczone brwi wskazują, że jest to Frida Kahlo. Choć jest znacznie mniejsza
od pozostałych postaci na obrazie, to ona trzyma czerwoną wstążkę symbolizującą więzy krwi. To wobec niej określać zatem należy nazwę relacji rodzinnej.
Przedstawienie siebie jako dziecka jest nawiązaniem do okresu dzieciństwa, cza-
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su szczęśliwości (Kahlo była rozpieszczana przez ojca2), nagość zaś reprezentuje
niewinność i bezbronność.
W centrum kompozycji znajdują się rodzice artystki, w pozie skopiowanej
z ich ślubnej fotografii3. Przedstawienie rodziców w ślubnych strojach może być
odwołaniem do sakramentu małżeństwa jako aktu i symbolu miłości, wierności,
szczęścia oraz początku rodziny. Idąc tym tropem, rodzice stają się postaciami
kluczowymi w tym dziele. Jest to także spójne z ich centralnym umiejscowieniem i rozmiarem większym od pozostałych elementów kompozycji. Mała Frida
znajduje się bliżej ojca, co sugeruje, że to z nim miała lepsze relacje. Na białej
sukni matki widnieje sporej wielkości płód. Andrea Kettenmann interpretuje to
jako wskazanie malarki na swoją wcześniejszą, prenatalną egzystencję 4. Bardziej
jednak zasadne wydaje się identyfikowanie płodu z Cristiną, niewiele młodszą
siostrą artystki. Gdyby zaś miała to być Frida, należałoby traktować płód jako
ekspresję głębokiej potrzeby bliskości z matką. Płodność i proces poczęcia reprezentują też namalowane nieco niżej plemniki i komórka jajowa, a także kwitnące
i pylące kaktusy. Objaśnienia dotyczące zarówno ojca, jak matki na tym obrazie
zgadzają się z faktami biograficznymi. Rzeczywiście Kahlo łączyła z ojcem silna
więź, spośród sześciu córek Frida była jego ulubioną5. Natomiast surowa matka
niedługo po urodzeniu Kahlo zaszła w kolejną ciążę6. Zrezygnowała z karmienia
małej Fridy piersią na rzecz młodszej Cristiny7. Prawdopodobnie przez to nie
wytworzyła się głębsza więź między malarką a jej matką.
Artystka urodziła się w Meksyku jako Magdalena Carmen Frieda Kahlo y
Calderón. Jej ojciec był Niemcem, dlatego też dziadkowie od strony ojca
umieszczeni są nad morzem – są dalecy zarówno fizycznie, jak emocjonalnie.
Matka Kahlo, Matilde Calderon y Gonzalez była mestizą, czyli miała mieszane,
europejsko-indiańskie korzenie8, a jej rodzice byli związani z Meksykiem. W
związku z tym są usytuowani nad meksykańskimi górami, endemiczną roślinnością i kaktusami. Pyłek kaktusowy kieruje się – podobnie jak plemniki – w stronę
komórki jajowej. Kahlo zaznacza tak swoją łączność z meksykańską ziemią,
podkreśla lojalność wobec kraju swego urodzenia. Wybiera w ten sposób swoją
przynależność, kim jest i będzie, definiuje swą tożsamość. Małe słoneczniki po
prawej stronie obrazu i w ogrodzie poniżej również odnoszą się do Meksyku i
udobitniają przynależność etniczną malarki. Akt samoidentyfikacji jest niejako
wymuszony przez poczucie wewnętrznego rozdarcia powodowanego różnym
pochodzeniem rodziców i dziadków.
2
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Ważnym motywem w analizowanym obrazie jest dom rodzinny, znany
pod nazwą Casa Azul („Niebieski dom”)9. W tym miejscu artystka się urodziła,
spędziła dzieciństwo, a po ślubie zamieszkała z mężem. Tutaj również miała
swoją pracownię malarską. Naga Frida stoi pośrodku podwórza, u jej stóp znajduje się owocujące drzewo – symbolizuje życie, płodność, rodzinę/genealogię,
trwałość związku, dostatek i bezpieczeństwo. Zdumiewa dbałość o szczegóły
przy przedstawianiu budynku i jego otoczenia. Wskazuje to, jak ważne jest to
miejsce. Po śmierci Kahlo mąż artystki zamieni Casa Azul w muzeum poświęcone jej życiu i twórczości.
Motyw drzewa genealogicznego powraca w dziele Retrato de la familia de
Frida („Portret rodziny Fridy”). Obraz ten Kahlo zaczęła malować w 1950 i pracowała nad nim aż do swojej śmierci w roku 1954. Dzieło to przypomina kompozycją Mis abuelos, mis padres y yo, jednak można zaobserwować znaczne
różnice, które niosą ze sobą konsekwencje znaczeniowe. Ponownie artystka odmalowuje swój rodowód, jednak rozszerza grono postaci. Oprócz dziadków u
samej góry, rodziców w centrum, umieszcza na pierwszym planie, w tym samym
rzędzie co siebie, inne postaci kobiece oraz unoszący się płód. Dwie, dojrzalsze
kobiety po lewej stronie można identyfikować jako przyrodnie starsze siostry z
pierwszego małżeństwa ojca. Kobieta po prawej i dwie mniejsze osoby to prawdopodobnie siostra malarki Cristina i jej dzieci10. Czwarta postać po prawej, z
zamazaną twarzą pozostaje nieznana. Płód może odnosić się do upragnionego
dziecka, którego artystka nie mogła mieć. Kahlo przedstawia tutaj siebie już nie
jako nagie, a więc niewinne i bezbronne dziecko, a jako dorosłą kobietę – jednostkę dojrzałą, doświadczoną, autonomiczną i świadomą.
W tym obrazie Kahlo inaczej przedstawia rodzinę, ponieważ sytuacja jest
inna. Jej członkowie nie są już połączeni czerwona wstążką, co wskazuje na rozluźnienie więzów i utratę bliskości. Rodzice nie są już w pozie z fotografii ślubnej, nie wyróżniają się też rozmiarem. Oni oraz dziadkowie w górnej części obrazu są od siebie oddzieleni, nie dotykają się, widoczna jest przestrzeń między
nimi. Są też wyraźnie odgraniczeni poprzez tło od Kahlo i pozostałych postaci
pierwszego planu. Unoszą się ponad wszystkimi na niebieskim niebie pośród
białych chmur. W roku 1950, w którym Kahlo zaczęła pracę nad tym dziełem
wszyscy już nie żyli. Matka artystki zmarła w 1932, natomiast ojciec w 1941
roku. Niebo symbolizuje tu więc zaświaty lub Królestwo Boże (matka Kahlo
była gorliwą katoliczką, wręcz dewotką11). Postacie na pierwszym planie łącznie
z Kahlo znajdują się zatem na „ziemskim padole”. Ziemiste tło za nimi układa się
w kształt pustynnych gór, co może być odniesieniem do Meksyku albo do trudów
życia. Ziemia jest tutaj bowiem miejscem życia doczesnego. Przestrzeń poza
postaciami jest rozmyta, brak jest szczegółów. Być może jest to wyraz tego, że
9
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otoczenie przestało być dla Kahlo tak istotne, a najważniejsze są w jej życiu nie
rzeczy materialne a osoby.
Dwa zanalizowane dzieła eksploatujące zagadnienia genealogiczne stworzyła Kahlo w różnych okresach swojego życia. Jedno w młodości, drugie w
wieku dojrzałym, w czasie znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Sięga ona po
historię rodu w celu ustalenia i zanalizowania źródła swej tożsamości. Prace stanowiące tablice przodków dowodzą, jak ważne były dla Fridy Kahlo powiązania
rodzinne i kwestie dziedzictwa, szczególnie duchowego.
2. Relacja z rodzicami
Zaznaczająca się w obrazie Mis abuelos, mis padres y yo rola rodziców
zostaje ukazana także w innych dziełach Kahlo, specyficznie im już poświęconych. Relacje z rodzicami miały bowiem znaczący wpływ na to, kim i jaka malarka była oraz co i jak tworzyła.
Ojciec malarki, Wilhelm Kahlo urodził się w Niemczech, ale wyemigrował do Meksyku12, gdzie zmienił swoje imię na jego hiszpańskojęzyczny ekwiwalent – Guillermo13. Kahlo miała zdecydowanie lepsze relacje z ojcem niż z
matką. Ojciec nazywał córkę swoją Liebe Frida (“Ukochana Frida”) i poświęcał
dużo czasu na opiekę nad nią14. Stąd pozytywne wspomnienia z dzieciństwa malarka wiązała z nim: Moje dzieciństwo było wspaniałe, ponieważ mój ojciec mimo
tego, że był chory […] był niesamowitym przykładem czułości, pracowitości (jako
fotograf i malarz) i ponad wszystko wyrozumiałości wobec wszystkich moich
problemów15. W roku 1941, w którym umiera jej ojciec Kahlo maluje Autorretrato con Bonito („Autoportret z Bonito”). Artystka ukazuje siebie w czarnej sukni i
nakryciu głowy, jej twarz jest poważna. Na jej ramieniu siedzi papuga, tytułowy
Bonito – wręcz ukochany ptak-towarzysz malarki. Prawdopodobnie umarł on w
tym samym okresie, co ojciec artystki16. Ponieważ na obrazie przedstawia papugę, a nie ojca, to istnieje możliwość, że strój żałobny jest bardziej wyrazem żałoby po ptaku niż po ojcu –– w swych pracach odtwarzała bowiem to, co jej najbliższe. Może to zatem sugerować rozluźnienie więzi z ojcem w dorosłym życiu
lub to, że jego odejście było dla Kahlo tak traumatyczne i trudne, że nie była
gotowa, by go namalować. Wydaje się jednak, że obraz stanowi ekspresję bólu
towarzyszącego osieroceniu – zarówno przez rodzica, jak i przyjaciela, sybstytut
dziecka17. Zielone, tętniące życiem tło stanowi kontrast do ukazywanej żałoby.
12
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Na liściach widać jednak pasożytujące larwy i robaki. Oznaczają one ciche
zniszczenie i śmierć. Pojawia się również pojedynczy motyl. Ten niepozorny
owad niesie wiele możliwych znaczeń i stanowi ważny element obrazu. Symbolizuje przemijalność i ulotność życia, ale też zmianę, przemianę oraz nadzieję –
w końcu odpychająca poczwarka przekształca się w pięknego, skrzydlatego owada. Motyl jest też symbolem duszy oraz – przez proces metamorfozy, który przechodzi - zmartwychwstania.
Po śmierci ojca Kahlo potrzebowała aż dziesięciu lat, by móc go namalować. W 1951 tworzy jego pierwszy i ostatni portret, zatytułowany po prostu Retrato de mi padre („Portret mojego ojca”). Mężczyzna siedzi ubrany w elegancki
garnitur, poza zdaje się nawiązywać do jego ślubnej fotografii. Choć bohater
obrazu ma poważny wyraz twarzy, nie uśmiecha się, to jego jakby zaszklone
oczy wskazują na skrywaną uczuciowość. W tle za Guillermo znajduje się aparat
fotograficzny. Jest to niezwykle istotny element dzieła, bowiem mężczyzna zajmował się zawodowo fotografią. Frida w młodości często pełniła funkcję jego
asystenta18. To ojciec zatem wprowadził ją w świat sztuki i kreatywności. Zainteresowania artystyczne były tym, co ich łączyło. Utrzymana w brązach kolorystyka dzieła nawiązuje prawdopodobnie do fotografii w sepii wykonywanych przez
ojca artystki. Kolor sepii wprowadza też nastrój melancholii oraz skojarzenie z
przeszłością, przemijaniem. U dołu obrazu na banderoli znajduje się inskrypcja:
Aquí pinte a mi padre Wilhelm Kahlo, de origen húngaro-alemán, artistafotógrafo de profesión, de carácter generoso, inteligente y bueno, valiente
porque sufrió durante sesenta años de epilepsia pero nunca se rindió trabajando
y lucho contra Hitler, con adoración, Su hija Frida Kahlo („Tu maluję swego
ojca Wilhelma Kahlo, pochodzenia węgiersko-niemieckiego, artystę-fotografika
z zawodu, z charakteru hojnego, inteligentnego i dobrego, odważnego, ponieważ
cierpiał przez sześćdziesiąt lat na epilepsję, ale nigdy nie zrezygnował z pracy i
walczył przeciwko Hitlerowi, z uwielbieniem, Jego córka Frida Kahlo”).
Umieszczenie dedykacji – tak obszernej i pochwalnej, wręcz o charakterze apoteozy – dowodzi, jak ważną osobą w życiu artystki był jej ojciec, którego kochała, szanowała i któremu zawdzięczała wprowadzenie do świata sztuki.
Relacja Fridy Kahlo z matką znacznie różniła się od tej z ojcem, daleko jej
było do doskonałości. Mimo to w 1932 głęboko przeżywa śmierć matki. W tym
samym roku, dwa miesiące wcześniej artystka doświadczyła ciężkiego poronienia w szpitalu w Detroit w Stanach Zjednoczonych. Możliwe, że cierpienie po
śmierci matki było potęgowane emocjonalnością spowodowaną niedawną utratą
dziecka. Po powrocie do Meksyku ze względu na żałobę Kahlo maluje Mi nacimiento (tytuł obrazu jest wieloznaczny, może znaczyć „moje narodziny” oraz
„mój poród”). Kompozycja została zredukowana do umiejscowionego centralnie
łóżka, na którym widzimy rodzącą kobietę z twarzą i torsem zakrytymi białym
prześcieradłem. Sugeruje to, że kobieta nie żyje. Może to również oznaczać, że
18
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nie sprostała ona macierzyństwu – widzimy przecież, że rodzi/rodziła. Nad łóżkiem wisi pojedynczy obraz – prawdopodobnie ukazuje Mater Dolorosa19. Być
może jest to […] idealizacja obrazu własnej matki. W innej interpretacji obraz
wiszący nad łóżkiem może reprezentować własną twarz rodzącej, zniszczoną,
zmartwioną, pełną bólu – dlatego zakrytą, jednak „przemyconą” obrazem na
ścianie. Obraz nad łóżkiem może stanowić substytut twarzy rodzącej, ślad jej
utraconej tożsamości oraz wskazywać, że życie naznaczone jest cierpieniem od
samego początku i zmierza ku śmierci20. Umieszczenie nad łóżkiem wizerunku
Matki Boskiej Bolesnej może być odwołaniem do religijności matki i stanowić
swego rodzaju wyraz pretensji, skargę. Kahlo twierdziła, że jej matka była przesadnie religijna21 i przez jej bigoterię była nastawiona negatywnie do religii22.
Artystka mogła mieć żal do matki, ponieważ odmówiła ona udziału w ceremonii
ślubnej córki tylko dlatego, że odbywała się ona w ratuszu, a nie kościele23. W
dziele tym uderza odbiorcę pustka – na podłodze nic nie leży, prezentowane pomieszczenie jest prawie puste, oprócz łóżka i wiszącego obrazu nic tam nie ma,
nawet znajdująca się u dołu banderola pozostaje niezapisana. Banderola bez treści może oznaczać, że Kahlo nie miała o matce nic dobrego do powiedzenia (w
kontraście do ojca i banderoli na jego portrecie) lub też brakło jej słów z powodu
żałości po jej odejściu. Wrażenie pustki w kompozycji może symbolizować spustoszenie wewnętrzne i osamotnienie po śmierci matki, jak również chłód emocjonalny i brak bliskości z nią za życia. Kahlo bowiem miała ambiwalentne odczucia co do swej matki24.
Innym dziełem nawiązującym do relacji z matką jest Mi nana y yo („Moja
piastunka i ja”) z 1937 roku. Pięć lat po śmierci matki malarka decyduje się rozpatrzyć swoje emocje i stosunek do niej, odwołując się do okresu wczesnego
dzieciństwa. Krótko po urodzeniu Fridy, jej matka ponownie zaszła w ciążę.
Młodsza siostra Cristina urodziła się zaledwie jedenaście miesięcy później. Matilde Kahlo nie mogła lub nie chciała karmić obu córek i wybrała Cristinę. Frida
musiała więc być karmiona przez indiańską mamkę 25, którą zatrudniła jej rodzina. Kahlo prawdopodobnie nigdy nie wybaczyła tego matce. Być może odczuwała żal także do siostry i jest to powód, dla którego namalowała ją tylko raz w
Retrato de Cristina, Mi Hermana („Portret Cristiny, mojej siostry”) w 1928. Mi
19
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nana y yo ukazuje zarówno sytuację, w jakiej znalazła się malarka, jak i jej odczucia. Na pierwszym planie widzimy Kahlo trzymaną na rękach i karmioną
piersią przez kobietę o indiańskiej aparycji, najprawdopodobniej mamkę. Wspomnienie braku bliskości z matką, jak i mamką dotyczy okresu niemowlęcego,
dlatego malarka posiada tu ciało małego dziecka. Wspomina jednak jako dojrzała
osoba, w związku z tym ma głowę dorosłej kobiety. Sposób, w jaki jest trzymana
i karmiona sprawia wrażenie nieczułego, bezosobowego. Cała scena wydaje się
zredukowana do samego procesu karmienia. Choć piersi kobiety ociekają mlekiem, Frida-niemowlę nie wykazuje entuzjazmu. Jej usta są lekko rozchylone, a
twarz bez wyrazu. Niejednoznaczne jest zasłonienie twarzy mamki prekolumbijską maską. Być może jest to spowodowane niemożnością przypomnienia sobie jej
twarzy, bądź też maska ukrywająca twarz wyraża bezemocjonalność, brak czułości. Mamka bowiem nie przytula dziecka, przyjęta pozycja nasuwa skojarzenie z
ofiarowaniem, a samo dzieło z obrazem wotywnym. Kahlo przekształca tu tradycyjne przedstawienie Madonny z dzieciątkiem w ilustrację straty i oddzielenia od
matki, z którą nigdy nie wytworzyła głębszej więzi26. Uwagę zwraca szaroniebieskie tło i padający deszcz – symbolizują smutek, żałość. Ponownie banderola u
dołu obrazu jest pusta. Brak inskrypcji, dedykacji świadczy o braku więzi z prezentowaną osobą, nawiązuje również do obrazu Mi nacimiento.
3. Małżeństwo
Spośród związków rodzinnych najbardziej znaczącą dla życia, jak i twórczości artystycznej Fridy Kahlo była relacja z jej mężem, sławnym meksykańskim muralistą Diego Riverą. Malarka pierwszy raz spotkała dwadzieścia jeden
lat starszego od siebie Riverę w latach dwudziestych jako uczennica w Escuela
Nacional Preparatori27. Wyszła za niego w 1929 roku w wieku dwudziestu
dwóch lat. Małżonkowie podzielali artystyczne i polityczne pasje 28. W 1939 roku
doszło do rozwodu, jednak rok później ponownie wzięli ślub. Funkcja prokreacyjna nie mogła w tym małżeństwie zostać spełniona. Powodem był stan zdrowia Kahlo i jej okaleczone w wypadku ciało – nie była w stanie donosić żadnej z
wielu ciąż. Związek Kahlo z Riverą dobrze podsumowują słowa G. Soutera:
Osobliwą, stałą radością w jej życiu był Diego Rivera, jej mąż. Wytrzymywała
jego zdrady i kontrowała własnymi romansami na trzech kontynentach, obcując z
zarówno silnymi mężczyznami, jak i pożądanymi kobietami. Ale ostatecznie, Diego i Frida zawsze wracali do siebie. Diego trwał przy niej pod koniec […], ale
wolno uświadamiał sobie wartość swego skarbu29.
Jako że Diego Rivera był dużo starszy od żony i miał już wyrobioną renomę świetnego twórcy malarstwa ściennego, to przez dosyć długi czas po ślubie
26
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Frida Kahlo była znana jako „żona swego męża”. Kahlo była świadoma zachodzących między nimi dysproporcji. Widoczne jest to w dziele Frieda y Diego
Rivera („Frieda i Diego Rivera”) z 1931 roku. Różnica wzrostu między małżonkami symbolicznie wyraża asymetrię w związku, ma jednak źródło w rzeczywistości – Rivera był bardzo wysoki i postawny, natomiast Kahlo niska i drobna30.
Rivera dominuje rozmiarem zarówno swego ciała, jak i sławy. Z paletą i pędzlami w ręku ukazany jest jako artysta. Kahlo natomiast przedstawia się jako miłującą żonę, jej „małość” podkreślają maleńkie stópki wystające spod spódnicy. W
31
tytule używa niemieckiej wersji swego imienia: „Frieda” .
W 1937 Kahlo tworzy Retrato de Diego Rivera („Portret Diego Rivery”).
Zapewne jest to jedyne samodzielne przedstawienie jej męża. W tym samym
roku, w którym namalowała ten obraz, miała romans z Lwem Trockim. Chłodny
błękit tła i granatowa koszula Rivery kontrastują z jego ciepłą, dosyć ciemną
karnacją. Jego wzrok skierowany jest w bok, jakby się czemuś przyglądał. Być
może bohater obrazu nie patrzy wprost, bo Kahlo przez romans z Trockim nie
mogłaby znieść jego spojrzenia. Namalowanie męża może wyrażać skrywaną
bądź nieuświadamianą za nim tęsknotę.
Lata później, w roku 1944 powstaje Diego y Frida 1929-1944 („Diego i
Frida 1939-1944). Daty zawarte w tytule odnoszą się do lat trwania jej małżeństwa z Riverą, w 1944 przypadała ich 15 rocznica ślubu (nie licząc jednego roku
przerwy od rozwodu w 1939 do ponownego ślubu w 1940). Obraz przedstawia
głowę-hybrydę, na którą składa się połowa twarzy Kahlo i połowa twarzy Rivery. Szyja otoczona jest pniem, z którego wyrastają gałęzie lub korzenie rozprzestrzeniające się na wszystkie strony. Obok widnieje też księżyc, słońce oraz duża
i mała muszla. Kahlo ukazuje siebie i męża zjednoczonych w jedną, nierozdzielną osobę. Świadczy to o wysokim poziomie intymności lub jej pragnieniu, potrzebie. Głowa-hybryda ukazuje też jak małżonkowie się dopełniają, ale także jak
są współzależni. Księżyc symbolizuje kobiecość, słońce – pierwiastek męski.
Księżyc i słońce oznaczają również trwanie związku i w dzień, i w nocy. Dwie
muszle u dołu zapewne reprezentują małżonków – duża muszla Riverę, mała
muszelka Kahlo. Ponadto muszle mogą wyobrażać genitalia. Wyłania się zatem
kontekst erotyczny. Byłoby to spójne z motywem zjednoczenia oraz głębokim,
czerwonym tłem – kolorem miłości i pożądania.
Kahlo ukazuje przywiązanie do Diego Rivery i jego znaczenie dla niej w
jeszcze inny sposób. Reprezentatywne są tu dwa dzieła – Autorretrato como tehuana („Autoportret jako tehuana”) z 1943 oraz Diego y yo („Diego i ja”) z 1949
roku. Pierwsze dzieło ukazuje Kahlo w stroju tehuany, czyli kobiety z Tehuantepec. Mąż uwielbiał, gdy Kahlo zakładała tradycyjny strój meksykański32. Na
30
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obrazie nosi więc autochtoniczną kreację niejako dla męża, w akcie przypodobania się mu. Na jej czole widnieje mała podobizna Rivery. Oznacza to, że zawsze
o nim myśli, jest to podkreślenie jak ważny jest dla niej. Kahlo także sytuuje
Riverę na środku swojego czoła w pracy Diego y yo, namalowanej sześć lat później. Dodatkowo, umieszcza na jego czole trzecie oko, symbolizujące mądrość i
wszechwiedzę – podziwia zatem swojego męża. Na twarzy Kahlo widać jednak
łzy. Można je traktować jako wyraz wzruszenia podczas myślenia o Riverze.
Choć bardziej przekonujące wydaje się interpretowanie ich jako ekspresji smutku
i cierpienia, jakich mąż jej przysparzał swą niewiernością.
W tym samym roku, 1949, Kalo maluje El abrazo de amor de el universo,
la tierra (México), Yo, Diego y el señor Xólotl („Miłosny uścisk Wszechświata,
ziemia (Meksyk), ja, Diego i pan Xolotl”) – jeden z najbardziej wymownych
obrazów ilustrujących jej sytuację małżeńsko-rodzinną. W centrum kompozycji
znajduje się kobieta, trzyma ona na kolanach jak niemowlę większego od niej
mężczyznę. W przytrzymaniu go pomaga jej Matka Ziemia, z której wyrasta
drzewo, symbol życia, ale też rodziny. Matka Ziemia, obejmuje faktycznie i
mężczyznę i samą kobietę. Okalają ich sukulenty i kaktusy jako symbole płodności. Matkę Ziemię, Kahlo i Riverę otacza ramionami tytułowy Wszechświat stanowiący jednocześnie tło. Na prawym ramieniu Wszechświata śpi pies, którego
można identyfikować jako Xolotla, boga śmierci33. Bogini Matka reprezentuje
macierzyństwo, kobiecość, jak również dojrzałość. Potwierdzają to barwy ziemi
oraz zgaszone oranże i brązy – kolory dojrzałości. Mężczyzna w pozycji niemowlęcej i laktacja Matki Ziemi wskazywałyby na czynne pragnienie posiadania
dziecka, ale objaśniać je można też jako przeniesienie instynktu macierzyńskiego
na partnera i przyjęcie wobec niego roli matki. […] Obraz zdaje się wyrażać lęk
przed utratą wierności partnera, a także jego uczucia – stąd zapewne chęć objęcia go jak dziecka – kontrolowania go i posiadania tylko dla siebie. Postać Xolotla może symbolizować zagrożenie związku z drugą osobą, potencjalną „śmierć”
wierności lub uczucia. Stąd może także kaktusy i sukulenty wokół – symbole seksualne – wyrastające na jałowej, „martwej” ziemi (stąd może również pęknięta
pierś Matki Ziemi) 34.
4. Dzieci
Frida Kahlo na początku swej kariery malarskiej często malowała dzieci.
Upodobała sobie szczególnie dziewczynki, co widać nawet po tytułach jej prac:
Niña sentada con pato („Siedząca dziewczynka z kaczką”) z 1928, Retrato de
Isolda Pinedo Kahlo („Portret Izoldy Pinedo Kahlo”) z 1929, Retrato de una
Nina („Portret dziewczynki”) i Retrato de Virginia („Portret Wirginii”), oba
również z 1929 roku. Czynienie dzieci obiektem zainteresowania może świadczyć o mniej lub bardziej uświadamianym pragnieniu posiadania własnego po33
34
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tomka. W okresie, w którym Kahlo malowała dziewczynki nie wiedziała jeszcze,
ze nigdy nie będzie w stanie donosić ciąży i urodzić dziecka.
Boleśnie przekonała się o tym trzy lata po ślubie, kiedy to przebywając z
mężem w Detroit w Stanach Zjednoczonych przeżyła zagrażające życiu poronienie. Towarzyszący mu koszmar, ale też lęk przed bezpłodnością i przyszłą możliwą bezdzietnością przedstawia obraz Henry Ford Hospital z 1932 roku. Drugą,
mniej znaną nazwą tego obrazu jest jakże wymowne „Utracone pragnienie”35.
Kompozycja obrazu jest bardzo prosta, zredukowana do najważniejszych elementów. W centrum widzimy kobietę, która leży na unoszącym się w powietrzu
szpitalnym łóżku. Jest naga i krwawi, na jej policzku dostrzec można łzę. Wokół
niej rozmieszczonych jest sześć symbolicznych obiektów. Łączą je z nią czerwone wstążki. Płód to utracone dziecko, orchidea symbolizuje kobiecą seksualność,
ślimak – przeciągające się cierpienie, a aparatura medyczna – oziębłość, bezosobowość szpitala. Łono i miednica dają efekt nie tylko fizycznej fragmentacji i
dyslokacji będącej efektem biologicznego procesu i medycznej interwencji, ale
również defragmentacji podmiotu – odrzucenia ciała, jako przyczyny poronienia
[…]. Czerwone wstążki mogą być odwołaniem do pępowiny, jak również do tętnic – symbolizują życie, również to utracone36. Pusta przestrzeń wokół łóżka
stwarza wrażenie samotności i bezsilności. Uczucie to potęguje wyludniony obszar przemysłowy przy horyzoncie.
Problem bezpłodności i bezdzietności ukazuje obraz Yo y mi muñeca („Ja i
moja lalka”) z 1937. Kahlo kolekcjonowała lalki i traktowała je jako substytut
dziecka37. Na tym obrazie ukazuje siebie w pustym pokoju, siedzącą na łóżku z
jedną lalką. Nie jest to jednak sielankowy portret matki z dzieckiem (czy w tym
przypadku jego substytutem). Kahlo zdaje się nie być świadoma obecności zabawki. Jest obojętna, nie zwraca uwagi na lalkę-dziecko, nie wykazuje też do niej
przywiązania ani czułości. Pali spokojnie papierosa, czego z pewnością nie robiłaby, gdyby siedziało obok niej żywe dziecko. Na jej twarzy maluje się smutek i
samotność osoby skazanej na bezdzietność. Pusty pokój jest artykulacją poczucia
pustki.
Później w twórczości Kahlo wciąż pojawiają się dzieci, choć zdecydowanie rzadziej niż pod koniec lat dwudziestych. Prawdopodobnie jej traumatyczne
doświadczenia poronień i wyrok bezpłodności sprawiają, że na obrazach łączy
ona postaci dziecięce ze śmiercią. El difuntito Dimas („Zmarły Dimas”) z 1937,
przedstawia martwego chłopca, Cuatro habitantes de la Ciudad de México
(„Czterech mieszkańców miasta Meksyk”) z 1938 ukazuje osierocona dziewczynkę obok kościotrupa, a na Niña con mascara de muerte („Dziewczynka z
maską śmierci”) również z 1938 widnieje dziewczynka w masce śmierci. Od
roku 1951 maluje wiele obrazów martwej natury ukazujących owoce, szczegól35

S. Bilek, Great Female Artists of Detroit, Charleston 2012, s. 19.
U. Krzyżanowska, Estetyka kobiecego lęku…, dz. cyt., s. 250.
37
H. Herrera, Frida Kahlo: The Paintings, Nowy Jork 1992, s. 78.
36

882

nie arbuzy. Można to odczytywać jako ekspresję uświadamianego lub nie czynnego pragnienia posiadania potomstwa.
Podsumowanie
Rodzina była ważnym elementem zarówno w życiu, jak i twórczości meksykańskiej malarki. Potwierdza to badanie jej biografii i obrazów. Kahlo eksploatuje motyw przodków, matki, ojca, męża i dziecka w wielu swoich dziełach, z
biegiem czasu zmienia sposób przedstawiania ich. Zakres zagadnień dotyczących
rodziny w twórczości meksykańskiej malarki jest rozległy – od kwestii rodowodowych przez małżeńskie po macierzyńskie. Kahlo przywołuje postaci przodków, w celu określenia swego pochodzenia i tożsamości. Czyni to poprzez artystyczne przedstawienia drzewa genealogicznego. Rodzicom jako ważnym osobom w swym życiu również poświęca kilka prac. Nie jest ich wiele, jednak wyrażają one łączące ich relacje bardzo wyraźnie – ich specyfikę i złożoność. Najwięcej uwagi malarka poświęca swojemu mężowi, którego kocha, szanuje i podziwia mimo jego błędów. Prześledzenie twórczości Kahlo pozwala zobaczyć
zmieniającą się dynamikę ich związku. W końcu, artystka porusza także kwestię
posiadania dzieci. Odważa się pokazać temat tabu, jakim jest poronienie, dotyka
problemu bezpłodności i bezdzietności. Frida Kahlo poprzez prace plastyczne
przedstawia swoje rozumienie pojęcia „rodzina”. Analiza jej dzieł pokazuje, że
rodzina to dla niej nie tylko pokrewieństwo, więzy krwi. To szczególnie pozostawanie w bliskim związku z kimś, bliskość, przywiązanie. Jej prace mają wymiar osobisty, biografizujący, ale i uniwersalny. Sprawia to, że ponad pół wieku
od jej śmierci namalowane przez nią obrazy, szczególnie te dotyczące problematyki rodzinnej, są wciąż aktualne.
Streszczenie
Meksykańska artystka Frida Kahlo w swych dziełach często odnosiła się
do swoich doświadczeń życiowych. W jej obrazach, oprócz choroby i cierpienia,
zaznacza się wpływ relacji interpersonalnych, szczególnie związków rodzinnych.
Problematyka rodzinna w twórczości Kahlo jest szeroka – od tematu pochodzenia i tożsamości związanego z przodkami, poprzez kwestie relacji z rodzicami
oraz mężem, po problem bezdzietności. Artykuł jest próbą analizy, w jaki sposób
w dziełach Kahlo realizują się zagadnienia związane z rodziną.
Summary
Mexican artist Frida Kahlo often related to life experiences in her works.
There is in her paintings, in addition to disease and suffering, the influence of
interpersonal relationships, especially family connections. The range of family
matters in the works of Kahlo is broad - from the subject of origin and identity
associated with the ancestors, through relationship issues with parents and her
husband, to the problem of childlessness. The article attempts to analyze how the
works of Kahlo realize the themes related to the family.

883

Bibliografia:
Bilek S., Great Female Artists of Detroit, Charleston 2012.
Boehrer B.T., Parrot Culture: Our 2500-year-long Fascination with the
World's Most Talkative Bird, Filadelfia 2004.
Herrera H., Frida: A Biography of Frida Kahlo, Nowy Jork 2003.
Herrera H., Frida Kahlo: The Paintings, Nowy Jork 1992.
Kerrigan M., Historia śmierci, Warszawa 2009.
Kettenmann A., Frida Kahlo, 1907-1954: Pain and Passion, Kolonia 2000.
Krzyżanowska U., Autoterapia samotności. O twórczości autoportretowej
Fridy Kahlo [w:] Samotność: rzeczywistość, czy fikcja?, red. J. Zimny, Stalowa
Wola 2013.
Krzyżanowska U., Estetyka kobiecego lęku w sztuce Fridy Kahlo. Zarys [w:]
Arachnofobia - metaforyczne odsłony kobiecych lęków. Peregrynacje w przestrzeniach kultury, red. B. Walęciuk-Dejneka, B. Stelingowska, Siedlce 2013.
Lowe S. M., The painting in the shadow of the Big Three [w:] The Eagle and
the Virgin: Nation and Cultural Revolution in Mexico, 1920–1940, red. M.K.
Vaughan i S. Lewis, Durham 2006.
Morrison J., Frida Kahlo, Nowy Jork 2009.
Schechter D.C., Quintero J., Mexico City. Con Pianta, Melbourne 2008.
Souter G., Kahlo, Nowy Jork 2011.
The Oxford Encyclopedia of Women in World History, t. 4, red. B. Smith,
Oksford 2008.
Tibol R., Frida Kahlo, Albuquerque 1993.

884

Ewa Kopeć
Konsumpcjonizm zagrożeniem współczesnej rodziny
Rodzina jest wspólnotą miłości i życia,
która powstaje, gdy mężczyzna
i kobieta całkowicie oddają się sobie
nawzajem w małżeństwie, gotowi
przyjąć dar potomstwa.
Jan Paweł II. Chrońmy rodzinę opartą na małżeństwie.
Słowa wypowiedziane do rodzin we Włoszech 20.10.2001.

Wprowadzenie
Człowiek żyjący w obecnych czasach musi być przygotowany na ciągłe
zmiany i co się z tym łączy coraz to nowe niebezpieczeństwa zagrażające mu we
współczesnej rzeczywistości. Zagrożenia, które generuje nowoczesny świat często powodują istotne szkody w funkcjonowaniu i strukturze zwłaszcza rodziny,
będącej podstawową komórką społeczną, fundamentem istnienia człowieka, elementarnym jego środowiskiem, bez którego prawidłowe wychowanie dziecka
staje się znacząco utrudnione. Rodzina jako podstawowa wspólnota społeczna
rodziców i dzieci jest powszechnie uznawaną naturalną formą życia ludzkiego,
realizującą potrójny cel. Pierwszym z nich jest troska o zabezpieczenie codziennego życia swych członków, nie tylko materialnego, ale także duchowego, drugim jest urodzenie i wychowanie dzieci, trzecim tworzenie podstawowej „komórki” wraz z jej niezbywalnymi prawami1.
Najbardziej korzystne warunki do pełnienia funkcji wychowawczej ma rodzina pełna2, złożona z obojgu rodziców oraz dzieci połączonych ze sobą silną
więzią emocjonalną, w której przestrzegane są normy, zasady, wartości i ideały 3.
Każde dziecko potrzebuje obojga kochających rodziców, którzy obdarzą je
prawdziwym uczuciem i uznaniem, będą je doceniać i akceptować. Dzięki temu
będzie się ono czuło potrzebne, kochane i chciane. Dziecko samo szuka miłości

1

M. A. Krąpiec. Rozważania o wychowaniu. Lublin 2010.
Przyjmuje się, że rodziną pełną jest taka, w której rodzice są związani formalnie związkiem małżeńskim, sakramentalnym, konkordatowym, cywilnym, zamieszkują wspólnie i wychowują swoje dzieci. Rodzina pełna może tworzyć różnorodny obraz i stanowić różnorodne
środowisko wychowawcze. Pojęcie rodziny pełnej jako środowiska wychowawczego, oznacza
tylko tyle, że w niej zamieszkują wspólnie małżonkowie ze swoimi dziećmi, cała reszta będzie
już uwarunkowana wieloma czynnikami zależnymi bądź niezależnymi, które mogą ulegać
zmianie w ciągu życia rodziny (T. Olearczyk. Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy
kryzysu współczesnej rodziny. Kraków 2008).
3
M. Łobocki. Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2009.
2
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rodziców, oczekuje z ich strony pomocy, wsparcia, zapewnienia mu spokoju oraz
bezpieczeństwa4.
Zmiany zachodzące w ostatnich latach mają istotny wpływ na realizację
podstawowych funkcji rodzicielskich oraz zaspokajanie potrzeb dziecka. Nie od
dziś wiadomo, że dziecko powinno wychowywać się w atmosferze pełnej miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji 5, natomiast na podstawie
obserwacji otaczającej rzeczywistości można stwierdzić, że coraz częściej takiej
atmosfery w rodzinie brakuje. Rodzice bardzo często pochłonięci codziennymi
obowiązkami zapominają, że mija dzień, tydzień, miesiąc i nie znaleźli w tym
czasie chwili na odpoczynek, tym bardziej na wspólne rozmowy z dziećmi, na
bycie razem. Współczesna rodzina generalnie nie ma czasu dla siebie. Rodzice
spędzają cały dzień w pracy, starając się zapewnić wszystkie dobra materialne.
Patrząc uważnie wokół, dostrzec można liczne przykłady rodzin, gdzie zapracowani dorośli, choć z trudem, ale starają się poświęcać jak najwięcej czasu dzieciom. Jednak wiele rodzin funkcjonuje nieprawidłowo, a członkowie tych rodzin
żyją zamiast razem obok siebie6.
Niełatwe czasy, charakteryzujące się licznymi zmianami społeczno – politycznymi, w jakich przyszło żyć i wychowywać dzieci, powodują, że generowane są liczne komplikacje w życiu członków współczesnej rodziny, zwłaszcza
dorosłych, odpowiedzialnych za zabezpieczenie potrzeb swoich najbliższych,
zapewnienie im bytu oraz stworzenie odpowiednich warunków socjalnych. Niestabilna sytuacja gospodarcza naszego kraju a wraz z nią stale wzrastająca stopa
bezrobocia sprawia, że realizowanie zadań rodzicielskich nie może być łatwe. I
nie jest. Z jednej strony widmo utraty pracy lub jej brak paraliżuje prawidłowe
funkcjonowanie rodziny na wszystkich jej obszarach, zarówno psychicznym, z
powodu stałych rozterek emocjonalnych i duchowych, bytowym, ze względu na
brak środków koniecznych do utrzymania rodziny, jak i społecznym, z uwagi na
to, że człowiek przyjmuje wówczas postawę bierną, wycofuje się z życia publicznego, nie angażuje się w działania społeczności lokalnej. Z drugiej jednak
strony posiadanie odpowiednej pracy, na wymarzonym stanowisku, dobrze wynagradzanej może prowadzić do konsumpcjonizmu, zjawiska, które staje się
obecnie jednym z największym wrogów współczesnej rodziny.
Czym zatem jest konsumpcjonizm i jakie zagrożenia generuje wobec rodziny sprawiając jej liczne rozterki, do których zaliczyć należy przede wszystkim: rozwody, późniejsze zawieranie małżeństw, mniejsza dzietność kobiet, późne macierzyństwo, emigracje oraz migracje.

4

A. Błasik. E. Dybowska. Rodzicielstwo i jego znaczenie dla procesu wychowania
dziecka. [w:] Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny. Red. A. Błasik. E. Dybowska.
Kraków 2010.
5
M. Ruszkowska. Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności. Warszawa 2013.
6
J. Zimny. Rodzina w oczach społeczeństwa. Stalowa Wola 2013.
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1. Zjawisko konsumpcjonizmu
Konsumpcję należy rozumieć jako korzystanie z dóbr i usług, które oferuje
gospodarka, a także udział w procesie zaspokajania potrzeb, określonych zachowań i interakcji rynku7. Zdaniem Tomasza Porębskiego może to oznaczać, że
konsumpcjonizm to zachowanie społeczne skupiające się na nadmiernym zaspokajaniu własnych potrzeb, poprzez powiązania z rynkiem i wzajemne na siebie
oddziaływanie, a także poprzez niejednokrotnie nieuzasadnione rzeczywistymi
potrzebami nabywanie dóbr i usług. Prowadzi to według niego do pewnej zasadniczej wątpliwości, mianowicie jak zdefiniować uzasadnioną potrzebę? Co obecnie jest prawdziwą potrzebą jednostki, a co jest tzw. tworzeniem potrzeby w
umysłach konsumentów? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa,
gdyż granice pomiędzy nimi zacierają się, a raczej są celowo zacierane przez
specjalistów od marketingu, których to zadaniem jest tak zaproponować produkt,
usługę, aby wywołać w konsumentach poczucie, że właśnie tego potrzebują,
choć sami nie zdawali sobie z tego dotychczas sprawy8. Obserwacja otaczającej
rzeczywistości powoduje sformułowanie wniosku, że cel swój osiągają dość skutecznie.
Niewielu jest specjalistów, którzy odważyliby się umniejszać wartość i
znaczenie rodziny dla prawidłowego rozwoju człowieka. Niestety, wnioski z
obserwacji współczesnego świata, w którym istnieje kult przedmiotu i jego posiadania, wskazują na to, że rodzina zajmuje coraz niższe miejsce w hierarchii
wartości oraz dostarcza nowych, trudnych do rozwiązania problemów 9. Zjawisko
konsumpcjonizmu znacząco się do tej sytuacji przyczynia. Co więcej, powszechność tego zjawiska sprawiła, że współczesna kultura konsumpcji stała się jednym
z centralnych zjawisk i obiektem badań kulturoznawstwa – dyscypliny, która
szczególnie na gruncie filozofii postmodernistycznej wypiera socjologię. W nowych środkach konsumpcji najistotniejszą rolę ogrywa interakcja konsumenta z
towarami, a nie z innymi osobami. Co więcej, ludzie ci nie chcą, by magia interakcji z przedmiotem została zakłócona przez innego człowieka, nie chcą, aby
ktoś zbudził ich ze „snu”. Interakcje międzyludzkie w tym przypadku zdarzają
się raczej rzadko, a jeśli już występują, to zazwyczaj są one z góry określone,
symulowane, ponieważ dla takich osób ważniejszego znaczenia nabierają interakcję z rzeczami, a nie z ludźmi. Nastąpiła w ich systemie hierarchii wartości
zmiana miejsc między przedmiotem a podmiotem10.

7

R. B. Barber. Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2005.
T. Porębski. Konsumpcjonizm XXI wieku - Zagrożenie dla tradycji? (źródło:
http://www.eioba.pl/a/302s/konsumpcjonizm-xxi-wieku-zagrozenie-dla-tradycji,
data
dostępu: 19.06.2014 r.).
9
I. Siudem. Postawy konsumpcyjne jako zagrożenie współczesnej rodziny (źródło:
http://www.swiatproblemow.pl/2010_10_2.html, data dostępu: 18.06.2014 rr.).
10
W. Furmanek. Konsumeryzm, konsumpcjonizm, wyzwania dla edukacji. „Education - Technology - Computer Science” (1/2010).
8
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Badania naukowe nad konsumpcjonizmem oraz jego wpływem na jakość
życia ludzkiego stały się także jednym z najintensywniej rozwijających się kierunków badań społecznych. Ma to związek z definicją ponowoczesnego społeczeństwa rozumianego jako społeczeństwo konsumpcyjne, w którym główną rolą
jednostki nie jest już produkcja, ale konsumpcja. Współczesne społeczeństwa
kształtują swoich członków tak, aby umieli oraz chcieli podjąć rolę konsumenta i
konsumpcji oraz podporządkowali temu pozostałe sfery życia11.
Zdaniem H. Mamzer „motywem konsumowania nie jest potrzeba przetrwania, ale potrzeba zaznaczania społecznych różnic pomiędzy członkami różnych klas”. Natomiast według M. Golki „konsumpcja to nie tyle zaspokajanie
niezbędnych potrzeb, ile zaspokajanie pragnień czy zachcianek cechujące się
zachłannością w nabywaniu rzeczy oraz korzystaniu z usług, które nie są konieczne do przeżycia. Jest to spektakularne działanie na pokaz i służy walce o
prestiż, a ostatecznie walce o sukces ekonomiczny jednostki, o jej panowanie czy
choćby górowanie nad innymi jednostkami, ewentualne zdystansowanie się”.
Określa on konsumpcję mianem quasi-religii, gdyż stała się ona sposobem na
życie, stanowi niejednokrotnie cel, do którego się z uporem dąży. Współczesne
centra handlowe, kasyna, parki rozrywki uważane są za „świątynie konsumpcji”
ze względu na swój magiczny, niekiedy wręcz sakralny charakter. Ludzie praktykują w nich swoją „konsumencką religię”. Konsumpcja jest źródłem przyjemności i zadowolenia, a niemożność jej kultywowania staje się źródłem cierpień.
Zarówno biedni, jak i bogaci uczestniczą w tym dążeniu do osiągnięcia materialnego zaspokojenia potrzeb. W opinii H. Mamzer kultura konsumpcji nakłada na
jednostkę konieczność kupowania i używania przedmiotów oraz idei, które niejednokrotnie są zupełnie zbędne w kontekście zaspokojenia potrzeb życiowych12.
Według Zygmunta Baumana konsumpcja jest niezwykle silnie zakorzeniona w społeczeństwie, ponieważ odnosi się do podstawowych aspektów życia, jest
„nieodzownym składnikiem biologicznego trwania” niezależnym od czasu czy
historii13. Konsumpcyjne społeczeństwo dostrzega także Georg Ritzer z uwagi na
inną charakteryzującą go właściwość, mianowicie, następuje ogromny przyrost
środków konsumpcji, czyli miejsc, które umożliwiają konsumowanie na dużą
skalę. Te środki w różnych społeczeństwach są budowane na tych samych wzorach, co powoduje unifikację tego, co i jak jest konsumowane 14. W rezultacie,
wraz ze wzrostem konsumpcjonizmu zmniejsza się udział w życiu społecznym,
zwłaszcza rodzinnym, ponieważ, jak zauważa Z. Bauman „żeby w pełni stać się
konsumentem trzeba zachować czujność tak wielką i dokonać tak wielkiego wysiłku, że nie ma się już czasu na czynności, których żąda status obywatela” 15.
11

Z. Bauman. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków 2006.
T. Słaby, K. Maliszewski. Jakość życia kobiet w świetle teorii konsumpcjonizmu.
„Kobieta i Biznes: akademicko-gospodarcze forum” [16]/1-4 (2008).
13
Z. Bauman. Konsumowanie Życia. Kraków 2009.
14
G. Ritzer. Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.
15
Z. Bauman. Konsumowanie Życia. Kraków 2009.
12
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2. Rozterki współczesnej rodziny – skutki konsumpcjonizmu
Pierwszym zagrożeniem pośród licznych niebezpieczeństw i rozterek
współczesnej rodziny, jakie może spowodować konsumpcjonizm jest rozwód.
Według prawa cywilnego oznacza on rozwiązanie ważnie zawartego związku
małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków za ich życia 16.
Z roku na rok wzrasta liczba rodzin niepełnych, w tym szczególnie samotnych matek, które wychowują małoletnie dzieci wzrastające z jednym wzorcem
osobowym. Współcześnie małżeństwa rozpadają się na skutek różnorodnych
przyczyn. Najczęściej jest to rozwód, separacja oraz porzucenie rodziny (dezercja)17. Każde z nich zmienia dotychczasową strukturę rodziny oraz wpływa na
kształt relacji między bliższymi i dalszymi jej członkami oraz dotyka wiele osób:
samych małżonków przeżywających dramat utraty partnera, dzieci, których więź
z „odchodzącym” rodzicem ulega nieodwracalnej przemianie, czy dziadków
których kontakty z wnukami bywają częścią rozgrywek małżeńskich18.
Wysoka liczba rozwodów, trwałe skłócenia i konflikty w wielu rodzinach,
a także długotrwałe rozstania mają miejsce zazwyczaj na skutek wyjazdu jednego
z małżonków za granicę w celach zarobkowych. Prócz tego coraz częściej dochodzi też do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś
niezdolności otwarcia się na innych, na sprawy drugiego człowieka czy innej
rodziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny,
brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi czy też
wśród rodzeństwa19.
Innym zagrożeniem współczesnej rodziny jest to, że młodzi coraz później
decydują się na założenie rodziny. Przyczynia się do tego trudna sytuacja na rynku pracy i brak wsparcia w opiece nad dzieckiem lub przyjmowanie postawy
nadmiernie konsumpcyjnej, co powoduje podejmowanie coraz większej liczby
obowiązków zawodowych w celu stworzenia odpowiednich warunków socjalno bytowych przed założeniem rodziny. Bywa to niezwykle złudne, gdyż zatracenie
się w gromadzeniu tych „koniecznych dóbr” koliduje jednak z zamierzeniami
stworzenia trwałego związku i poprawnej relacji z drugą osobą.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na to, że w 2010 r. zawarto w Polsce ok. 230 tys. związków małżeńskich, czyli o ok. 20 tys. mniej niż
rok wcześniej. Z analiz demograficznych wynika również wzrost średniego wieku zawierania pierwszego małżeństwa, co oznacza odkładanie zawierania związków małżeńskich w czasie. Dodatkowo w latach dziewięćdziesiątych zanotowano wzrost innych trendów związanych z zakładaniem rodziny, w szczególności
16

S. Wiatrowski, K. Wolski. Rozwód. [w:] Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E.
Ozorowski. Łomianki 1999.
17
A. Błasiak. Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane. Kraków 2012.
18
A. Gójska. Dzieci w mediacjach okołorozwodowych. „Mediator” 2004 nr 30 (3/2004).
19
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowi.
Kielce 3.06.1991. [w:] Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia homilie,
Kraków 2005.
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wzrost liczby związków pozamałżeńskich. Nie ma jednak oficjalnych statystyk,
które wykazałaby rozwój tego trendu. Tymczasem, wspólne życie w związku
pozamałżeńskim można rozpatrywać jako zdarzenie konkurencyjne do małżeństwa20. Odkładanie ślubu „na później” bądź całkowite odrzucenie możliwości
wstąpienia w związek małżeński, to rozwiązania praktykowane coraz częściej i,
jak pokazują wyniki badań, spotykające się z coraz większym zrozumieniem.
Akceptacja alternatywnych form życia wzrasta we wszystkich kohortach demograficznych, co pozwala sądzić, że liberalizacja opinii wynika nie tylko z wejścia
w dorosłość młodszego pokolenia, lecz również ze zmian światopoglądowych
osób z większym bagażem życiowych doświadczeń21.
Zmniejszanie się liczby dzieci w rodzinie dwupokoleniowej jest kolejnym
niebezpieczeństwem zagrażającym współczesnej rodzinie. Zjawisko to ma wyraźny związek z procesami przemian w makrostrukturach społecznych i łączy się
ze zmianą stopy śmiertelności i stopy urodzeń22.
W procesie dokonujących się szybko przemian społeczno-gospodarczych
prokreacja stała się istotnym problemem23. Jedną z wielu przyczyn braku dzietności lub małej dzietności kobiet oprócz tego, że poświęcają one swój czas pracy
zawodowej i rozwijania tzw. kariery, co często powoduje nabywanie kolejnych
dóbr, jest to, że wielodzietności nie sprzyja opinia otoczenia. Środowisko poddaje matki wielodzietnych rodzin negatywnej presji, sprzecznej z zasadami etycznymi i prawym sumieniem. Przeciwnicy wielodzietności akcentują stworzenie
dziecku dogodnych warunków życiowych, wykształcenia, o które łatwiej jest w
rodzinach małodzietnych. Propaganda przeciwna życiu, będąca następstwem
zmiany świadomości ludzi oraz wpływu kultury pluralistycznej pomija aspekty
pozytywne rodzin wielodzietnych, na które składają się: a) większa spójność
małżeństw, w rodzinach wielodzietnych notuje się mniejszą ilość rozwodów; b)
większa miłość, duch ofiarności i głębsze więzi pomiędzy członkami rodziny; c)
pełniejsze uspołecznienie dzieci, w rodzinach wielodzietnych panuje większe
otwarcie na życie każdego kolejnego dziecka; d) głębsze zaangażowanie religijne
i regularność praktyk w tym zakresie. Rodzice, zwłaszcza matki nie powinny
zatem kierować się manipulacyjnymi formami polityki ludnościowej, innymi
regułami, czy trendami24.
Oprócz zwiększania się małej dzietności kobiet dodatkową rozterką rodzin
jest późniejsze rodzenie dzieci, czyli najczęściej świadome odkładanie decyzji o
20
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posiadaniu potomstwa. Macierzyństwo w znaczeniu cielesnym, biologicznym,
polega na posiadaniu dziecka, któremu przekazało się życie. Macierzyństwo nie
ogranicza się jednak tylko do funkcji biologicznej, ale sięga głębiej. Polega ono
także na „rodzeniu” w sensie duchowym. Wynika z faktu bycia osobą i dlatego
ma zasięg o wiele szerszy niż tylko wymiar cielesny. Macierzyństwo duchowe
jest cechą charakterystyczną dojrzałości wewnętrznej kobiety. Do takiego wymiaru bycia osobą i zarazem bycia w pełni kobietą jest powołana każda kobieta 25.
Macierzyństwem najpełniej cieszą się kobiety w związkach małżeńskich.
Związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, realizuje się we wspólnocie całego życia i skierowany jest w swej naturze do zrodzenia i wychowania potomstwa. Przez posiadanie dzieci rodzice pomnażają liczbę obywateli państwa i
członków narodu. Rodzicielstwo jest szczególną służbą dla społeczności, dla
konkretnego narodu. Znane jest wszystkim hasło: „dzieci są przyszłością narodu”. Jest ono niewątpliwie prawdziwe i to zarówno, gdy chodzi o przyszłość
biologiczną, a więc o samo istnienie narodu, jak też i o jego przyszłość ekonomiczną i kulturową, a więc o poziom życia materialnego, kulturalnego i moralnego ludności danego kraju26.
Warto przy tym zwrócić uwagę na inne zjawisko, które ma niewątpliwy
wpływ na odkładanie macierzyństwa. Otóż, narastaniu znaczenia kobiety w społeczeństwie i zmianie jej pozycji w rodzinie towarzyszy tendencja maskulinizacji
kobiety, która w obecnych czasach chce we wszystkim dorównać mężczyźnie,
dowieść swej równości zarówno w sferze ekonomicznej, społeczno - politycznej,
jak i seksualnej. Wysiłek ten podejmuje wbrew swej konstrukcji psychofizycznej
i przez to często ze stratą dla wielu jednocześnie podejmowanych tradycyjnie ról,
a także dla rozwoju własnej osobowości. Znaczenie problemu narasta tym bardziej, że owa tendencja maskulinizacji kobiety pociąga za sobą z konieczności
zjawisko feminizacji mężczyzny, który staje się jakby coraz mniej „męski", podejmując takie role, które tradycja odwiecznie łączyła z kobietą i jej właściwościami. Wychowanie w tym trendzie realizuje się je już we wczesnym okresie
nauczania i kształcenia, przygotowując chłopców do ról uznanych dotychczas za
kobiece, poprzez upowszechnianie nowych form zachowań kulturowych i w
społeczno - kulturowym kształtowaniu ról kobiet i mężczyzny. Wszystkie powyższe okoliczności prowadzą więc także do zmiany pozycji mężczyzny w społeczeństwie i rodzinie27.
Kolejnym zagrożeniem współczesnej rodziny, wynikającym z konsumpcjonizmu są emigrujący małżonkowie, którzy najczęściej deklarują, że robią to
dla dobra rodziny, by polepszyć poziom życia, by zarobić na mieszkanie, samochód, sprzęt RTV i AGD. Często mówi się, że członek rodziny „wyjechał za
25
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chlebem”, ale nierzadko też wspomina się, że za „masłem do chleba”. Potwierdzeniem tego może być ostateczny bilans, z reguły niezgodny z pierwotnymi
oczekiwaniami. Okazuje się bowiem, że osoby, które wyjechały, nie chcą już
wracać lub nie mają dokąd wrócić28. Ważnym czynnikiem wpływającym pośrednio na taką sytuację w małżeństwie są osobiste doświadczenia wyjeżdżających za
pracą. Przyczyną tego jest to, że podczas pracy za granicą ludzie wchodzą w
obce im środowisko. Dopasowując się do niego, przyjmują tzw. tożsamość zastępczą i zasady funkcjonowania nowej grupy, a porzucają dość szybko dotychczasowo spełniane role, przyjmując nowe29. W obcym kraju człowiek spotyka się
często z nowym systemem wartości kulturowych i religijnych. W różnych sytuacjach zostaje poddawany próbom30 i przeżycia z tym związane kształtują go
niejako na nowo.
Najczęściej za granicę do pracy nie wyjeżdża cała rodzina, a jedynie mąż
lub żona, pozostawiając w domu rodzinnym współmałżonka i dzieci. Jeżeli wyjeżdża matka, to wraca ona najczęściej po uzbieraniu odpowiedniej kwoty pieniędzy potrzebnej do realizacji określonego celu. Natomiast ojciec opuszcza kraj
zakładając dłuższy okres czasu i zazwyczaj przedłuża pobyt. Następuje wówczas
fizyczna rozłąka, która dzieli małżonków i dokonuje podziału rodziny (powstaje
rodzina niekompletna, zdekompletowana, niepełna z czasową nieobecnością
jednego rodzica). Jest to trudne doświadczenie dla wszystkich członków rodzinnej wspólnoty, zmieniające normalny rytm życia rodziny. W konsekwencji wiele
małżeństw rozpada się, a więź z dziećmi zostaje zerwana. Stąd wyjazd jednego z
rodziców stanowi szczególne trudne doświadczenie właśnie dla dzieci31.
W podobnym kierunku zmierzają migracje zarobkowe stanowiące powszechny element przemian globalnego świata. Współcześnie z powodu migracji
zarobkowych wiele rodzin doświadcza rozłąki. W związku z tym pojawiła się
nowa kategoria rodzin niepełnych, a mianowicie rodzin z czasową nieobecnością
rodzica lub obojga rodziców. Z formalnego punktu widzenia pozostają rodziną
pełną, jednak ze względu na długotrwały lub częsty brak któregoś z rodziców
posiadają wiele cech rodziny niepełnej, z nietypowym układem ról rodzinnych i
małżeńskich, odmiennym klimatem emocjonalnym (atmosferą domową), zakłóconym procesem komunikacji i realizacji poszczególnych zadań. W obliczu braku obecności jednego z rodziców drugi małżonek przejmuje jego role, co bardzo
często prowadzi do poczucia przeciążenia, narastającego poziomu napięcia i
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frustracji, odczuwanego subiektywnie poziomu stresu oraz ogólnego obniżenia
się satysfakcji z życia i jakości relacji rodzinnych32.
W przypadki migracji zazwyczaj ma miejsce sytuacja rozłąki małżonków.
Rozłąkę należy rozpatrywać w trzech aspektach: fizycznym (które oznacza oddalenie przestrzenne i czasowe, zanik bezpośredniego kontaktu fizycznego); psychologicznym (o czym stanowi zespół przeżyć i postaw psychicznych, wywołanych ograniczeniem bezpośrednich więzi duchowych w wyniku fizycznej nieobecności bliskiej osoby) oraz socjologicznym (co oznacza zmiany w stosunkach
społecznych oraz realizowanych rolach, zwłaszcza rodzinnych)33.
Procesy migracyjne stwarzają wiele problemów. Na skutek zerwania ze
środowiskiem pochodzenia obniża się stopień nieformalnej kontroli, co bardzo
często prowadzi do różnego typu dezorganizacji społecznej jak np.: wzrost przestępczości, wzrost stopnia rozwodów, alkoholizm, obniżenie się religijności.
Przystosowanie się do nowych warunków, określane słowami: akulturacja, asymilacja czy integracja, niesie zawsze pewien stopień trudności. Zależy on od
stopnia odmienności nowej sytuacji, osobistych zdolności przystosowawczych
jednostek czy grup, jak i polityki państwa34.
Wnioski
Podstawową komórką życia społecznego jest rodzina. To zdanie tak często
powtarzane stało się już sloganem, na które większość osób nie reaguje już odpowiednio. Nie zmienia to jednak faktu, że stanowi ona fundament dobra wspólnego, ponieważ tam, gdzie stałość rodziny jest zagrożona lub staje się ona nietrwała, tam nie można prawidłowo wychować dzieci. Wobec tej uznanej racji
należy stale pokazywać młodzieży wzorce prawidłowo funkcjonującej rodziny,
która chroni swoje dzieci przed dysfunkcjami oraz patologiami, czy destrukcyjnymi zjawiskami degradującymi wartość rodziny. Takim właśnie zjawiskiem jest
konsumpcjonizm, który niewątpliwie zakłóca właściwą atmosferę rodzinną ukierunkowaną na prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka w rodzinie, mającą
wpływ przede wszystkim na relacje między rodzicami, ich obecność w życiu
dziecka, stosunek do niego wyrażający się poprzez miłość, przejawy troski, czułość, codzienne postawy i zachowania rodziców, ich stosunek do najbliższego
otoczenia, tradycje rodzinne, zwyczaje, zaangażowanie społeczne i religijne35
oraz wspólne spędzanie wolnego czasu.
Współczesne rodziny przeznaczają jednak coraz mniej czasu na wspólne
działania, rozmowy, przebywanie razem, dlatego samotność jest kolejnym nie32

J. Dzierżanowska – Peszko. Migracje zarobkowe małżonków a problemy małżeńskie – z punktu widzenia psychologa. W: Razem ale osobno. Red. D. Krok, P. Landwójtowicz, B. Balicka – Błagitka. Opole 2011.
33
Tamże.
34
W. Majkowski. Migracje. [w:] Słownik rodziny i małżeństwa. Red. E. Ozorowski.
Łomianki 1999.
35
J. Wilk. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin 2002.

893

bezpiecznym zjawiskiem coraz bardziej powszechnym w obecnej rodzinie, wyrażającym się osłabieniem więzi uczuciowej między członkami rodziny, utratą
poczucia przynależności oraz eliminowaniem sfery emocjonalnej, głównie na
korzyść wartości materialnych36, które w obecnym świecie wydają się mieć coraz
większą wartość dla człowieka i potęgują zjawisko konsumpcjonizmu. Ta niewątpliwie niepokojąca sytuacja powoduje przede wszystkim niedostatek kontaktu psychicznego w rodzinie. Stąd też wzrasta liczba dzieci, które dotkliwie przeżywają osamotnienie wśród osób będących dla nich najbliższymi ludźmi 37.
Stąd, należy stale i konsekwentnie uświadamiać dzieciom i młodzieży, że
rodzina pełni podstawową rolę w zaspokajaniu wszystkich najważniejszych psychospołecznych potrzeb człowieka. Otaczająca nas smutna rzeczywistość sprawia, że istnieje uzasadniona konieczność stałego ukazywania młodzieży sensu
ich życia, który może pomóc im założyć szczęśliwe rodziny pełne pokoju i radości, odpowiedzialnie realizującej swoje zadania. Trzeba w ten sposób stale motywować młodych do urzeczywistnienia w życiu codziennym takich wartości jak
dobro, piękno i prawda oraz do prawidłowego rozumowania odpowiedzialności,
ponieważ we współczesnym świecie, w otaczającej nas rzeczywistości, pełnej
przemocy i nietolerancji, kultu przedmiotu, istotnym zadaniem rodziny staje się
odzyskanie powszechnej świadomości prymatu wartości moralnych38 i bliskości
drugiego człowieka, a nie rzeczy.
Najważniejsze są dobre chęci dorosłych. Ci wszyscy zapracowani ludzie
nie mogą zapominać o tym, że rodzina jest najważniejsza i to właśnie swoim
najbliższym trzeba poświęcać najwięcej uwagi. Współcześni członkowie rodziny
powinni okazywać sobie zainteresowanie i brać udział w swoim życiu, spędzać
czas na wspólnych wyjazdach, zabawach, spacerach. Powinni szanować się nawzajem, służyć pomocą w trudnych sytuacjach, być solidarni na wypadek niebezpieczeństwa zagrażającego któremuś z krewnych. Warto zadbać również o
miłą, domową atmosferę, dzięki której można czuć się bezpiecznie i pewnie.
Wspaniale jest wiedzieć, że po ciężkim dniu można wrócić do kochającej rodziny39. Dlatego też określając perspektywy wychowania w XXI wieku, można
sformułować następujące postulaty:
1. w działaniach wychowawczych wszystkie instytucje powołane do wychowania powinny przeciwdziałać lansowaniu ideologii konsumpcyjnej,
2. każdy wychowawca ma obowiązek przeciwdziałania anarchii moralnej,
polegającej m.in. na ukazywania potrzeby krytycznego wartościowania rzeczywistości dotyczącej dóbr, towarów i usług dostępnych na rynku,
36
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3. dorośli są zobowiązani czuwać nad tym, aby umiłowanie wolności graniczącej z anarchią zostało zmarginalizowane, szczególnie wśród młodzieży,
4. korzystanie z dobrostanu środków technicznych wpisane powinno być w
system preferowanych wartości i humanistycznego stylu życia,
5. należy rozwijać postawy odpowiedzialności i rozumnego korzystania z
odpowiedzialnej wolności, ujawnia się to m.in. w dokonywanych wyborach i
decyzjach konsumenckich,
6. współczesny pedagog ma obowiązek przyglądania się i niwelowania
toksycznych wpływów reklamy, mody i mass mediów, z jednoczesnym promowaniem zachowań opartych na wartościach40.
Zdaniem błogosławionego Jana Pawła II potęga rodziny tkwi w jej atmosferze, wzajemnej miłości i oddaniu się sobie rodziców gotowych przyjąć dar
rodzicielstwa41. Na tym powinna skupić się współczesna społeczność, odrzucając
tym samym pokusy wygodnego życia w otoczeniu luksusowych przedmiotów i
dóbr. Dlatego też, należy stale i konsekwentnie uświadamiać dzieciom i młodzieży, że to rodzina pełni podstawową rolę w zaspokajaniu wszystkich najważniejszych potrzeb człowieka, a nie jakiekolwiek dobro materialne.
Streszczenie
Niniejszy artykuł podejmuje niezwykle ważną kwestię społeczną, mianowicie
analizuje skutki zjawiska konsumpcjonizmu w rodzinie, na podstawie czego można
wnioskować, że jest ono istotnym zagrożeniem współczesnej rodziny. W tekście
przedstawiono rozumienie zjawiska konsumpcjonizmu oraz dylematy współczesnej
rodziny, w której członkowie przyjmują postawy nadmiernie konsumpcyjne, do
których zaliczyć należy: rozwody, późniejsze zawieranie małżeństw, mniejsza dzietność kobiet, późne macierzyństwo, emigracje oraz migracje.
Abstract
This article takes a very important social issue, namely, analyzing the
effects of the phenomenon of consumerism in the family, on the basis of which it
can be concluded that it is a significant threat for the modern family. The text
presents the understanding of the phenomenon of consumerism and the dilemmas
of the modern family in which the members take over consumer attitudes, which
include: divorce, later marriages, lower fertility rate, late motherhood, emigration
and migration.
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Karolina Komsta (KUL)
Czynniki rodzinne w uzależnieniu od Internetu
Każdy uzależniony ma lęk przed tym, co może uratować mu życie.
Autor nieznany

Wstęp
Internet podobnie, jak każda inna technologia, obok korzyści niesie ze sobą nowe zagrożenia. Mimo swej neutralności w sensie użytkowym, cyberprzestrzeń rodzi negatywne skutki w funkcjonowaniu użytkownika Sieci, tak w sensie jednostkowym, jak i społecznym. Jak proklamuje B. Woronowicz, infoholizm
stanie się jedną z największych plag XXI wieku. Kiedy dr I. K. Goldberg – jeden
z pierwszych badawczy Internetu zwrócił uwagę na niepokojące formy korzystania z Sieci, nie brał pod uwagę realnej możliwości zaistnienia zjawiska uzależnienia od Internetu, jednak w formie psychologicznego gambitu stworzył i rozpowszechnił drogą elektroniczną kryteria zaburzenia, do których zaliczył: sny i
fantazjowanie o Internecie, poczucie osamotnienie wywołane izolacją od Sieci,
porzucenie ważnych społecznych lub zawodowych aktywności na rzecz korzystania z Internetu, zaburzenia w sferze relacji rodzinnych, społecznych. Ku swemu zdziwieniu badacz uzyskał wiele odpowiedzi z opisem przypadków osób
korzystających z Sieci1 w sposób nadmierny i dysfunkcjonalny, dając tym samym przestrzeń do dalszych poszukiwań owej internetowej zależności oraz płynących z niej konsekwencji.
Artykuł zawiera informacje dotyczące aspektów definicyjnych uzależnienia od Internetu, kryteriów uzależnienia, jak również skutków społecznych, wynikających z wykorzystania tego medium. Bowiem, jak pokazują badania i praktyka, nadużywanie Internetu należy obecnie uznać za ważną kwestię społeczną i
włączyć w zakres działań profilaktycznych, związanych z bezpieczeństwem
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. w Sieci.
1. Uzależnienie od Internetu – ku definicji zjawiska
Do pionierów badań nad uzależnieniem od Internetu należy M. Griffiths, który
dokonał podziału uzależnienia od cyberprzestrzeni na dwie wiodące kategorie:
- tzw. uzależnienie pierwotne, w tego typu uzależnieniach istotną rolę odgrywa rodzaj wykorzystywanej technologii, np. rodzaj gry online;
- druga kategoria tzw. uzależnienie wtórne, w którym aktywność w Sieci
jest sposobem na osiągnięcie krótkotrwałej satysfakcji oraz uniknięcie konse1

Polskie synonimy Internetu to: "Sieć", "Globalna Pajęczyna", "Światowa Pajęczyna" lub "Globalna Wioska".
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kwencji negatywnych działań2. M. Griffiths w wyniku zestawienia przypadków
klinicznych z funkcjonującą definicją uzależnienia ,,powołał” pojęcie technologicznego uzależnienia rozumianego jako uzależnienie niechemiczne. W tej behawioralnej zależności, rolę kluczową odgrywa interakcja człowiek – maszyna
(komputer).
Griffiths opierając się na tradycyjnej definicji, wytypował następujące
czynniki uzależnienia:
- rosnącą zależność (salience) – aktywność staje się dominującą w całym
spektrum oddziaływań osoby;
- labilność emocjonalną (mood modification) – oszołomienie lub wyciszenie, będące konsekwencją zaangażowania w dana aktywność;
- tolerancję (tolerance) – ma wymiar procesualny, ulega rozszerzeniu pod
wpływem rosnącej potrzeby podtrzymywania zachowań uzależniających;
- zespół abstynencyjny3 (withdrawal) – zespół objawów w skład których
wchodzą: objawy fizyczne i psychiczne powstałe na skutek zredukowania danej
aktywności;
- konflikt (conflict) – inter – i intrapersonalne konflikty spowodowane
podtrzymywaniem danej aktywności;
- nawrót (relapse) – tendencja do ponownego powracania do wcześniejszego patologicznego zachowania.
Zjawisko uzależnienia od Internetu budzi wiele kontrowersji zarówno natury definicyjnej, jak i w sferze kryteriów diagnostycznych. Jak dotąd badaczom
alternatywnych światów nie udało się stworzyć jednolitej definicji owej zależności. Używa się na jego określenie takich terminów, jak:
- siecioholizm (netaholics) lub sieciozależność (netaddiction),
- cyberzależność (cyberaddiction) lub cybernałóg,
- internetoholizm, internetozależność, uzależnienie internetowe lub uzależnienie od Internetu (Internet addiction),
- uzależnienie komputerowe (computer addiction),
- zaburzenia spowodowane zależnością od Internetu (Internet Addiction
Disorder - IAD ),
- infoholizm, infozależność (information addiction).
Zgodnie z prawidłami języka polskiego oraz uniwersalną propozycją definicyjną klasyfikacji ICD-104, najbardziej adekwatnym ujęciem wydaje się "zespół uzależnienia od Internetu" (ZUI) lub uzależnienie od Internetu. A. Jakubik
2

M. Griffiths, Technological Addictions, ,,Clinical Psychology Forum” 76 (1997) nr 1, s. 17.
Zespół abstynencyjny jest stanem zaburzeń somatycznych i psychicznych wynikających z nagłego odstawienia substancji uzależniającej. Może przyjmować różne nasilenie – od niewielkiego niepokoju z nudnościami, zawrotami i bólami głowy, poprzez
zagrażające życiu napady drgawkowe, podobne do tych występujących w przebiegu
padaczki, aż po szczególnie niebezpieczne majaczenie (nazywane nierzadko delirium).
4
ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków - Warszawa 1997, s. 73-75.
3
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definiuje wymieniony konstrukt jako nieprawidłowy sposób korzystania z Sieci,
prowadzący do istotnego zakłócenia czynności psychicznych i zaburzeń zachowania, przejawiający się w okresie minionych dwunastu miesięcy co najmniej
trzema spośród wymienionych objawów, wśród których autor wymienia: tolerancję, zespół odstawienia, brak kontroli nad czasem spędzonych w Sieci, nieudane
próby zaprzestania lub ograniczenia czasu spędzonego w Internecie, korzystanie
z Internetu pomimo występowania i nasilania się problemów somatycznych,
psychologicznych, i społecznych będących w bezpośrednim związku z nadużywaniem internetowego medium5. Spośród wielu form korzystania z Internetu
najczęściej spotykane to:
- korzystanie z komunikacji bezpośredniej na kanałach IRC;
- kompulsywne korzystanie z poczty e-mail;
- aukcje internetowe;
- zakupy przez Internet;
- przeglądanie stron www;
- gry online;
- serwisy społecznościowe;
- oglądane filmów;
- dostęp do pornografii internetowej;
- fora tematyczne.
Uzależnienie od Internetu pociąga za sobą negatywne skutki zarówno dla
samego użytkownika, jego rodziny, jak i szerszego kontekstu społecznego otaczającego osobę. Wśród powstałych w wyniku nadmiernego korzystania z Sieci
reperkusji można wymienić, zgodnie ze schematem poniżej (Rys. 1).
Rys. 1. Skutki uzależnienia od Internetu

Problemy zdrowotne

Zaburzenia
w sferze
seksualnej

Internauta

Zaburzenia relacji
interpersonalnych

Problemy finansowe

Zaburzenia w
sferze psychicznej

Źródło: opracowanie własne

5

A. Jakubik, J. Popławska, Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) a osobowość,
,,Studia Psychologiczne” 2003 nr 4, s. 123.
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- problemy zdrowotne: zaburzenia układu kostnego, zaburzenia układu
pokarmowego, zaburzenia układu nerwowego;
- zaburzenia w sferze psychicznej ( negatywizm poznawczy, egocentryzm,
zawężenie procesów poznawczych);
- zaburzenia w sferze seksualnej.
zasoby i możliwości Wielkiej Sieci stają się prostą drogą do uzależnienia.
Podobnie, jak w przypadku innych uzależnień można wyodrębnić kilka koncepcji
wyjaśniających ów patomechanizm.
2. Przegląd istniejących teorii wyjaśniających przyczyny uzależnienie
od Internetu
Zasadniczy problem nurtujący badaczy i terapeutów uzależnień technologicznych stanowi pytanie: dlaczego (i w jaki sposób) kontrolowane używanie
Internetu przechodzi w trwały i nawracający stan uzależnienia, wymykający się
spod kontroli i mogący całkowicie zdominować zachowania popędowe? Współcześnie wiadomo, że zjawisko uzależnienia jest niewątpliwie związane z zaburzeniem układu nagrody, dotyczy ono jednak także innych ważnych zmiennych,
jak chociażby czynniki rodzinne. Liczne koncepcje i hipotezy starają się wyjaśnić naturę uzależnień i ich mechanizmy z różnych punktów widzenia, często
wzajemnie się uzupełniających i zachodzących na siebie.
Szeroko obecnie cytowana w literaturze teoria tłumaczy podłoże kompulsywnego dążenia osoby uzależnionej do ponawiania kontaktu z Internetem i do korzystania z Sieci. Istniejące teorie uzależnień można ująć w sposób następujący:
Podejście psychodynamiczne wiąże uzależnienie z urazami z wczesnego
dzieciństwa, zgodnie z tym podejściem istnieją istotne korelacje z pewnymi cechami podmiotowymi oraz innymi uzależnieniami, a także z odziedziczoną psychiczną podatnością. Jak podają teorie psychodynamiczne u części użytkowników Internetu może nie rozwinąć się żadna forma nałogu, ale jeśli odpowiedni
bodziec stresowy albo układ takich bodźców będzie działać na tę osobę w krytycznym okresie, to prawdopodobieństwo powstania uzależnienia jest większe6.
Podejście behawioralne oparte są na teorii warunkowania B. F. Skinnera,
zgodnie z którą osoba zachowująca się w określony sposób otrzymuje za to nagrodę
lub karę. Internet czy zakupy oferują wiele nagród: miłość, ekscytację, psychiczny,
emocjonalny i materialny komfort oraz sposoby na ucieczkę od rzeczywistości. Jeżeli człowiek pragnie tych nagród i nauczy się, że Internet pozwala mu je zdobyć, powtarzalność zachowań uzależnienionych będzie tym większa7.
Wyjaśnienia biomedyczne sugeruje, iż nadwyżka albo niedobór pewnych
koniecznych substancji chemicznych bądź neurotransmiterów, które regulują
aktywność mózgu i pozostałej części systemu nerwowego może powodować
6

K. Kaliszewska, Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna ,
Poznań 2007, s. 47.
7
M. Jędrzejko, D. Sarzała, Człowiek i uzależnienia, Warszawa 2010, s. 212.
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większa skłonność do uzależnień. Istnieją rozstrzygające badania, które pokazują, że dzięki działaniu niektórych substancji wypełnia się deficyt przekaźników
synaptycznych, oszukując mózg tak, że wysyła on fałszywe informacje. Uważa
się, że jest to jedna z przyczyn euforycznej reakcji, jaką daje zaangażowanie w
takie czynności jak zażywanie narkotyków czy hazard. Może się to także odnosić
do uzależnienia od Internetu, ponieważ liczne stwarzane przez niego możliwości
otwierają pole do ekscytacji8.
Wyjaśnienia społeczno-kulturowe suponują, iż skłonność do uzależnień
różni się w zależności od płci, wieku, pozycji społeczno-ekonomicznej, ect. Relacje społeczne w szczególności interakcje, jakie zachodzą w obrębie rodziny i
ich wpływ może być znaczący z punktu widzenia uzależnień. Poniżej przedstawiony czynniki sprzyjające tworzeniu internetowej zależności usytułowane w
środowisku rodzinnym9.
3. Rodzina a uzależnienie od Internetu
Jednym z rodzinnych czynników predykcji uzależnienia od Internetu jest
zaburzony proces socjalizacji aktualizujący się w obrębie tej grupy. W rodzinie
człowiek przyswaja sobie system norm i wartości, rodzina stanowi bowiem
,,najważniejszy kontekst życia”10 osoby. Wśród mechanizmów socjalizacji - naśladownictwo, wzmacnianie, przekaz symboliczny - szczególnie łatwo popełnić
błędy. W. Okoń pod pojęciem naśladownictwo rozumie „skłonność do działania
niesamodzielnego, którego wzorem jest cudze postępowanie lub cudzy pogląd,
dzięki czemu naśladownictwo jest jedną z ważnych dróg uczenia się nowych
czynności, przyswajania wiadomości, przekonań, praw”11.
Naśladownictwo odgrywa znaczącą rolę w rozwoju dziecka. Według Piageta, podstawowym czynnikiem tworzenia się funkcji symbolicznej u człowieka,
przejawiającej się w posługiwaniu się znakami i symbolami, np. mowa, zabawa
tematyczna, wyobrażenia jest rozwój naśladownictwa, które z naśladownictwa
bezpośredniego w drugim roku życia przekształca się w naśladownictwo odróżnicowane. Naśladownictwo jest sposobem społecznego uczenia się ról, np. męża,
żony, ojca, matki itd. Rodzice dostarczają swoim dzieciom wzorów do naśladowania, np. poprzez swoje zainteresowania, upodobania, sposób bycia , mówienia,
wyrażania opinii, ocen, które początkowo są powtarzane i utrwalane w zabawie,
później w pewnym stopniu wykorzystywane we własnym życiu.
Kolejnym mechanizmem społecznego uczenia się jest modelowanie, które
w odróżnieniu od naśladownictwa, „wykracza poza zewnętrzne upodobanie się,
ponieważ powoduje przejęcie zachowań stanowiących symboliczne równoważ-

8

C. Guerreschi, Nowe Uzależnienia, Kraków 2005, s. 43.
Tamże, s. 44.
10
B. Kiereś, O personalizm w pedagogice, Lublin 2009, s. 148.
11
W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992, s. 39.
9
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niki zachowania modela”12. Oznacza to, iż osoba nie powtarza wiernie zachowania modela lecz niektóre jego cechy lub czynności modelowane mają ten sam
nastrój, charakter czy zmierzają do jednakowego celu co czynności modela.
W procesie modelowania wyróżniamy dwie fazy: przyswojenie i wykonanie. „Przyswojenie polega na zrozumieniu sensu danego zachowania i utrwaleniu
go w pamięci, wykonanie zaś wymaga ponadto sprawności i umiejętności bądź
zaistnienia odpowiednich warunków czy okazji, bądź też wystarczająco silnej
motywacji dla wprowadzenia w czyn tego, co zostało zaobserwowane i przyswojone”13. Szczególną rolę w procesie formowania się osobowości i uczenia się ról
społecznych odgrywa identyfikacja. Według M. Ziemskiej identyfikacja jest to
„przejmowanie przez dziecko pewnych zachowań czy postaw osób, z którymi
jest silnie uczuciowo związane, a więc przede wszystkim rodziców”.
Rodzice odgrywają najważniejszą rolę w życiu dziecka i to z nimi identyfikuje się najsilniej. W miarę rozwoju dziecka, powiększa się także krąg jego
doświadczeń społecznych i zaczyna utożsamiać się także z innymi osobami, zarówno rzeczywistymi, występującymi w jego otoczeniu, jak i fikcyjnymi, np.
bohaterami książek, bajek, filmów itp. W miarę upływu czasu cechy różnych
modeli łączą się i tworzą jeden wzór postępowania. Identyfikacja polega między
innymi na przyswojeniu roli związanej z płcią. We wczesnym dzieciństwie zarówno chłopcy jak i dziewczęta utożsamiają się z matką, dlatego że matka jest
dla dziecka najważniejsza. Poprzez to, że zaspokaja potrzeby, uczy kontaktów z
otoczeniem, staje się modelem. Jednak po pewnym czasie w sytuacji chłopców to
się zmienia i zaczyna się on identyfikować z ojcem, w sytuacji dziewczynek zjawisko identyfikacji z matką jest trwałe14. Jak pokazują powyższe odniesienia,
promowanie prze rodziców kontaktów z Siecią, może wartościować relację
dziecka z Internetem. Kolejną zmienną istotną z punktu widzenia uzależnienia od
Internetu wzmiankowaną w literaturze przedmiotu jest osłabienie więzi emocjonalnej. Więź społeczna stanowi podstawę życia społecznego, więź emocjonalna
w rodzinie zaś, konsoliduje rodzinie.
Davis w swoim modelu patologicznego użytkowania Internetu (Pathological Internet Use – PIU), wskazuje na społeczny kontekst Sieci, będący jedną z
najbardziej dysfunkcjonalnych form użytkowania Internetu. Badacz podkreśla, iż
osoby wycofane, cechujące się brakiem wsparcia społecznego (zwłaszcza w rodzinie), realizują swoje potrzeby w świecie Internetu, upatrując w nim bezpieczne i gratyfikujące środowisko15. Czynnik ten można rozszerzyć o brak zrozumienia i bliskości w rodzinie zwiększający prawdopodobieństwo rozwoju problematycznego używania Internetu.
12

M. Przetacznik- Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa
1998, s. 46.
13
Tamże, s. 47.
14
Tamże, s. 58.
15
Socjomania internetowa – K. Young wyodrębniła z zespołu uzależnienia od Internetu, uzależnienie od Internetowych kontaktów społecznych (K. Young, 1998, s. 238).

904

Życie współczesnego człowieka, stanowi skrzyżowanie wielu przestrzeni
funkcjonowania, Internet stanowi jedną z takich nisz. Jak podaje T. GodanKlasa: „ Młodzież wychowana na mediach audiowizualnych, przyzwyczajona do
pisania emaili oraz esemesów nie wykazuje zainteresowania grubą książką, poszukiwaniem źródeł archiwalnych, gromadzeniem danych statystycznych. Wybiera swobodne żeglowanie po Internecie, o którym sądzi, że jest Wszechnicą
Wiedzy Wszelakiej, a nie e-Śmietniskiem”16, a niekiedy stanowi prymarne środowisko wychowawcze. Zaabsorbowanie życiem zawodowym powoduj, iż
współczesny rodzin jest co raz mniej obecny w życiu swoich dzieci. Konsekwencją takiej postawy jest na ogół utrata panowania nad czasem, jaki w Internecie
spędza dziecko. Uzależnienie od Internetu może być wobec powyższego wynikiem ucieczki w wirtualną rzeczywistość, w której zawsze ktoś na nas ,,czeka”.
Sytuacja ta, da się zaobserwować w rodzinach dysfunkcjonalnych, gdzie występują zachowania patologiczne ( inne uzależnienia, przemoc fizyczna, psychiczna,
seksualna). Internet staje się wówczas zasobem niezbędnym do funkcjonowania
we wszystkich sferach życia osobowego człowieka.
Zakończenie
Uzależnienie od Internetu jest zespołem niejednorodnym. Jak pokazują
przytoczone opracowania, rola środowiska rodzinne w procesie kształtowania się
zachowań uzależnieniowych jest szczególnie ważna i dojmująca, podobnie jak jej
aspekt leczniczy. Bezpośrednie przyczyny uzależnienia od Internetu tkwiące w
rodzinie, wynikają z nieprawidłowości w realizacji funkcji socjalizacyjno – wychowawczej, w sposób pośredni zaś, z reglamentowania jej podstawowego powołania, jako naturalnego kontekstu życia funkcjonowania człowieka 17. Wyjaśnienie takich zjawisk, jak uwarunkowania/czynniki inicjacji procesu uzależnienia od Internetu zależy oczywiście od postępu badań podstawowych nad patomechanizmem tego rodzaju uzależnienia. Niektóre jego aspekty zostały już poznane, wciąż jednak znajdujemy się na początku trudnej drogi.
Streszczenie
W oparciu o przytoczone dane z literatury poddano analizie zmienne rodzinne, które mogą odegrać istotną rolę w procesie kształtowania się uzależnienia od Internetu. Mechanizm prowadzący do zmiany kontrolowanego używania i
nadużywania Internetu w stan niekontrolowanego uzależnienia jest przedmiotem
wielu badań. Powstało wiele teorii i hipotez starających się wyjaśnić naturę uzależnienia. W artykule oparto się na wskazaniach rodzinnych czynników ryzyka
uzależnienia od Internetu.

16

T. Goban-Klas, Szkoła wobec pokolenia SMSu, http://free.art.pl/fotografie/gobanklas/szkola_wobec_pokolenia_sms.pdf ( dostęp 5.06.2014r.).
17
B. Kiereś, O personalizm …, dz. cyt, .s147.
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Summary
Family factors in internet addiction
On the grounds of the literature an analysis was performed of family traits
that might significantly contribute to the patient’s internet addiction. There have
been many theories and hypotheses regarding the mechanism of internet addiction. Family communication, family cohesion, and family violence exposure
(conjugal violence and parent-to-child violence) were associated with Internet
addiction. These findings indicate that families play an important role in preventing Internet addiction and must be considered when programs are developed to
minimize excessive Internet usage by high-risk adolescents.
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Marcelina Knop (UWM)
Odrodzenie rodziny chrześcijańskiej w świetle nauki bł. Marceliny Darowskiej
1. Rodzinne doświadczenia bł. Marceliny Darowskiej
Marcelina z Kotowiczów Darowska urodziła się 16 stycznia 1827 roku1
jako piąte z siedmiorga dzieci Jana Kotowicza i Maksymilii Jastrzębskiej. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym majątku Szulakach na Ukrainie, w towarzystwie
licznego rodzeństwa, bon i guwernantek oraz służby. Dorastała tam w atmosferze
miłości, ciepła i całkowitej swobody.
Dzieciństwo i młodość Marceliny przypadły jednak na czas trudny dla narodu polskiego – okres między powstaniami (1830-1863). Wychowując się w
rodzinie o długich tradycjach patriotycznych chłonęła od najmłodszych lat miłość i przywiązanie do ojczyzny. Jak ujęła to w swoich wspomnieniach: „od
dzieciństwa nad wszystko na ziemi kochałam kraj; uczucie to panującym, najgłówniejszym u mnie było. Mała byłam, gdy mi ktoś powiedział, że prośba, którą
się do Boga zanosi w ostatniej godzinie starego roku przed nowym – spisawszy
tę prośbę i nosząc na sobie, a co dzień odmawiając w jej intencji jakąś modlitwę
– wysłuchana będzie. Siedziałam więc do północy w ostatni dzień roku, prosiłam
Boga o zmiłowanie i błogosławieństwo dla Ojczyzny u żebym jej pożyteczną się
stała. Napisałam to sobie na papierku i długie lata na szyi nosiłam, rano i wieczór
Pomnij odmawiając”2. Pragnienie Marceliny ziściło się kilkanaście lat później,
gdy Bóg powierzył jej dzieło wychowywania kolejnych pokoleń młodych Polek.
Od dziecka Marcelina czuła silną więź z Bogiem. Często spędzała długie
godziny na stepowej łące, gdzie podziwiała piękno przyrody i modliła się do
wówczas mało jej znanego Stwórcy. Rodzina państwa Kotowiczów nie odznaczał się bowiem gorliwością w wierze. Zwyczajowo jeżdżono co niedzielę do
kościoła, zachowywano post w piątki i soboty (na cześć Najświętszej Panny)
oraz obchodzono hucznie święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Głowa rodziny, Jan Kotowicz, odmawiał też codziennie pacierz oraz spowiadał się raz w roku
i przyjmował Komunię świętą w towarzystwie rodziny, służby i „poddanych”.
Wychowaniem religijnym dzieci zajmowała się, zgodnie z przyjętymi wówczas
standardami, Pani Maksymilia, która uczyła swoje pociechy pacierza na pamięć
oraz francuskiego katechizmu, z którego dzieci zdawały egzamin przed przystąpieniem do pierwszej Komunii świętej. Z wspomnień Matki Marceliny wynika,
iż były to działania bardzo powierzchowne: „wiem, żem przygotowaną do tej
1

Zgodnie z kalendarzem juliańskim, obowiązującym wówczas w Rosji. Według kalendarza gregoriańskiego przyjętego na zachodzie, byłby to 28 styczeń.
2
M. Darowska, Coś co poprzedziło, 1859-1869, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. P.20.1.I.1.
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uroczystej i ważnej w życiu chwili nie byłam (...) Kazano mi się uczyć spowiedzi
powszechnej, przeczytać z książki rachunek sumienia i nauczono, jak mam się
zachować przy konfesjonale....”3. Mimo tego w Marcelinie już wówczas tkwiła
myśl o życiu zakonnym.
Ważnym wydarzeniem w życiu dwunastoletniej wówczas Marceliny był
wyjazd, w celu dokończenia nauki, na kosmopolityczną pensję w Odessie. W
zakładzie dla dziewcząt, prowadzonym przez panią Schedoeuver, Marcelina spędziła trzy lata i jak sama wspomina, panujące tam normy były dalekie od tego co
znała z domu rodzinnego: „w serce nikt tam nie patrzył, uczuć nie badał, chodziło tylko o przyzwoitość zewnętrzną, o wyuczenie się na lekcji, uprzątanie klasy,
o taniec i śpiew, którym się miało na egzaminie popisać” 4. Matka Marcelina krytycznie odniosła się zarówno do faktu, iż pobyt na pensji miał służyć wyłącznie
przygotowaniu młodych dziewcząt do prowadzenia „życia salonowego”, jak i
tego, że panował tam obojętny stosunek do kwestii związanych z religią. Uczennice – katoliczki miały co prawda możliwość uczestniczenia w lekcjach religii,
lecz była to jedynie jedna godzina tygodniowo a prowadzący je o. Anzelm, mimo
swojej pobożności nie posiadał umiejętności katechizacji. Marcelina obdarzyła
go jednak zaufaniem i zwierzyła się mu ze swoich planów wstąpienia do zakonu.
Katecheta domyślił się jednak z jej słów, iż jej rodzice nie byliby przychylni tej
decyzji i doradził jej by zrezygnowała ze swoich zamierzeń i szukała zbawienia
w dobrym życiu świeckim5. Po ukończeniu nauki piętnastoletnia Marcelina wróciła do rodzinnych Szulak.
Po powrocie do domu Marcelina skupiła się na prowadzeniu kancelarii ojca. W odróżnieniu od swoich rówieśniczek zamiast spędzać czas głównie na
zabawianiu gości, prowadzeniu rozmów w modnym wówczas języku francuskim,
wykonywaniu robótek ręcznych, bądź też rysowaniu lub graniu na fortepianie,
Marcelina zajmowała się urzędową korespondencją, nawiązywała i utrzymywała
stały kontakt z „poddanymi” oraz w wolnych chwilach uczyła dzieci katechizmu
i pielęgnowała chorych. Było to zachowaniem o tyle nietypowym, iż młode panienki w tamtych czasach mogły być co prawda wprowadzane przez matkę, ale
wyłącznie w „kobiecą” część gospodarstwa. Młoda Kotowiczówna postępując
wbrew panującym konwenansom poznała skomplikowaną relacje wieś-dwór,
opartą na układzie pańszczyźnianym6, dzięki czemu wyrobiła sobie pogląd na
rolę kobiety w dworze ziemiańskim oraz dostrzegła wagę odpowiedniego przy-

3

Tamże
s. Janina od Wniebowzięcia NMP, J. Martynuska (oprac.), „Rozpamiętuję dni, które minęły i lata poprzednie wspominam”. Z pism Bł. Matki Marceliny Darowskiej, Siostry Niepokalanki, Szymanów 2008, s. 24.
5
M. A. Sołtan, Człowiek wielkich pragnień – Matka Marcelina Darowska, Siostry
Niepokalanki, Szymanów 1977, s. 18.
6
E. Jabłońska-Deptuła, Niepokalanki w polskim trwaniu, Wydawnictwo Ojców
Franciszkanów, Niepokalanów 1993, s. 43.
4
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gotowania dziewcząt do podejmowania różnorodnych działań społecznych, religijnych i narodowych.
Angażując się w pomoc ojcu w zarządzaniu majątkiem młoda Marcelina
nie rezygnowała jednak z zabaw, często organizowanych w domu rodzinnym, w
którym były przecież trzy panny na wydaniu. Ładna, inteligentna i zamożna
Marcelina nie narzekała na brak kandydatów do swej ręki. Nie dopuszczała jednak do siebie myśli o małżeństwie. Twierdziła: „ja nie mogę wyjść za mąż, bo
nie mogę się zakochać: nie mam na to serca” 7. Tak stanowcze twierdzenia martwiły jej ojca, który nie chciał by ukochaną córkę dotknął los starej panny. Nie
mógł również pogodzić z pomysłem Marceliny o wstąpieniu do zakonu. Dlatego
też, gdy ciężko zachorował, wymógł na córce obietnice zamążpójścia. Pozostawił
jej jednak całkowitą swobodę w wyborze kandydata na męża.
Stan zdrowia Jana Kotowicza, z czasem się poprawił, jednak Marcelina
czuła się nadal związana złożonym mu przyrzeczeniem. Postanowiła więc przyjąć oświadczyny Karola Darowskiego, który już od kilku lat starał się bezskutecznie o jej rękę. Ślub odbył się 2 października 1849 r. Marcelina opisując to
wydarzenie w liście do swojej koleżanki Brygidy z Iżyckich Rabsztyńskiej napisała: „wrażenia z tego dnia, najuroczystszego w życiu młodej dziewczyny, pozostaną wyryte na zawsze w mym sercu (...). Jest to połączenie cierpienia i szczęścia, obawy i nadziei. W tej prawdziwie podniosłej chwili należymy w sposób
szczególny do Boga; gdyby nie pociecha, którą On wlewa w uległe i szczerze Mu
oddane serce – zdruzgotałaby nas własna nasza słabość, uginająca się pod nadmiarem wielu najsprzeczniejszych uczuć. Uczyniłam wówczas ślub, że zapomnę
słowa ja i jeśli moje życie, moje uczucia i myśli mają odtąd należeć do jednego –
uświęcę to, żyjąc mimo wszystko tylko w Bogu i dla Boga”8.
Życie młodego małżeństwa układało się pomyślnie. Na świat przyszła
dwójka ich dzieci: syn Józef (ur. w 1850 r.) i córka Anna Karolina (ur. w 1852
r.). Pomimo rodzinnej sielanki mąż Marceliny miał jednak złe przeczucie i mówił: „czy myślisz, że człowiek może być tak szczęśliwy, jak ja z tobą?! To nie
potrwa! Ja nie będę żył...”9. Jego obawy okazały się prorocze. Zmarł na tyfus, w
kwietniu 1852 roku, podczas podróży do przyszłego domu w Żerdziu. We
wspomnieniach matka Marcelina opisała to wydarzenie w następujących słowach: „grom był straszny dla nieobeznanej z przeciwnościami, z cierpieniem.
Przy zwłokach męża uczułam, że szczęście ludzkie, zwykłe na ziemi – strzaskane
dla mnie. Postanowiłam usunąć się od świata i w obowiązkach matki i pani –
resztę życia spędzić” 10.

7

G. Skórzewska CSIC, Zapiski o Matce naszej, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. P. 94.1.
8
M. Darowska, List do Brygidy Rabsztyńskiej, 30.10.1849, Archiwum Zakonne
Sióstr Niepokalanek, sygn. P.72.1.II.31.
9
S. Gertruda Skórzewska, dz. cyt.
10
M. Darowska, Coś co poprzedziło, dz.cyt.
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Niedługo po śmierci męża w życiu Marceliny miała miejsce kolejna rodzinna tragedia. W styczniu 1853 r. zmarł na dyfteryt jej syn Józio. Zrozpaczona
napisała wówczas: „klęcząc przy katafalku uśmiechniętej dzieciny, cała w jednym bólu, ale spokojna, uczułam się po raz drugi złamaną – lecz już nie tylko w
szczęściu ludzkim, jak przedtem – bo tego nie było dla mnie – ale na drodze
świata którą podążałam. Uczułam wewnętrznie, jakby w objawieniu, że droga
świata wolą mi Bożą przeznaczoną nie była, że droga zakonna przeznaczeniem
moim: zeszłam z niej, a krąg, który zrobić musiałam, aby do niej powrócić, ciernisty był i krwawy”11. W późniejszych latach matka Marcelina zweryfikowała
jednak swój wcześniejszy osąd i uznała, że Pan Bóg chciał żeby zaznała bycia
żoną, matką i panią domu po to by wiedziała, w jaki sposób przełamać sztywne
dziewiętnastowieczne ramy i przygotowywać dziewczęta do czekających je
obowiązków12.
Zdruzgotana cierpieniem po stracie męża i synka, Marcelina wybrała się
wiosną 1854 roku w podróż do Rzymu. Spotkała się tam z ojcem Hieronimem
Kajsiewiczem i Józefą Karską. Przebywając w Wiecznym Mieście, pogrążona w
modlitwie poczuła Boże wezwanie, by utworzyć polskie zgromadzenie, którego
celem będzie wychowywanie dzieci i młodzieży. Zgodnie z objawioną wolą Bożą powstało Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, którego pierwszą przełożoną została Józefa Karska. W 1861 roku, po
śmierci pierwszej przełożonej, stanowisko to objęła Marcelina Darowska.
Przed nowo powołaną wspólnotą stało doniosłe zadanie, które matka Marcelina ujęła w słowach: „praca nad wychowaniem w Zgromadzeniu naszym (...)
ma swoją ideę, a tą jest: wykształcenie niewiasty na obywatelkę Królestwa Bożego, co znaczy: kształcenie jej nie tylko ze strony umysłowej i zewnętrznej, ale
przede wszystkim ze strony moralnej, a więc wykształcenie na prawdziwie
chrześcijańską żonę, matkę, panią domu, obywatelkę kraju swojego”13. By cel
ten urzeczywistnić matka Marcelina założyła autorskie szkoły w: Jazłowcu (1863
r.), Jarosławiu (1875 r.), Niżniowie (1883 r.), Nowym Sączu (1897 r.), Słonimie
(1907 r.) i Szymanowie (1908 r.).
2. Znaczenie i rola kobiety w rodzinie chrześcijańskiej w ujęciu bł.
Marceliny Darowskiej
Żyjąc i realizując dzieło wychowania w okresie zaborów matka Marcelina
kładła duży nacisk na odpowiednią formację wychowanek, zgodnie z wyznawanym poglądem, iż „jaką jest kobieta – taką będzie rodzina – takim społeczeństwo”14. Będąc przekonaną o doniosłości roli jaką ma do spełnienia kobieta w
11

M. A. Sołtan, Zawsze razem, Siostry Niepokalanki, Szymanów1986, s. 30.
M. A. Sołtan, Matka, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1982, s. 33.
13
M. Darowska, Testament, Barynicze 1884 r., Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. P.20.4.I.1.
14
M. Darowska, Rekolekcje dla swoich prawnuczek, Jazłowiec 1892, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. 20a.3.V.22.
12
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rodzinie i w społeczeństwie kształtowała kolejne pokolenia młodych dziewcząt,
wierząc iż w przyszłości założą chrześcijańskie rodziny i odmienią los uciemiężonej ojczyzny. Podkreślała, jak ważne jest to zadanie w dobie narastającego
ucisku i postępującego procesu wynarodawiania Polaków: „potrzebą dzisiejszego
świata niewiasty mężne, wedle Pisma św. Nie dość, że ciche i ukryte w biernym
posłuszeństwie żywot pędziły; potrzeba aby się oparły prądowi zepsucia, prawdę
Bożą w domową zagrodę wprowadziły i w niej ustaliły”15. To na kobietach spoczywało bowiem fundamentalne zadanie kształtowania postaw religijnych, moralnych i patriotycznych domowników. Powinność tą opisywała matka Marcelina
również w słowach: „kobieta kapłanką rodziny, wychowawczynią młodych pokoleń, strażniczką chrześcijańskiego obyczaju, aniołem domowego ogniska i
szczęścia. Historia uczy, że w ręku jej spoczywały nieraz losy całych narodów i
że gdzie są dobre matki, żony i obywatelki, tam kwitnie szczęście i dobrobyt i
moralna siła”16. Dlatego też „aby świat przemienić - trzeba zacząć od przemiany,
od oczyszczenia, udoskonalenia kobiety, od przygotowania mu niewiast: znających Boga i miłujących Go w przykazaniach Jego – w bliźnich – w obowiązkach
stanu, niewiast mądrych i mężnych – łagodnych jak gołębice, roztropnych jak
węże – wedle Pisma św. Takich dziś świat potrzebuje.”17. Takie właśnie kobiety
miały być wychowywanie w szkołach niepokalańskich.
Błogosławiona postrzegała małżeństwo oraz rolę kobiety jako żony w
sposób bardzo rzeczowy i praktyczny. Posiadając osobiste doświadczenie w tym
zakresie, pisała do swojej siedemnastoletniej córki, wówczas już zamężnej: „nie
bądź cackiem, zabawką mężowi, ale żoną – to jest przyjaciółką i współpracownicą, jego aniołem. Kochaj go, szanuj, słuchaj, pamiętaj o nim, usłuż mu gdy potrzeba, osładzaj jego trudy, opromieniaj jego życie. Przyjmij część trudów około
życia zewnętrznego na siebie i dźwigaj to silnie, aby to spokojnie mógł zdać na
ciebie – wiedząc, że mu ułatwiasz. Podziel z nim poczciwie i głęboko wszelkie
trudności i niepowodzenia”18. Z tej matczynej porady wynika, iż żona powinna
być dla męża godną partnerką. Tą prawdę matka Marcelina uświadamiała również swoim wychowankom: „potrzeba aby żona była zawsze na wysokości swojego męża i moralnie i umysłowo. (...) Więc i tobie przy zajęciach obowiązko-

15

M. Darowska, O duchu Zgromadzenia i jego Konstytucji, 1887 r., Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek, sygn. P.29.III.a.
16
Cyt. za: G. Jordan CSIC, A. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Zawsze będę z wami.
Myśli i modlitwy Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej, Siostry Niepokalanki,
Szymanów 2008., s. 100.
17
M. Darowska, Notatka nicejska, Archiwum Zakonne Sióstr Niepokalanek,
P.4.2.II.61.
18
M. Darowska, List do Karoliny Darowskiej, 1869 r., Archiwum Zakonne Sióstr
Niepokalanek, sygn. P.23.2.I.69.
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wych, domowych i macierzyńskich potrzebne dobre książki. (...) Dzielcie
wszystko ze sobą, a coraz bardziej potrzebni sobie będziecie”19.
Udane życie małżeńskie zdaniem matki Marceliny w dużej mierze zależało od kobiety i jej postepowania. Uważała wręcz, iż „mężczyzna nie rdzennie tj.
do dna zepsuty, nie będzie takim, jakim był za kawalerskich swych czasów, ale
tym, czym uczyni go żona. Uczynić go lepszym, szlachetniejszym wedle zasobów, jakie w nim Bóg złożył, a świat jeszcze nie wyniszczył – podnieść go (...) to
dzieło dobrej, kochającej żony”20. Kobieta powinna jednak wpływać na męża w
sposób rozważny i pokorny, by swoim zachowaniem nie wzbudzić jego sprzeciwu i oporu. Błogosławiona przekonywała o tym swoje wychowanki słowami:
„ileż może kobieta, po Bożemu mądra, na mężu swoim! Od iluż błędnych zdań
go uchroni! Ilekroć na prawdę naprowadzi! Wpływ jej zaledwie że wszechmocny, ale aby takim był – trzeba żeby był pokorny. Jak ty swego męża będziesz
chciała za nos wodzić, za czub trzymać, o! to pan mąż się zbuntuje! – a jak już
raz wzburzony – już ani weź trafić do jego przekonania”21. Dlatego też kobieta
mądra nigdy nie będzie wywyższać się nad swojego męża czy też rządzić w rodzinie lecz będzie dla niego wsparciem i drogowskazem.
Najważniejszym obowiązkiem żony jest jednak troska o duszę męża. Stąd
też apel Marceliny Darowskiej: „żony – miłujcie dusze mężów waszych – miejcie o nie staranie, a dobro domu zabezpieczone będzie. Nie troszczcie się o pozycję ich w świecie, korzyści doczesne: strzeżcie zacności ich spraw, prawości
charakteru, aby jakie życie – taka ich śmierć była. To nie znaczy, abyście miały
zaniedbywać starania o dobro doczesne, pamięć dobrotliwą i mądrą o wygody, a
nawet o przyjemności życia chrześcijańskiego mężów waszych. Żona dobra – to
promień jasny w duszy męża: nie tylko wnosi w nią pogodę i światło, ale pogodę
i szczęście”22.
Prowadząc rekolekcje przedślubne błogosławiona tłumaczyła również
młodym dziewczętom, iż małżeństwo wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za
siebie i za współmałżonka. Uświadamiała im, że „nie ma ściślejszego węzła dla
kobiety niż węzeł małżeństwa. Bóg podniósł go do sakramentu i całą też świętość Sakramentu mieć dla niej powinien. Błogosławieństwo Kościoła, przysięga,
serce, wspólność we wszystkim co życie stanowi – ogniwami są tego łańcucha,
które przedstawiają związek Chrystusa Pana z Kościołem – i wzięte w duchu
Kościoła, jarzmem lekkim, drogą uświęcenia będą, nie zaś ciężkimi okowami,
jakimi by było naturalne poddanie stworzenia stworzeniu równemu jemu, przykucie nierozłączne i bezwzględne na całą doczesność do osoby tegoż, drogi, sta19
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nowiska, pojęć, ducha”23. Podejmując decyzję o wyjściu za mąż kobieta powinna
więc być świadoma faktu, iż wiąże się z drugą osobą na całe życie.
Marcelina Darowska była przekonana, iż jedynie prawdziwe zawierzenie
Bogu oraz miłość są gwarantem trwałości związku. Dlatego też przestrzegała
swoje wychowanki: „miłość szalona niepotrzebna w małżeństwie, ale miłość
poświęcenia, miłość przyjaźni, miłość jedności ducha – trzeba żeby była, bo to
obowiązek”24. Zatem kobieta jako „żona ma prawo, a nawet obowiązek starać się
o miłość męża swego, ale jeśli się spostrzeże, że ten mąż odwrócił się od niej,
cóż ona ma czynić? (...) Ona ma być prawdziwie dobra – tak świecić cnotą w
każdej okoliczności, żeby się w nim obudzić musiał dla niej głęboki szacunek –
wówczas sam ją uczci, bo gdzie jest szacunek, tam z konieczności będzie i miłość (...). Ażeby podbić serce męża, podbić je dla Boga i obowiązków, trzeba z
tym Bogiem się trzymać: trzeba Go co rano o pomoc na cały dzień gorąco prosić
i każdy Mu krok swój z góry ofiarować”25. W obliczu kryzysów kobieta musi
więc wykazać się ogromną wiarą i cierpliwością, gdyż jest to jedyna skuteczna
droga na zachowanie trwałości małżeństwa i rodziny.
W małżeństwie miłości powinno towarzyszyć również poświecenie. Błogosławiona radziła jednej z wychowanek: „nie czyń nigdy, najmilsza moja, z
małej rzeczy – wielkiej; bądź zawsze gotowa wyrzekać się dogadzających ci
drobnostek, nie dotykających zasady; miej serce i myśl zwrócone na to, jak odpowiedzieć, jak zadowolić, dogodzić – a uszczęśliwisz – i dając szczęście, sama
je znajdziesz (...)”26. Małżeństwo wymaga więc od kobiety orientacji na potrzeby
męża orz ciągłej pracy nad sobą, tak by stała się źródłem szczęścia dla pozostałych członków rodziny.
Naturalną konsekwencją życia małżeńskiego, powinno być dla kobiety
również macierzyństwo. Matka Marcelina uważała, iż „macierzyństwo jest nowym ogniwem małżeństwa, znakiem zewnętrznym błogosławieństwa Bożego.
Dzieciątko wspólną rodziców własnością, wspólną pociechą i troską, polem pracy i nadzieją, wspólną zasługą, więc dobrem na wieczność się rozciągającym” 27.
Opieka oraz troska o prawidłowe wychowanie dziecka spoczywa więc na obojgu
rodzicach. Wspólne zaangażowanie w rozwój pociechy spaja rodzinę i jest gwarantem jej szczęścia.
Niezbędne jest jednak wcześniejsze przygotowanie mężczyzny na przełomowe wydarzenie jakim są narodziny dziecka. Błogosławiona Marcelina z własnego doświadczenia wiedziała, że „pierwsza chwila ojcostwa jest bardzo ważna,
jest epoką w życiu mężczyzny, ona na całą przyszłość jego wpływa, wpłynąć
23
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powinna; mądra żona, żona chrześcijanka przygotowuje do niej starannie męża.
Ta chwila stwarza w nim jakby nową istotę, czyni go innym człowiekiem; jest
iskrą, elektryzującą go mocą i duchem, jakich nie znał, dając mu siłę i męstwo,
powagę i przewagę, jakich mu na tę nową, otwierającą się przed nim dobę życia
potrzeba”28.
Dla kobiety macierzyństwo jest zaś pewną formą wyróżnienia, powiązanego z
ogromną odpowiedzialnością, gdyż zostaje jej powierzona pod opiekę istota Boża.
Według słów błogosławionej: „powołanie kobiety jako matki wysokie jest i godności
pełne. [Matki] przejęte doniosłością i ważnością obowiązków, jakie na nie macierzyństwo wkłada – obejmą te z należytą ścisłością i uszanowaniem. (...) [Dzieci] ich – nie
ich, ale Boże – i do Boga tylko należą: to ziarno na przyszłe plony, to przyszłość świata, to siła i dźwignia kraju, to obywatele nieba – na wieczność – w myśli i woli Bożej, a
im dane, im poruczone, jakby we współce z Bogiem, w ich ręce, na ich odpowiedzialność złożone. I staną w stosunku do nich już nie tylko z przyrodzoną miłością (...) ale z
miłością doskonałych chrześcijanek piastujących chwałę nieba, dobro świata, istotę
Bożą – dla Boga”29.
Chrześcijańska matka powinna więc nauczyć dzieci: „wierzyć i szanować,
mieć nadzieję i pracować, miłować i cierpieć, słuchać i milczeć. Nauczy kochać
wolę Bożą, boć Ona jedna mądra, święta i ojcowska. Nauczy znaleźć myśl Bożą
we wszystkim, co je otacza, co im dane; i wszędzie ją uczcić, i przez wszystko ją
szukać. Nauczy kochać Kościół – bo On przybytkiem Bożym – skarbcem prawd
i łask, drogą żywota i w Nim szczerym sercem czcić Ojca Świętego, Namiestnika
Chrystusowego na ziemi. Nauczy kochać kraj swój – Ojczyznę – boć to miejsce
pracy ich i zadania, które im drogą do Boga; ziemia łask Bożych dla nich i ojców
ich; ziemia długów i zasług; a tych nie marnować, jak tamte spłacać, obowiązkiem narodu dla każdej jednostki jego. Nauczy kochać ludzkość całą, bo cała im
bracią w tym Bogu, który wszystkim Ojcem, w tym Chrystusie, który wszystkich
krwią odkupi. Nauczy wierności obowiązkom, bo te wyrazem woli względem
nas Bożej, bo wierność kluczem do nieba, a usuwając z prowadzenia dzieci
wszystkie środki: kary, nagrody, itd. – interesowne, rozwijające miłość własną
lub egoizm; usuwając niechrześcijańskie wzory, które by mąciły wyobraźnię i
pojęcia młodociane miłością pociągnie ich serca. Siła prawdy do przekonania
ich, i przykładem wymowniejszym nad wszystkie słowa i teorie, wprowadzi na
drogę chrześcijańską, zapewni wierne syny Ojczyźnie, a niebu – dusze”30. Obowiązkiem każdej matki jest więc wychowanie dziecka w duchu chrześcijańskim,
tak by w przyszłości żyło zgodnie z wpojonymi mu zasadami wiary i tworzyło
„lepsze” społeczeństwo oraz uzyskało zbawienie wieczne.
Dostrzegając ogromną rolę matek, błogosławiona tym bardziej nie mogła
pogodzić się z sytuacją, iż „niestety, często matki tak wychowują, że nic nie
28
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wszczepiają! Jakaż ciężka ich odpowiedzialność! Macierzyństwo jest potęgą.
Zasady ręką matki wszczepione są jakby nieśmiertelne. Zachwiać się mogą – nie
zacierają się prawie nigdy”31.
Matka Marcelina odwołała się również do uczuć macierzyńskich twierdząc, iż „macierzyństwo – to miłość najofiarniejsza spomiędzy ludzkich, a może
najsilniejsza”32. Na postawione jej pytanie „kto ma być pierwszy dla żony i matki: mąż czy dziecko?” udzieliła jednak następującej odpowiedzi: ,mąż pierwszy dziecko drugie. Taki jest porządek Boży. Zdawałoby się, że dziecko bardziej
jeszcze moje od męża; tymczasem inaczej: bo przy dziecku zastąpić się możesz,
przy mężu – nie możesz nikim”33. Wypowiedź ta ukazuje w jak „trzeźwy” i pozbawiony zbędnej tkliwości sposób postrzegała matka Marcelina macierzyństwo.
W wypowiedziach błogosławionej widoczne są zarówno pozytywne jak i
negatywne aspekty roli matki. Z całym przekonaniem twierdziła jednak, iż „jakkolwiek macierzyństwo nie może być wolne od cierpień i trosk niezliczonych,
niemniej jest cenne i wielką łaską, źródłem pociech i zasług” 34. Odnosiła się zapewne do swojego osobistego doświadczenia, gdyż jej stosunki z córką nie należały do łatwych. Uległy one całkowitemu zerwaniu, gdy jedna z jej wnuczek,
ignorując kategoryczny zakaz swojej matki, wstąpiła do klasztoru sióstr niepokalanek. Trudna sytuacja uległa poprawie dopiero po trzynastu latach, gdy Karolina
odnowiła kontakt ze swoją córką oraz z matką. Była również obecna przy matce
Marcelinie w chwili jej śmierci35.
Podsumowanie
Błogosławiona Marcelina Darowska zmarła 5 stycznia 1911 roku. Zapoczątkowane przez nią dzieło wychowawcze trwa jednak do dnia dzisiejszego.
Prawda, którą matka Marcelina potrafiła dostrzec w okresie zaborów zostaje
bowiem nadal aktualna. Jak ujął to Kardynał Józef Glemp Prymas Polski: „bł.
matka Darowska uczy nas dzisiaj, z jakim szacunkiem należy odnosić się do
rodzin, a także świadomości, że rodzina oparta na fundamencie chrześcijańskiej
miłości, która kształtuje wzajemny szacunek poszczególnych członków między
sobą, jest koniecznym, aby naród mógł wejść w okres szczęśliwy, postępu i
wzrostu”36.
Tym co uderza w przesłaniu matki Marceliny jest autentyczność i trzeźwość spojrzenia na kwestie społeczne i religijne. Wskazówki udzielane Siostrom
oraz wychowankom miały wręcz wymiar „matczyny” i opierały się na osobistych
doświadczeniach błogosławionej. Odnosząc się do kwestii związanych z pełnie31
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niem w rodzinie roli żony i matki miał na uwadze własne małżeństwo, które
trwało co prawda jedynie dwa i pół roku, jednak jaka sama podkreśliła w swoich
wspomnieniach „wyniosłam z nich pewne głębsze pojęcie życia społecznego i
obowiązków jego, a w szczególności obowiązków żony, matki i pani domu, z
doświadczeniem połączone (...)”37.
Mając świadomość tego jak ważne obowiązki stoją przed kobietą starała
się zapewnić swoim wychowankom odpowiednie do nich przygotowanie. Jak
podkreślała wielokrotnie: „zadaniem kobiety – przygotowanie światu społeczeństwa przez wychowanie chrześcijańskie dzieci, tej przyszłości świata, przez
wszczepienie w nie zasad dobrych i niezachwianych, które by uczyniły z nich
ludzi, to jest istoty myślące i pracujące mądrze i uczciwie – wierne syny i córki
Kościoła i Ojczyzny. (...) Zadaniem kobiety - współdźwigać brzemiona ziemskiej
pielgrzymki z mężem, podtrzymywać go w dobrym i trudnym, ułatwiać i opromieniać mu życie miłością i dobrocią, pamięcią, staraniem na każdy dzień jego;
pogodą i szczęściem rozjaśnić mu drogę żywota, która by go doprowadziła do
szczęśliwości wiecznej”38. Posłannictwo kobiety polegało więc na sprawowaniu
opieki nad rodziną i było kwestią nadrzędną, gdyż Marcelina Darowska wierzyła,
że dzięki chrześcijańskim rodzinom możliwe będzie odrodzenie narodu i świata.
Współcześnie chaos w sferze wartości sprawia, iż rodzina i małżeństwo
przestają być dobrem nadrzędnym. Na znaczeniu zyskuje więc wezwanie błogosławionej skierowane kiedyś do wychowanek niepokalańskich, a dziś do całego
społeczeństwa: „jeżeli powiększycie liczbę rodzin sprawiedliwych, chrześcijańskich, nowa siła powstanie dla kraju. Teraźniejsze skarłowacenie świata z tego
jest, że upadła rodzina: charakter je zmalał, duch zagasł, niepojęta jest, nie uszanowana. Waszą rzeczą dźwigać ją, podnieść, postawić na właściwym stanowisku. To wasze zadanie. Trzeba żyć dla Boga, dla powstania Polski”39.
Streszczenie
W tekście ukazano poglądy bł. Marceliny Darowskiej na kwestię odrodzenia rodziny chrześcijańskiej a przez nią całego społeczeństwa. Błogosławiona
opierając się na osobistych doświadczeniach z życia rodzinnego stworzyła system pedagogiczny, którego istotę stanowiła promocja kobiety oraz troska o odpowiednie przygotowanie dziewcząt do pełnienia roli dobrej chrześcijanki, żony,
matki i obywatelki. W odpowiednim wychowaniu młodych Polek upatrywała
bowiem jedyną drogę odnowy rodzin polskich.
Celem stworzenia niniejszego tekstu było zwrócenie uwagi na przesłanie pozostawione przez współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia
NMP, które po dziś dzień stanowi podstawę wychowania kolejnych pokoleń młodych dziewcząt w szkołach niepokalańskch. Propagowanie założeń błogosławionej
37
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jest uzasadnione z uwagi na ich aktualność oraz troskę o kształt rodzin polskich
funkcjonujących we współczesnej, postmodernistycznej rzeczywistości.
Abstract
Revival of the Christian family in the light of the teachings of Blessed
Marcelina Darowska
In the text, the author have shown views of the Blessed Marcelina
Darowska on the issue of revival of the Christian family, and through it the
whole society. Blessed based on personal experiences from her family life
created a pedagogical system, the essence of which was the promotion of women
and care of the proper preparation girls to act as a good Christian woman, wife,
mother and citizen. In the appropriate education of young Polish women she saw
the only way for renewal of Polish families.
The purpose of the creation of this text was to draw attention to the views
left by co-founder of the Congregation of the Sisters of the Immaculate
Conception of the Blessed Virgin Mary, which to this day are the basis for
education of the next generations of young girls in schools run by the Sisters.
Promoting blessed assumptions is justified due to their timeliness and care for the
shape of the Polish family functioning in the contemporary, post-modern reality.
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Danuta Marta Hebda (AI)
Model rodziny wielopokoleniowej w powieściach Małgorzaty Musierowicz
Wstęp
Rodzina, zwana najmniejsza komórką społeczną, spełnia wiele istotnych
funkcji. Przygotowuje dziecko do życia poza domem rodzinnym, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie własnej wartości, nadaje sens zamierzeniom, kierunkom działania i osiągnięciom. Jakość więzi łączących członków
rodziny ma ogromny wpływ na rozwój dziecka1, dlatego tak ważne jest wspieranie rodziny i promowanie jej jako wielkiej, społecznej wartości. Rodzina jako
grupa oparta na stałych związkach naturalnych staje się też miejscem odnowy,
pobudzenia żywotnych sił narodu, powrotu do powszechnie uznawanych wartości, jest odtrutką na społeczne patologie2. Niestety, dzisiaj rodzina to zazwyczaj
rodzice i jedno lub dwoje dzieci, ewentualnie pojawiający się od czasu do czasu
dziadkowie. Można do tego obrazu również dodać gry komputerowe, kanały
telewizyjne z bajkami, odosobnienie poszczególnych członków rodziny i przeniesienie ciężaru wychowania na instytucje. Wydaje się, że tradycyjny model
rodziny odchodzi w przeszłość, więzy rodzinne zanikają, a starsi przestają być
przekazicielami tradycji i wartości oraz wzorem dla kolejnych pokoleń. Jest to
niepokojące, wszak dom i rodzina to centralne miejsce pierwszego poznania,
pierwszych obrazów i pojęć, odczuć i doznań oraz miejsce zakorzenienia człowieka3.
Choć literatura dziecięca i młodzieżowa często ukazuje życie rodzinne, rodziny liczne, wielopokoleniowe są w niej ewenementem. Wyjątek stanowi Małgorzata Musierowicz, której powieści z cyklu Jeżycjada przedstawiają w tej
chwili losy aż czterech pokoleń rodziny Borejków. Poznańska pisarka przywraca
wiarę w instytucję rodziny i pokazuje jak potężna siła w niej tkwi. Przedstawia
rodzinę w której jest dużo ciepła i miłości, starzy są mentorami dla młodych, a
więzi między poszczególnymi członkami są trwałe. Rodzinę w której przekazuje
się wiedzę, etos postępowania i pasje oraz w której można znaleźć zrozumienie i
oparcie w trudnych chwilach, a czyni to z niezwykłym wdziękiem, realizując

1

M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 6.
2
G. Skotnicka, Jaka jesteś polska rodzino we współczesnej beletrystyce dla dzieci i
młodzieży. Rekonesans tematyczno-problemowy, [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży
u progu XXI stulecia, s. 79.
3
G. Skotnicka, dz. cyt., s. 81.
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dzięki temu oba walczące z sobą postulaty literatury młodzieżowej – artyzm i
wychowanie4.
1. Przedstawienie postaci
Głównym bohaterem powieści jest rodzina Borejków, która mieszkała w
starej, poznańskiej dzielnicy Jeżyce (stąd też nazwa cyklu). Każda z przedstawionych postaci jest barwna i wyjątkowa i każda z nich jest inna, tak jak to zostało opisane w Noelce: wszystkie te twarze były oryginalne i zabawne, wyraziste i z charakterem, a każda z nich cechowała się szczególnym ciepłem, wewnętrznym blaskiem, który był pewnie refleksem żywej inteligencji lub może
poczucia humoru, pogody ducha, czy wreszcie – dobroci”5.
Ten przegląd indywidualności warto rozpocząć od Ignacego Borejki, głowy rodziny, „filologa klasycznego i bibliotekoznawcy, erudyty i bibliofila, dżentelmena i myśliciela, wcielającego w życie pryncypia Marka Aureliusza” 6. Wiemy o nim, że urodził się w Wilnie, a jego rodzina wywodziła się z Kiejdan na
Kresach Wschodnich, możemy również przypuszczać, że pochodził z rodziny
szlacheckiej. Snuł się po mieszkaniu odziany w szlafrok, dzierżąc w dłoni swój
ulubiony kubek z krasnalkiem pełen herbaty (ulubionego napoju całej rodziny) i
chowając w kieszeni książkę ze stroną założoną słonym paluszkiem lub łyżeczką
do herbaty. Jego córka zarzuciła mu kiedyś, „że gdyby którejś z nas wyrosły
nagle ośle uszy, ty nadal twierdziłbyś, że nie zauważyłeś niczego niezwykłego”.
Ojciec Borejko żył jakby nieco obok rzeczywistości, skromnie, w zamyśleniu, i
zawsze – zdawałoby się – nieobecny. Był prawdziwym ucieleśnieniem swoich
nierealistycznych zasad7. Jednak gdy w 1982 roku został internowany za redagowanie gazetek opozycyjnych, jego nieobecność była boleśnie odczuwana przez
wszystkich domowników i spotkała ich w tym czasie wielka tragedia – Gabrysię
opuścił mąż. Ignacy niewątpliwie kochał swoją rodzinę i na pewno to okazywał,
choć nie potrafił w pełni zaangażować się w codzienne, domowe życie. Żył w
otoczeniu książek z którymi nigdy się nie rozstawał, czerpiąc z czytania największą przyjemność. W swoim życiu kierował się wartościami etycznymi, które
przyświecały starożytnym – powagą, powściągliwością, rozwagą i odpowiedzialnością za słowo8. Te zasady zaszczepił córkom, które choć wielokrotnie
buntowały się przeciw nim, w duchu się z nimi zgadzały. Można rzec, że na tym
właśnie polegała jego główna rola w rodzinie – na duchowym kierownictwie, na
byciu rodzinnym sumieniem, na przekazywaniu wartości i wskazywaniu, co jest
4

Zob. A. Kuliczkowa, W świecie prozy dla dzieci, Instytut Wydawniczy Nasza
Księgarnia, Warszawa 1983.
5
M. Musierowicz, Noelka, Akapit Press, Łódź 2007, s. 154.
6
Cyt. za: K. Heska-Kwaśniewicz, Jak być pogodnym starszym panem, czyli o Ignacym Borejce, [w:] Tajemnicze ogrody 2, s. 86.
7
Cytat za: K. Biedrzycki, Małgorzata Musierowicz i Borejkowie, Universitas, Kraków 1999, s. 127.
8
K. Heska-Kwaśniewicz, dz. cyt., s. 87.
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dobre i złe. Choć początkowo wycofany, z każdą kolejną powieścią coraz bardziej angażował się w sprawy rodziny, stając się jej spiritus movens na przykład
swatając wnuczkę Laurę z pewnym polonistą (powieść Sprężyna). Był wielką
podporą dzieci, uaktywniał się zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, na przykład wtedy, gdy przyszedł do leżącej w szpitalu Gabrysi i czytał jej dla otuchy
Pana Tadeusza. Był też niewątpliwie człowiekiem starej daty, ubranym zawsze
stosownie do sytuacji i pachnącym wodą toaletową Yardleya. Zdaniem K. HeskiKwaśniewicz „każdy naród ma swojego starca, będą to: Hugo, Verdi, Tołstoj,
Tennyson, Miłosz; współczesna literatura młodzieżowa ma pana Borejkę, a wartość symboliczna tej postaci jest nie do przecenienia9.
Matka, Melania zwana pieszczotliwie Milą, z wykształcenia ekonomistka,
poświęciła karierę zawodową, aby zająć się domem i wychowaniem czterech
córek, gdyż uważa, że „nie ma piękniejszej pracy społecznej niż wychować
dziecko na porządnego człowieka”10. Nigdy tego nie żałowała i cieszyła się z
każdej chwili „swego szarego, zapracowanego, pełnego trosk życia. Miała tak
wielu ludzi do kochania!”11. Jej najstarsza córka, tak ją opisała:
„[...] jej twarz nosiła ślady wszystkich trosk i kłopotów, których nie dopuściła do głębin świadomości. Tylko oczy były w jej twarzy młode – świeciły
miłym, dobrym, błękitnym spojrzeniem, bu zresztą mama była osobą miłą i dobrą, tylko niesłychanie apodyktyczną. Była małym domowym tyranem, pełnym
skoncentrowanej energii, wiecznie czymś zajętym i niezłomnie oddanym swojej
dużej rodzinie”12.
Choć zdecydowana, zaborcza i despotyczna była również osobą dobrą, wyrozumiałą i pełną miłości, była „źródłem ciepła do którego garnęli się wszyscy”13, miała „właściwości żywej wody z cudownego źródła”14. Była dla swoich
córek prawdziwym przyjacielem, dodawała im otuchy, wspierała w każdej sytuacji, ale też nie roztkliwiała się i nie pozwalała na to innym, była sarkastyczna i
zawsze mówiła prawdę, nawet bolesną. Dla swojego męża miała bardzo dużo
cierpliwości, nie przeszkadzało jej, że dom spoczywał na jej głowie, gdyż kochała Ignasia ponad wszystko. Można by rzec, że była kobietą idealną, choć dla
współczesnych kobiet może się wydawać zacofana – nie dbała o swój wygląd
(choć niewątpliwie miała klasę), zrezygnowała bez żalu z pracy zawodowej, była
całkowicie oddana mężowi i córkom, ciężko pracowała prowadząc dom i nigdy
się nie skarżyła. Była prawdziwie dobrym człowiekiem – dla każdego znalazła
dobre słowo i każdy mógł liczyć na schronienie pod jej dachem. Trudno ją jednak
nazwać „kurą domową”, w tym całym chaosie nie przestała być sobą, nie dała się
wciągnąć szarej codzienności i na przykład w kolejce po mięso czytała wiersze
9

K. Heska-Kwaśniewicz, dz. cyt., s. 94.
Cyt. za: K. Biedrzycki, dz. cyt., s. 126
11
M. Musierowicz, Pulpecja, Akapit Press, Łódź 1996, s. 41.
12
M. Musierowicz, Kwiat kalafiora, Akapit Press, Łódź 1996, s. 12.
13
Cyt. za: K. Biedrzycki, dz. cyt., s. 126.
14
M. Musierowicz, Kwiat..., dz. cyt., s. 160.
10
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Majakowskiego15. Sposobem wyrazu samej siebie i odskocznią od obowiązków
byłe dramaty, które pisała pod pseudonimem Kal Amburka.
Niewątpliwie, tym, co spajało tę rodzinę była niezwykła bliskość między
Milą, a Ignacym, która nie osłabła przez wszystkie lata wspólnego życia, a przeciwnie, zdawała się być coraz silniejsza. W Żabie możemy przeczytać:
„[...] tych dwoje nigdy się sobą nie nudzi. Wśród codziennych, zwykłych
spraw, uczucie, które ich połączyło jeszcze w szkole, przesłonięte ich ironią,
żartami i sporami, wieczną krzątaniną i ciągłą wymianą zdań na wszelkie możliwe tematy, przetrwało aż do dzisiaj, tak samo dyskretnie i niezniszczalnie, jak
obrączki na ich palcach”.
Choć byli już ponad 50 lat po ślubie nadal okazywali sobie miłość, trzymali się za ręce, całowali się. Koleżanka Mili z czasów szkolnych zauważyła nawet
z niesmakiem, że „[...] Coraz bardziej przypominali stare papużkinierozłączki...”16. Ich cztery córki założyły własne rodziny, pełne ciepła i miłości, ponieważ miały wspaniały przykład w domu.
Najstarszą córką Borejków była Gabrysia, która sama siebie określała jako
człowieka, który musi być dobry i to bez żadnych okoliczności łagodzących 17.
Była chyba najbardziej doświadczonym przez życie członkiem rodziny. Jej ukochany mąż, Janusz, zostawił ją z małą córeczką i wyjechał do Australii, po czym
wrócił i gdy Gabrysia zaszła w kolejną ciążę, opuścił ją na dobre. Z tej tragedii
nasza bohaterka nigdy się nie otrząsnęła, a pamięć o tych wydarzeniach była dla
niej prawdziwą udręką, uważała, że poniosła wielką porażkę i odczuwała ciągłe
poczucie winy względem swoich dzieci. Z pozoru Gabriela była najtwardsza z
wszystkich sióstr, wyglądała jak „duży, zaniedbany chłopak”18, nosiła krótko
przystrzyżone włosy, ubierała się w męskim stylu, uprawiała sport, a każdy dzień
zaczynała od zimnego prysznica i gimnastyki. Pozory jednak mylą i Gabrysia
była osobą niezwykle wrażliwą – łatwo można było ją zranić, ale nie potrafiła też
przejść obojętnie wobec cierpienia innych. W każdej powieści komuś pomagała
– robiła zakupy dla profesora Dmuchawca, pomagała finansowo jego wnuczce,
gdy on leżał w szpitalu, przygarnęła na Wigilię dwoje cygańskich dzieci. Wszyscy ją lubili i garnęli się do niej jako oazy ciepła i spokoju, na przykład Kreska w
Opium w rosole, czy Elka Stryba w Noelce. Zawsze się uśmiechała i uważała, że
trzeba być radosnym i dobrym, nawet wtedy gdy cały świat jest ponury i zły.
Przepełniało ją poczucie odpowiedzialności i miłość do wszystkich, którzy ją
otaczali. Poszła w ślady ojca, została filologiem klasycznym i pod względem
intelektualnym była mu najbliższa – tak jak on czerpała od starożytnych wartości
etyczne, a za swojego mistrza uznała Senekę. W przypływie melancholii stwierdziła: „Jak ja ich wszystkich kocham”, a dalej możemy przeczytać: „[…] Gabry15

M. Musierowicz, Kwiat..., dz. cyt., s. 52.
M. Musierowicz, Kalamburka, Akapit Press, Łódź 2001, s. 30.
17
M. Musierowicz, Kwiat..., dz. cyt., s. 59.
18
M. Musierowicz, Kwiat..., dz. cyt., s. 6.
16
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się często przepełniało uczucie miłości, ale nie lubiła się do tego przyznawać,
nawet przed sobą. Czuła się bezpieczniej, kiedy myślała o sobie jako o kimś
energicznym, szorstkim i pozbawionym sentymentów. I wielu ludzi też tak o niej
myślało. A Gabrysia tymczasem potrzebowała wciąż jeszcze kogoś do pokochania. Gromadziła wokół siebie rodzinę, przyjaciół, nawet obcych, nawet psy i koty
zabłąkane na ulicy”19. Na tym właśnie polegała niezwykłość jej natury – była
istotą o potężnym ładunku ciepła ludzkiego, co tworzyło rzadką kombinację z jej
stanowczym i niewątpliwie silnym charakterem. Miała dwie córki z pierwszego
małżeństwa – Laurę i Różę, syna Ignasia z drugiego małżeństwa oraz pasierbicę
Elkę. Była babcią małej Mili i kolejnej, nienarodzonej jeszcze wnuczki.
Czas na kolejną z sióstr, Idę, która zdecydowanie wyróżniała się bujnym
temperamentem. „Wszystko u Idy przejawiało się o wiele jaskrawiej. Przepełniały ją zwykle uczucia skrajne i gwałtowne. Przesadzała we wszystkim” 20. W dzieciństwie była hipochondryczką i uwielbiała użalać się nad sobą, wprawiając tym
rodzinę w rozbawienie. Miała też skłonność do egzaltacji czemu dała wyraz w
liście do matki: […] Mężczyźni są egoistami i tchórzami. Jakby on zachorował
nawet na dżumę, to ja bym go nie opuściła i pielęgnowała, aż razem byśmy
umarli, na jednym słomianym, przepoconym sienniku […] czuję, że dusza moja
jest czysta jak kwiat, choć ciało mam chore”21. Ida była wybuchowa i dawała się
ponieść emocjom, raz w przypływie gniewu pomalowała dwóch chłopców na
zielono, za to, że dręczyli psa. Z wiekiem z zakompleksionego stworzenia przemieniła się w piękną, pewną siebie kobietę, która łamała męskie serca. Była lekarzem aczkolwiek ojciec sceptycznie odnosił się do jej umiejętności – choć bardzo
się kochali, lubili się z sobą spierać. Ida zresztą z natury była kłótliwa, mówiła
zawsze to, co myślała, przez co siostry często nazywały ją „pawianem”. Jej siostrzenica stwierdziła, że „ciotka Ida, istny dragon w spódnicy, cechowała się
ciętym dowcipem i groźnymi skokami nastroju”22. Jest jedyną ciotką, której bała
się Laura, niesforna córka Gabrysi, gdyż „Ida ze swoimi szybkimi, stanowczymi
ruchami i inteligentnym, sceptycznym spojrzeniem budziła respekt i zaufanie” 23.
Niewątpliwie pozostała jedną z najciekawszych postaci Jeżycjady. Miała troje
dzieci – Józefa, Łucję i Kazimierza.
Najbardziej delikatną z sióstr była Natalia, zwana Nutrią. W Noelce możemy o niej przeczytać: „smukła i wiotka, miała wielkie szare oczy o poetycznym, zadumanym wejrzeniu […] Poruszała się z wdziękiem źrebaka, plątały się
jej długie nogi i ręce […] pisała piękne wiersze, wzorowane nieco na Rilkem,
oraz poetycką prozę o samotności i braku zrozumienia (jej przez świat)” 24.

19

M. Musierowicz, Noelka, dz. cyt., s. 18.
M. Musierowicz, Ida sierpniowa, Signum, Kraków 1992, s. 6.
21
M. Musierowicz, Kwiat..., dz. cyt., s. 88-89.
22
Cyt. za: K. Biedrzycki, dz. cyt., s. 129.
23
Cyt., za K. Biedrzycki, dz. cyt., s. 129.
24
M. Musierowicz, Noelka, dz. cyt., s. 66.
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Uchodziła w rodzinie za „poetyczną niedojdę”25, „była nerwowa, płakała z dziwnych powodów, a huśtawka jej nastrojów znana była rodzinie bliższej i dalszej,
ponieważ udawanie pogody w chwilach depresji było zabiegiem całkowicie obcym tej szczerej naturze”26. Natalia była typem wrażliwca i od najmłodszych lat
wykazywała szereg dziwactw, jak na przykład ciągłe kąpiele, czy mówienie o
sobie w rodzaju męskim. Żyła nieco na uboczu rodziny, cicha, skromna, nieśmiała, pozbawiona zupełnie siły przebicia. Jej największym kłopotem było to, że nie
potrafiła troszczyć się o siebie, gdyż wszystko dla niej było ważniejsze niż ona
sama27. Była uroczą romantyczką zafascynowaną poezją, która ciągle popadała w
sercowe tarapaty. Zakochała się nieszczęśliwie w pewnym żonatym filozofie,
wielbicielu poezji Rilkego, następnie związała się z Tuniem, który nie pozwalał
jej decydować o sobie i wreszcie z zaborczym Nerwusem. Spokój i stabilizację
odnalazła w ramionach Robrojka, przyjaciela Gabrysi z lat szkolnych, ciepłego i
nieśmiałego jak sama Natalia. Subtelna i prowadząca bogate życie wewnętrzne,
obdarzona była niezwykłą intuicją i umiejętnością odgadywania uczuć innych,
dlatego też jej siostra stwierdziła: „nikt nie potrafi wysłuchać i pomóc jak ona.
Żadna z was nie potrafi tak się przejmować”28. Miała dwoje dzieci – Szymona i
Andrzeja.
Rodzinny przegląd zamyka Patrycja, z uwagi na obfite kształty zwana Pulpecją. Cechowały ją pewność siebie, siła ducha i spokój wewnętrzny. W Kwiecie
kalafiora możemy przeczytać, że „Pulpa zachowywała olimpijski spokój. Jej
lazurowe oczka, ukryte wśród fałdek miłego sadełka, błyszczące okrągłe policzki
z dołkami i dodatkowe dołeczek w brodzie – wszystko to tchnęło zdrowiem, siłą
i niczym nie zmąconą pogodą ducha”29. Tak jak pozostałe siostry była oczytana i
niezwykle inteligentna, choć o wiele bardziej praktyczna i nieco zbuntowana
przeciwko rodzinnemu podejściu do życia. Szukała swojej drogi, odcinała się
nieco od rodziny, wydawała się najbardziej od niej niezależna. Oczywiście kochała swoją rodzinę, ale nie była na tyle emocjonalna by być z nią tak ściśle
związana jak Gabrysia, czy Natalia. Zdaniem siostrzenicy była „przytulna i ciepła jak piecyk, a słodka jak melba, wszystkie uczucia koncentrowała na mężu
swym Florianie”30. Jej życie wydawała się najbardziej uporządkowane i dostatnie
– Patrycji po prostu wszystko się udawało. W Sprężynie czytamy: „pogodna i
spokojna, ze wszystkim radziła sobie w sposób naturalny, zdawałoby się – bez
wysiłku. Córki chowały się zdrowo, kwiaty w ogrodzie wprost szalały, psy były
przyjazne i wesołe, truskawki wonne i słodkie, a posiłki pyszne”31. Była matką
Ani i Nory.
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2. Genius loci
Pojęcie rodziny jest trwale związane z pojęciem domu, który jest schronieniem, mieszkaniem i rodowym gniazdem. Jest symbolem bezpieczeństwa i i
trwałości tradycji. Jak pisała J. Komorowska „Potrzeba domu to potrzeba klimatu
bezpieczeństwa i spokoju, to ramy sfery prywatności człowieka, otwierane dobrowolnie dla kontaktów z wybranymi osobami. To wreszcie baza materialna
miłości małżeńskiej i rodzicielskiej...”32. Domem Borejków było mieszkanie w
pięknej secesyjnej kamienicy przy ulicy Roosvelta 5. Co ciekawe większość postaci cyklu zajmuje lokale w starym budownictwie, a blokowiska są tu miejscem
negatywnym, gdzie niszczone są podstawy życia społecznego i dochodzi do jego
dezintegracji33. Mieszkanie i jego przedmioty są u Musierowicz wyrazem określonego systemu wartości i zdaniem Ewy Ichnatowicz razem z czasoprzestrzenią
Poznania są jednym z trzech głównych realiów życia Borejków, obok kulinariów
i książek34.
Choć skład osobowy tej rodziny zmieniał się na przestrzeni lat (z powodu
zamążpójścia córek) to zawsze mieszkały tam 3 pokolenia (przez krótki czas
nawet 4) – seniorzy rodu i przynajmniej jedna z ich córek z dziećmi. Mieszkanie
to „Było dla całej rodziny i jej przyjaciół jak przystań, jadłodajnia, punkt kontaktowy, biblioteka, ośrodek kulturalny i centrum decyzyjne”35, a miłość, która je
wypełniała przyciągała wszystkich wkoło jak magnes.
Każdy z licznych gości bardzo szybko czuł się w nim jak u siebie i „każdy,
kto pobył w nim choćby pół godziny, wychodził pełen uznania dla jego przytulności, urody i nieokreślonego wdzięku, jakim oddychał tu każdy kąt. Nie zdawano sobie przy tym sprawy, że podobne cechy miałoby każde mieszkanie tej rodziny i że wrażenie przytulności nie rodziło się w umeblowaniu i dywanach.
Przytulnie było po prostu z tymi ludźmi – niezamożnymi, niezaradnymi i pozbawionymi siły przebicia. To dlatego goście Borejków siedzieli zawsze dłużej niż
wypadało, a niejeden z nich zasiedział się do późnej nocy, choć często jako jedyny poczęstunek wjeżdżała na stół herbata i chleb z dżemem” 36. Miało w sobie coś
magicznego, gdyż „każdy bardzo szybko czuł się jak u siebie – szybciej nawet,
niż się zorientował”37.
Sercem domu była kuchnia w której „zawsze pachniało [...] czymś smacznym, tak jakby w ścianach przechowały się emanacje niezliczonych posiłków,
przygotowywanych tu przez dziesiątki lat”38. W jej centrum stał pokaźnej wielkości stół mogący pomieścić wszystkich domowników i gości. Liczył on sobie
32
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kilkadziesiąt lat i zapewne tyle, jeśli nie więcej, osób siedziało przy nim przez te
wszystkie lata. Mila dostała go wraz z mieszkaniem od Gizeli Kalemby, która
zastępowała jej zmarłych rodziców. Nigdy nie zabrakło na nim smacznego jedzenia, gdyż posiłki stanowiły w tej rodzinie element spajający, były wyrazem
łączącej wszystkich miłości. Jedna z Borejkówien powiedziała „Możliwe, że
tylko tyle możemy zrobić dla tych, których kochamy. Umilić im życie […] tylko
gotowanie ma w sobie coś z alchemii”39. Kuchnia była miejscem niezwykłym,
jasnym, tłocznym i gwarnym od rozmów, to tutaj kumulowały się wszystkie
rodzinne uczucia, to tutaj toczyły się wszystkie najważniejsze wydarzenia, to
tutaj każdy gość był z radością przyjmowany i zapraszany do wspólnego posiłku.
Oni po prostu lubili być razem, więc „gdy tylko w kuchni Borejków znalazło się
więcej osób niż jedna, natychmiast pito herbatę. Duży, stary stół o potężnych
nogach i grubym blacie, otoczony przez ławy i stołki, był tak wygodny i przytulny, że zaraz jakoś chciało się na nim rozkładać talerze, krajać chleb i otwierać
słoik z powidłami śliwkowymi”40.
Pielęgnowano tu tradycje i pamięć o wspólnie spędzonych latach, o czym
świadczy między innymi wisząca na ścianie „odwieczna pilśniówkowa plansza,
której nie zdejmowano nawet przy okazji malowania ścian. Był to ulubiony zabytek rodzinny, na którym od dziesięcioleci przyklejano lub przypinano żartobliwe
hasła („Kto mlaszcze, dostanie w paszczę”, „Kto siorbie, dostanie po torbie”,
„Kto oblizuje nóż, ten nie przemówi już”, „Kto w zębie dłubie, dostanie po dzióbie”41), śmieszne zdjęcia i napisy oraz co ważniejsze notatki i rachunki. Wszyscy
tu coś wieszali, lecz raczej nikt niczego nie zdejmował, toteż z czasem narosły
tych pamiątek całe warstwy”42.
Mieszkanie na Roosvelta 5 było wyjątkowo pojemne i otwarte dla każdego.
Córki niechętnie opuszczały swój dom rodzinny, nawet po zamążpójściu. Pyza, córka
Gabrysi stwierdziła, że „ONI nie lubią jak się stąd odchodzi. Lubią za to przyjmować
nowych członków załogi. Na pokładzie jest ciasno, ale każda osoba wydaje się niezbędna, absolutnie niezastąpiona, przy czym, kiedy znika na trochę, jej obecność trwa,
a kiedy powraca – wtapia się w tło niezauważalnie. Co jakiś czas na pokład wchodzi
ktoś nowy, statek nieco bardziej się zanurza, ale płynie dalej i zawsze znajdzie się jeszcze trochę miejsca – przy stole w i w sercach”43.
Kochali swoje mieszkanie, choć na początku było w nim wiele niewygód,
a jego umeblowanie było więcej niż skromne. Gdy nie mieli centralnego ogrzewania i codziennie trzeba było nosić węgiel, cieszyli się pięknem i ciepłem pieca
kaflowego, spróchniałe podłogi rozkosznie im skrzypiały, a secesyjny piec łazienkowy choć groził wybuchem, cieszył ich oczy kunsztem wykonania.
Wszystko w ich domu miało swoje miejsce i swój urok – stosy książek, przeła39
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dowany ciągle wieszak na ubrania, a nawet bożonarodzeniowa choinka, która
była kwintesencją borejkowskiego podejścia do życia: „Osobom postronnym
choinka taka zapewne wydawać by się mogła niepiękna i nieciekawa. Dla członków rodziny jednak była jeszcze jednym znakiem, niosącym błogie poczucie
bezpieczeństwa, które rodzi się z trwania odwiecznego porządku estetycznego.
[…] Siła tradycji jest ogromna”44.
To co w tym domu było najważniejsze i nie zmieniło się przez lata, to miłość łącząca wszystkich członków rodziny, to serdeczne relacje między nimi i
wreszcie tkwiące w nich dobro, którym chcieli się dzielić. Borejkowie stworzyli
swoim dzieciom i wnukom prawdziwy dom, w którego cieple mogły kwitnąć45.
3. Świat wartości
Rodzina to instytucja, która powinna stać na straży fundamentalnych wartości przekazywanych kolejnym generacjom. Zgodnie z tym w powieściach dla
młodzieży możemy zaobserwować dążność do eksponowania życia moralnego 46.
Tak się dzieje właśnie w Jeżycjadzie, a jakie wartości są tu wysunięte na pierwszy plan? Przede wszystkim intelektualne, co objawiało się tu głównie nieprawdopodobną ilością książek w każdym kącie i łacińskimi sentencjami prawie w
każdej rozmowie. Każdy członek rodziny był starannie wykształcony i oczytany i
tylko takimi ludźmi się otaczał, a „wszędzie, dosłownie wszędzie leżały pootwierane, a w najlepszym razie pozakładane książki, których nie wolno było ruszyć
pod żadnym pozorem”47. Żadna aktywność nie mogła się tu odbywać bez konotacji intelektualnych – w wolnej chwili czytane były książki, z przyjaciółmi prowadziło się filozoficzne dysputy, potrawom nadawało się nazwy zaczerpnięte z
mitologii greckiej lub literatury („złote jabłka Hesperyd”, „paluszki Aspazji”,
„gruszki piękna Helena”), a zaręczyny stawały się okazją do omówienia obrzędów weselnych u starożytnych. W każdej powieści podkreślana była obecność
książek, które dla bohaterów stanowiły podstawę myślenia o świecie. Nie dbali o
to, co powierzchowne, żyli głęboko w świecie myśli i ducha. Gdy kiedyś mama
Borejko starała się przekonać ojca, aby zamiast kolejnej książki kupił dzieciom
na przykład czekoladę, odpowiedział, że ta „z natury swojej nadaje się wyłącznie
do szybkiego strawienia, podczas gdy przekład Plutarcha będzie dojrzewał na
półce, czekając, aż dziewczynki dorosną do tej lektury” 48. Książki zajmowały też
każdy wolny kawałek przestrzeni, czego dowodem jest następujący cytat: „Gabriela […] zaczęła sprzątać ze stołu książki i czasopisma, które nie wiadomo
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dlaczego gromadziły się tam regularnie, mimo iż przynajmniej trzy razy w ciągu
dnia uprzątano je stamtąd przed posiłkami”49.
Dominują tu również wartości, które można określić ogólnie mianem
„chrześcijańskie”, a zatem miłość i wyrozumiałość względem wszystkich ludzi,
dobroć, dzielenie się z innymi, służenie prawdzie, przedkładanie spraw ducha
nad sprawami ciała. Znamienne jest również unikanie erotyki (jedynym jej przejawem są pocałunki) i zastępowanie jej więzią emocjonalną, etyczną i intelektualną. Choć w początkowych powieściach nie było wzmianek o życiu religijnym
rodziny, z czasem się pojawiły. Z kolejnych powieści możemy się dowiedzieć, że
Borejkowie chodzili do kościoła (a konkretnie do Dominikanów), że jedna z
wnuczek śpiewała w kościelnym chórze, że wszystkie święta religijne obchodzili
zgodnie z tradycją, że przyjaźnili się z niejakim ojcem Krzysztofem, a wszystkie
córki i wnuczki miały ślub kościelny (wyjątek stanowiło pierwsze małżeństwo
Gabrysi). Ta chrześcijańska postawa przejawiała się również dobrem, jakim dzielili się z otoczeniem. Przodowała tu przede wszystkim Gabrysia, według której
„całe dobro […] jakie nas otacza, to właśnie suma pojedynczych odpowiedzi na
radosne sygnały dobrych ludzi. Ale te sygnały wysyła każdy z nas. Dobre sygnały. I złe. A im więcej wysyłamy tych dobrych, tym większe szanse, że ludzie
odpowiedzą nam tym samym”50. Zgodnie z tym przekonaniem jako młoda
dziewczyna założyła wraz z przyjaciółmi grupę Eksperymentalny Sygnał Dobra,
której zadaniem było dyskutowanie o powinnościach etycznych człowieka oraz
obserwacja, czy rzeczywiście dobro, które innym dajemy do nas wraca. Według
Borejków bycie dobrym było czymś zupełnie naturalnym, po prostu moralnym
obowiązkiem każdego i właśnie to bezwarunkowe dobro promieniuje z każdej
części Jeżycjady.
Sposób postrzegania świata przez Borejków znalazł również swoje odzwierciedlenie w stosunku do spraw materialnych. Nikt tu się po prostu o nie nie
troszczył, co zapewne jest związane z tym, że „Kiedy […] człowiek jest częścią
wielodzietnej komórki społecznej o umiarkowanych dochodach i nieumiarkowanie lekkomyślnym do nich stosunku, rozsądnie czyni, przybierając wobec wyżej
wspomnianych dóbr postawę lekceważącą i nawet wyniosłą”51. Ten stosunek
został ustalony już przy zaręczynach Mili i Ignacego, kiedy miał miejsce następujący dialog: „A czy nie będzie ci przeszkadzało, że będziemy raczej niebogaci?
– Nie. Zawsze byłam niebogata”52. Świadomie wybrali drogę wartości intelektualnych i bezwzględnej uczciwości, co w poprzednim ustroju siłą rzeczy oznaczało brak pieniędzy. Im to jednak wcale nie przeszkadzało, a gdy bywało bardzo
źle, szli po prostu sprzedać książki w antykwariacie. To zresztą miłość do tych
ostatnich była przyczyną notorycznego braku gotówki – „Przy napiętym do
49
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ostatnich granic budżecie, a jednocześnie przy nieumiarkowanej manii kupowania książek, której ulegali wszyscy znający alfabet członkowie rodziny, sytuacja
musiała wyglądać drastycznie”53. Dla nich brak pieniędzy był znakiem pewnej
wyższości duchowej nad ludźmi dla których są one ważne, było to widoczne
zwłaszcza w wypowiedzi Ignacego do zbuntowanej Gabrysi: „Dla mnie minimalistą jest taki człowiek […] który wszystkie wysiłki obraca na gromadzenie dóbr
materialnych, podporządkowując temu celowi wszystko i zaniedbuje wartości
moralne. Kto się przed nimi zamyka, ten właśnie poprzestaje na minimum” 54. Z
czasem, w miarę przeobrażeń społeczno-politycznych, Borejkom zaczęło się
lepiej powodzić, co nie oznacza, że coś się zmieniło w ich przekonaniach na temat pieniędzy, przeciwnie nadal mieli do nich dość lekki stosunek, gdyż wychodzili z założenia, że „[…] mają to do siebie, że zawsze je można zarobić […]
Natomiast na czyste sumienie nie ma innego sposobu niż je po prostu mieć”55.
W duchu właśnie takich wartości Borejkowie wychowywali swoje dzieci,
gdyż dla nich człowiek dobrze wychowany to taki, który jest życzliwy, otwarty
na potrzeby innych i prawdomówny. Wykształcenie, dobroć względem całego
otoczenia oraz przedkładanie wartości duchowych nad materialne – oto kwintesencja ich światopoglądu.
Zakończenie
Jak widać rodzina Borejków to rodzina ze wszech miar niezwykła – pełna
ciepła, radości i wzajemnego zrozumienia. Jej członkowie bardzo się kochali i
cenili każdą chwilę spędzoną razem. Wspierali się we wszystkich ciężkich chwilach i wspólnie przeżywali każdą radość. Przepełniało ich dobro i tym dobrem
dzielili się z innymi, ubogacając otaczający ich świat.
Ich życie toczyło się wokół tego, co nieuchwytne, żyli w otoczeniu ukochanych książek jak w skorupie, czerpiąc siły z więzi jaka ich łączyła i z atmosfery panującej w domu. Nie izolowali się od świata, ale po prostu żyjąc z ludźmi
nie tracili siebie, zmieniali świat, choć świat nie zmieniał ich. Stali się przykładem jak nawet w niesprzyjających warunkach być przyzwoitym człowiekiem, jak
wśród powszechnej pogoni za pieniędzmi być wobec nich obojętnym i wreszcie
jak w czasach egoizmu i skupienia na karierze otworzyć się na rodzinę i dla niej
poświęcić całe życie.
Jeżycjada choć przedstawia świat nieco wyidealizowany, daje nam dużo
radości i nadziei, pokazuje, że rodzina wielopokoleniowa nie jest zabytkiem
przeszłości i może odgrywać kluczową rolę w procesie wychowania oraz wskazuje wartości jakie powinna upowszechniać literatura młodzieżowa.
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Streszczenie
Rodzina, zwana najmniejsza komórką społeczną, spełnia wiele istotnych
funkcji. Przygotowuje dziecko do życia poza domem rodzinnym, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie własnej wartości, nadaje sens zamierzeniom, kierunkom działania i osiągnięciom jednostki. Niestety dzisiaj rodzina
przeżywa kryzys i przestaje wywiązywać się ze swoich zadań. Dlatego też tak
ważne są pozytywne wzorce z których mogłaby czerpać. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie rodziny Borejków, w której jest dużo ciepła i miłości, starzy są mentorami dla młodych, a więzi między poszczególnymi członkami są
trwałe. Rodzinę w której przekazuje się wiedzę, etos postępowania i pasje, w
której można znaleźć zrozumienie i oparcie w trudnych chwilach i która bez wątpienia może stać się wzorem dla innych.
Abstract
The model of multi-generation families in Małgorzata Musierowicz's novels
Families are called the smallest part of society and they have many important features. They prepare children for life outside the family, give sense of safety, self-esteem and sense of all intensions and activities. Nowadays families are
in crisis and are stopped from doing their tasks. That's why they need positive
models to take example from. The target of this article is to show the Borejko
family, which has a lot of warmth and love, in which old people are mentors and
ties between members are permanent. A family which transfers values, knowledge and ethos. Where people can find understanding and support in difficult
moments.
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Natalia Gryń URz)
Subkultura Dinks i dziedzictwo ruchu hippisowskiego
Wstęp
W obecnych czasach ludzie coraz później decydują się na dziecko. Wynika to z wielu powodów, a do najczęstszych należy to, że oczekują na zdobycie
lepszego statusu materialnego, stabilną sytuację finansową, uważają, że najpierw
muszą skupić się na rozwoju zawodowym i karierze, która przyniesie im zabezpieczenie na przyszłość. Co więcej, młodzi ludzie, bo chodzi tu głównie o tych
wkraczających w dorosłe życie, obawiają się, że nie poradzą sobie z wychowaniem dziecka i jednoczesnym rozwojem zawodowym. Argument ten wydaje się
być w pełni uzasadniony, zwłaszcza we współczesnym świcie, silnie zorientowanym na stały rozwój i wspinanie się coraz wyżej po szczeblach kariery, co wprawia młodych, będących na starcie ich dorosłego życia w liczne lęki i obawy.
Mając za przykład własnych rodziców, młode pokolenie obawia się problemów i
trudności, jakie mogą pojawić się na początku ich dorosłego życia. Obawy takie,
zwłaszcza w obecnym czasie mogą być zrozumiałe. Jednak takie podejście do
kwestii założenia rodziny niesie ze sobą pewne zagrożenia i negatywne skutki.
Nie zawsze, ale coraz częściej młodzi ludzie nie tylko odkładają decyzję o założeniu rodziny na później, ale świadomie rezygnują z rodzicielstwa, opieki nad
dziećmi, zdobywania umiejętności radzenia sobie w życiu zawodowym z jednoczesnym prowadzeniem domu na rzecz rozwoju osobistego, zawodowego, skupiając się na dostatnim życiu o wysokim statusie materialnym, dążąc do zaspokajania własnych potrzeb. Przedstawione powyżej przykłady możliwych postaw
młodych ludzi stojących na progu dorosłego życia stanowią wprowadzenie do
opisu dwóch amerykańskich subkultur. W artykule zostanie dokonana charakterystyka kontrkultury hippisowskiej i jej śladów w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, jej podejścia do pojęcia rodziny oraz subkultury Dinks wraz z
przedstawieniem ich jako możliwych negatywnych postaw dla prawidłowego
funkcjonowania rodziny.
1. Kontrkultura hippisowska
Hippisi to kontrkultura powstała w połowie lat 60-tych. Sprzeciwiała się
wojnie w Wietnamie, odrzucała konsumpcjonizm, konformizm, model społeczeństwa masowego, brak indywidualności, kwestionowała nie tylko działania
amerykańskiego rządu, ale także amerykańską kulturę, negując prymat kariery,
postępu, prestiżu materialnego i perfekcyjnego życia. „Dzieci kwiaty” chciały
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żyć zupełnie inaczej niż starsze pokolenie1. Odrzucali wszystko, co ograniczało
ich wolność. Doprowadzili do rewolucji seksualnej, uznając, a wręcz namawiając
do nieskrępowanych związków intymnych. Chęć osiągnięcia maksimum wolności przejawiała się u hippisów w postaci odrzucenia tradycyjnej rodziny na rzecz
totalnej swobody i propagowania intymnych związków bez podziału na relacje
łączące dane osoby, odrzuceniu norm moralnych, kult przyjemności seksualnej,
swobodny dobór partnerów i akceptację odmienności erotycznej2. Hipis chciał
być niezależny, życie starszego pokolenia traktował jako nudne i jałowe3. Rodzina hipisa składała się ze współbraci, nie istniała w niej żadna hierarchia. Dla
hippisów rodzina nie stanowiła podstawy społeczeństwa, opowiadali się za hasłami wolnej miłości, miało ją zastąpić życie w komunach z dala od miast, będących pewnego rodzaju wspólnotą o funkcji podobnej do rodziny, stanowiącej
przyjacielski krąg4. Hippisi chcieli za jej pomocą stworzyć alternatywne społeczeństwo, które miało zrewolucjonizować ówczesny świat5. Wspólnota hippisowska zakładała brak konieczności istnienia pojęcia męża i żony w komunie, a
dzieci miały znajdować się pod opieką wszystkich członków wspólnoty.
Hippisowski styl życia inspirowany był rozmaitymi religiami i filozofiami. Trudno o tradycyjne podejście do rodziny wśród członków kontrkultury
opowiadającej się za ustaleniem własnego rytmu życia, nie nastawionemu na pęd
do kariery i przeciwstawiającej się wyścigowi za pieniądzem i kapitalizmowi. Z
takiej postawy wynikało również podejście do tego, jak należy pracować i czym
jest rodzina. Hippisa nie ograniczały żadne ramy czasowe, nie podlegał żadnym
zasadom i ustalonym z góry normom, robił co chciał i kiedy miał na to ochotę.
Podobny stosunek, jak w wypadku podejścia do pracy, hippis miał także do pojęcia rodziny. Wolna miłość i uwolnienie popędów seksualnych, traktowanych
przez hippisów jako wyraz maksymalnej wolności i zgody z naturą oraz życie w
komunach sprawiło, że mieli inne podejście do rodziny. Wpływ takich religii
Wschodu, jak taoizm, braminizm, czy buddyzm silnie odcisnął się na ideologii
hippisów6.

1

M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur
młodzieżowych, Lublin 1999, s. 90-91.
2
G. Rowiński, Socjologiczno – psychologiczna analiza grup wyznaniowych i subkultur w Polsce. Podkultury i nowe ruchy religijne w Polsce, Warszawa 2004, s. 52.
3
T. Bąk, Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa
2008, s. 55.
4
B. Prejs, Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Katowice 2010, s. 49.
5
M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, s. 36-37, 48 (hasła: Hipisi, Komuna).
6
A. Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa 2012, s. 169, 176-77.
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2. Ruch Yuppies
Drugim przykładem postaw nastawionych na zredefiniowanie pojęcia rodziny, a w tym wypadku całkowitego jej wyparcia są współcześnie osoby, określane mianem DINK – Double Income, No Kids, co z języka angielskiego oznacza „podwójny dochód, żadnych dzieci”. Ta amerykańska subkultura może służyć za przykład postawy, do jakiej mogą zacząć dążyć młodzi ludzie. O ile
kontrkultura hippisowska zajmowała i do dziś zajmuje uwagę badaczy pochodzących z różnych środowisk naukowych, głównie z racji tego, że była pierwszym ruchem ludzi młodych i zbuntowanych wobec otaczającej rzeczywistości
oraz tak silnie oddziałującym na społeczeństwo, o tyle subkulturze Dinks nie
poświęca się już tyle uwagi. Wydaje się jednak, iż stanowisko to powinno ulec
zmianie, gdyż subkultura hippisów i jej podejście do rodziny wynikał z ogólnie
przyjętych założeń, jakimi kierował się ruch, natomiast ruch Dinks jest świadomie i celowo ukierunkowany na niechęć wobec zakładania rodziny i otwarcie to
manifestuje.
Dokonanie charakterystyki subkultury Dinks poprzedzić należy jednak
omówieniem pokrótce tego, czym w latach 80 – tych w Stanach Zjednoczonych i
w Wielkiej Brytanii był tak zwany ruch yuppies. Określenie subkultury nawiązywało do takich określeń, jak Young Aspiring Professional (YAP) – młody,
ambitny profesjonalista, Young Upwardly Mobile Professional – młody awansujący profesjonalista (yumpie) lub Young Urban Professional – młody, wielkomiejski profesjonalista (yuppie). Ostatecznie jednak przez końcówkę –ie, nawiązującą do nazw takich, jak hippie odnoszącą się do ruchu hippisowskiego, w
ogólnym obiegu przyjęło się to ostatnie określenie7. Do głównych cech, jakie
należy przypisać temu ruchowi zaliczyć należy przede wszystkim to, że osoby z
nim utożsamiane były prawdziwymi symbolami sukcesu, uosabiały to, co związane z kultem pieniądza, nastawieniem na konsumpcję i zorientowanych na
skrajny materializm. Cechą rozpoznawczą tej grupy był strój, dobrze skrojony
uniform bądź kostium, a do tego sportowe obuwie8. Yuppies wykształcili się w
epoce prezydentury Ronalda Reagana, kiedy to szybkie tempo wzrostu gospodarczego i ekonomicznego umożliwił młodym uzyskanie dobrego i prestiżowego
wykształcenia na najlepszych amerykańskich uczelniach, a to kolei dawało im
szybkie szanse na odpowiednią i bardzo dobrze płatną pracę9. Polityka polegająca na obniżeniu podatków, zmniejszeniu wydatków na cele społeczne dała młodym ludziom możliwość szybkiego rozwoju zawodowego, dodatkowo pozytywny wpływ na to miał rozwój technologii komputerowych10.

7

T. Thorne, Mody, kulty, fascynacje. Słownik pojęć kultury postmodernistycznej,
Warszawa 1999, s. 400, (hasło: Yuppies).
8
Tamże.
9
M. Filipiak, Od subkultury…, s. 80.
10
K. Ociepa, Yuppie na ekranie, http://www.tygielkultury.eu/10_12_2005/aktual/33.htm, (dostęp online: 24.05.2014).
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Podobnie, jak w wypadku Dinksów, u yuppies również podejście do życia,
jakie posiadają to nie tylko styl życia, sposób na siebie, to prawdziwa filozofia
życia, świadome wybory i dążenie do wyznaczonych sobie celów. Dla członków
ruchu yuppies praca stanowi fundament prawidłowego życia. To ona kieruje ich
życiem, a przez to traktują ja jako najważniejszy środek do osiągnięcia sukcesu.
Przez takie podejście jako ruch opowiadający się za pracą jako wartością nadrzędną, yuppies nie są mobilni, nie przywiązują się do jednego miejsca zamieszkania, tym bardziej nie stawiają na pierwszym miejscu życia osobistego i rodzinnego. Yuppies żyją pracą, najważniejsze są dla nich pieniądze i rozwój zawodowy. Kreują się na profesjonalistów, posiadających dużo środków finansowych i
nowoczesnych gadżetów, wystawnego życia. W tym ujęciu ich życie jest jakby
powierzchowne, snobistyczne, nie kieruje nimi żadna ideologia, nie udzielają się
politycznie czy społecznie, liczy się dla nich wygodne życie w dostatku, dalekie od
trudów i problemów, z jakimi codziennie stykają się rodziny11. Stała gotowość do
zmiany miejsca zamieszkania łączy się również z oczekiwaniem na szybki
awans, niezależnie od wymaganego, przyszłego miejsca pracy12.
„Wystylizowani, modelowi yuppies mają swoje klasyczne lektury, swoje
stylowe stare krawaty à la lata czterdzieste, swoje wielkie okulary, swoje szykowne aktówki i pękate filofaxy, a także nowe, miękkie ubrania, które projektanci włoscy rafinowali od lat siedemdziesiątych. Tzw. city yups mają swoje wyjęte
z naftaliny garnitury typu tenis, swoje szelki i swoje telefony komórkowe” 13.
Zdanie to kompletnie oddaje nie tylko zewnętrzne cechy członków ruchu yuppie,
ale tym samym ich podejście do życia wraz z ich nieco snobistyczną postawą.
Cytat ten nawiązuje do wszelkich elementów, charakterystycznych dla subkultury yuppies, do których należy zaliczyć filofaxy (organizery), samochody marki
Porsche, telefony komórkowe, modne kluby i restauracje, winiarnie, urządzanie
mieszkań i biur w neoklasycznym stylu14. Postać typowego yuppie pojawiała się
często w rozmaitych produkcjach filmowych, mogących służyć dziś za obraz
tego ruchu społecznego. Jak zauważa Krzysztof Ociepa, późniejsze produkcje
filmowe, te po latach 80-tych stanowiły nie tylko próbę przedstawienia sylwetek
yuppies, ale były przede wszystkim okazją do symbolicznego rozliczenia z epoką
rządków Reagana (reaganomika), krach na giełdzie w 1987 roku sprawił, że
chciwy, konsumpcyjny i egoistyczny styl życia yuppie nabrał negatywnego charakteru, a ruch, który tak szybko i intensywnie się rozwinął, równie szybko zgasł
pozostawiając po sobie pejoratywne skojarzenia15. Do filmów, które przewijają w
sobie wątki związane z ruchem yuppie, zaliczyć można takie produkcje, jak Wall
Street, Firma, Ryzyko, Adwokat Diabła, American Psycho. Widać w nich wyraź11

M. Filipiak, Od subkultury…, s. 80.
M. Oliwa – Ciesielska, Bunt przeciw wartościom i sposób na życie – hipisi, yuppies, bobo, [w:] Od kontrkultury do popkultury, M. Golka, Poznań 2002, s. 10-11.
13
T. Thorne, Mody…, s. 401.
14
Tamże.
15
K. Ociepa, Yuppie na…
12
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nie sylwetkę wielkomiejskiego, młodego, profesjonalisty, nastawionego na pęd
do kariery i wystawne życie.
3. Subkultura Dinks
Zdecydowanie więcej uwagi w kwestii współczesnego podejścia do rodziny przez rozmaite ruchy społeczne, należy poświęcić subkulturze Dinks, która w
literaturze przedmiotu stale nie jest zbyt często omawiana.
Subkultura Dinks to amerykańska grupa społeczna skupiająca ludzi z różnych środowisk – lekarzy, prawników, dziennikarzy, architektów, aktorów, projektantów. Niejednokrotnie jest ona wiązana bezpośrednio z ruchem yuppies,
stanowiąc jego synonim. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż tym, co różni te
dwie grupy, jest to, że Dinks celowo i świadomie rezygnuje z zakładania rodziny
i dzieci. Wiąże się to bezpośrednio z jego filozofią życia, to konkretne postanowienie o braku dzieci w przyszłości. Słowo subkultura w przypadku Dinksów nie
jest pojęciem typowym, w takim znaczeniu, jakim jest używane zazwyczaj. Osoby utożsamiające się z tym ruchem nie stanowią jednego pokolenia, nie przejawiają w sposób kolektywny swoich ideałów, nie mają własnych symboli. Jak
zauważa Ewa Krawczak jest to bardziej model życia nastawiony na zdobywanie
pieniędzy. Jednak z racji tego, iż populacja osób wyrażających takie poglądy jest
dość duża, mówić o nich można jako o nowo powstałej subkulturze16.
Osoba utożsamiająca się z ruchem Dinksów jest silnie zorientowana na
sukces, duże pieniądze, prestiż. Jednocześnie z tymi dążeniami rezygnuje świadomie z roli rodzica w ogóle. Dla osób utożsamiających się z tymi ideałami praca
jest najważniejsza, stanowi jedyny ważny priorytet życia. Co ważne, Dinks nie
zwraca uwagi na wykonywany przez niego zawód, ale wysokość wynagrodzenia.
Ceni sobie pracę, która przyniesie mu ponadprzeciętne zarobki, pomagające mu
wspiąć się wyżyny statusu społecznego, ale jednocześnie takiej, która wymaga
od niego dużych umiejętności intelektualnych. Nie chodzi jedynie o przychody z
wykonanej pracy, ale również o wymagania, jakie praca stawia przed Dinksem.
Osoba wyznająca te wartości jest złakniona zawodu, który będzie ją ekscytował,
będącego wyzwaniem, wymagającym maksimum zaangażowania. Dinks równie
szybko się nudzi, nie lubi popadać w rutynę i schematyczne działanie. Poszukuje
coraz to nowych wyzwań, przede wszystkim na niwie zawodowej, gdyż jest to
typowy pracoholik. Tym, co jest charakterystyczne i specyficzne zarazem dla
subkultury Dinksów, jest to, że są bardzo optymistycznie nastawieni do swojej
przyszłości zawodowej i materialnej. Bardzo mocno wierzą w to, że działania,
jakie podejmują przyniosą im wysokie korzyści, są przekonani, że ten sukces
osiągną. Dla Dinksów praca na sukces zaczyna się już na poziomie szkoły. Należy dostać się do prestiżowego college, potem na dobrą uczelnię i już podczas
studiów pokazać się w świecie zawodowym, by na ostatnim roku studiów mieć
16

E. Krawczak, Dinks, czyli skazani na sukces, [w:] Subkultury młodzieżowe wczoraj
i dziś, M. Filipiak (red.), Tyczyn 2001, s. 170.
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zapewnioną pracę na dobrym stanowisku. To, co istotne w wypadku tej nowej
subkultury to, że dla Dinksa rezygnacja z rodziny, życia osobistego i dążenie do
jak najlepszej sytuacji materialnej jest jego świadomym wyborem, a on sam czuje się wtedy maksymalnie wolnym człowiekiem17. Warto także wspomnieć o
tym, że dla Dinksa, podobnie zresztą, jak dla yuppie, pieniądze są najważniejsze
w życiu, stanowią cel ich pragnień i dążeń, ale są także kryterium oceny innych.
Wartość człowieka jest dla nich tożsama z ilością pieniędzy, jaką posiada dana
osoba18.
Dinks - pracoholik nie jest jednak samotny. Osoby utożsamiające się z takim trybem życia, wybierają na partnerów osoby wyznające takie same zasady i
łączą się z nimi w nieformalnych, otwartych związkach. Brak dzieci, wspólnego
majątku daje im swobodę działania i brak poczucia odpowiedzialności za drugą
osobę19. Przy zakupie domu przez parę Dinksów jest on zapisany dla każdego z
nich w akcie notarialnym zgodnie z wkładem, jaki wnieśli w jego zakup 20. Łatwo
jest im się rozstać, nie czują się ograniczeni rodziną, obowiązkami wynikającymi
z jej funkcjonowania. Dinks obawia się rutyny i nudy dnia codziennego, uważa,
ze to małżeństwo jest tego przyczyną. W kwestii czasu wolnego, Dinks interesuje
się wszystkim, co jest aktualnie na topie w sferze kultury. Chodzi w miejsca,
które należy odwiedzić, czyta książki, które są akurat na topie. Jest to zatem
pewnego rodzaju snobizm, chęć pokazania, że jest się na bieżąco z nowościami,
nawet jeżeli nie wybiera ich świadomie i z zainteresowaniem. Dinks odżywia się
zdrowo, organizuje wystawne przyjęcia. Jego życie opiera się na ciężkiej pracy,
ale służącej osiągnięciu jak najlepszej pozycji i prestiżu, czerpania przyjemności z
życia i oddawania się hedonizmowi21.
Członkowie subkultury Dinks nazywają siebie childfree, co tłumaczyć
można jako „wolni od dzieci”. Nie akceptują określenia childless, czyli brak
dzieci, gdyż są świadomi, że rezygnacja z rodzicielstwa to ich świadomy wybór,
są jednocześnie usatysfakcjonowani stanowiskiem, jakie obierają i czują się
przez to wolni, nie mają poczucia, że coś tracą lub z czegoś rezygnują 22. Jak zauważa Maja Godlewska, posiadanie dzieci w Stanach Zjednoczonych wiąże się
bardzo istotnie z kwestiami finansowymi i wszelkimi innymi sferami życia.
Przede wszystkim, posiadanie dziecka, posłanie go do dobrych szkół to ogromny
wydatek dla rodziców. Przez obietnice polityków, programy edukacji dla dzieci i
młodzieży, dodatki dla pracujących rodziców, elastyczny czas pracy, przedszkola
w miejscu pracy i inne tego typu ułatwienia, sprawiają, że następuje konflikt
pomiędzy bezdzietnymi z wyboru Dinksami, a rodzicami. Ci pierwsi, czują się
marginalizowani w społeczeństwie, choć jako zamożni płacą większe podatki,
17

Tamże, s. 167-168.
M. Filipiak, Od subkultury…, s. 81.
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E. Krawczak, Dinks, czyli…, s. 168.
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M. Teresińska, Pokolenie zwane Dinks, „Polityka”, nr 11, 1997, s. 40.
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E. Krawczak, Dinks, czyli…, s. 169-170.
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M. Godlewska, Pełzacz kojcowy, „Polityka”, nr 29, 2001, s. 38.
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nie uznają wielu przywilejów dla rodziców, tylko z racji tego, że posiadają dzieci, czują się dyskryminowani i na tym polu dochodzi do konfliktów23. Stale, zarówno rodzice, jak i osoby bezdzietne z wyboru toczą nieustanną walkę o coraz
to nowe przywileje. Najbardziej nietypowym postulatem, wysuniętym przez
Dinksów jest niechęć zamieszkiwania na osiedlach z rodzinami z dziećmi. Postulat ten został jednak zanegowany przez ustawę z 1980 roku, która zakazała dyskryminowania przy wyborze zamieszkania ze względu na status rodzinny24.
Podsumowanie
Przedstawienie ideałów kontrkultury hippisowskiej i subkultury Dinksów
może wskazać możliwe perspektywy rozwoju danych postaw u ludzi młodych.
Wydaje się, że w Polsce wielu młodych ludzi stawiających na rozwój i karierę,
dochodzi w końcu do postanowienia o konieczności i chęci założenia rodziny.
Przykłady wyżej opisanych ruchów subkulturowych wskazują na ewentualne
zmiany w postrzeganiu roli rodziny i ogólnego spojrzenia na życie w świecie
coraz bardziej wskazującym na indywidualizm, wysoki standard życia i korzyści
materialne, dobrze płatną pracę i prestiż zawodowy. Jak zauważa Piotr Bratkowski, współczesna młodzież przez styl życia i wychowanie nastawione na prestiżową edukację i pęd do kariery, uważa, iż jest „skazana na sukces”, a przez to
także w przyszłości może dojść do konfliktów i walk prowadzonych przez młode
pokolenie w pogoni za pieniędzmi i karierą, co może skutkować z kolei odsunięciem decyzji o założeniu rodziny na dalszy plan25. Od młodych ludzi wymaga się
stale coraz to wyższych kwalifikacji i lepszego wykształcenia, stale chce się ich
douczać i dokształcać, zatrzymując w szkołach i na uczelniach, co skutkuje, że
młodzi już dorośli, zarówno fizycznie, jak i społecznie, stale traktowani są jak
dzieci, a to nie może pozytywnie wpływać na ich pogląd na temat założenia rodziny26.
Idee subkultury Dinksów odnosić mogą się najbardziej do młodych ludzi z
dużych miast nastawionych na stały rozwój i karierę, a co za tym idzie stanowić
zagrożenie wobec tworzenia z rodziny podstawowej komórki społecznej. Świadomy wybór takiej drogi i pęd do sukcesu, okupiony wysiłkiem, który w końcu
przynosi jednak realne korzyści, staje się zachętą i szansą na przyjęcie przez
młodych takiego właśnie stylu życia. Członkowie subkultury Dinks są bardzo
świadomi własnych wyborów i czerpią pełną satysfakcję z życia, nazywając siebie childfree, pokazują innym możliwe drogi własnego rozwoju. Ich postawa
może stanowić zły przykład dla młodych i zagrożenie, gdyż przez styl życia jaki
reprezentują pokazują brak odpowiedzialności za innych, brak chęci tworzenia
23
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P. Bratkowski, Stary hipis patrzy na ludzi sukcesu, „Magazyn Gazety”, 13-14 listopada 1998, s. 14.
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głębszych więzi z innymi i egoistyczne dążenie do zaspokajania własnych potrzeb, głównie materialnych.
Z kolei kontrkultura hippisowska i jej ideologia silnie funkcjonuje w dzisiejszym świecie, choć z racji realiów postulaty te nieco ewoluowały. Hippisowskie
wzorce widoczne są na przykład w modzie, muzyce, ale przede wszystkim w ruchach pacyfistycznych, antymilitarystycznych, głównie zaś w ruchach ekologicznych
i genderowych w kwestii wolności jednostki i równości. W tym aspekcie echa hippisowskiej kontrkultury widoczne są także w chęci upowszechniana idei związków
partnerskich czy chęci tworzenia tak zwanych rodzin alternatywnych, inspirowaniu
się wschodnią filozofią, religią i medycyną, co przekłada się na przyjmowane przez
dane osoby wartości oraz na to, jak pojmują one rodzinę i w jaki sposób ją kształtują27. Choć współcześnie trudno dopatrywać się we współczesnym świecie postaw
typowych dla kontrkultury hippisowskiej, takich, jak te w latach 60-tych w USA,
obecnie wiele osób utożsamiając się z tymi ideałami i przenosząc je w dzisiejsze
realia, tworzy własny, neohippisowski styl życia.
Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy charakterystyki subkultury Dinks, szerzej także
ruchu yuppies, w którego założeniach mieszczą się wartości uznawane przez
subkulturę Dinks i przedstawieniu pokrótce założeń i dziedzictwa ruchu hippisowskiego w obecnych czasach. Obraz tych subkultur skonfrontowany został z
ogólnie przyjętym pojęciem rodziny i odniesieniem ich założeń do jej struktury i
przedstawieniu ewentualnych zagrożeń płynących w stosunku do rodziny ze
strony utożsamienia się z tymi ruchami społecznymi.
Summary
The Dinks subculture and the legacy of the hippies
This article is a description of the Dinks subculture, a wider yuppies
movement, whose assumptions are the values recognized by subculture Dinks
and a brief presentation of the assumptions and heritage hippie movement at the
present time. The picture of these subcultures was confronted with the generally
accepted concept of the family and the relation of the assumptions for its structure and presentation of the possible risks arising in relation to the family from
the identification with these social movements.

27
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Edyta Cyran (KUL)
Bezradna samotność
Wprowadzenie
W dzisiejszym świecie większość ludzi staje przed dylematem „być czy
mieć?”. Jest to zasadnicze pytanie XXI wieku. Dokonujące się zmiany zarówno
społeczne, polityczne jak i gospodarcze prowadzą do wzrostu anonimowości w
relacjach międzyludzkich. Kontakty interpersonalne są coraz bardziej powierzchowne i pozorne. Ludzie nie dzielą się swoimi radościami i problemami z innymi. Zamykają się w swoich czterech ścianach. Syndrom poczucia osamotnienia dotyczy w coraz większym stopniu rodziny, która jako naturalne środowisko
wychowawcze powinna stanowić wspólnotę intelektualną, emocjonalną i kulturową. Rodzina powinna zaspokajać w szczególności potrzeby miłości, przynależności i bezpieczeństwa. Jednak często dochodzi do zachwiania tego systemu i
do deprywacji potrzeb jej członków.
Dorośli koncentrując się na zdobywaniu środków materialnych, prowadzą
do kryzysu relacji wszystkich członków rodziny. Skutki tych działań najdotkliwiej przeżywają dzieci, które nie mając większego wyboru, zostają skazane na
samotność. Stają się sierotami społecznymi. Rodzice zapominają o zaspokojeniu
więzi emocjonalnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i
rozwoju społecznego ich dziecka.
1. Eurosieroctwo – próba zdefiniowania zjawiska
W potocznym i naukowym rozumieniu sieroctwo można podzielić na dwa
rodzaje: naturalne i społeczne. Sieroctwo naturalne jest terminem prostym do
zdefiniowania, gdyż jest to stan, w którym obydwoje rodzice dziecka nie żyją. W
zakresie tego pojecie mieści się także pojęcie półsieroctwo, które występuje w
sytuacji, kiedy jeden z rodziców zmarł1. Drugi rodzaj sieroctwa jest problemem
bardziej złożonym i trudniejszym do zdefiniowania. Sieroctwo społeczne to zjawisko wieloaspektowe i niejednoznaczne. Sierotą społeczną jest dziecko, którego
rodzice żyją, ale nie sprawują nad nim opieki z powodu pozbawienia jej w stopniu częściowym bądź całkowitym. Przyczyny tego mogą być bardzo zróżnicowane, na przykład: rozpad rodziny z powodu konfliktu współmałżonków, różnego rodzaju patologie społeczne, uzależnienia, takie jak alkoholizm, narkomania,
lekomania bądź też liczne choroby w rodzinie, często długotrwałe z kosztownym
leczeniem. W takiej sytuacji potomek zostaje umieszczony w placówce socjalizacyjnej, rodzinnym domu dziecka bądź w rodzinie zastępczej 2.
1
2

A. Szymborska, Sieroctwo społeczne, Warszawa 1969, s. 13.
Tamże.
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Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polacy zaczęli
masowo opuszczać swoje obecne miejsce zamieszkania w celu podejmowania
pracy zarobkowej poza granicami swojego kraju, była to tak zwana emigracja
zarobkowa. W ten sposób powstał jeden z wymiarów sieroctwa społecznego,
jakim jest osierocenie emigracyjne, spotykane także pod nazwą eurosieroctwo.
Czynnikami dominującymi przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe należał brak
miejsc pracy w kraju i stosunkowo niskie wynagrodzenie.
Emigracja ogranicza się przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej.
W szczególności jest to Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia czy też Włochy. Niewielki procent emigrantów wybiera kraje europejskie znajdujące się poza Unią
Europejską. Największym poparciem cieszy się Norwegia3. Zjawisko to jest z
dnia na dzień coraz bardziej niepokojące, ponieważ wyjeżdża coraz większa
liczba osób. Wymaga to interwencji, gdyż zjawisko eurosieroctwa swoim zasięgiem obejmuje coraz szerszą populację. Często całe rodziny opuszczają swój
rodzinny kraj i na stałe zamieszkują na terenach innych krajów. W licznych
przypadkach mamy do czynienia z osobami bardzo dobrze wykształconymi, które liczą ze znajdą tam lepsza pracę. Ludzie w pogoni za pieniędzmi gubią podstawowe wartości, które zostały im przekazane w dzieciństwie.
W ostatnich latach w literaturze przedmiotu coraz częściej analizowane
jest zjawisko eurosieroctwa. Termin ten jest definiowany, jako brak sprawowania
opieki nad niepełnoletnim dzieckiem przez jedno lub obydwoje rodziców, którzy
wyjechali za granicę w celu możliwości podjęcia pracy4.
Inne wytłumaczenie terminu eurosieroctwo można znaleźć w „Biuletynie
Informacyjnym” Rzecznika Praw Dziecka, w którym istnieje następujący zapis:
„Mianem eurosieroctwa psychologowie określają zjawisko pozostawiania w
kraju dzieci przez rodziców wyjeżdżających za granicę (...) dzieci pozbawione
stałego kontaktu nawet z jednym z rodziców, czują się jak sieroty”5.
W zagadnieniu tym można wyróżnić trzy stopnie, w zależności od tego, na
jakiej znajduje się fazie. Pierwszym jest stopień najniższy, który występuje
wtedy, kiedy obydwoje rodzice wykazują pewne zainteresowanie dzieckiem,
chcą znać jego los, nie są do końca obojętni. Często dzwonią do domu, by móc
uzyskać informacje o sytuacji potomka, martwią się o jego przyszłość. Pomimo
dzielącej ich odległości nie chcą stracić ze sobą kontaktu. Kolejny stopień tzw.
średni, mamy z nim do czynienia w sytuacji, kiedy jeden z rodziców rzadko
odwiedza dziecko, ukazuje drobne zainteresowanie jego losem. Są to odwiedziny
nieregularne i bardzo sporadyczne. Wizyty takie są często traktowane, jako
przymus, a nie osobistą potrzebę. Ostatni stopień najwyższy - występuje wtedy,
kiedy dziecko zostaje całkowicie opuszczone przez obydwoje rodziców, nie ma
3

B. Walczak, Migracje poakcesyjne z perspektywy ucznia, Warszawa 2008, s. 4.
I. Niewiadomska, Zasoby adaptacyjne euro sierot. [w:] M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.) Skazani na wykluczenie!?, Lublin 2010, s. 165.
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żadnego kontaktu z nimi, a jego los oddany jest w obce ręce. Rodzice nie czują
wewnętrznej potrzeby kontaktowania się z dzieckiem, ich zachowanie nie
ukazuje oznak zmartwienia. Ten stopień powoduje największe spustoszenie w
psychice młodego człowieka6.
Motywy wyjazdów ludzi za granicę są różne. Można wyróżnić trzy podstawowe grupy powodów opuszczania kraju. Pierwsza z nich to grupa motywów
rodzinnych, kolejna obejmuje swoim zasięgiem motywy zawodowe, a ostatnia
zarobkowe.
W Polsce głównym motywem opuszczania kraju jest ostatnia z wyżej
wymienionych grup. Powodem jest ciężka sytuacja finansowa rodziny, z
trudnością możliwość łączenia koniec z końcem, brak środków do życia lub chęć
podniesienia statusu materialnego lub umożliwienie dzieciom lepszego startu
życiowego. Takie zachowanie w konsekwencji doprowadza do deprywacji
potrzeb członków danej rodziny. Dana sytuacja zamiast się poprawiać, jeszcze
bardziej się pogarsza. Wyjazd rodziców za granicę stanowi poważne zagrożenie
dla trwałości rodziny oraz prawidłowego rozwoju dzieci. Negatywne
konsekwencje wyjazdów rodziców dla dzieci przybierają na wadze i stanowią
pilne wyzwanie do interdyscyplinarnych działań zabezpieczających losy rodziny,
a w szczególności jej nieletnich członków. W ostatnim czasie wyraźnie
zwiększyła się liczba dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w celach
zarobkowych. Z odpowiednich statystyk wynika, że większość interwencji
związanych z wykroczeniami nieletnich dotyczy coraz częściej nieletnich
pozostawionych bez opieki. Najczęściej w zastępstwie nieobecnych rodziców
dziećmi zajmują się dziadkowie, rzadziej - krewni lub sąsiedzi. Zdarza się
również pozostawianie dzieci samym sobie oraz wystawianie ich na ryzyko samo
wychowywania7.
Z badania zrealizowanego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przez
Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium w Warszawie wynika,
że dziećmi pozostawionymi przez rodziców najczęściej zajmują się dziadkowie,
co stanowi 46% badanej populacji. Zdarzają się jednak i takie przypadki, że
niepełnoletnie dzieci zajmują się sobą nawzajem, takie przypadki stanowią 2%
badanych. Badania pokazują także, że tylko 55% eurosierot wyciągnęło rękę po
wsparcie do wychowawcy. Niestety, w wielu przypadkach nauczyciele,
wychowawcy i opiekunowie nie potrafią pomóc. Długofalowe konsekwencje
zostawienia dzieci z powodu wyjazdu „za chlebem” są bowiem równie
dramatyczne, jak każdego innego porzucenia, dlatego nie chodzi tu tylko o
działania doraźne8.
6
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2. Poczucie osamotnienia dziecka i jego symptomy
Oczywistą sprawą jest to, iż dziecko, które nie jest obdarzone przez rodziców prawdziwą miłością czuje się w pewnym stopniu osamotnione, niekochane i
źle rozumiane. Dzieci stanowią grupę, która najdotkliwiej przeżywa okres rozłąki
z rodzicami. Są bezsilne w sytuacji, w jakiej się znalazły, nie mogą wpłynąć na
decyzje, które są podejmowane przez rodziców. Są zbyt młode, by móc zrozumieć sytuację, w jakiej się znalazły. Każdy przypadek rozłączenia rodziny, jest
dla dziecka trudny, nawet gdy dotyczy to wyjazdu jednego z rodziców. W konsekwencji dzieci stają się samotne, chociaż żyją wśród ludzi formalnie dla nich
najbliższych.
Alicja Szymborska wymienia trzy rodzaje uczuć, jakie towarzyszą dzieciom osieroconym przez rodziców: dzieci opuszczone posiadają ubogą wiedzę o
własnej historii życia, bądź takiej wiedzy nie posiadają wcale. W związku z
czym, są zagubione i niepewne; dzieci opuszczone uważają, że nie ma nikogo,
kto stanowiłby dla nich rzeczywiste, stałe oparcie, zarówno moralne, jak też i
emocjonalne. Są zagubione. Nie czują kontroli rodzicielskiej; dzieci opuszczone
czują, że „do nikogo nie należą naprawdę” i „nikogo naprawdę nie posiadają”.
Czują się osamotnione i niepotrzebne9.
Istotny jest fakt, iż eurosieroty należą do specyficznej grupy społecznej,
która z powodu fizycznej nieobecności jednego lub obydwojga rodziców, może
doświadczać licznych problemów z tym związanych. Miedzy innymi zaburzone
zostają procesy przystosowawcze, co w konsekwencji prowadzi do zepchnięcia
tych dzieci na margines społeczny10. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Stanowi dla potomka grupę pierwotną. Jest naturalnym środowiskiem, z
jakim styka się młody człowiek, w związku z czym stanowi grupę o specyficznej
sile oddziaływania. Dziecko nabywa w tym środowisku wiele umiejętności,
zdolności i nawyków, które może wykorzystać w przyszłości. Najważniejsza jest
nauka współżycia z innymi ludźmi oraz umiejętność nawiązywania pozytywnych
relacji z drugim człowiekiem, gdyż stanowi ona fundament dla społeczeństwa.
Zdaniem Mirosławy Gawęckiej „poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie jest subiektywnym stanem psychicznym powstałym na skutek deprywacji
emocjonalnej w relacji psychospołecznej między rodzicami a dzieckiem w rodzinie naturalnej”11. Poczucie osamotnienia wywołuje u dziecka poczucie dyskomfortu psychicznego, które objawia się określonymi symptomami.
Dziecku dla prawidłowego rozwoju potrzebne są nie tylko odpowiednie
warunki materialne, ale przede wszystkim czynna i życzliwa obecność obojga
kochających się rodziców. Separacja dziecka od jednego lub obydwojga rodziców prowadzi do zaburzenia bądź rozbicia fundamentalnej relacji: dziecko9

A. Szymborska, dz. cyt., s. 113.
I. Niewiadomska, dz. cyt., s. 165.
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rodzic-świat. Dziecko w takiej sytuacji traci poczucie bezpieczeństwa, czuje się
niepotrzebne i niekochane, w związku z czym przeżywa silne osamotnienie12.
Dzieci dotknięte we wczesnych latach osamotnieniem cechuje osłabienie zdolności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, trudności w rozumieniu
siebie i innych ludzi, brak koncentracji uwagi, brak inicjatywy i inwencji twórczej, słaba wyobraźnia13.
Wiek, w jakiem osoby zostają osamotnione ma wpływ na skutki zachowań. Im wcześniej dziecko zostaje bez opieki, tym zmiany są bardziej trwałe i
nieodwracalne14. Każde dziecko, które doznaje poczucia sieroctwa, przeżywa
fakt odtrącenia emocjonalnego przez rodziców. W niektórych przypadkach są to
dzieci, które wychowuje babcia bądź opiekunka, jednak nie da się zastąpić tej
luki nikim innym. Dzieciom tym brakuje miłości i opieki rodziców15.
Osamotnienie to subiektywne doświadczenie młodego człowieka. Jest to
zjawisko wielowymiarowe. Pojawia się na skutek niezgodności pomiędzy istniejącymi relacjami interpersonalnymi a oczekiwaniami dotyczącymi tych relacji 16.
Zarówno pedagogowie oraz psychologowie jak i psychiatrzy są zgodni, co
do diagnozy, że rozłączenie dziecka od rodziców wpływa niekorzystnie na ich
rozwój. Dzieci te mają często zaburzenia psychiczne, często także fizyczne, w
szczególności dochodzi do deformacji osobowości. Przeważnie zaburzenia te są
nieodwracalne, zostawiają znamię na całe życie. Jednym z najczęstszych zaburzeń jest tzw. „choroba sieroca”. Osoby cierpiące na tę chorobę nie potrafią nikogo kochać ani odbierać od innych osób uczucia. Dzieci na zewnątrz są obojętne
uczuciowo, jednak w środku brakuje im bliskości i akceptacji. Brakuje im zdolności do odbierania uczuć, nie potrafią pokochać17.
Skutki osamotnienia, jakie przeżywają eurosieroty są różne. Do najczęstszych zaburzeń można zaliczyć:
- objawy somatyczne – do tej grupy zaburzeń można zaliczyć moczenie
się w nocy, a także otyłość spowodowaną przejadaniem się lub głodzenie się;
- symptomy psychiczne – w szczególności takie zaburzenia jak depresja,
jąkanie czy trudności z ustaleniem własnej tożsamości;
- oznaki emocjonalne – zaliczamy do nich powierzchowność w uczuciach,
wyraźną chwiejność oraz oziębłość uczuciową18.
W zachowaniach eurosierot występuje agresja w stosunku do drugiego
człowieka, bądź samoagresja (np. samookaleczanie), liczne próby samobójcze,
używanie substancji psychoaktywnych lub innego rodzaju używek, by chociaż na
12

B. Lachowska, Samotne macierzyństwo [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza macierzyństwa, Lublin 1999, s. 285.
13
A. Szymborska, dz. cyt., s. 45.
14
I. Niewiadomska, dz. cyt., s. 168.
15
A. Szymborska, dz. cyt., 15-16.
16
I. Niewiadomska, dz. cyt., s. 166.
17
A. Szymborska, dz. cyt., s. 45.
18
I. Niewiadomska, dz. cyt. s. 168.
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chwilę móc uciec i zapomnieć o problemach, jakie posiada. Relacje społeczne
nacechowane są egocentryzmem i brakiem życzliwości19.
Inną klasyfikację przejawów osamotnienia dziecka w rodzinie wyróżnia
Janina Maciaszkowa. Jej zdaniem są to:
- nieprawidłowości życia emocjonalnego, polegające na wystąpieniu
zahamowań utrudniających nawiązywanie i utrzymywanie przez dziecko więzi
emocjonalnych;
- zaburzenia nerwicowe i charakterologiczne;
- systematycznie utrzymujące się trudności w przystosowaniu do
wymagań;
- zakłócenia w środowisku szkolnym, do których zaliczamy miedzy
innymi niepowodzenia szkolne, złe postępy w nauce;
- systematyczne wagary, ucieczki z domu, włóczęgostwo;
- przebywanie w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów, pice
alkoholu, palenie papierosów, zachowania agresywne, używanie środków
psychoaktywnych, dokonywanie czynów karalnych, prostytucja20.
Błędy wychowawcze, zakłócenia lub całkowity brak opieki rodziców nad
dziećmi wywołują negatywny wpływ na przebieg procesu społecznej adaptacji
oraz prowadzą do zaburzenia rozwoju właściwych postaw zarówno moralnych,
jak i społecznych. Istotny jest rodzaj i stopień więzi uczuciowej, a także kontakt
emocjonalny pomiędzy wszystkimi członkami rodziny21. W sytuacji, kiedy dochodzi do zerwania tych więzi u dziecka pojawiają się takie cechy jak: poczucie
odtrącenia emocjonalnego; poczucie osamotnienia; zaburzenie społecznego motywu miłości i przywiązania; atrofia psychiczna; choroba sieroca; lęk separacyjny; autoalienacja; sieroctwo.
Pewne braki i deprywacja doprowadzają młodego człowieka do
ograniczenia aktywności lub jej zaniechania. Poczucie osamotnienia w rodzinie
stanowi bezpośrednią przyczynę poczucia małowartościowości, niższości, co
powoduje zahamowanie wewnętrzne, kompleksy o własnej osobie, negatywne
zachowania. Dziecko, które nie jest obdarzone miłością czuje się źle zrozumiane,
niepotrzebne, zepchnięte na margines, samotne wśród ludzi formalnie mu
najbliższych. Świadomość ta prowadzi do braku równowagi emocjonalnej.
Dziecko wychowywane w takiej atmosferze nie czuje się kochane, potrzebne i
szczęśliwe22.
Innymi skutkami nieobecności rodziców w życiu dziecka, czy nastolatka
są nieposłuszeństwo, odmowa współpracy, przejawy „syndromu utraty
autorytetu”, brak szacunku zdania i wymagań dorosłych, zyskiwanie złudnego
poczucia niezależności od tych, którzy zawiedli ich zaufanie. Jednocześnie
19

Tamże.
M. Gawęcka, dz. cyt., s. 15.
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narażanie się na wpływ różnych subkultur młodzieżowych, ryzykowanie
konfliktów z prawem, przedwczesną inicjacją seksualną, eksperymentowaniem z
narkotykami i alkoholem23.
Badania dotyczące konsekwencji migracji ukazują ich zróżnicowane ujęcia i
skutki, zwłaszcza w kontekście rodziny. Prezentowane wyniki badań można ująć
dwutorowo. Pierwszy tor dotyczy spostrzeżeń, wyników badań, które ukazują głównie
negatywne konsekwencje transnarodowe rodzicielstwa i partnerstwa (rozpad rodzin,
osamotnienie lub brak wystarczającej opieki nad dziećmi). Ponadto w pracach
dotyczących „globalnych łańcuchów opieki „wyraźnie zwraca się uwagę na
przesunięcie „opieki” z ubogich krajów do bogatych oraz emocjonalne ubożenie
społeczności (poprzez niezaspokojone potrzeby w tej sferze), w wyniku czego
pierwszymi ofiarami staja się pozostawione bez odpowiedniej opieki dzieci. W
analizach dotyczących rodzinnych konsekwencji migracji dominuje jednak ujecie
drugie (tor drugi), w ramach którego przestrzega się przed stygmatyzowaniem rodzin
transnarodowych, zwłaszcza tych, w których migrują matki. Na rodziny
doświadczające migracji zaczęto spoglądać według nowych kryteriów; dostrzegać
zmiany zachodzące w rodzinach, które organizowały życie wraz z „nieobecnym”
rodzicem24.
Allen Rokach ukazuje model osamotnienia, w którym wyodrębnia cztery
wymiary. Zalicza do nich alienację wewnętrzną, izolację interpersonalną, poczucie umierania oraz reakcje przygnębienia. Poniżej pokrótce każda z tych grup
zostanie scharakteryzowana.
Pierwszy z wymiarów to alienacja wewnętrzna. Osoba przeżywająca ten
stan ma uczucie wewnętrznej pustki i zagubienie poczucia własnego „ja”. Towarzyszy jej uczucie nicości i niebytu. Ma wrażenie, że jest kimś innymi, traci poczucie tożsamości. Dochodzi do izolacji od otoczenia społecznego, nie utożsamianie się z nikim25. Ten wymiar jest charakterystyczny w sytuacji zamieszkania
w większym mieście, lub kiedy dochodzi do migracji zarobkowej.
Kolejny wymiar to izolacja interpersonalna. Z powodu alienacji społecznej dochodzi do osłabienia relacji z osobami ze środowiska rodzinnego, rówieśniczego i społecznego. Wymiar ten jest skutkiem braku bliskości w relacjach, a
także przez wyobcowanie społeczne. Jednostka taka nie ma osoby, z którą mogłaby porozmawiać, czuje się niepotrzebna w grupie. Osoba taka nie potrafi znaleźć wspólnego języka z innymi członkami społeczności. Kontakt ten jest ograniczony26.

23

M. Turcza, Czy mamy szanse na normalne życie? [w:] „Style i charaktery”, 2009,
Nr 1(8), s. 55.
24
W. Danielewicz, „Jestem tu, ale tam” – Transnarodowe ujęcie zjawiska migracji w
rodzinie, [w:] W. Danielewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki
społecznej, Warszawa 2009, s. 228-229.
25
I. Niewiadomska, dz. cyt., s. 166.
26
Tamże, s. 166-167.
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Poczucie umierania to trzeci wymiar. Jest to trzeci wymiar w modelu
osamotnienia, który jest związany z cierpieniem. Jest to nierozłączne uczucie
towarzyszące osamotnieniu. Osoba jest bezradna wobec sytuacji, w jakiej się
znalazła, ma poczucie dezintegracji. Próbuje za wszelką cenę zaprzeczyć temu
stanowi, jednak nie jest w stanie tego naprawić27.
Ostatni wymiar to reakcje przygnębienia. Jest to końcowy krok w modelu
osamotnienia. Występują tutaj silne reakcje fizjologiczne, takie jak ból głowy czy
żołądka. Czasami mamy także do czynienia ze zmęczeniem lub stanami depresyjnymi. Towarzyszące stany lękowe, płacz, opuszczone ramiona, trudności w
koncentracji uwagi to pozostałe objawy, jakie towarzyszą osobie. Brak kontaktu
z innymi ludźmi, odtrącanie innych. Bierność społeczna. Brak akceptacji samego
siebie, porównywanie siebie z innymi, niskie poczucie wartości na temat siebie28.
Są to wymiary, które mogę występować osobno, lub łączyć się i tworzyć
całość. Wszystko zależy od człowieka, od jego indywidualności i przeżywanych
doświadczeń.
Niewątpliwie osamotnienie wpływa na obraz siebie. Człowiek pozostając
sam, nie mając obok siebie żadnych przyjaciół ma pejoratywny obraz samego
siebie, z dnia na dzień czuje się coraz mniej potrzebny. W konsekwencji wycofuje się z relacji z innymi, w innych sytuacjach odrzuca tych, którzy próbują z nią
porozmawiać29. Osierocone dzieci często wykazują aspołeczne zachowania, takie
jak: wagarowanie, zaniedbywanie obowiązku szkolnego, brak osiągnięć szkolnych, niechęć do wysiłku, brak wiary we własne możliwości. Jest to spowodowane niską samooceną. Młode osoby nie wierzą w osiąganie osobistych celów.
Jest to spowodowane zaburzonym poczuciem zrozumiałości, zaradności i sensowności30. To, co dziecko przeżywa od dzieciństwa, przez okres adolescencji aż
do okresu dojrzałości wpływa na jego całe życie.
Podsumowanie
Im silniejsze więzi w rodzinie pomiędzy rodzicami, a dzieckiem tym
poprawniej zachodzi proces adaptacji społecznej. Jeżeli rodzice są oschli i nie
ukazują reakcji na potrzeby dziecka, jeżeli opuszczają dziecko i nie interesują się
jego losem, wtedy dziecko zaczyna odczuwać, że nie może polegać na rodzicach,
a tym samym na innych ludziach. W świadomości dziecka powstaje obraz świata
jako miejsca, w którym nie może czuć się bezpiecznie. Staje się lękliwe i
bojaźliwe. Ogranicza swoje kontakty z innymi ludźmi, często wycofuje się z
życia społecznego. Rozwija się w dziecko poczucie osamotnienia. Uważa, że
zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, cieplej i osobistej relacji, jaką dziecko
odczuwa w stosunku do rodziców jest podstawą, na której rozwija się poczucie
27
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sympatii w stosunku do samego siebie, a także do innych ludzi. To z kolei
prowadzi do prawidłowej adaptacji społecznej, do zawierania nowych kontaktów
społecznych, do prawidłowego rozwoju, stanowi fundament uczenia się
współżycia społecznego. Dziecko doświadczając, że jego potrzeby są w pełni
zaspokajane, a jego prawa respektowane, uczy się jednocześnie wzajemności w
kontaktach z innymi ludźmi. Ma to istotny wpływ na opanowanie przez dziecko
sztuki obcowania z innymi31.
Rodzina, która decyduje się na rozłąkę, często nie zdaje sobie sprawy z
konsekwencji, jakie niesie ta decyzja. Migracja prowadzi do rozluźnienia się
więzi miedzy członkami rodziny, do zaburzenia poczucie bezpieczeństwa,
frustracji, licznych kłótni i często błahych powodów nieporozumień. Dochodzi
do zmiany wartości, norm i zasad, często na gorsze. Powoduje, że pojawia się
poczucie samotności i cierpienia w rodzinie. Wyjazd zmienia kształt rodziny –
często na zawsze. W różnych momentach życia, a także pod wpływem różnych
sytuacji, z którymi styka się dziecko następuje uświadomienie sobie
przygaszonej czy stłumionej potrzeby rodzinnej przynależności. Od dalszych
losów dziecka, czyli od tego, czy potrzeba ta zostanie w prawidłowy sposób
zaspokojona zależy w poważnym stopniu jego dalszy rozwój emocjonalny i
stosunek do innych ludzi.
Streszczenie
Temat artykułu to: „Bezradna samotność”. W pierwszej części autor
podjął próbę zdefiniowania zjawiska, jakim jest sieroctwo emigracyjne.
Przedstawił kilka istotnych definicji oraz ukazał motywy wyjazdów ludzi
zagranicę, a także ukazał, co jest główną przyczyną zagranicznych wyjazdów
Polaków. W następnej części artykułu, autor przedstawił ten problem z pozycji
dziecka. Ukazał problem poczucie osamotnienia dziecka i jego symptomy.
Summary
Subject article is: "Helpless loneliness" In the first part the author attempts
to define the phenomenon that is bereavement Immigration. He presented some
important definitions and motives appeared trips people abroad, as well as what
appeared to be the main cause of Poles traveling abroad. In the next part of this
article, the author presents the problem of baby items. Issue appeared loneliness
child and his symptoms.
Bibliografia:
Danielewicz W., „Jestem tu, ale tam” – Transnarodowe ujęcie zjawiska
migracji w rodzinie. [w:] Danielewicz W. (red.). Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej. Warszawa 2009, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, s. 221-234.
31

G. Klimowicz, Przeciwko bezradnej samotności, Warszawa 1988, s. 72.

949

Gawęcka M., Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej. Toruń 2004.
Klimowicz G., Przeciwko bezradnej samotności. Warszawa 1988, „Nasza
Księgarnia”.
Kozak S. Kilka uwag o zjawisku sieroctwa emigracyjnego. „Problemy
Rodziny”. R. 1991, nr 3.
Lachowska B., Samotne macierzyństwo. [w:] Kornas-Biela D. (red.). Oblicza macierzyństwa. Lublin 1991, RW KUL, s. 281-288.
Niewiadomska I., Zasoby adaptacyjne euro sierot. [w:] Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.). Skazani na wykluczenie!?. Lublin 2000, RW KUL, s. 165-201.
Szymborska A., Sieroctwo społeczne. Warszawa 1969.
Turcza M., Czy mamy szanse na normalne życie? Style i charaktery. Nr
2009 nr 1(8).
Walczak B., Migracje poakcesyjne z perspektywy ucznia. Warszawa
2008, Pedagogium.
„Biuletyn Informacyjny” Rzecznika Praw Dziecka. (2008). Informacje dla
rodziców podejmujących pracę za granicą. Warszawa. Nr 1-2.
Netografia:
http://www.brpd.gov.pl//eurosieroctwo/Dr_Irena_Kowalska.pdf , data dostępu: 07.11.2013 r.
http://www.magazynfamilia.pl/artykuly/Polskie_eurosieroty,679,117.html,
data dostępu: 07.11.2013 r.

950

Stanisław Białek (KU)
Rola, funkcje i zadania współczesnej pieczy zastępczej w Polsce
Wprowadzenie
Olbrzymie znaczenie w życiu człowieka odgrywa wychowanie. Kto jest w
pełni tego świadomy wie, że jest to sprawa najistotniejsza w życiu ludzkim, choć
jest to zarazem zadanie bardzo trudne do zrealizowania, wymaga bowiem bardzo
wiele świadomego wysiłku i odpowiedzialnego, długofalowego poświęcenia
wychowawców. W sposób szczególny, uznając wolność wychowawczą i wielość
sposobów jego sprawowania, przypomina nam o nim Deklaracja o Wychowaniu
Chrześcijańskim. Podkreśla bowiem ona już na samym początku, że wszyscy
ludzie jakiejkolwiek rasy, stanu i wieku mają jako cieszący się godnością osoby
nienaruszalne prawo do wychowania, odpowiadającego ich własnemu celowi,
dostosowanego do właściwości wrodzonych, różnicy płci, kultury i ojczystych
tradycji, a równocześnie nastawionego na braterskie z innymi narodami współżycie dla wspierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi. Prawdziwe zaś wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w
których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział1. Nieodzowna w tym rola
rodziny i rodziców dziecka (matki i ojca), dlatego podkreśla się zarazem, że to
rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do
wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych
jego wychowawców. To zadanie wychowawcze jest przy tym tak wielkiej wagi,
że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Zatem obowiązek wychowania ciążący w pierwszym rzędzie na rodzinie, potrzebuje pomocy całej
społeczności. Oprócz więc praw rodziców i tych, którym oni powierzają część
zadania wychowawczego, pewne obowiązki i prawa przysługują państwu, ponieważ do niego należy organizowanie tego, czego wymaga wspólne dobro doczesne. Do jego zadań należy popieranie różnymi sposobami wychowania młodzieży, a mianowicie: ochrona obowiązków i praw rodziców oraz innych, którzy
mają udział w wychowaniu i dopomaganie im, przejmowanie wedle zasady pomocniczości wychowania w wypadku braku inicjatywy ze strony rodziców i
innych społeczności, lecz z uwzględnieniem życzeń rodziców, ponadto zakładanie własnych szkół i instytutów, w miarę jak dobro wspólne tego wymaga 2.
Należy przypomnieć przy tym, iż od najdawniejszych czasów to właśnie
rodzina stanowi w życiu dziecka pierwsze a zarazem najlepsze bo naturalne środowisko wychowawcze, w jakim może żyć i rozwijać się człowiek. W tym sensie
1
2
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jest ona czymś tak oczywistym, że trudno w ogóle wyobrazić sobie bez niej życie
ludzkie. Chociażby z tego powodu mówi się do dziś, że jest ona instytucją wychowawczą bardzo trudną do zastąpienia. Jednakże jest wiele przypadków, kiedy
powinna być zastępowana. Są też i takie sytuacje, kiedy musi być zastępowana.
Słusznie jest bowiem postrzegana, jako podstawowa forma opieki nad dzieckiem
od jego urodzenia, aż do uzyskania przez nie samodzielności, a często nawet i
dłużej. To też tam gdzie jej brakuje względem dziecka, bądź jest dysfunkcjonalna, próbuje się ją zastąpić. Jest to tak ważne, albowiem to właśnie w niej dziecko
zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania powszechnie obowiązujących nie tylko w rodzinie, ale i
w społeczeństwie, poznaje różnorodne wzorce, a także sposoby postępowania w
wielu różnych formach działalności życia osobowego, grupowego (w sensie rodzinnym, ale i szerszej społeczności), w której funkcjonuje każdego dnia. Młody
człowiek od samego początku swojego życia rozwija w niej w sposób szczególny
własną indywidualność osobową, uczy się również współpracy w rodzinie pomiędzy jej członkami, także uczy się współpracy w różnych szerszych grupach
społecznych, w które jest wprowadzany przez rodziców od najmłodszych lat
życia. Na szczególną uwagę podkreślenia w tym miejscu zasługuje nieodzowna
rola rodziców w kwestiach wychowania. To właśnie oni są pierwszymi, a zarazem najważniejszymi opiekunami i wychowawcami, stąd ich tak ogromny
wpływ na późniejsze zachowanie dziecka i jego funkcjonowanie w społeczeństwie dorosłych, do których pragnie się je przygotować. I chociaż uznaje się, że
rodzina jest małą grupą społeczną składającą się głównie z rodziców (ojca i matki) stanowiących małżeństwo oraz dzieci z tego małżeństwa to doniosłość jej roli
i zadań, które pełni mówi o niej, jako najważniejszej komórce czy instytucji życia społecznego. Podkreśla się zarazem przy tym, iż ma ona w swoim działaniu
wychowawczym swój indywidualny, w pełni swoisty dla siebie styl, sposób życia wewnątrzrodzinnego, sposób wyrażania uczuć, własnych wyobrażeń, przekonań, dążeń, okazywanie sobie wzajemnego zrozumienia i stosunku do innych
osób z zewnątrz. Ma ona ponadto poczucie swej odrębności, ma własne zadania i
cele życiowe, układ stałych międzyosobowych stosunków, a przede wszystkim w
pełni naturalnie określoną strukturę. Rodzina stanowi bowiem naturalne środowisko wychowawcze, gdzie oddziaływania na dziecko dokonują się w normalnych
warunkach życiowych, dosadniej mówiąc w różnorodnych sytuacjach codziennego życia i funkcjonowania na wszystkich płaszczyznach jego rozwoju. Jest
zatem jedną z najważniejszych grup pierwotnych, dla wielu świadomie najważniejszą. Należy podkreślić również, że prawidłowo ukształtowana rodzina jest i
powinna być dla człowieka tzw. grupą odniesienia, z którą od samego początku
w pełni świadomie i mocno identyfikuje się on z nią, jako jej członek, współtworzy i przyjmuje wyznawane w niej poglądy, postawy, obyczaje, wzory zachowania i postępowania w życiu codziennym. W takim rozumieniu wywiera ona zatem bardzo istotny wpływ na to, jak człowiek w niej funkcjonuje oraz na to, jakie
są i będą w przyszłości jego zachowania wobec społeczeństwa.
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Aby dobrze sprawować swoją rolę rodzina w swoich wszelkich zamierzeniach w wychowaniu winna spełniać określone funkcje, stanowiące łącznie jednolitą, złożoną i nierozerwalną całość. Funkcje przypisane rodzinie, powierzone
jej z natury swej do pełnienia „są to cele, do których zmierza życie i działalność
rodziny oraz zadania, jakie pełni na rzecz swoich członków, zaspokajając ich
potrzeby, ale też i potrzeby społeczeństwa oczekującego od rodziny dobrze przygotowanych i bezkonfliktowo włączających się w życie społeczne obywateli.
Funkcja oznacza zatem działalność skierowaną na określony cel, kontynuowaną
w ramach danej struktury społecznej bądź dla podtrzymania danej społeczności
w jej stanie normalnym”3.
W ujęciu ogólnym funkcji rodziny trzeba zaznaczyć, iż istnieje wiele klasyfikacji funkcji rodziny, które z pewnością ewoluowały na przestrzeni wieków.
Współcześnie ogólnie można je ująć, wskazując iż są to:
• funkcje biopsychiczne (seksualna, prokreacyjna),
• funkcje ekonomiczne (materialno – ekonomiczna, opiekuńczo – zabezpieczająca),
• funkcje społeczno – wyznaczające (stratyfikacyjna, legalizacyjno – kontrolna),
• funkcje socjopsychologiczne (socjalizacyjno – wychowawcza, kulturalna, religijna, rekreacyjno – towarzyska, emocjonalno – ekspresyjna)4.
Nie sposób pominąć samej ogólnej funkcji wychowawczej rodziny, rodziców względem dziecka. Urzeczywistnia się ona w sposób szczególny poprzez:
• zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych
dziecka (zwłaszcza potrzeb bezpieczeństwa, miłości, przynależności, uznania),
• dostarczanie pożądanych społecznie wzorów zachowań,
• przekazywanie i przyswajanie wartości, norm i zasad współżycia w danym społeczeństwie, w którym żyją,
• umożliwienie dzieciom aktywnego udziału w różnego rodzaju czynnościach i obowiązkach domowych,
• rozwijanie i rozszerzanie kontaktów międzyludzkich (pogłębianie więzi
emocjonalnej z krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi),
• zabezpieczenie możliwie pełnego fizycznego i umysłowego,
• wprowadzenie ich – przynajmniej po części, w świat kultury, czyli materialny i duchowy dorobek ludzkości,
• przygotowanie do samodzielnego życia poprzez wyrabianie postawy
twórczej i współuczestniczącej w otaczającym świecie5.
Trzeba jednak zaznaczyć, iż prawidłowość wychowania wymaga spełniania przez rodzinę wszystkich przypisanych jej funkcji w sposób jak najbardziej
możliwie prawidłowy, pożądany ze względów wychowawczych. Nie można
3

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom V, s. 309.
Zob., Skarbek W., Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji,
Piotrków Trybunalski 2003, s.108.
5
Zob. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003, s. 310-311
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zatem mówić o częściowych ich pełnieniu przez rodzinę, albowiem wówczas
należałoby mówić o jej dysfunkcyjności w pewnych ważnych płaszczyznach
życia osobowego każdego człowieka, a te są przecież nierozerwalne i niepodzielne w rozumieniu pożądanego i prawidłowego procesu wychowania.
1. O dysfunkcyjności i wspieraniu rodziny
Wszelkie założenia prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży jednak
nie zawsze mają swoje odzwierciedlenie w praktycznym działaniu i funkcjonowaniu wszystkich rodzin. W takim przypadku rodziny te są często określane
mianem rodzin dysfunkcyjnych czy dysfunkcjonalnych (słów jednoznacznych
używanych, niejednokrotnie zamiennie). Należy jednak potwierdzić fakt, że „w
każdej rodzinie występują pewne elementy niewłaściwych sytuacji życia rodzinnego oraz postaw i zachowań rodzicielskich, jednak w rodzinie dysfunkcyjnej,
niezależnie od nasilenia i zakresu dysfunkcji, przejawiają się zachowania rodziców, powodujące zaniedbywanie dzieci w wielu sferach: opiekuńczej, biologicznej, materialnej, edukacyjnej, emocjonalnej i społecznej. Eliminowanie trudności
wychowawczych u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych nie jest łatwe, gdyż przebywają one w niewydolnym wychowawczo-opiekuńczym środowisku o zaburzonych oddziaływaniach socjalizacyjnych i emocjonalnych”6.
Ogólnie mówiąc rodzina dysfunkcjonalna to rodzina, która po prostu nie
spełnia swoich funkcji, z natury jej przypisanych. Określa się rodzinę dysfunkcyjną jako taką, w której „życie społeczne jest regulowane przez zbiór powszechnie odrzuconych wartości, norm i wzorów zachowań, stanowiących
przedmiot transmisji międzypokoleniowej w toku procesów socjalizacyjnych,
przyczyniając się tym samym do pogłębiania nieprzystosowania społecznego
dzieci w tym uczestniczących oraz zaburzenia wszystkich relacji i komunikacji
grupowej”7. Można zatem powiedzieć, że to taka rodzina, która poprzez zaburzone relacje międzyosobowe, zasady wewnątrz obowiązujące, role poszczególnych
jej członków i całości jako grupy, a także przez zaburzoną komunikację nie zapewnia swoim członkom możliwości zdrowego i pełnego rozwoju i funkcjonowania. Często w takich rodzinach zauważyć można: ubóstwo, bezrobocie, niezaradność życiową, uzależnienia (przeważnie alkoholowe, narkotykowe, ale także i
inne), choroby psychiczne, przemoc (różnego rodzaju), niepożądane postawy
rodzicielskie, problemy szkolne dzieci i młodzieży, przestępczość, konflikty rodzinne i społeczne, brak więzi emocjonalnych w rodzinie, a także wiele innych.
W wielu przypadkach jednak wsparcie takiej rodziny, specjalistyczna pomoc
w jej ramach pozwala ostatecznie na pożądane funkcjonowanie jej członków zarówno w rodzinie jak i całej rodziny w społeczeństwie. Są jednak i takie rodziny, które
nie wypełniają swoich funkcji wystarczająco dobrze, zaś udzielona im pomoc we6
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wnątrz struktury rodziny, jak i prace w środowisku lokalnym o różnorakim charakterze nie przynoszą zamierzonych efektów. W związku z tym, chociaż teoretycznie
rodzina jest instytucją wychowawczą nie do zastąpienia, bądź też trudną do zastąpienia, to są sytuacje kiedy musi być bądź powinna być zastępowana. Niejednokrotnie
bowiem z wielu powodów dzieci nie mogąc wychowywać się w rodzinie naturalnej
swojego pochodzenia trafiają do zastępczych środowisk wychowawczych, nazywanych współcześnie środowiskami wychowawczymi określanymi jako piecza zastępcza. A skoro rodzina naturalna w swoich zamierzeniach ma prawo a zarazem obowiązek wychować dzieci do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i nie
potrafi bądź nie chce tego zrobić to rolę tę do spełnienia często przejmują zastępcze
środowiska wychowawcze.
Problem dysfunkcyjności rodzin, niewydolności wychowawczej rodziców
oraz wszelkich kwestii z tym związanych choćby w najmniejszym stopniu nie
jest jednak czymś nowym. W zasadzie nie dziwi ten fakt, albowiem tam gdzie
jest człowiek i jego różne formy życia społecznego tam są również liczne trudności i problemy z tym związane, także w kwestii opieki i wychowania dzieci i
młodzieży, które mają olbrzymie znaczenie w życiu każdego człowieka. Samo
rozumienie jednak zastępczego rodzicielstwa, do którego zmierzamy, różnych
jego form zmieniało się na przestrzeni lat. I choć w literaturze wielu nauk społecznych sieroctwo jest czymś w miarę nowym pod względem definiowalności i
szerszego zainteresowania, bo występuje w kręgu tychże właśnie dopiero od
połowy XX wieku to pewne jest, iż towarzyszy ono człowiekowi od początku
jego istnienia. Dawnej jednak mówiono przede wszystkim o sieroctwem biologicznym, naturalnym, kiedy to rodzice dziecka nie żyli bądź nie byli znani.
Obecnie obok sieroctwa naturalnego, mówi się także o sieroctwie społecznym
polegającym w zasadzie na pozbawieniu dziecka należytej opieki rodziny naturalnej na skutek jej niewydolności wychowawczej. Pedagogika społeczna pojęcie
sieroctwa ogólnie rozumie jako: „stan pozbawienia dzieci, trwale lub przejściowo, szans wychowania we własnej rodzinie, ze względu na brak odpowiednich
warunków opiekuńczo – wychowawczych”8.
W związku z powyższym skutkom dysfunkcyjności rodziny należy przeciwdziałać podejmując różne działania profilaktyczne, a w razie wystąpienia
sieroctwa i konieczności zapewnienia opieki i wychowania ze strony zastępczych
środowisk wychowawczych należy podjąć działania kompensacyjne. Można
przyjąć zatem, że owa kompensacja to wyrównywanie i zastępowanie rodziny
naturalnej z uwagi na jej dysfunkcyjność innymi formami zastępczego rodzicielstwa. Tą ważną działalnością kompensacyjną, także i profilaktyczną w odniesieniu do środowiska rodzinnego, mającą na celu wyrównanie opóźnień w rozwoju
na wszystkich płaszczyznach (m.in. psychicznej, społecznej, fizycznej, duchowej) dziecka osieroconego zajmują się różne osoby, instytucje i organizacje spo8
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łeczne, związki wyznaniowe oraz wiele innych, które działają w obrębie polityki
danego państwa w kwestiach z tym związanych.
Należy zaznaczyć, iż są to działania wysokiej wagi, wielce odpowiedzialne, wymagają szczególnej organizacji i prowadzenia, zaangażowania szeregu
osób, finansowania oraz wielu innych. Kwestie te w sposób dosyć szczegółowy
zawarł polski ustawodawca w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887).
Już na jej wstępie podkreśla się, iż powstaje ona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny
rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, a także dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc
dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci
oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez
współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami9.
W swej istocie ma ona w założeniach przede wszystkim wspieranie
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych i działania te określa, jako zespół planowych działań mających
na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Jest to
obowiązek spoczywający na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na
organach administracji rządowej, który realizują w szczególności we współpracy
ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją,
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i
związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi . Ponadto mówi ona
przy tym o system pieczy zastępczej określając ją, jako zespół osób, instytucji i
działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w
przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
Ukazuje ona ponadto, iż jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki
opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki
adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej10.
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Stosując wszelkie przepisy w niej zawarte, w trosce o jak najlepsze jej
sprawowanie, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz
prawo dziecka do:
• wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka
po-za rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy
zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;
• powrotu do rodziny;
• utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem
przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
• stabilnego środowiska wychowawczego;
• kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i
wypoczynku;
• pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
• ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;
• informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą,
odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
• ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
• poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
• dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia11.
Zarówno dawniej, jak i dziś za cel główny wszelkich działań przyjmuje się
wsparcie adekwatne do potrzeb rodziny dysfunkcyjnej i bezpośrednio w danej
rodzinie możliwie wykorzystując wszelkie możliwości każdej ze stron. Wsparcie
to opiera się na ścisłej współpracy osób i instytucji a przede wszystkim tejże
rodziny i polega w szczególności na:
• analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie;
• wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
• rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
• podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania
rodziny;
• pomocy w integracji rodziny;
• przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
• dążeniu do reintegracji rodziny.
Jest ono prowadzone w formie pracy z rodziną oraz w formie pomocy w
opiece i wychowaniu dziecka, przy czym wspieranie rodziny jest prowadzone za
jej zgodą, a zarazem jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów
własnych tejże rodziny oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Mogą to być
działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających12. Można by zaliczyć do
11
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tego wsparcia w szczególności: poradnictwo specjalistyczne, konsultacje, terapię,
mediacje, pomoc prawną, usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne, rodziny
wspierające, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, bardzo szeroko rozumianą
pomoc asystenta, udział dziecka w placówce wsparcia dziennego (o charakterze
opiekuńczym, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk
wychowawczych; dalej specjalistycznym; czy też pracy podwórkowej
realizowanej przez wychowawcę), a także wiele innych form, adekwatnych do
potrzeb danego dziecka, danej rodziny, które ukazuje ustawodawca13.
2. Piecza zastępcza
W zasadzie po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy o różnorakim
charakterze w rodzinie dysfunkcyjnej, a więc w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców poddane zostaje ono sprawowaniu pieczy zastępczej. Umieszczenie dziecka w tej formie wsparcia może
nastąpić na podstawie orzeczenia sądu lub w przypadku pilnej konieczności, na
wniosek lub za zgodą rodziców dziecka z zaznaczeniem, że umieszczenie dziecka w wymienionej formie tj. w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
następuje po uzyskaniu zgody, odpowiednio rodziców zastępczych albo prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Piecza zastępcza zapewnia:
1.Pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to
niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;
2.Przygotowanie dziecka do:
a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków
doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
3. Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnorekreacyjnych14.
Może ona być sprawowana w formie:
1.Rodzinnej a w niej:
- rodzina zastępcza z podziałem na:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i
zawodowa specjalistyczna;
- rodzinny dom dziecka.
2. Instytucjonalnej a w niej:
13
14
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Zob., Tamże, art. 10.
Tamże, art. 33.

- placówki opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego,
interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego),
- regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
- interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego15.
Wymienione powyżej zastępcze środowiska wychowawcze w zasadzie mają to
samo zadanie co rodzina naturalna, która go nie potrafiła zapewnić dziecku czy spełnić
w sposób należyty. Mowa oczywiście o wychowaniu dziecka, którego znaczenie w
życiu człowieka jest ogromne. A zatem rola pieczy, zadania wobec dziecka i wychowania, sprawowane funkcje przez środowiska wychowawcze są w zasadzie niezmienne. Jednakże środowiska zastępcze stoją przed bardzo trudnym zadaniem. I chociaż,
nie są w zasadzie odpowiedzialne wobec dziecka za jego przeszłość, to już na jego
przyszłość mają ogromny wpływ. Ponadto, na co należy zwrócić uwagę, liczne działania kompensacyjne, które się w pieczy zastępczej podejmuje wiążą się z przejściowymi lub stałymi zaburzeniami układu osobowego dziecka łącznie ze wszystkimi środowiskami, w których ono funkcjonowało, funkcjonuje, bądź powinno funkcjonować w
przyszłości. Polegają one m.in. na zaspokajaniu wszelkich niezbędnych potrzeb człowieka, koniecznych dla dobra dziecka i jego prawidłowego rozwoju (bytowych, emocjonalnych, bezpieczeństwa, miłości, aktywności, samodzielności, przynależności,
edukacyjnych i szeregu innych, mających swoje nienaruszalne prawo na wszystkich
płaszczyznach życia człowieka). Wyrównywanie ich braku, przywracanie do pełni
sprawności osobowej dziecka tego pozbawionego wydaje się być zatem głównym
celem pieczy zastępczej w swoich założeniach. Wszelkie prace z tym związane licznych osób i szeregu instytucji sprawujących opiekę i wychowanie, bądź wspierających
je w tej kwestii mają za swoje zadanie doprowadzić do usamodzielnienie dziecka znajdującego się w pieczy zastępczej (tak samo przecież, jak i w rodzinie naturalnej). Innymi słowy dziecku pozbawionemu opieki i wychowania ze strony rodziców należy je
w pełni zapewnić wszelkimi innymi możliwie środkami. Wszystko w ten sposób, aby
mogło ono samodzielnie funkcjonować w świecie dorosłych, w społeczeństwie, kiedy
tę samodzielność uzyska.
Podsumowanie
Zdecydowanie najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest
prawidłowo ukształtowana rodzina, spełniająca swoje zadania wychowawcze,
funkcje w sposób należyty. Jednakże gdy nie jest samodzielna w kwestii wychowania swoich dzieci, należy ją tak wesprzeć różnymi sposobami i środkami, aby
przywrócić zdolność wychowawczą w jej ramach. Jeżeli zaś jest dysfunkcyjna na
tyle, iż niemożliwe jest w niej wychowanie dzieci to pozostają inne środki wychowawcze, o których mówi się jako piecza zastępcza. Pośród nich zdecydowanie rodzinne formy zajmują ważniejsze miejsce w systemie pieczy zastępczej,
pomocy kompensacyjnej, ukierunkowanej na usuwanie przez opiekunów zastępczych w sytuacjach zagrożenia następstw czy też skutków różnorodnych zagro15

Zob. Tamże, art. 34, 39, 93, 101.

959

żeń i dotychczasowych zaniedbań ze strony rodziców naturalnych dziecka. Takie
formy opieki nad dzieckiem sierocym jak: rodzina zastępcza, rodzina adopcyjna,
rodzinny dom dziecka powinny stanowić niemalże takie samo, bądź jak najbardziej zbliżone środowisko życia dziecka, jak rodzina naturalna. Rodzinne formy
opieki chyba pod każdym względem wypadają korzystniej jak formy instytucjonalne. Jednakże niemożliwe jest z wielu przyczyn, aby wszystkie dzieci wymagające kompensacji trafiały do wymienianych rodzinnych form wychowania. Część
dzieci trafia mimo wszystko do instytucjonalnej formy opieki i wychowania. Nie
są one jednak złe wówczas, gdy wypełniając w sposób prawidłowy swoje zadania, a zatem swoimi działaniami i staraniami umożliwiają dziecku jak najszybszy
powrót do rodziny naturalnej, doprowadzają do adopcji czy też do umieszczenia
w rodzinnej formie opieki zastępczej.
Na podkreślenie zasługuje również praca wychowawcza opiekunów zastępczych, która nie należy do najłatwiejszych. Wymaga od nich wiele poświęceń, wyrzeczeń, specjalnego przygotowania, zrozumienia a przy tym wyrozumiałości i przede wszystkim ogromnej cierpliwości. Stawia się im zatem bardzo
wysokie wymagania. Dzięki temu i przede wszystkim o wiele korzystniej wpływa to na rozwój dziecka sierocego jak opieka i wychowanie w różnych placówkach o charakterze instytucjonalnym.
Streszczenie
Olbrzymie znaczenie w życiu człowieka odgrywa wychowanie. Ogromna
w tym rola rodziny i rodziców dziecka. Chociażby z tego powodu mówi się do
dziś o rodzinie, że jest ona instytucją wychowawczą bardzo trudną do zastąpienia. Jednakże jest wiele przypadków, kiedy powinna być zastępowana. Są też i
takie sytuacje, kiedy musi być zastępowana. Albowiem wszelkie założenia prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży nie zawsze mają swoje odzwierciedlenie w praktycznym działaniu i funkcjonowaniu wszystkich rodzin, stąd konieczność pieczy zastępczej. Jednakże ma ona miejsce dopiero po wyczerpaniu
wszelkich dostępnych możliwości i środków udzielenia wsparcia i pomocy w
tejże rodzinie, celem jej samodzielnego funkcjonowania. Wszystko po to, aby
przywrócić zdolność wychowawczą w jej ramach. Kiedy jednak to nie przynosi
zamierzonego efektu, pozostają jedynie zastępcze środowiska wychowawcze o
charakterze rodzinnym bądź instytucjonalnym. Rodzinne formy opieki chyba pod
każdym względem wypadają korzystniej jak formy instytucjonalne. Jednakże
niemożliwe jest z wielu przyczyn, aby wszystkie dzieci wymagające kompensacji
trafiały do wymienianych rodzinnych form wychowania. Część dzieci trafia mimo wszystko do instytucjonalnej formy opieki i wychowania. Nie są one jednak
złe wówczas, gdy wypełniając w sposób prawidłowy swoje zadania, a zatem
swoimi działaniami i staraniami umożliwiają dziecku jak najszybszy powrót do
rodziny naturalnej, doprowadzają do adopcji czy też do umieszczenia w rodzinnej formie opieki zastępczej, bądź powrotu do rodziny naturalnej.
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Summary
The role, functions and tasks of the modern foster care in Poland.
Upbringing is really important in every human’s life. The role of the family
and the child’s parents should never be underestimated here. For this reason
alone it is said today about the family that it is an educational institution which is
very difficult to replace. However, there are many cases when it should be replaced. There are also some situations where it needs to be replaced. However,
any assumptions of proper education of children and young people are not always
reflected in the practical actions and functioning of all families. Hence foster care
is very needed. However, it is only after the exhaustion of all available opportunities and resources to support and assist the particular family, to its independent functioning. Everything is done to restore its educational abilities within its
own frames. But when it does not produce the desired effect, we are only left
with foster caring, either family or educational one. Family based care in every
aspect turns out to be more beneficial than institutional. However, it is impossible
for many reasons, that all children requiring compensation to end up in a familybased forms of upbringing mentioned above. After all this time, and notwithstanding the differences which do remain, some of the children land in institutional forms of care and upbringing. They are not bad at all provided they properly fill out their tasks, and therefore their actions and efforts allow the child as
soon as possible to be returned to the natural family, leading to the adoption or to
be placed in a foster care family.
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Katarzyna Anna Brzuszkiewicz (KUL)
Współczesne zagrożenia dla relacji rodzinnych w opinii młodzieży gimnazjalnej
Wstęp
Współcześnie powstaje coraz więcej zagrożeń oddziałujących na relacje
rodzinne. Sytuacja ta spowodowana jest szybszym rozwojem społeczeństwa, a
także wzrostem znaczenia środków multimedialnych w życiu człowieka. Nie
mniej jednak kluczowe zagrożenia w relacjach rodzinnych młodzieży gimnazjalnej mają aspekt ponadwymiarowy. Istotne jest, iż mimo zachodzących zmian w
społeczeństwie, występują zagrożenia, które są niezmienne.
Charakterystyka zagrożeń wobec relacji rodzinnych oparta jest na znaczeniu tego pojęcia oraz elementarnych wiadomościach w aspekcie rodziny. Należą
do nich: definicja rodziny, jej funkcje, a także kultura pedagogiczna rodziców.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę wyłonienia kluczowych czynników, które
współcześnie zagrażają relacjom rodzinnym według ankietowanej młodzieży.
Zwrócona została również uwaga na ocenę relacji rodzinnych przez respondentów, a także określenie warunków, które ich zdaniem przyczyniają się do prawidłowych relacji rodzinnych.
W literaturze występuje brak informacji w aspekcie charakterystyki pojęcia relacji rodzinnych, mimo jego częstego stosowania. Aby zrozumieć ich wieloznaczność należy zwrócić się ku podstawowym zagadnieniom funkcjonowania
rodziny. Zwięzła charakterystyka pozwala na zrozumienie omawianego zagadnienia. Zebrane informacje podczas własnych badań empirycznych są bardzo
cenne i stanowią kluczową część opracowania. Stąd serdeczne podziękowania
dla ankietowanej młodzieży gimnazjalnej za otwartość i szczerość w swoich
wypowiedziach.
1. Pojęcie rodziny oraz relacji rodzinnych
Pojęcie rodziny występuje w literaturze w wielu ujęciach, a także stanowi
pojęcie wieloaspektowe. W rozumieniu Z. Tyszki „rodzina to ustrukturalizowany
i funkcjonalnie powiązany zbiór jednostek i specyficznych substruktur oraz mikroelementów społecznych tworzących mikrogrupę i zarazem instytucję społeczną, powiązaną wewnętrznie więzią małżeńską, więzią pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji oraz wypełniających jednocześnie szereg istotnych, ważnych, zintegrowanych ze sobą funkcji wobec jednostek i społeczeństwa, opierający się na regulatorach występujących w kulturze behawioralnej”1. Z kolei Cz.
Kupisiewicz i M. Kupisiewicz są zdania, iż rodzina jest to „podstawowa komór1

Z. Tyszka, System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego, Poznań 2001, s. 43.
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ka społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci, najbliższych krewnych” 2.
Zgodnie z powyższymi definicjami rodzina swoim obrębie zawiera wiele osób,
które nie odnosi się jedynie do rodziców i ich dzieci.
Kluczowe jest, iż rodzina stanowi elementarne środowisko wychowawcze
i socjalizacyjne, które ma znaczący wpływ na kształtowanie u młodego człowieka określonych wartości, przekonań, postaw, dążeń oraz aspiracji życiowych 3.
Stąd też właśnie w nim ma miejsce „pierwsze, a zarazem fundamentalne zetknięcie z wartościami, wzorami zachowań, uzgadniania sposobów zaspokajania potrzeb, rozwiązywania problemów, zadań”4. Istotny jest również wymiar rodziny
względem tworzących ją osób. W rozumieniu K. Ostrowskiej rodzina to „zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji”5. Podkreślony został tu zasięg rodziny, poprzez różnego
rodzaju relacje z członkami rodziny, które mogą być silniejsze, bądź słabsze.
Należy zwrócić uwagę na szczególny charakter rodziny, który „polega
głównie na stworzeniu takiej rzeczywistości, która nie występuje nigdzie indziej.
Charakteryzuje się ona bliskością relacji wychowawczych, stałym i kompleksowym wpływem wychowawczym, oraz intensywnością emocjonalną. Dzięki tym
specyficznym warunkom, można skutecznie oddziaływać na wszystkie dziedziny
życia ludzkiego”6. W przytoczonych powyżej definicjach uwzględnione zostały
różne aspekty rodziny począwszy od osób, które ją tworzą, przez specyficzne
relacje i sytuacje, a także wskazując unikatowe elementy tego środowiska wychowawczego.
W analizowanej literaturze mimo funkcjonowania pojęcia relacje rodzinne, nie występuje ogólna charakterystyka tego terminu. Tożsama sytuacja odnosi
się również do terminu relacja, który na gruncie pedagogiki definiowany jest
jedynie sporadycznie.
Definicja W. Okonia, podkreśla, iż relacja stanowi „w logice związek zachodzący między dwoma (lub więcej) przedmiotami (np. związki przyczynowe
lub czasowo-przestrzenne), pojęciami (np. nadrzędność, zgodność, przeciwieństwo) i wielkościami (np. równość, większość, mniejszość)”7. Według autora
synonimem tego terminu jest termin stosunek8, stosowany również przez F. Znanieckiego, który zwraca uwagę, iż wszystkie elementy środowiska wchodzą ze
sobą w różnego rodzaju powiązania, relacje i stosunki. Relacje pomiędzy jed2

Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz (red.), Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 155.
Zob. Tamże, s. 155.
4
K. Ostrowska, Rodzina pierwszym środowiskiem wychowawczym. Kobieta pierwszą
wychowawczynią, [w:] K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie,
Warszawa 1999, s. 153.
5
W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 695.
6
J. Kułaczkowski , Pedagogika rodziny: Teoria wychowania w rodzinie, WarszawaŁomianki 2009, s. 112.
7
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 347.
8
Zob. Tamże.
3
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nostką wychowywaną i osobami dążącymi do jej wychowania określa się mianem stosunku wychowawczego”9. W definicji tej podkreślone zostały różne
aspekty funkcjonowania rodziny.
W aspekcie relacji rodzinnych dorastających osób „najczęściej badana jest
forma rywalizacji, a procesy wzajemnej komunikacji testowane są głównie w
kontekście spraw stresujących obydwie strony”10. Zwracana jest również uwaga
na relacje między nastolatkami i rodzicami, jako te, które „kształtują się i rozwijają w kontekście rodziny o określonej strukturze i jakości (np. pozytywne bądź
negatywne relacje między rodzicami), a także w obrębie szerszego systemu społecznego, obejmującego szczególnie ważne dla adolescentów kontakty nastolatków z rówieśnikami”11. Nie mniej jednak termin relacji rodzinnych nie jest charakteryzowany w dostępnej literaturze, mimo jego powszechnego stosowania.
2. Funkcje rodziny
Zgodnie z definicją Z. Tyszki funkcje rodziny stanowią „wyspecjalizowane oraz permanentne działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z
bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w
ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do
określonych efektów głównych i pobocznych”12. Istotne jest, iż definicja ta pozwala odnieść tak rozumiane funkcje do relacji, jakie panują w strukturach rodzinnych. Stąd istotna jest krótka charakterystyka poszczególnych funkcji, zgodnie z przyjętą typologią.
Wśród funkcji rodziny wyróżnia się:
•Funkcję wspólnotową – odnosi się do wszystkich członków rodziny niezależnie od etapu rozwoju, na którym znajduje się aktualnie życie danej rodziny. Polega
również na tworzeniu więzi rodzinnych między wszystkimi członkami rodziny;
•Funkcję prokreacyjną – zapewnia odpowiednie warunki, aby wychować
dziecko. Głownie zalicza się do nich: dojrzałość, wzajemną miłość, chęć posiadania dziecka, warunki materialne oraz zdrowie rodziców;
•Funkcję socjalizacyjno – kulturotwórczą – dziecko od najmłodszych lat
uczy się odpowiedniego zachowania w społeczeństwie poprzez naśladowanie
form zachowania, a także nabywanie podstawowych umiejętności i informacji o
życiu społecznym. Rodzice stają się wzorem do naśladowania oraz podstawą do
budowy własnej hierarchii wartości. Istotne jest, iż w ciągu kolejnych lat dana
osoba może ją weryfikować oraz staje się ona bardziej zindywidualizowana oraz
„bardziej własna”. Nie mniej jednak rodzice powinni być świadomi swojej
9

F. Znaniecki, Socjologia wychowania, T. 1, Warszawa 1983, s. 87.
E. Gurba, Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i
wspomaganie, Kraków 2013, s. 26.
11
Tamże, s. 53.
12
Z. Tyszka, Funkcja rodziny-funkcje rodziny. Osiągnięcia teoretycznometodologiczne., [w:] Z. Tyszka (red) Analiza wybranych funkcji rodzin wielkomiejskich,
Poznań 1990, s. 12-13.
10
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ogromnej roli w pierwszych latach życia dziecka. Z kolei w aspekcie kultury
niezmiernie istotne jest, aby młody człowiek od najmłodszych lat wdrażany był
w kulturę dnia codziennego. Zwrócona uwaga jest tu na takie aspekty jak szacunek względem siebie, odpowiednia komunikacja werbalna, dbałość o estetykę
mieszkania, a także własnego wyglądu. Należy podkreślić również pielęgnowanie tradycji rodzinnych szczególnie w aspekcie obchodzenia wszelkiego rodzaju
świąt: religijnych, państwowych, lokalnych, historycznych, a także wydarzeń
obchodzonych w obrębie własnej rodziny;
•Funkcję opiekuńczo-wychowawczą – szczególnie istotna jest świadomość rodziców, iż zapewnienie podstawowych potrzeb biologicznych czy materialnych nie jest wystarczające. Świadomy rodzic wie, iż należy zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, a także aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka;
•Funkcję wspomagającą rozwój osobowości – zaangażowanie obydwojga
rodziców w życie rodzinne wspomaga rozwój osobowości dziecka/dzieci. Dzieje
się tak m.in. poprzez pomoc w samopoznaniu siebie oraz samoakceptacji, pomoc
w rozwijaniu talentów i uzdolnień, pomoc w spójnym rozwoju wszystkich sfer
życia człowieka, a także akceptacji własnej płci. Istotna jest również nauka budowania własnej hierarchii wartości, odpowiedniego stosunku do sukcesów i
porażek, a także wspomaganie w kształtowaniu odpowiednich postaw;
•Funkcję wspomagającą rozwój moralno-religijny – dziecko od najmłodszych lat mimowolnie przejmuje schemat postępowania rodziców, a także zasady
moralne, jakimi się kierują. Stąd podstawy tolerancji, czy szacunku czerpane są z
życia rodzinnego. Nie mniej jednak w ciągu dalszego rozwoju mogą być one
modyfikowane poprzez krytyczny stosunek oraz większą świadomość jednostki.
Istotne jest również, iż wśród osób wierzących, rodzina jest również elementarną
podstawą życia religijnego. Istotna jest tu zarówno postawa rodziców oraz ich
postępowanie jak również kultywowanie tradycji świątecznych;
•Funkcję ekonomiczną – niezmiernie istotne jest, aby rodzina miała zapewnione godziwe warunki materialne. Kluczowe jest wybranie odpowiedniego
zawodu, a co jest z tym związane określenie swoich predyspozycji zawodowych.
Warto również podkreślić nastawienie człowieka, gdyż może być on nastawiony
zarówno na „mieć”, jak i na „być”, jednak istotne jest, w którą stronę jest bardziej skierowany.;
•Funkcję profilaktyczną – głównie odnosi się do niwelowania negatywnych
czynników, które mogą stać się przyczyną nieprawidłowych relacji we wspólnocie
rodzinnej, realizacji jej zadań oraz celów. Warto zwrócić uwagę, iż czynniki te mogą
pojawić się na wszystkich sferach funkcjonowania jednostki. Zaś niwelować mogą je
określone czynniki życia rodzinnego jak: więź emocjonalna, miłość, wzajemna życzliwość, dzielenie się wartościami oraz przekonaniami13.
13

Zob. K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, [w:] K. Ostrowska, M. Ryś
(red.), Przygotowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1997, część 2, Za: M. Ryś, O miłości, małżeństwie i rodzinie, Warszawa 1998, s. 14-27.
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Istotne jest, iż wyżej wymienione funkcje, mimo, iż często są uznawane za
oczywiste nie są w pełni uświadamiane. Należy pamiętać, iż prawidłowe funkcjonowanie danej rodziny polega między innymi na pełnej akceptacji danych
funkcji przez wszystkich członków rodziny. Tylko w takiej sytuacji może nastąpić prawidłowy i wszechstronny rozwój dziecka.
3. Kultura pedagogiczna rodziców
Warto zwrócić również uwagę za zagadnienie kultury pedagogicznej rodziców w ramach, której można wyróżnić kluczowe elementy w wychowaniu
dzieci wpływające na życie całej rodziny. Należą do nich:
1. Świadomość wychowawcza – działania podejmowane przez rodziców
powinny być przemyślane, a także uwzględniające pojawienie się określonych
skutków. Świadomość swojego postępowania ściśle związana jest z odpowiedzialnością za inicjowane działania. Rodzice są odpowiedzialni zarówno za rozwój jak i wychowanie swojego potomstwa, stąd tez kluczowa jest ich pełna
świadomość w tym wymiarze. Istotna jest również odpowiednia wiedza rodziców
na temat sensu wychowania, aby mogło ono przynieść zamierzone rezultaty;
2. Umiejętność nawiązywania relacji wychowawczej – ważne jest, iż miłość rodziców zawiera się w procesie wychowawczym jednak nie jestem tu jedynym czynnikiem. Należy również pamiętać o tolerancji, walce między dzieckiem, a rodzicami, a także przychylności i przewodnictwie rodziców;
3. Umiejętność stosowania metod i środków wychowawczych – rodzice
muszą dostosowywać metody i środki wychowawcze zgodnie z predyspozycjami
dzieci, aby pozytywnie na nie oddziaływały i przeciwdziałały niekorzystnym dla
dziecka sytuacjom. Kluczowe jest także, aby rodzice swoim postępowaniem i
postawą stanowili przykład dla dzieci. Do najczęściej stosowanych środków zaliczane są: nagroda oraz kara. Kluczowe jest, aby w nagradzaniu i karaniu stosowane były określone zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać;
4. Wiedza pedagogiczna – nie ma określonego wzoru wychowania zgodnie, z którym należałoby wychowywać dzieci, bowiem każda sytuacja jest inna, a
wychowanie jest procesem zindywidualizowanym, przez co nie może stanowić
jasno określonego przebiegu14. Nie mniej jednak istotne jest, aby rodzice posiadali określoną wiedzę pedagogiczną, którą mogą stanowić następujące zasady
wychowawcze: zasada obecności wychowawców, zasada uczestnictwa obydwojga rodziców w wychowaniu, zasada miłości wychowawczej, zasada stałości i
konsekwencji, zasada jednolitości, albo harmonijności, zasada umiaru, zasada
indywidualizacji, zasada wszechstronności, zasada aktywności dziecka oraz zasada samowychowania15.

14

Zob. J. Wilk, Pedagogika rodziny, Lublin 2002, s. 80-87.
Zob. P. Poręba, Pedagogizacja rodziców, „Studia warmińskie” T. 6, Olsztyn 1969,
s. 423-486.
15
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Uwzględnienie tych aspektów w wychowaniu rodzinnym jest kluczowe,
bowiem „rodzina wszystkie potrzeby jest w stanie zaspokoić w stopniu znacznie
pełniejszym niż jakiekolwiek inne środowisko. Nie wystarczy mieć, czym nakarmić dziecko i chcieć to uczynić, trzeba jeszcze włożyć w tę czynność całe
serce. Żadne środowisko, żadna instytucja nie jest w stanie zastąpić rodziny i
prawidłowo oddziaływać na rozwój psychiczny, gdyż naturalna wieź emocjonalna występująca w rodzinie jest tu czynnikiem decydującym. Wspólne życie, zaspokajanie elementarnych potrzeb, jedzenie, mieszkanie, ubranie, spędzanie wolnego czasu spełniają doniosłą rolę: optymalne zaspokojenie wszystkich potrzeb
psychicznych”16. Wyodrębnione zostały tu kluczowe elementy w wychowaniu
dzieci, a także szczególna rola w zaspokajaniu ich potrzeb. Kluczowe jest ich
respektowanie zarówno w odniesieniu do podstawowych potrzeb biologicznych,
jak również do potrzeb wyższego rzędu.
4. Zagrożenia w relacjach rodzinnych
W literaturze przedmiotu zwracana jest uwaga na określone zagrożenia w
relacjach rodzinnych, takie jak przemoc 17 wśród członków rodziny. Istotne jest,
iż są to czynniki degradujące rodzinę, na które często pozostali członkowie rodziny nie mają wpływu, zwłaszcza dzieci. Sytuacje takie wymagają zazwyczaj
interwencji ze strony środowiska zewnętrznego.
Z kolei w funkcjonowaniu każdej rodziny pojawiają się konflikty. Według
E. Gurby „sytuacje konfliktowe nierozerwalnie związane są ze społecznymi interakcjami człowieka niemal w każdym okresie jego rozwoju. Jak wskazują liczne
badania, a także potoczne obserwacje szczególne nasilenie konfliktów ma przypadać na okres dorastania. Relacje nastolatków z rówieśnikami, a przede wszystkim z rodzicami charakteryzowane są w kategoriach nieporozumień, napięć oraz
konfliktów i w przypadku tych drugich często opisywane są, jako konflikt międzypokoleniowy”18. Definicja ukazuje powszechność występowania konfliktów,
a także związane z nimi emocje i sytuacje.
W przeprowadzonych przez E. Gurbę badaniach uwzględnione zostały
określone wskaźniki. Należą do nich: częstotliwość konfliktów, nasilenie konfliktów, średnia częstotliwość konfliktów, średni wynik nasilenia, liczba wybranych sytuacji konfliktowych, wskaźnik relacji rodzice-dzieci, a także ocena relacji dzieci-rodzice19. Wyróżnienie zastosowanych przez autorkę wskaźników staje
się podstawą zrozumienia czynników powodujących nieporozumienia w relacjach rodzinnych. W aspekcie średniego nasilenia konfliktów czynniki przedstawione zostały w siedmiu następujących dziedzinach:
1. „Zachowania ryzykowne;
16

J. Wilk, Pedagogika …, dz. cyt., s. 124.
Zob. A. Piskorowska, Stop przemocy w rodzinie-przerwijmy milczenie, [w:] J.
Zimny (red.), Otwarte usta: prawda czy fałsz, Stalowa Wola 2014, s. 547-556.
18
E. Gurba, Nieporozumienia …, dz. cyt., s. 40.
19
Zob. Tamże, s. 55.
17
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2. Kwestie materialne;
3. Zaniedbywania obowiązków szkolnych i zainteresowania;
4. Autonomia nastolatków;
5. Światopogląd młodzieży;
6. Codzienne rytuały;
7. Zachowania wobec domu i domowników”20.
W przedstawionych powyżej kategoriach autorka wyróżnia szereg czynników, które się w nich zawierają i różnicują się ze względu na częstotliwość oraz
nasilenie. Czynniki te stanowią elementy z codziennego funkcjonowania dziecka21. Wyodrębnione przez E. Gurbę kategorie zostaną również uwzględnione w
aspekcie własnych badań empirycznych.
5. Podstawy metodologiczne własnych badań empirycznych
Zasadniczym celem przeprowadzonych badań, była charakterystyka relacji rodzinnych młodzieży gimnazjalnej. Problematyka badawcza skupiała się
wokół problemu głównego, który zawiera się w pytaniu: Jak przedstawiają się
relacje rodzinne młodzieży gimnazjalnej?
W kontekście problemu głównego sformułowane zostały następujące problemy szczegółowe: Jak młodzież gimnazjalna rozumie pojęcie relacji rodzinnych?, Jak ankietowani gimnazjaliści oceniają swoje relacje rodzinne?, Jakie
zagrożenia zdaniem uczniów przyczyniają się do nieprawidłowych relacji rodzinnych?, Jakie czynniki zdaniem ankietowanej młodzieży pozytywnie oddziałują na relacje rodzinne?
Badaniami objętych zostało 105 uczniów w jednej ze szkół gimnazjalnych
(szkoła wiejska) w województwie lubelskim. W poszczególnych klasach ankietowani uczniowie przedstawiają się następująco:
•Klasa I gimnazjum – 33 osoby (17 dziewcząt i 16 chłopców);
•Klasa II gimnazjum – 38 osób (18 dziewcząt i 20 chłopców);
•Klasa III gimnazjum – 34 osoby (23 dziewczęta i 11 chłopców);
Omawiane wyniki zebrane zostały w maju 2014 roku. Badania przeprowadzone zostały za pomocą dwóch uzupełniających się metod. Pierwszą z nich stanowiła
ankieta składająca się z trzech pytań otwartych: Co to jest relacja rodzinna?, Aby relacje w rodzinie były prawidłowe… oraz Zagrożeniami dla prawidłowych relacji rodzinie są…. Druga metoda polegała na jakościowej analizie swobodnych wypowiedzi
respondentów na temat „Relacje rodzinne w moim życiu”.
a/. Analiza wyników własnych badań empirycznych
Relacje rodzinne zdaniem respondentów rozumiane są w różnorodny sposób. Przez jednych utożsamiane są jedynie w kontekście konkretnych relacji rodzice-dzieci, bądź pomiędzy rodzeństwem. Inni natomiast charakteryzują to pojęcie w sposób bardziej ogólny. Istotne jest, iż w literaturze termin ten nie wystę20
21

Tamże, s. 55-56.
Zob. Tamże.
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puje, bądź jest charakteryzowany sporadycznie. Stąd też istotne jest zwrócenie
uwagi na elementy składowe wyłaniane przez ankietowanych.
Uczestniczący w badaniach gimnazjaliści, w różny sposób ujmują relacje
rodzinne. Uzyskane wyniki zaprezentowane zostały poniżej.
Badani gimnazjaliści sprowadzają relacje rodzinne do panujących więzi
oraz postępowania względem siebie. Relacje rodzinne w tym aspekcie rozumiane
są w sposób następujący: „Według mnie relacją rodzinną można nazwać więź,
która łączy domowników oraz to jak nawzajem się traktują”. Tożsamym jest
stwierdzenie, iż są „to stosunki między osobami z naszej rodziny”. Uczniowie
podkreślają również szczególną wartość relacji rodzinnych. W swoich opiniach
utożsamiają ją z określonymi uczuciami, takimi jak miłość. Świadczą o tym następujące wypowiedzi „Relacja rodzinna jest to moc rodziny, która jest w nich,
kiedy się kochają i rozmawiają”, „Relacja rodzinna polega przede wszystkim na
zaufaniu, miłości i dobrych relacjach z członkami rodziny”, „Jest to wielka miłość i spędzanie ze sobą czasu. Relacja rodzinna zależy od tego ile czasu rodzice
poświęcą dzieciom, a dzieci będą tego chciały”. Tożsamym jest również następujące rozumienie relacji rodzinnych, jako „to, co czujemy do swojej rodziny, jak
się w niej czujemy, jak często spędzamy razem czas, ile razem jeździmy samochodami i motorami”. Ankietowani podkreślili również specyfikę relacji, uwzględniając jej pozytywne i negatywne aspekty, a także określony sposób postępowania: „Według mnie relacja rodzinna jest to coś, co łączy bliskie sobie osoby. Relacja może być dobra lub zła, ale to wszystko zależy od nas. Od tego, jaki będziemy mieć kontakt z bliskimi, jak będziemy się z nimi porozumiewać i jakie
wartości są dla nas ważne”. Z kolei inna ankietowana osoba jest zdania, iż „Relacje rodzinne są bardzo różne. Niektóre są ciepłe i czułe, a inne zimne i napięte.
Dzieci w relacjach, które są napięte, są dużo bardziej zestresowanie i może to
doprowadzić do różnych sytuacji buntu itp.”. W swoich wypowiedziach ankietowani często zwracali uwagę jedynie na rozumienie relacji rodzinnych, jako
pozytywne, będąc zdania: „Sądzę, że relacja rodzinna to dobry kontakt utrzymywany z członkami rodziny. Spędzanie wspólnego czasu na rozmowach, wyjazdach
i równego rodzaju grach”. Wypowiedzi gimnazjalistów pozwoliły wyłonić elementy
składowe relacji rodzinnych, które najczęściej się pojawiały się w rozumieniu tego
pojęcia przez ankietowanych. Zebrane wyniki zostały przedstawione za pomocą poniższej tabeli.
Tab. 1. Rozumienie pojęcia relacji rodzinnych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
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Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
L %N=33 L %N=38 L %N=34
Miłość
4 12,12 2
5,26
6 17,65
Wzajemny kontakt
13 39,39 13 34,21 8 23,53
Wartość
3
9,09
7 18,42 4 11,76
Wspólne spędzanie czasu 6 18,18 4 10,53 6 17,65
Atmosfera
8 24,24 1
2,63
1
2,94
Kategorie
odpowiedzi

Ogółem
L %N=105
12 11,43
34 32,38
14 13,33
16 15,24
10
9,52

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Komunikacja
Pomoc, wsparcie
Zachowania
Więzi
Proces
Nie wiem
Ogółem

9 27,27 12 31,58 9 26,47
3
9,09
7 18,42 3
8,82
6 18,18 8 21,05 12 35,29
3
9,09
3
7,89
8 23,53
0
0
0
0
1
2,94
0
0
0
0
2
5,88
55 166,67 57 150,00 60 176,47

30 28,57
13 12,38
26 24,76
14 13,33
1
0,95
2
1,90
172 163,81

N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać wiele odpowiedzi. Ilość
wskazań odnosi się w procentach do liczby osób w klasach oraz do wszystkich
ankietowanych. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli numer 1 można stwierdzić, iż najczęściej termin relacji rodzinnych utożsamiany jest, jako wzajemny
kontakt (32,38%), komunikacja (28,57%) oraz jako określone zachowania
(24,57%). Z uwzględnieniem poszczególnych klas wyniki nieznacznie się różnią.
W klasie I najwięcej respondentów definiuje relacje rodzinne, jako wzajemny
kontakt (39,39%), komunikację (27,27%), a także panującą atmosferę rodzinną
(24,24%). Z kolei 18,18% uwzględnia elementy takie, jak wspólne spędzanie
czasu oraz określone zachowania członków rodziny.
Ankietowani z klasy II gimnazjum, jako czołowe elementy wyróżnili wzajemny kontakt (34,21%), komunikację (31,58%) oraz zachowania (21,05%). W
dalszej kolejności utożsamiali relacje rodzinne z wartościami (18,42%) oraz pomocą i wsparciem (18,42%).
Z kolei uczniowie w najstarszej klasie w 35,29% są zdania, iż relacje rodzinne odnoszą się do określonych zachowań, zaś w 26,46% utożsamiają je z
komunikacją. Respondenci w 23,53% rozumieją je, jako więzi oraz wzajemny
kontakt. Zaś 17,65% utożsamia je z miłością oraz wspólnym spędzaniem czasu.
Wyniki w obrębie każdej z klas w kluczowych aspektach są zbliżone, jednak elementy, które są wyłaniane w dalszej kolejności różnicują się względem
wieku ankietowanych.
Podsumowując rozumienie relacji rodzinnych w opinii ankietowanych
można stwierdzić, iż jest ono różnorodne i uwzględnia wiele aspektów. Utożsamiane jest ono z określonym zachowaniem, postawą względem siebie oraz utożsamiają je ze szczególną wartością. Można zauważyć, że relacje rodzinne są pojęciem wieloaspektowym, bowiem dotyczą wszystkiego, co dzieje się w danej
rodzinie. Istotne jest również, iż uczniowie w swoim rozumieniu uwzględniają
głównie te aspekty, które są dla nich najbardziej pożądane, bądź są urzeczywistniane w ich środowiskach rodzinnych. Warto zwrócić uwagę, iż ankietowani w
swoich wypowiedziach dotyczących relacji rodzinnych uwzględniali jedynie
rodziców i rodzeństwo.
Wiedząc, iż ankietowana młodzież gimnazjalna potrafi zdefiniować termin
relacji rodzinnych mimo braku definicji w literaturze warto zwrócić uwagę, na
jakość relacji rodzinnych ankietowanych uczniów. Analiza wypowiedzi uczniów
pozwala wyłonić zarówno czynniki przyczyniające się do występowania prawi-
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dłowych relacji rodzinnych, jak również stają się podstawą do określenia, jak
ankietowani najczęściej określają relacje rodzinne w swoim życiu. Większość z
nich jest zdania, że są one bardzo dobre, bądź dobre. Jednak są osoby, które uważają, iż w ich domach relacje rodzinne są złe oraz nie widzą szans na ich poprawę, bądź uznawane są za trudne. Jeden z uczniów napisał „Relacje rodzinne w
moim życiu są dosyć trudne. Codziennie mają miejsca różnego rodzaju spory.
Gdy pojawia się problem nie rozwiązujemy go wspólnie”. Wypowiedź ta istotna
jest, bowiem czynniki przyczyniające się do tej trudnej sytuacji są często uznawane przez młodzież, jako zakłócające prawidłowe relacje rodzinne.
Informacje na temat, jakości relacji rodzinnych w opinii respondentów zilustrowane zostały za pomocą tabeli nr 2. Zebrane wyniki zostały uzyskane
głównie poprzez analizę jakościową swobodnych wypowiedzi.
Tab. 2. Jakość własnych relacji rodzinnych w opinii respondentów
Kategorie
Lp.
odpowiedzi
Bardzo
1.
dobre
2.
Dobre
3.
Złe
Ogółem

Klasa 1
Licz%N=3
ba
3

Klasa 2
Licz%N=3
ba
8

Klasa 3
Licz%N=3
ba
4

Ogółem
Licz
%N=105
ba

12

36,36

10

26,32

12

35,29

34

32,38

18
3
33

54,55
9,09
100,00

27
1
38

71,05
2,63
100,00

18
4
34

52,94
11,76
100,00

63
8
105

60,00
7,62
100,00

N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Zgodnie z wynikami przedstawionymi w powyższej tabeli większość respondentów, bowiem 60% ocenia własne relacje rodzinne, jako dobre. W dalszej
kolejności znajduje się grupa 32,38% uczniów uznająca relacje w swojej rodzinie, jako bardzo dobre, Najmniejszą grupę stanowią Ci ankietowani, którzy określają panujące w rodzinie relacje, jako złe. Osoby te stanowią 7,62 % ogółu ankietowanych. W aspekcie poszczególnych klas sytuacja jest tożsama z wynikami
ogólnymi. Warto zwrócić uwagę, iż określanie relacji panujących w swojej rodzinie, jako złe określiło prawie 8% uczniów. Istotne jest to, bowiem granica
między dobrymi relacjami na dolnej normie jest bliska ich obniżaniu. Stąd też
należy uświadamiać zarówno dzieci, jak również rodziców w aspekcie relacji
rodzinnych oraz ich znaczenia w rozwoju dorastającej młodzieży.
Kolejnym zagadnieniem, które zostało scharakteryzowane podczas analizy
wyników swobodnych wypowiedzi gimnazjalistów jest wyłonienie czynników oddziaływujących na polepszanie się relacji rodzinnych oraz uznawanie ich za pozytywne/prawidłowe. Ankietowani głównie wyróżniali: cierpliwość, wzajemny szacunek, miłość, wzajemną pomoc, szczere rozmowy, zrozumienie, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów, wspólne spędzanie czasu, a także unikanie
wszelkiego rodzaju używek. Świadczą o tym następujące wypowiedzi: „Należy dbać
o swoją rodzinę, wspierać swoich bliskich, wspólnie sobie pomagać i żyć w zgodzie.
Nie można myśleć tylko o sobie. Trzeba spędzać z rodziną wiele czasu”, „Relacje
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rodzinne w moim życiu są dla mnie bardzo ważne. Chcę żyć z rodziną w zgodzie i
kochającej atmosferze. Z tego też powodu cenię sobie rozmowę z rodzicami i zrozumienie” oraz „Moi rodzice poświęcają nam dużo czasu. Rozmawiamy praktycznie o
wszystkim, czego chcemy się dowiedzieć”. Analiza jakościowa swobodnych wypowiedzi na temat relacji rodzinnych oraz odpowiedzi na ogólne pytanie dotyczące
czynników wpływających funkcjonowanie prawidłowych relacji rodzinnych pozwoliły za zebranie wyników za pomocą tabeli nr 3. Przedstawione w niej dane zostały
pogrupowane w następujące kategorie odpowiedzi. Istotne jest również, iż uczniowie
podawali zazwyczaj więcej niż jedną odpowiedź.
Tab. 3. Czynniki warunkujące prawidłowe relacje rodzinne w opinii ankieLp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kategorie
odpowiedzi

Klasa 1
Liczba %N=33

Klasa 2

Klasa 3

Liczba

%N=38

Liczba

%N=34

Ogółem
L %N
iczba =105
6 63,8
7
1
4 43,8
6
1
2 25,7
7
1
2 25,7
7
1
1 13,3
4
3
1 13,3
4
3
1 11,4
2
3
1 11,4
2
3
1 10,4
1
8
1
9,52
0
1
9,52
0

Skuteczna
komunikacja

12

36,36

32

84,21

23

67,65

Zachowania

17

51,52

20

52,63

9

26,47

Wzajemna
pomoc

8

24,24

6

15,79

13

38,24

Wspólne życie

9

27,27

7

18,42

11

32,35

Szacunek

5

15,15

9

23,68

0

0,00

Zainteresowania

7

21,21

5

13,16

2

5,88

Szczerość

5

15,15

3

7,89

4

11,76

Wyrozumiałość

2

6,06

6

15,79

4

11,76

Agresja

3

9,09

5

13,16

3

8,82

Zaufanie

4

12,12

1

2,63

5

14,71

Używki

4

12,12

6

15,79

0

0,00

1

3,03

3

7,89

2

5,88

6 5,71

2

6,06

4

10,53

0

0,00

6 5,71

1

3,03

0

0,00

4

11,76

5 4,76

1

3,03

0

0,00

3

8,82

4 3,81

1

3,03

1

2,63

0

0,00

2 1,90

1

3,03

0

0,00

0

0,00

1 0,95

83

251,52

108

284,21

83

244,12

12. Miłość
13. Atmosfera
rodzinna
14. Wiara
15. Nie wiem
16. Warunki materialne
17. Dobre oceny
Ogółem

74

2 260,
95
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towanej młodzieży gimnazjalnej.
N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać wiele odpowiedzi. Ilość
wskazań odnosi się w procentach do liczby osób w klasach oraz do wszystkich
ankietowanych. Wyniki zebrane w powyższej tabeli przedstawiają, iż zdaniem
63,81% ankietowanych gimnazjalistów najważniejszym czynnikiem w prawidłowych relacjach jest komunikacja, zaś na drugim miejscu wyłonili oni zachowania (43,81%). Zgodnie z zebranymi danymi 25,71% uczniów wyróżnia czynniki takie, jak wzajemna pomoc oraz wspólne życie. Aspekt skutecznej komunikacji obejmuje porozumiewanie się pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie, a także ogólne odnoszenie się względem siebie. Z kolei czynnik zachowań
uwzględnia różnego rodzaju zachowania wobec drugiej osoby, a także norma
postępowania w sytuacjach, z którymi spotykają się członkowie rodziny. Istotny
jest również element wspólnego życia, który zdaniem ankietowanych odnosi się
głównie do spędzania czasu razem, a także budowania swojej rodzinnej tożsamości. Na podkreślenie zasługuje również element wzajemnej pomocy członków
rodziny, który zdaniem ankietowanych jest w znacznym stopniu wyróżniony.
W dalszej kolejności zostały wyróżnione czynniki takie jak: szacunek
(13,33%), zainteresowania (13,33%), szczerość (11,43%), a także wyrozumiałość
(11.43%). Należy zwrócić uwagę, iż wśród czynników warunkujących prawidłowe relacje uczniowie wyróżnili również agresję (10,48%) oraz używki
(9,52%). Sytuacja ta powoduje, iż w tym przypadku relacje rodzinne są jedynie
pozornie dobre, bowiem degradujące czynniki nie mogą stać się elementem prawidłowych relacji w rodzinie, a także nie należy utożsamiać ich z czymś dobrym.
Ankietowani gimnazjaliści wyróżnili również: miłość (5,71%), atmosferę rodzinną (5,71%), wiarę (4,76%), warunki materialne (1,90%) oraz dobre oceny
(0,95%). Spośród wszystkich respondentów, jedynie cztery osoby (3,81%) nie
potrafiły określić czynników warunkujących prawidłowe relacje rodzinne.
Odpowiedzi uczniów w poszczególnych klasach nieznacznie się różnicują,
jednak należy podkreślić, iż najstarsza klasa wyróżniła najmniej czynników
sprzyjających prawidłowym relacjom rodzinnym, zaś uczniowie klasy pierwszej
wyłonili ich najwięcej. Porównać można główne czynniki, które określili
uczniowie ze względu na klasy.
Uczniowie I klasy wyróżnili zachowania (51,52%), skuteczna komunikację (36,36%) oraz wspólne życie (27,27%). Z kolei ankietowani z drugiej klasy
gimnazjum wyłonili czynniki w następującej kolejności: skuteczna komunikacja
(84,21%), zachowania (52,63%), a także szacunek (23,68%). Natomiast odpowiedzi respondentów z III klasy wskazują na czynniki takie jak: skuteczna komunikacja (67,65%) wzajemna pomoc (38,24%), wspólne życie (32,35) oraz
zachowania (26,47%). Istotne jest, iż wszystkie czynniki są kluczowe w prawidłowych relacjach rodzinnych i warunkują ich powstawanie.
Ankietowani uczniowie potrafią wyjaśnić oraz zdefiniować pojęcie relacji
rodzinnych, a także określić własne relacje rodzinne. Kluczowe są również czyn-
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niki, które warunkując prawidłowe stosunki w rodzinie. Nie mniej jednak kluczową kwestią artykułu stanowią czynniki zagrażające relacjom rodzinnych we
współczesnym świecie. Inaczej mówiąc chodzi o te czynniki, które powodują, że
stają się one nieprawidłowe, bądź trudne.
Warto przywołać tu wyniki E. Gurby, która na podstawie uzyskanych wyników wyodrębniła siedem kategorii czynników na podstawie nieporozumień między
rodzicami, a dziećmi należą do nich czynniki takie jak: używki, postawa wobec antykoncepcji/aborcji, sposób wydawania pieniędzy, wulgaryzmy, sposób ubierania
się, słabe oceny, sposób spędzania czasu wolnego, zainteresowania, kłamstwa, indywidualny wybór znajomych, brak kontroli w wyjściach i powrotach, cele życiowe,
zainteresowania, system wartości, korzystanie z TV, komputera, poranne wstawanie,
sposób ubierania się, pomoc, konflikty, sposób komunikacji22.
Wypowiedzi uczniów, które zostały zebrane za pomocą badań zawierają
się w powyższych kategoriach, jednak stają się również podstawą do stworzenia
nowych kategorii czynników wpływających na relacje rodzinne. Uszczegółowiając ich opinie można wyróżnić najczęściej pojawiające się czynniki: kłótnie, brak
skutecznej komunikacji, kłamstwa, oceny, zazdrość, brak wspólnego czasu, wulgaryzmy, używki, brak zrozumienia, a także nieporozumienia oraz łamanie obowiązujących zasad. Istotne jest, iż w przeprowadzonych badaniach wyłonione
czynniki odnoszą się do wszelkich relacji panujących w rodzinie. Stąd też pozwalają na wyłonienie takich kategorii, które odnoszą się do wszystkich domowników oraz nie ograniczają się jedynie do relacji dziecko-rodzic. Nie mniej jednak kategorie E. Gurby stają się źródłem do możliwości opracowania własnych
kategorii czynników zagrażających prawidłowym relacjom rodzinnym, gdyż
własne badania empiryczne odnoszą się do czynników oddziaływujących na relacje ogólne w rodzinie, nie skupiają się zaś jedynie na relacje rodzice -dzieci.
W poniżej tabeli przedstawione zostały czynniki stanowiące współczesne
zagrożenia dla relacji rodzinnych.
Kategorie
odpowiedzi

Lp.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Ogółem

Liczba %N=33 Liczba %N=38 Liczba %N=34 Liczba %N=105

1.

Kłótnie

14

42,42

24

63,16

10

29,41

48

45,71

2.

Brak skutecznej
komunikacja

5

15,15

13

34,21

11

32,35

29

27,62

3.

Brak

15

45,45

4

10,53

9

26,47

28

26,67

2

6,06

4

10,53

8

23,53

14

13,33

2

6,06

6

15,79

4

11,76

12

11,43

3

9,09

4

10,53

3

8,82

10

9,52

4.
5.
6.

Absencja członków rodziny
Niewłaściwe
zachowania
Określone sytuacje
22

Zob. E. Gurba, Nieporozumienia …, dz. cyt., s. 55-56.
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7.

Brak właściwych
stosunków

2

6,06

6

15,79

2

5,88

10

9,52

8.

Używki

6

18,18

2

5,26

1

2,94

9

8,57

9.

Nie wiem

0

0,00

1

2,63

7

20,59

8

7,62

10.

Nieposłuszeństwo

2

6,06

2

5,26

4

11,76

8

7,62

11.

Inne osoby

3

9,09

0

0,00

3

8,82

6

5,71

12.

Wulgaryzmy

2

6,06

2

5,26

0

0,00

4

3,81

13.

Złe oceny

1

3,03

2

5,26

0

0,00

3

2,86

14.

Kwestie materialne

1

3,03

2

5,26

0

0,00

3

2,86

15.

Brak zaufania

1

3,03

0

0,00

2

5,88

3

2,86

16.

Zazdrość

1

3,03

1

2,63

0

0,00

2

1,90

17.

Inna wiara

1

3,03

0

0,00

0

0,00

1

0,95

18.

Krytyka

1

3,03

0

0,00

0

0,00

1

0,95

19.

Problemy

0

0,00

1

2,63

0

0,00

1

0,95

20.

Niepełna rodzina

0

0,00

1

2,63

0

0,00

1

0,95

21.

Emocje

0

0,00

1

2,63

0

0,00

1

0,95

22.

Współczesne
technologie

0

0,00

1

2,63

0

0,00

1

0,95

62

187,88

77

202,63

64

188,24

203

193,33

Ogółem

N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać wiele odpowiedzi. Ilość
wskazań odnosi się w procentach do liczby osób w klasach oraz do wszystkich
ankietowanych.
Wyniki zestawione za pomocą powyższej tabeli wskazują, iż zdaniem
45,75% respondentów kluczowym zagrożeniem w relacjach rodzinnych są kłótnie. W dalszej kolejności wyróżnione zostały następujące elementy: brak skutecznej komunikacji (27,62%), absencja członków rodziny (13,33%), niewłaściwe zachowania (11,43%), określone sytuacje (9,52%), a także brak właściwych
stosunków pomiędzy członkami rodziny (9.52%). Należy zwrócić uwagę, iż grupa tych czynników zawiera zarówno te, które są związane z postępowaniem
członków rodziny, jak również mogą odnosić się do środowiska zewnętrznego
(poza rodziną). Wśród czynników wyłonionych przez ankietowanych należą
również: używki (8,57%), nieposłuszeństwo (7,62%), inne osoby (5,71%), wulgaryzmy (3,82%), złe oceny (2,86%), kwestie materialne (2,86%), brak zaufania
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(2,865), a także zazdrość (1,90%). Zdaniem pojedynczych osób należy zwrócić
również uwagę na: inną wiarę, krytykę, problemy, niepełne rodziny, emocje oraz
współczesne technologie. Istotne jest również, iż 26,67% gimnazjalistów jest
zdania, iż nie współcześnie zagrożenia dla relacji rodzinnych nie występują, zaś
7,62% ankietowanych nie potrafi ich określić.
W odniesieniu do poszczególnych klas wyłonione czynniki nie są zróżnicowane znacząco. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż najwięcej czynników
wyłonili uczniowie klasy II gimnazjum. Z kolei I klasa gimnazjalna stanowiła
największą grupę osób, które są zdania, iż współcześnie nie występują zagrożenia w relacjach rodzinnych. Natomiast uczniowie III gimnazjum w 20,59% nie są
świadomi czynników zagrażających relacjom rodzinnym.
Uzyskane przez ankietowanych dane pozwalają stworzyć następujące kategorie czynników:
1. Zachowań poszczególnych członków rodziny (np. krytyka, brak zainteresowania, brak zrozumienia, kłamstwa, emocje, tajemnice);
2. Zachowań osób spoza rodziny (np. destrukcyjne towarzystwo, wpływy
rówieśników);
3. Sytuacji zależnych od członków rodzinny (np. kłótnie, absencja, brak skutecznej komunikacji, zdrady, problemy);
4. Sytuacji niezależnych od członków rodziny (np. problemy, kwestie materialne).
Powyższe kategorie uwzględniają jedynie sytuacje oraz zachowania, które
są zależne od członków rodziny, bądź też są od nich niezależne. Istotne jest to ze
względu na możliwość niwelowania czynników zagrażających relacjom rodzinnym. Łatwiej, bowiem jest modyfikować coś, co zależy od osób zainteresowanych poprawą panujących relacji, niż eliminowaniem czegoś, na co nie ma się
wpływu.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania wśród gimnazjalistów pozwalają stwierdzić, iż
relacje rodzinne są dla nich istotne. Kluczowe jest, aby były one prawidłowe,
bowiem wówczas wzbogacają domowników i stają się podstawą życia wspólnego. Istotne stają się tu przykładowe wypowiedzi uczniów, które odzwierciedlają
ich rangę w życiu młodego człowieka. Pierwsza z nich jest następująca: „Relacje
rodzinne w moim życiu są dla mnie niezmiernie ważne. Moje relacje z rodziną
według mnie są idealne, dzięki nim czuję się kochana. Rodzice otaczają mnie
ogromną troską, co budzi we mnie świadomość, że jestem potrzebna. Moja mama
jest dla mnie jak najlepsza przyjaciółka – mogę z nią porozmawiać o wszystkim.
Tata jest najlepszym mężczyzną na świecie. Codziennie wieczorem jemy razem
kolację, rozmawiamy i oglądamy filmy. Z siostrą dogaduje się równie dobrze.
Ogólnie każdy wolny czas staramy się spędzać razem”. Druga osoba, napisała
natomiast następujące słowa: „Relacje rodzinne w moim życiu są naprawdę dobre. Ja wraz z moimi rodzicami mogę porozmawiać o wszystkim. Czuję, że mogę
im zaufać. Rodzice, mimo, że martwią się o mnie, to pozwalają mi na rzeczy,
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które są odpowiednie dla mojego wieku (pozwalają rozwijać mi się psychicznie,
odpowiednio do wieku). Moi bracia są dla mnie ważni. Mam z nimi dobry kontakt. Wiem, że mi pomogą”.
Podsumowując można stwierdzić, że relacje rodzinne są kluczowe w życiu
człowieka, zwłaszcza na progu dorosłości. Kształtują jego osobę oraz pokazują,
jak powinna funkcjonować rodzina we współczesnym świecie. Stąd też niezmiernie ważne jest, aby relacje te były prawidłowe. Istotne jest również, iż sytuacja rodzinna ma odzwierciedlenie w funkcjonowaniu młodej osoby w codziennym życiu np. środowisku szkolnym. Należy dokładać wszelkich starań, aby
wszyscy członkowie rodziny byli świadomi, jak postępować, aby nie krzywdzić
innych, często, bowiem to nieświadomość staje się źródłem nieprawidłowej komunikacji oraz powstających zakłóceń w relacjach.
Kluczowym jest, iż aby eliminować czynniki zagrażające relacjom rodzinnym należy uświadomić sobie ich występowanie oraz źródło powstawania.
Ważna jest również wiedza dotycząca czynników wspomagających budowaniu
prawidłowych relacji rodzinnych, a także świadomości swojego postepowania.
W niwelowaniu oraz radzeniu sobie z współczesnymi zagrożeniami oddziaływującymi na relacje w rodzinie niezmiernie ważna jest również wiedza na temat
pojęcia relacji rodzinnych.
Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły zarówno przedstawić rozumienie relacji rodzinnych przez ankietowanych gimnazjalistów, jak również
stały się podstawą wyłonienia czynników warunkujących prawidłowe relacje
rodzinne oraz tych, które im zagrażają. Obszerne wypowiedzi uczniów stanowiły
źródło kluczowych informacji będących podstawą niniejszego artykułu.
Konkludując rozważania teoretyczne oraz wyniki własnych badań empirycznych kluczowe jest, aby podejmować badania mające na celu poprawę relacji
rodzinnych oraz aranżować takie sytuacje, by samoświadomość członków rodziny była coraz większa. Istotne jest również opracowanie definicji, która byłaby
dostępna dla wszystkich zainteresowanych, jak również przedstawiana by była na
etapie gimnazjalnym. Istotne jest to, bowiem młodzi ludzie są aktywni i chętnie
podejmują działania. Stąd też należy ich wspomagać w podejmowanych inicjatywach na rzecz rodziny, jak również należy zapoznać ich z prawidłowymi wzorcami postępowania.
Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy problemu współczesnych zagrożeń dla relacji
rodzinnych w życiu młodzieży gimnazjalnej. Autor w części teoretycznej przedstawia krótką charakterystykę wybranych zagadnień w aspekcie rodziny oraz
relacji rodzinnych. Obejmuje ona wyjaśnienie podstawowych pojęć, przedstawienie funkcji rodziny oraz kultury pedagogicznej rodziców. Szczególna uwaga
została zwrócona na współczesne zagrożenia wpływające na relacje rodzinne. W
dalszej części, autor przedstawia grupę badawczą oraz prezentuje wyniki wła-
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snych badań empirycznych. Artykuł kończy się podsumowaniem uwzględniającym kierunki dalszych badań w aspekcie relacji rodzinnych.
Abstract
Present-day threats to family relations in middle-school youth opinion
The following article refers to a problem of present-day threats to family
relations in middle school youths lives. In the theoretical part, author presents
short characteristics of chosen issues in the aspect of family and family relations.
It contains a explanation of basic terms, shows family functions and pedagogical
culture of parents. Detailed focus was laid on present-day threats influencing
family relations. In later part, author presents a research group and presents the
outcome of his own empirical research. The article ends with a conclusion which
include directions of further studies in the aspect of family relations.
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Iwona Wolańska (UJK)
Migracje zagraniczne współczesnym zagrożeniem dysfunkcyjnością rodziny
Wprowadzenie
Niewątpliwie rodzina jest najważniejszym elementem struktury każdego
społeczeństwa, bez którego nie mogłoby ono poprawnie funkcjonować, bowiem
to ona daje nowe życie, a następnie pielęgnuje je zgodnie z przyjętymi normami i
zasadami obowiązującymi w danym społeczeństwie. Można również przyjąć, że
sposób wychowania dziecka w rodzinie będzie miał znaczenie w jego późniejszym dorosłym już życiu. Niejednokrotnie dziecko widzi w rodzicach autorytet, z
którego chce brać przykład, dlatego to, jakimi wartościami kierują się rodzice,
będzie miało wpływ na to, jakie wartości zostaną przekazane dziecku. Wobec
powyższych ustaleń można wnioskować, że rodzina jest środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście człowieka w społeczeństwo. Rodzice są pierwszymi a zarazem najważniejszymi nauczycielami
wartości, bez których nie mógłby się odbyć proces wychowania. Stąd też zasadne
wydaje się być stwierdzenie, iż migracja zagraniczna w celach zarobkowych
obojga rodziców lub jednego z nich i wynikająca z tego nieumiejętność realizowania powierzonego im zadania wychowawczego będą przyczyną dysfunkcyjności rodziny.
1. Pojęcie i funkcje rodziny
Dokonując szczegółowego omówienia funkcji rodziny oraz roli jaką pełni
w procesie wychowania jednostki, należałoby najpierw podjąć się próby zdefiniowania pojęcia „rodzina”. Franciszek Adamski konstatuje, iż rodzina to „Grupa społeczna, która jest duchowym zjednoczeniem wąskiego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, opartych na wierze w prawdziwą lub też domniemaną łączność biologiczną, tradycję
rodzinną i społeczną”1. Z kolei Zbigniew Tyszka uważa, że „Rodzina stanowi
integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a zarazem podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest zbiorowością
ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa
lub adopcji” 2. Każda rodzina spełnia określone cele i zadania względem swych
członków, zwane funkcjami. Funkcje te dadzą się wyprowadzić z poszczególnych elementów występujących w definicjach rodziny oraz z praktyki życia ro1

F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1982, s. 21.
2
Z. Tyszka, Rodzina, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997, s. 695.
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dzinnego. Traktując rodzinę jako grupę i instytucję społeczną wyodrębniamy
dwie grupy funkcji rodziny: instytucjonalne i osobowe. Instytucjonalne to te które traktują rodzinę jako instytucję społeczną. Wyróżnia się tutaj kolejno funkcje
rodzicielską, podtrzymującą ciągłość społeczeństwa; ekonomiczną, mającą na
celu zapewnienie bytu materialnego; opiekuńczą, która z kolej charakteryzuje się
zaspokajaniem podstawowych potrzeb materialnych i psychicznych dziecka;
socjalizacyjną, dzięki której dziecko, istota biologiczna, staje się istotą społeczną,
przystosowaną do funkcjonowania w danym społeczeństwie; stratyfikacyjną,
gwarantująca członkom rodziny określony status życiowy oraz integracyjną czyli
kontrolującą zachowanie poszczególnych członków rodziny. Funkcje osobowe
traktują rodzinę jako grupę społeczną. W skład nich wchodzą następujące funkcje: małżeńska, zaspokajająca potrzeby życia intymnego małżonków; rodzicielską, zaspokajającą potrzeby uczuciowe rodziców i dzieci oraz braterską z kolej
zaspokajającą potrzeby uczuciowe rodzeństwa. Biorąc pod uwagę trwałość i
zmienność rodziny wyróżniamy podział funkcji na dwie grupy: istotne i akcydentalne. Do funkcji istotnych zaliczamy prokreacje, socjalizację oraz funkcję miłości. Z kolej do akcydentalnych, czyli drugorzędnych zaliczamy funkcję ekonomiczną, opiekuńczą, stratyfikacyjną, rekreacyjną, religijną oraz integracyjną3.
W procesie wychowania niezwykle istotne są postawy rodziców względem dziecka. Właściwe postawy rodzicielskie umożliwiają stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju dziecka. Maria Ziemska definiuje postawę rodzicielską jako nabytą strukturę poznawczo – emocjonalno – behawioralną, która
ukierunkowuje zachowanie się rodziców względem dziecka. Uogólniając, postawy rodzicielskie dzielą się na pozytywne i negatywne. Można zatem przyjąć, że
istotne jest, aby rodzice przyjmowali postawy akceptacji, współdziałania z dzieckiem, uznania praw dziecka, czy rozumnej swobody, które sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu osobowości dziecka. Z drugiej zaś strony muszą oni unikać
negatywnych postaw rodzicielskich do których należą postawa unikania, odrzucenia, nadmiernie wymagająca oraz nadmiernie chroniąca4.
Można uznać, że pustki spowodowanej brakiem miłości rodziców do
dziecka, nikt i nic nie jest w stanie wypełnić. Poczucie odrzucenia będzie towarzyszyło dziecku na każdym jego kroku, dlatego tak ważne jest, aby rodzice opierali swoje wszelkie działania wobec dziecka na fundamencie trwałej i bezinteresownej miłości. Kazimierz Pospiszyl konstatuje, że „Tak jak w dzieciństwie poczucie ukojenia wielu trosk, poczucie bezpieczeństwa i radości życia mały człowiek uzyskiwał poprzez świadomość miłości i opiekuńczości rodziców, tak teraz,
gdy sam jest rodzicem, źródłem tych stanów psychicznych staje świadomość, że
oto on sam musi stanowić oparcie psychiczne i materialne dla własnych dzieci i
dla innych wchodzących w skład rodziny. Zdawanie sobie z tego sprawy jest bar3

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno – kulturowy. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 36.
4
G. Kowalczyk, Wychowanie w rodzinie, „Poradnik Metodyczny”, nr 2/2000, s.18.
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dzo często źródłem nie tylko potrzebnej energii życiowej, lecz także najczęściej
najważniejszym sensem i celem życia”5.
Jak słusznie zauważa Anna Kieszkowska człowiek w dobie narastających
przemian społecznych powoli traci orientację w sytuacji państwa, najbliższego
otoczenia, a także ocenie samego siebie. Zasadnie podkreśla, iż „Większość rodziców coraz częściej staje się bezradna wobec wielu nieznanych im zjawisk,
postaw i zachowań młodego człowieka, nie potrafią pomóc własnym dzieciom, a
w kryzysie również i sobie”6. Dziecko wychowujące się w tego typu rodzinach
może być dzieckiem z góry skazanym na brak miłości i akceptacji oraz pozbawione poczucia bezpieczeństwa. Wychowuje się bez wartości w świecie, w którym nie może znaleźć wsparcia. Powoli ulega zdemoralizowaniu, nie odnajdując
pomocy w rodzinie.
2. Migracje zagraniczne w teorii i badaniach
Migracja rozumiana jest jako trwałe lub czasowe przemieszczanie się ze
stałego miejsca zamieszkania w inne miejsce znajdujące się na terenie kraju lub
poza jego granicami7. Warto zauważyć, że coraz większe zainteresowanie problematyką migracji Polaków do krajów Unii Europejskiej wynika bezpośrednio z
niepokojących doniesień medialnych oraz naukowych o wzrastającej liczbie rozpadających się rodzin z powodu migracji. Badania CBOS pokazują, że w ciągu
ostatnich dziesięciu lat co dziesiąty dorosły Polak pracował za granicą. Bardzo
dużą grupę stanowią osoby mające od 25 do 34 lat, a więc zakładające lub już
posiadające swoje rodziny i wyjeżdżające głównie w celu zgromadzenia środków
pieniężnych na ich utrzymanie8.

Wykres 1. Okres czasu pracy Polaków za granicami kraju (%)
5

K. Pospiszyl, O chronieniu więzi rodzinnych, które są siłą niezwykłą, „Małżeństwo
i rodzina”, nr 2/2002, s.11.
6
A. Kieszkowska, Działania profilaktyczne w wychowaniu, [w:] A. Kieszkowska
(red.), Teoretyczne i metodyczne aspekty profilaktyki w środowiskach wychowawczych,
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2005, s. 14.
7
H.J. Hoffman – Novotny, Migration. Ein Beitrag zu einer soziologischen Erklarung, Stuttgart 1970. Podaje za: P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie
przemian, Warszawa 2005, s. 19.
8
CBOS, Wyjazdy zarobkowe za granicę, komunikat z badań, nr: 4729, data wydania: 2012-11-13, [www.cbos.pl, dostęp: 10.05.2014].
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Źródło danych: CBOS, Wyjazdy zarobkowe za granicę, komunikat z badań
nr: 4729, data wydania: 2012-11-13, [www.cbos.pl, dostęp: 10.05.2014].
Na podstawie powyższego wykresu nr 1 przedstawiającego okres czasu
pracy Polaków za granicą wynika, że 39% badanych respondentów podczas
ostatniego wyjazdu za granicę pracowało trzy miesiące lub krócej (praca sezonowa), zaś 35% było tam zatrudnionych od ponad trzech miesięcy do roku. Na
dłużej niż rok wyjechało do pracy ogółem 26% badanych z omawianej grupy
badawczej (N=103)9. Często wyjazd za granicę jest dla rodziny jedyną szansą na
poprawę sytuacji materialnej i poziomu życia rodziny. Powód ten wydaje się być
oczywisty, choć nie jest jedynym dla którego Polacy migrują za granicę.

Wykres 2. Kraje migracji zarobkowej Polaków (%)
Źródło danych: CBOS, Wyjazdy zarobkowe za granicę, komunikat z badań
nr: 4729, data wydania: 2012-11-13, [www.cbos.pl, dostęp: 10.05.2014].
Na podstawie wykresu nr 2 zatytułowanego „Kraje migracji zarobkowej
Polaków” można wnioskować, że Niemcy jako kraj sąsiadujący z Polską jest
jednym z najpopularniejszych kierunków migracji zarobkowej Polaków od lat
(36% wskazań). W szczególności duży wpływ na to miało otwarcie granic
państw zachodnich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004
roku. Należy też podkreślić, że wyjazdy zarobkowe do Niemiec często mają charakter krótkookresowy, trwają mniej niż trzy miesiące i są to przeważnie prace
sezonowe. Ponadto 21% badanych respondentów wskazuje Wielką Brytanię,
12% Holandię, zaś zaledwie 6% Francję.
Migracje zagraniczne rodziców w celach zarobkowych mogą być jedną z
przyczyn dysfunkcyjności rodziny, w ramach której zdaniem Tadeusza Sakowicza „[…] będą mieściły się niemal wszystkie przejawy życia rodzinnego o negatywnym zabarwieniu, określane na przykład jako dewiacja rodziny, patologia
rodziny, dezorganizacja rodziny itp.”10. Stąd też zasadne wydaje się być stwier9

Ibidem, s. 5.
T. Sakowicz, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 35.
10
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dzenie, że dziecko wychowujące się w tego typu rodzinie będzie z góry pozbawione szans wychowawczych, narażone na wszelkiego rodzaju zaburzenia w
rozwoju, zaś dzieciństwo takiego dziecka będzie określane mianem zagrożonego11. To z kolei może skutkować pojawianiem się między innymi zaburzeń w
zachowaniu, stanowiących objaw niedostosowania społecznego12.
3. Problematyka i metoda badań
Celem przeprowadzonych badań była próba analizy skutków migracji rodziców w społecznym funkcjonowaniu rodziny. Do realizacji tego celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, zaś jako technikę zastosowano wywiad
skategoryzowany, jawny, indywidualny13. Dokonana w ten sposób analiza o charakterze jakościowym pozwoliła na przedstawienie pozytywnych i negatywnych
konsekwencji migracji zarobkowych Polaków do krajów Unii Europejskiej w
społecznym funkcjonowaniu ich rodzin. Badanie zostało przeprowadzone wśród
21 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wśród nich było
15 kobiet (71,43% badanych osób) oraz 6 mężczyzn (28,57% badanych osób).
Materiał badawczy gromadzono w okresie od 01.03.2014 r. do 01.05.2014 r.
Skutki migracji w percepcji studentów pedagogiki. Raport z badań.
Na pytanie „Jakie Twoim zdaniem skutki w społecznym funkcjonowaniu
rodziny niesie ze sobą migracja zarobkowa, zagraniczna obojga rodziców lub
jednego z nich?” jedna z badanych studentek, Karolina l. 23 odpowiada w sposób
następujący: „Z powodu migracji zagranicznej zostaną osłabione więzi pomiędzy
dzieckiem, a jego rodzicami. Z pewnością będzie mu brakowało fizycznej bliskości z nimi. Kiedy będzie płakało, nikt go nie przytuli, kiedy się przewróci na rowerze, nikt nie opatrzy rany, kiedy będzie musiało odrobić pracę domową, nikt
nie stanie nad nim i nie pokaże palcem co trzeba poprawić, żeby było dobrze.
Trudno zresztą mówić o więzach, gdy rodzice zadzwonią do niego raptem na
chwilkę, żeby zapytać się, czy wszystko w porządku i zaraz kończyć, bo pieniądze
na koncie się kończą”. Z kolei Ilona l. 21 zauważa, że rodzina dotknięta problemem migracji nie spełnia swoich funkcji, ponieważ „[…] takiej rodziny nie można nazwać rodziną. Zadaniem każdej rodziny jest wychować dziecko tak, aby
postępowało w zgodzie ze społecznymi normami i wzorcami. Trudno mówić o
dobrym wychowaniu, gdy dziecko zostaje pozostawione samemu sobie. Ja rozumiem, że czasami sytuacja wymaga i zachodzi taka konieczność, że trzeba wyjeżdżać za chlebem, ale na pewno z każdej sytuacji jest jakieś rozsądne wyjście i
zawsze trzeba myśleć nie tyle o sobie, ale o tym dziecku. . . co ono będzie czuło. .
11

Zob., B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wyd. Akademickie
„Żak”, Warszawa 2008, s. 243.
12
Zob., B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle
współczesnych wyników badań, [w:] B. Urban, J. Stanik (red), Resocjalizacja, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 136 -167.
13
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 95.
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.czy nie będzie w tym wszystkim samotne”. Na uwagę zasługuje stanowisko prezentowane przez Agatę l. 21. Badana studentka niejednokrotnie podkreśla, że
przynajmniej jedno z rodziców powinno pozostać z dzieckiem w kraju, ponieważ
w jej mniemaniu „[…] to idealny wybór tzw. „mniejszego zła” dzięki któremu
negatywne skutki nie byłyby tak odczuwalne. Najlepiej jak z dzieckiem zostaje
matka, której nie zastąpi ani ojciec, ani babcia, ani rodzeństwo, ani nawet rówieśnicy. Mama zawsze przytuli, wytłumaczy, zrozumie i zrobi wszystko, by dziecko
nie czuło się samotne. Ojciec to już nie to samo”. Podobnego zdania jest Mariusz
l. 21. twierdząc, że „W społeczeństwie utarł się wizerunek ojca, głowy rodziny,
którego zadaniem jest zarabianie na utrzymanie jego bliskich. Nie ma w tym nic
dziwnego, że ojcowie wyjeżdżają za granicę. Za to duże zdziwienie wywołuje fakt,
gdy zagranicznie migruje matka, a ojciec pozostaje w domu z dzieckiem. Tym
bardziej, że praca za granicą nie należy do lekkich i często wymaga ogromnej
sprawności fizycznej”. O tym, jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą migracja
dla samych małżonków przekonuje kolejna studentka pedagogiki, Marta l. 23:
„Każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje w obrębie funkcjonowania rodziny. Wyjazd zarobkowy za granicę może prowadzić do rozwodu rodziców. Znane
są przypadki, że ojciec już nie wracał do rodziny, bo znalazł sobie kochankę, albo
po prostu nową rodzinę. Nie wiedząc czemu, dotychczasowe cele i wartości nagle
tracą swój sens. Nawet te pieniądze przestają mieć dla niego znaczenie, a przecież dla nich zmuszony był opuścić dom rodzinny. I tego rodzaju skutki są przykre, a wręcz bolesne nie tylko dla żony, która została w kraju i przejęła wszystkie
dotychczasowe jego obowiązki, ale i dziecka, które może nawet nie do końca
rozumie co się dzieje wokół niego dzieje. Nie zmienia to faktu, że podobnie wygląda sytuacja, gdy jedno z małżonków ciężko pracuje za granicą, żeby rodzinie
niczego nie brakowało, podczas, gdy drugie, które pozostało w kraju z dzieckiem,
zdradza go”. Problem ten zauważa również Anna l. 21 tłumacząc, że „[...] takiego rodzica szczególnie cechuje brak odpowiedzialności za siebie i innych, a przecież to oczywiste, że zakładając rodzinę, człowiek jednocześnie przyjmuje trud i
obowiązek jej utrzymania. Tworząc rodzinę, bierze się odpowiedzialność za
wszystkich jej członków. Takie osoby nie zasługują na to, żeby określać ich mianem ojca, czy matki. Są lekkomyślni i z pewnością nie zależy im na dobru dziecka”. Z wypowiedzi Pawła l. 22 można również wnioskować, że do skutków migracji zagranicznej bez wątpienia należy rozłąka. Świadczy o tym jego wypowiedź: „Nie ma nic gorszego niż rozłąka. Ludzie są oddaleni od siebie o tysiące
kilometrów. Może nawet ci, którzy pozostali w domu nie zdają sobie sprawy jak
to daleko, a dziecko marzy, żeby rodzic następnym razem zabrał je ze sobą. To
ogromna tęsknota za domem, za miejscem z którym wiąże się tyle pięknych i ciepłych wspomnień. Podróż do miejsca pracy trwa godzinami, podczas, gdy powrót
do domu tylko chwilę. Rodzice, czy rodzic wracają jak na skrzydłach do domu, do
rodziny”. Ponadto Klaudia l. 21 przestrzega o negatywnych skutkach migracji
twierdząc, że „[…] niosą one ze sobą ryzyko ogromnych zaburzeń w rozwoju
dziecka. Konsekwencją mogą być różnego rodzaju zmiany w zachowaniu, czy
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nawet choroby. Nagle okazuje się, że dziecko, które tryskało zdrowiem i energią
do życia, często choruje i nie ma na nic ochoty. To powinien być sygnał ostrzegawczy dla rodziców”.
Istotne jest, jaką formę przybierają oddziaływania wychowawcze rodziców migrujących do krajów Unii Europejskiej w celach zarobkowych. Tomasz l.
22 w sposób szczególny poświęca uwagę sposobom nagradzania i karania: „Rodzicom wydaje się, że za pieniądze kupią wszystko: czas, którego nie potrafili
poświęcić dziecku; zrozumienie i wsparcie, którego nie potrafili okazać, czy pomoc, której dziecko od nich nie otrzymało. To chore, że chcą to wszystko wynagrodzić dziecku w taki sposób. Kupują laptopy, tablety, super nowe i drogie telefony komórkowe i są dumni, że dziecko będzie miało czym pochwalić się w szkole
rówieśnikom, którzy z pewnością będą im tego zazdrościć. Jeszcze nie mają nawet w planach powrotu do domu, a już obiecują dziecku przez telefon, co mu
kupią za dobre sprawowanie. To się nazywa wychowawcze podejście”. Podobnego zdania jest Krzysztof l. 21, który przekonuje, że fałszywe obietnice szybkiego
powrotu do kraju i zakupu wymarzonych prezentów nie są najlepszą metodą
wychowawczą: „[…] dzięki wyjazdom za granice rodzic potrafi z nieprawdopodobną łatwością w bardzo krótkim czasie stracić swój autorytet. Niepotrzebnie
obiecują dziecku rzeczy, których nie są w stanie wykonać. . .ale trzeba dodać, że
znam i takich rodziców, którzy przesyłają paczki do domów”. Z kolei Katarzyna
l. 21 zauważa, że „Na skutek migracji zagranicznych rodzice powoli tracą panowanie nad swoim dzieckiem, które ich nie słucha. Ani groźby, ani prośby nie
pomagają w momencie, gdy dziecko ma świadomość i jest pewne, że nawet, gdyby zrobiło coś złego i wbrew ich woli, to nie otrzyma żadnej kary. Bo niby co
rodzic może mu zrobić przez telefon. A nawet gdyby otrzymało karę, to i tak żadne z rodziców nie sprawdzi, czy będzie jej przestrzegać”.
Warto poświęcić uwagę formie spędzania wolnego czasu przez dziecko, którego rodzice lub rodzic migrują. Otóż Joanna l. 21 zaznacza, że „Bardzo ważne jest, co
dziecko robi pod nieobecność rodziców w wolnym czasie, jak również ile tego wolnego
czasu posiada. Zapewne najlepiej byłoby, gdyby każdą wolną chwilę spędzał z rodzicami na rozwijaniu swoich dotychczasowych, lub poznawaniu nowych zainteresowań.
Często zdarza się, że swój wolny czas pod nieobecność migrujących rodziców spędza w
towarzystwie rówieśników, pod wpływem których zaczyna pić a potem nadużywać
alkoholu, palić papierosy, wszczynać, czy nawet uczestniczyć w bójkach, podejmuje się
zachowań ryzykownych a w konsekwencji łamie normy i zasady społeczne oraz staje
się osobą niedostosowaną społecznie. Wówczas skutkiem migracji zagranicznej rodziców byłoby niedostosowanie społeczne ich dziecka, poniekąd wynikające z dysfunkcjonalności rodziny”. Z kolei Justyna l. 23 podkreśla, że „Z powodu wyjazdów zagranicznych rodziców dziecko może mieć trudności w nauce, sprawiać problemy wychowawcze w szkole, czy przyjmować postawę wycofaną w relacjach z rówieśnikami. Dziecko
zamyka się w sobie i staje się obojętne wobec otoczenia, zaś wszystko co do tej pory
było dla niego ważne, traci jakąkolwiek wartość. Ale może być i na odwrót. Dziecko
nagle staje się agresywne, wybuchowe, prowokuje kolegów i koleżanki z klasy do kłót-
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ni, zaczepia ich a przez to pragnie, aby zwrócono na niego uwagę”. Ponadto zdaniem
Patryka l. 21 „[…] rodzice nie są w stanie kontrolować tego, co się dzieje w domu. Jest
to niemożliwe, żeby upilnowali dziecko, czy mieli pewność, że to co im mówi przez
telefon, czy przez Internet, jest prawdą. Jedyne co mogą, to obdarzyć je zaufaniem i
wierzyć, że nie zrobi nic głupiego”.
Magdalena l. 21 w odpowiedzi na zadane pytanie opowiada historię chłopca,
którego rodzice pozostawili bez opieki: „Jest mnóstwo przykładów z życia wziętych,
które ukazują skutki migracji rodziców w funkcjonowaniu rodziny. Znana mi jest
historia chłopca, którego rodzice wyjechali za granicę i pozostawili samemu sobie.
Oczywiście nikt o tym nie wiedział, ani nie spodziewał się, co może dziać się za
drzwiami tego domu. Nikt z sąsiadów nie domyślił się, że dziecko każdego dnia budzi
się samo do szkoły, robi sobie jedzenie, płaci za zakupy, zarządza pieniędzmi, które
dostało od rodziców na utrzymanie siebie, czy nawet sprząta w domu. Rodzice wyćwiczyli go, co ma mówić, gdyby ktoś się podejrzliwie pytał o sytuację w domu. Przestrzegali, że nikt nie może się o tym dowiedzieć, bo w przeciwnym razie, za pozostawienie go samego w kraju, straciliby prawo do opieki nad synem. Manipulowali nim
i jednocześnie nie widzieli w tym nic złego. Sprawa wyszła na jaw dzięki interwencji
pedagoga szkolnego, choć trzeba przyznać, że powinni być dumni z tak mądrego i
samodzielnego syna”. Również badane: Anna l. 21 oraz Małgorzata l. 21 potwierdzają, że znają wiele przykładów rodzin dotkniętych problemem migracji. Pochodzą
one z ubogich miejscowości w których nierzadko członkowie poszczególnych rodzin
decydują się na wyjazdy zagraniczne w celach zarobkowych. Są przekonane o słuszności ich wyborów, ponieważ, jak twierdzi jedna z nich „[…] cóż z tego, że rodzic
zostanie z dzieckiem w domu, jak co dzień będzie doświadczał przykrości, bo jego
pociecha nie ma na książki do szkoły, czy prosi o pieniążka na bułkę. Ludzie, gdy
tylko mają okazję do wyjazdu, bez zastanowienia wyjeżdżają do pracy sezonowej”.
W opinii Kamila l. 23 „Migracje rodziców niosą ze sobą wiele pozytywnych konsekwencji. W niejednym domu brakuje pieniędzy, więc nic dziwnego, że
ludzie wyjeżdżają za granicę dla polepszenia sytuacji materialnej ich rodziny. A
gdy już zarobią wystarczającą ilość środków pieniężnych i odbiją się od dna, to
potrafią je mądrze zagospodarować. Chyba nie ma w tym nic złego, że rodzice
poświęcają się dla dobra swoich dzieci i rodziny. Są w stanie wiele znieść, żeby
tylko osiągnąć zamierzony cel. Robią to z miłości i umacniają się w niej”. Z kolei
Barbara l. 21 wskazuje na potrzebę wystawiania na próbę rodziny twierdząc, że
„[…] tylko w ten sposób mogą oni przekonać się, jak bardzo im na sobie zależy.
Taka próba czasu jest także próbą, czy rodzina jaką oni tworzą jest prawdziwą
rodziną, a więc funkcjonującą na fundamencie trwałych i niezmiennych norm,
zasad i wartości”. Ewa l. 23 zauważa bardzo ważną zależność pomiędzy wyjazdem rodziców za granicę a prestiżem społecznym sądząc, że „Na pewno migracja w celach zarobkowych jest szansą na polepszenie swojego statusu materialnego, ale także podniesienie prestiżu społecznego. Każdy chciałby mieć rodzica,
który wyjeżdża w interesach za granicę, biegle mówi w języku obcym, czy stać go
na luksusowe zachcianki”. Na koniec warto przytoczyć słowa Hanny l. 23, która
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zauważa, że „[…] bądź co bądź najważniejsza jest kochająca się rodzina, bo
tylko taka przezwycięży wszystko. Nawet jeśli rodzic, czy rodzice są zmuszeni
wyjechać zarobkowo za granicę, to dzięki swojemu wychowawczemu podejściu
zrobią to w taki sposób, że dziecko nigdy nie będzie miało do nich o to pretensji”.
Podsumowanie i wnioski
W toku badań ustalono, że migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii
Europejskiej są przyczyną dysfunkcyjności rodziny. Na podstawie opinii studentów pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach można wnioskować, że występują dwojakiego rodzaju skutki wyjazdów zagranicznych rodziców w celach zarobkowych. Należy przyjąć, iż wyróżniamy negatywne oraz
pozytywne konsekwencje migracji rodziców w kontekście społecznego funkcjonowania rodziny.
Wobec powyższych ustaleń, do negatywnych skutków migracji rodziców
trzeba zaliczyć osłabienie więzi między rodzicami a dzieckiem oraz między samymi małżonkami. Można uznać, że niejednokrotnie dochodzi do rozbicia rodziny i rozwodów spowodowanych pobytem za granicą jednego z małżonków.
Najtragiczniejszą konsekwencją migracji może być niedostosowanie społeczne
dziecka, którego rodzice pozostawili bez opieki oraz niewydolność wychowawcza spowodowana między innymi nieumiejętnością stosowania przez nich kar i
nagród. Nie bez znaczenia pozostaje również sposób, w jaki pozbawione kontroli
rodzicielskiej dziecko spędza swój wolny czas. Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy pod wpływem rówieśników podejmuje ono zachowania ryzykowne.
Można przypuszczać, że brak reakcji ze strony rodziców spowoduje szereg zachowań sprzecznych z uznawanymi i aprobowanymi normami i zasadami społecznymi. Należy więc przyjąć, że z powodu migracji rodziców, rodzina nie
spełnia swoich funkcji, staje się rodziną dysfunkcyjną oraz pozbawia dziecko
naturalnego prawa do prawidłowego rozwoju i kształtowania osobowości. Stąd
też zasadne wydaje się być stwierdzenie, że należy unikać sytuacji, w których
wyjeżdżają za granicę i ojciec i matka, a nade wszystko szukać takich rozwiązań,
które pomijałyby konieczność wyjazdów zagranicznych.
Na koniec należy podkreślić, że migracje zarobkowe Polaków do krajów
Unii Europejskiej niosą ze sobą również pozytywne skutki w kontekście społecznego funkcjonowania ich rodzin. Przede wszystkim świadczą o tym: poprawa
sytuacji materialnej rodziny oraz podniesienie jej prestiżu społecznego. Ponadto
poprzez rozłąkę więzi rodzinne mogą ulec umocnieniu, ponieważ rodzice na
własnym przykładzie udowadniają jak wiele potrafią znieść dla rodziny i przez to
jak bardzo ją kochają, co jest najpiękniejszym wyrazem miłości rodzicielskiej.
Streszczenie
Obowiązkiem każdego rodzica jest przekazanie dziecku w procesie socjalizacji pierwotnej społecznie aprobowanych norm i zasad funkcjonowania oraz
wpajanie wartości, stanowiących fundament kształtowania się jego osobowości.
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Role, jakie pełnią w rodzinie ojciec i matka polegają przede wszystkim na torowaniu dziecku właściwej drogi w życiu. Stąd też zasadne wydaje się być stwierdzenie, że migracje zagraniczne rodziców w celach zarobkowych mogą być
przyczyną dysfunkcyjności rodziny. Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie problemowe: Jakie skutki niesie ze sobą migracja zagraniczna
rodziców w społecznym funkcjonowaniu rodziny? Badania przeprowadzono
wśród studentów pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Zgromadzony materiał dostarczał informacji o pozytywnych oraz negatywnych
konsekwencjach migracji Polaków do krajów Unii Europejskiej w kontekście
społecznego funkcjonowania ich rodzin.
Summary
Foreign migrations with contemporary threat dysfunctional families
In the process of the primitive socialization parents have the duty of handing over the norms and moral values to the child, which are the foundation for
molding their personalities. Fathers and mothers are mainly responsible for
showing their children their life paths. This is why the labor migrations of parents
may result in creating a dysfunctional family. This study is intended to answer
the question: what are the results of foreign migration of parents in social functioning of the family? The research was conducted amongst students of the pedagogy of Jan Kochanowski University in Kielce. Gathered material provided information about positive and negative consequences of the migration of Poles to
countries of the European Union in the context of social functioning of their families.
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Urszula Solińska (UP)
Pomoc i wsparcie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wstęp
Wykluczenie społeczne, marginalizacja oraz liczne problemy społeczne,
kryjące się pod tymi pojęciami, są zjawiskami powszechnymi we współczesnym
społeczeństwie. Zachodzące zmiany społeczne, zwiększona konkurencja na rynku pracy, niosą za sobą zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Oprócz rozwoju społeczeństwa, pojawiają się problemy związane z brakiem dostosowania
się jednostki do reguł funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości. Prowadzą one do tego, co nazywamy wykluczeniem społecznym. W rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym, kluczową rolę odgrywa pomoc i wsparcie, które
powinno być kierowane ze strony państwa, instytucji społecznych, czy też Kościoła. W niniejszym artykule podjęto kwestię pomocy w stosunku do dzieci
wychowujących się w rodzinach borykających się z różnymi problemami i zarazem będącymi narażone na wykluczenie społeczne.
1. Pojęcie wykluczenia społecznego i jego przyczyny
Wykluczenie społeczne „jest pojęciem przeciwstawnym do społecznego
uczestnictwa w szerszych zbiorowościach: narodzie, społeczeństwie czy społeczności. Oznacza ono izolację dobrowolną bądź, częściej, wymuszoną uwarunkowaniami zewnętrznymi (biedą, bezrobociem, odmiennym kolorem skóry, religią,
kalectwem, nieakceptowanym przez środowisko zachowaniem czy preferencjami
seksualnymi)”1. Część z powyższych uwarunkowań zaliczyć można do grona
problemów i kwestii społecznych (bieda, bezrobocie), kolejne do grupy związanej z rasą (prześladowania rasistowskie), religią (w szczególności narażone są
osoby z grona religii mniej popularnych w danym społeczeństwie, a także z odmienną orientacją seksualną.
W literaturze zauważyć można podział przyczyn marginalizacji na „stare”
i „nowe”, do pierwszej grupy zostały zaliczone: „brak przystosowania do reguł
społecznego współżycia, łamanie prawa, nonkonformizm polityczny, uchylanie
się od pracy, przestępczy tryb życia, włóczęgostwo, świadome łamanie norm
moralnych, manifestowanie skłonności do alkoholu, ostentacyjna wulgarność w
zachowaniu. Do nowych przyczyn marginalizacji zaliczyć można: ubóstwo, brak
odpowiednich warunków mieszkaniowych, zamieszkiwanie w enklawach biedy,
brak zaradności życiowej, brak umiejętności elastycznego reagowania na zmiany, nonkonformizm moralny, wiek uniemożliwiający adaptację do gwałtownych
1

M. Jarosz, Obszary wykluczenia w Polsce, [w:] Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny, etniczny, red. M. Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 10.
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zmian, wygląd zewnętrzny, traumatyzujące doświadczenia życiowe”2. Obecnie,
dość często w mass mediach pokazywane są skłonności wprowadzania się w stan
odurzenia, a także wulgarność w zachowaniu, co niegdyś było czynnikami przyczyniającymi się do marginalizacji. Nowe uwarunkowania marginalizacji, czy
wykluczenia społecznego wynikają natomiast z sytuacji społecznej, ekonomicznej oraz związane są ze zmianami jakie zachodzą w społeczeństwie.
2. Grupy społeczne podatne na wykluczenie społeczne
Na marginalizację narażone są jednostki i grupy, które znacznie odróżniają się od typowego wzorca społecznego, nie przestrzegają norm społecznych
(częstokroć nie z własnej woli) a także odznaczają się niezaradnością życiową.
Wśród rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym można wymienić
te, które na wskutek zdarzeń losowych (krytycznych) doświadczają: choroby,
sieroctwa, bezrobocia, utraty mieszkania, niepełnosprawności, przemocy. Zjawisko to dotyczy także: sieroctwa biologicznego i społecznego, rozwodów, rodzin
niepełnych, samotnych matek, alkoholizmu i narkomanii w rodzinie3. Trudno
oszacować ile obecnie rodzin jest zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze
względu na ogrom zjawisk, które obejmuje to pojęcie.
Grupami szczególnie narażonymi na wykluczenie społeczne są: „dzieci i
młodzież ze środowisk zaniedbanych, dzieci wychowujące się poza rodziną, kobiety samotnie wychowujące dzieci, kobiety pozostające poza rynkiem pracy,
ofiary patologii życia rodzinnego, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne, żyjący w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, niepełnosprawni i
chronicznie chorzy, osoby chorujące psychicznie, starsze osoby samotne, opuszczający zakłady karne, imigranci, osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej”4. Wykluczenie będzie dotyczyć zatem wszystkich tych, którzy nie są w stanie dostosować się do panujących współcześnie norm społecznych dotyczących
przede wszystkim kwestii pracy, rodziny, zamieszkania, sprawności fizycznej,
prawa a także tych którzy są w danej społeczności uznani jako obcy. Będą to
imigranci, repatrianci czy mniejszości etniczne.
2

A. Kotlarska-Michalska, Przyczyny i skutki marginalizacji w Polsce, [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, red. K. MarzecHolka, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 77.
3
B. Matyjas, Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziców i ich dzieci zagrożonych wykluczeniem (na przykładzie środowiska wiejskiego), [w:] Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, red. K. MarzecHolka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 191.
4
T. Lisiak, Wykluczenie społeczne oraz grupy zagrożone marginalizacją, Projekt „Społecznie
znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez
utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia”,
http://www.ie-ries.com.pl/archiwum/artykuly/RIES_20100625948_wykluczenie_spoleczne.pdf
pobrano 19.05.2014.
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3. Programy wspierania rodziny w UE
W literaturze można się spotkać z różnymi rodzajami programów wspierania rodziny w krajach Unii Europejskiej. Należą do nich między innymi programy wspierania rodziny (family suport services), pod którymi rozumie się
działania prewencyjne ukierunkowane na poprawę funkcjonowania rodziny.
Drugim rodzajem są programy pomocy rodzinie (family – centred, family – lased
services), kierowane do rodzin z różnymi problemami – prewencja drugiego
stopnia. Trzecią odmianą są programy intensywnej interwencji w sytuacji kryzysu (intensive, family – centeredcrises services), mające na celu niesienie pomocy
w szczególnie trudnych sytuacjach (na przykład, w których doszło do zagrożenia
dobra dziecka)5. Pomoc udzielana jest na różnych etapach wykluczenia, począwszy od zdiagnozowania możliwości wystąpienia tego procesu (vide: family suport services), w jego początkowej fazie (family – centred, family – lased services)
oraz podczas jego zaawansowania (intensive, family – centeredcrises services).
4. Placówki wspierające dzieci z rodzin wykluczonych społecznie
Wspieraniem rodziny w jej środowisku naturalnym zajmują się placówki
opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, które dzielą się na:
- opiekuńcze – prowadzone w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów.
Zajmują się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz niosą pomoc w
pokonywaniu trudności szkolnych. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież z
najbliższej okolicy, dla których tego typu placówka jest jedyną ostoją spokoju i
zrozumienia, ale także stanowi możliwość nabycia nowych umiejętności interpersonalnych poprzez ukierunkowany kontakt z grupą koleżeńską;
- specjalistyczne - zajmujące się terapią pedagogiczną, psychologiczną,
rehabilitacją i resocjalizacją6. To w nich młodzież może sięgnąć po fachową pomoc w sytuacjach szczególnie trudnych.
Jedną z instytucji mających na celu zapobieganie patologiom społecznym
wśród dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych jest świetlica środowiskowa. Jej działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na:
-„wspieranie wychowawczej roli w integralnym rozwoju dziecka w jego
naturalnym środowisku,
- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u dzieci i
młodzieży,
- rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywania problemów,
5

Z. W. Stelmaszuk, Rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie.
Perspektywa europejska, [w:] Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata
o nowym systemie, red. M. Racław-Markowska, Warszawa 2005, s. 94-97.
6
Powiatowy Program Działań na rzecz Dziecka i Rodziny w latach 2008-2015, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
http://www.powiat.policki.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=4281&bar_id=294
9 pobrano 19.05.2014.
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- wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości,
- profilaktyka uzależnień,
- wyrobienie i utrwalenie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych nawyków
higienicznych”7. To dzięki tego typu placówkom młode osoby, mają szansę na
poznanie innej – bardziej pozytywnej strony życia. Dzieje się tak dzięki ludziom
– specjalistom, którzy są zaangażowani w pomoc. Świetlice powodują przede
wszystkim odrodzenie się wśród młodzieży pewności siebie, przezwyciężenie
lęków. Służą także unaocznieniu i poprawieniu błędów wychowawczych w obrębie środowiska rodzinnego.
Dzieci pochodzące z rodzin borykających się z problemem biedy, alkoholizmu, przemocy, czy bezrobocia, można przypuszczać, że mają niską samoocenę, problemy w kontaktach z rówieśnikami czy z nauką. Szkoła poprzez podejmowanie niektórych działań może sprzyjać lepszemu funkcjonowaniu dzieci
pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem. Po pierwsze poprzez obserwację uczniów: czy któreś z dzieci jest marginalizowane przez innych, wyśmiewane, ma problemy w kontaktach z kolegami/koleżankami z klasy. Nauczyciel
mógłby w tym wypadku podjąć działania mające na celu dowartościowanie
dziecka, zintegrowanie klasy szkolnej oraz zaktywizowanie wykluczonych
uczniów (włączanie ich w różne działania na terenie szkoły). Istotne jest także,
aby kadra nauczycielska pozostawała w kontakcie z rodzicami/opiekunami
ucznia (udzielać wskazówek co do potrzeb i problemów dziecka). Istotne jest
także używanie „pozytywnego języka” – stronienie od stereotypów8. Częstokroć
zdarza się, że nauczyciel nieświadomie powoduje pogorszenie sytuacji takich
dzieci. Uwagi na temat wyglądu, nieśmiałości, wyobcowania mogą spowodować
u ucznia jeszcze większe problemy z otwarciem się na innych, co w konsekwencji doprowadzi do utrwalenia przekonania o swojej niskiej wartości.
Dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym szkoła powinna być swoistym wsparciem w ich rozwoju, oferować pomoc i
stwarzać możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, które będą rozbudzały ich zainteresowania. Istotna jest tutaj rola pedagoga szkolnego i nauczycieli, którzy poprzez obserwację uczniów, mogą w odpowiednim czasie podjąć się
konkretnych działań ukierunkowanych na pomoc uczniowi, który tego potrzebuje. Aby realna pomoc miała miejsce, istnieje potrzeba współpracy między kadrą
nauczycielską, dyrekcją, pedagogiem, psychologiem i innymi instytucjami, które
mogłyby udzielić dziecku wsparcia w zaistniałej sytuacji. Także rozmowa z ro7

M. Porąbaniec, Profilaktyczna rola świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych i ognisk wychowawczych w zapobieganiu procesowi wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, [w:] Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec
wykluczenia społecznego, red. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 237-238.
8
Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Informator dla nauczycieli i nauczycielek, red. B. Maciejewska,
Fundacja Przestrzenie Dialogu, Gdańsk 2007, s. 29-31.
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dzicami, czy opiekunami ucznia jest obligatoryjna, jednak zważywszy na różne
okoliczności, jakie w środowisku rodzinnym mają miejsce (takie jak, alkoholizm,
bieda, przemoc), współpraca ta może wydawać się niemożliwa. Zwłaszcza, kiedy
rodzice zaprzeczają swojej złej sytuacji, nie chcą się przyznać do pewnych problemów, które są ich udziałem lub kiedy w ogóle nie mają zamiaru kontaktować
się ze szkołą, pomoc uczniowi jest utrudniona.
5. Programy pomocy dziecku i rodzinie w Polsce
Istnieje wiele programów pomocy, dotyczących pomocy dziecku i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Programy te mogą być zróżnicowane ze względu na problem z jakim boryka się dana rodzina – inny będzie tok
postępowania w przypadku narkomanii w rodzinie, a inny w odniesieniu do
przemocy psychicznej czy fizycznej w obrębie środowiska rodzinnego. W jednym z nich określono cele, kierunki działań oraz jednostki odpowiedzialne za ich
wykonanie. Poniżej przytoczono niektóre z nich:
- rozwój usług profilaktyczno-wspierających kierowanych do rodzin dysfunkcyjnych, poprzez: diagnozę takich rodzin, wdrażanie projektów diagnostyczno-korekcyjno-kompensacyjnych kierowanych do rodzin niewydolnych
wychowawczo, edukacja rodziców na temat faz rozwojowych dzieci i wpływu
funkcjonowania rodziny na rozwój dzieci, tworzenie grup wsparcia dla rodzin,
nieradzących sobie z problemami, działania edukacyjne w środowisku lokalnym,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień u dzieci i młodzieży, wolontariat w pracy z
młodzieżą sprawiająca problemy wychowawcze, stworzenie bazy danych o instytucjach świadczących pomoc dziecku i rodzinie. Do wykonania takich działań w
programie określono następujące instytucje: poradnie psychologicznopedagogiczne, OPS-y, szkoły, policja, sąd, PCPR-y, organizacje pozarządowe,
świetlice, parafie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, kluby;
- rozszerzenie oferty pomocy specjalistycznej dla rodzin zagrożonych patologią, zwłaszcza uwikłanych w przemoc domową, poprzez: wdrażanie projektów kierowanych do ofiar i świadków przemocy domowej, wdrażanie projektów
edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy, organizacja zespołów interdyscyplinarnych jako jednej z metod pracy z dzieckiem krzywdzonym, funkcjonowanie grup socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, poradnictwo (psychologiczne, prawne, pedagogiczne), mediacje rodzinne,
terapia rodzinna oraz działania edukacyjne w środowisku lokalnym dotyczące
agresji i przemocy domowej. Tutaj oprócz wymienionych instytucji do działań
powinni być zaangażowani kuratorzy sądowi9.

9

Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2007-2014, Nowe Miasto
Lubawskie 2007, https://www.e-bip.org.pl/upload/631.15934.pdf pobrano dnia
19.05.2014, s. 13-17.
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Ponadto „działania pomocowe powinny wspierać rodziny nie tylko w pełnieniu tradycyjnej roli społecznej, ale muszą być również otwarte na dynamikę
zmian społeczno-ekonomicznych oraz nowe obszary wymagające pomocy”10.
6. Problemy związane z pomocą rodzinom wykluczonym społecznie
„Współcześnie podejmowane działania socjalno-edukacyjne i resocjalizacyjne, na różnych płaszczyznach życia społecznego wobec osób wykluczanych,
wskazywanie drogi [ku normalizacji], [integracji], [włączania społecznego], tak
w odniesieniu do jednostek, jak i zbiorowości napotykają na wielorakie, obiektywne bariery i ograniczenia, są też poddawane krytykom. Profesjonalizacja tych
działań zakłada, że winny się one odwoływać do teoretycznie uzasadnionych i
empirycznie zweryfikowanych koncepcji, które będą sprzyjały podnoszeniu ich
efektywności”11. Owo naukowe podejście sprawi, że podejmując tego typu działania można będzie odnieść sytuację danej jednostki do już zweryfikowanych
studiów przypadków, co w konsekwencji oznaczać będzie zwielokrotnienie szans
na pozytywną interwencję.
Problem istnieje także w zbyt malej liczbie pracowników socjalnych, w
braku specjalistycznych zasobów kadrowych – zwłaszcza w małych miejscowościach, a także w dokumentach, które gmina zobligowana jest opracować –
przeważnie mają charakter formalny, w praktyce natomiast nie funkcjonują 12.
Kwestie finansowe i materialne nie mogą wpływać na poziom świadczonych
usług, a niestety, w rzeczywistości stają się generalnym problemem, który następnie oddziałuje na efekt wykonywanych obowiązków. Ostatnim zmartwieniem pracownika socjalnego powinny być problemy natury pieniężnej. Pomoc
innym, co prawda, nie może sprowadzać się do obliczania sum, które danemu
pracownikowi przysługują w zamian za usługę, ale wykonując sumiennie swoją
pracę każdemu należy się odpowiedni ekwiwalent. W sytuacji jego braku pokrzywdzeni są po obu stronach. Samorządy terytorialne winne przeznaczać większe sumy na pracę socjalną. Przysłuży się to nie tylko przeciwstawieniu się zjawisku wykluczenia społecznego, ale także spowoduje, że osoby już niewykluczone będą w stanie dołożyć swój wkład do rozwoju społeczeństwa, poprzez swoją pracę i, chociażby, płacenie podatków.
10

J. Matejek, Wsparcie rodziny jako zadanie pomocy społecznej – wybrane aspekty,
[w:] Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, red. J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała, Kraków 2013, s. 227,
11
E. Kantowicz, Teorie pracy socjalnej wobec społecznego wykluczenia, [w:] Praca
socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego,
red. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 289.
12
K. Faliszek, Wykluczenie w małej społeczności lokalnej – wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania
wobec wykluczenia społecznego, red. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 318.
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W obrębie szkoły, problemami jakie się pojawiają w odniesieniu do pomocy udzielanej dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym są:
jednorazowe działania profilaktyczne w szkole (najczęściej realizowane wtedy,
gdy „cos” się wydarzy), odgórnie narzucone problemy, bez konsultacji ze szkołą,
problemy realizowane przypadkowo czy też brak lub powierzchowna diagnoza
potrzeb i problemów13. Szkoła funkcjonować powinna na podstawie ukierunkowanych działań edukacyjnych, wychowawczych, a co za tym idzie, także profilaktycznych. Prowadzenie takich działań w sposób odpowiedni (takie, które będą
dostosowane do potrzeb szkoły, uczniów), organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
współpraca z instytucjami społecznymi i rodziną, a także kompetencje nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie diagnozy pedagogicznej, dadzą lepsze
rezultaty w kwestii pomocy i wsparcia dla dzieci z rodzin wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Inną kwestią jest uzależnienie rodzin od pomocy społecznej, co skutkuje
brakiem aktywności w kierunku poszukiwania zatrudnienia, rodzi swoistą „niemoc” życiową i wpływa na negatywne relacje między członkami rodziny. Dziecko wychowujące się w takiej rodzinie otrzymuje negatywne wzorce, niejednokrotnie prowadząc do sytuacji analogicznych w przyszłości – kiedy to zakłada
własną rodzinę. Ważne jest zatem, aby ukazać tym dzieciom pewne możliwości,
wskazać inną drogę funkcjonowania, pokazać, że mimo trudnego startu, to one
mogą wybrać, w jaki sposób będzie wyglądało ich życie.
Podsumowanie
Wraz ze zmianami dokonującymi się w społeczeństwie, pojawiają się nowe zjawiska i problemy, między innymi w obrębie funkcjonowania rodziny. Model rodziny tradycyjnej coraz częściej zostaje zaliczany do przeszłości, na rzecz
nowych, niekonwencjonalnych struktur rodzinnych. Także zmiany dokonujące
się w sferze rynku pracy powodują u członków społeczeństwa obowiązek przystosowania się do gwałtownych przemian. Osoby nie umiejące się zaaklimatyzować do panujących warunków, tworzące rodzinę niemogącą zapewnić dzieciom odpowiednich warunków ekonomicznych, czy też rodziny dysfunkcjonalne,
włączane są do „kręgu” wykluczonych społecznie. Istotą oddziaływań pedagogów, pracowników socjalnych i nauczycieli jest niesienie pomocy i wsparcia dla
dzieci z rodzin, borykających się z różnymi problemami. Dlatego działania szkoły, jak i innych instytucji społecznych powinny się skupić wokół programów
profilaktycznych, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podejmowaniu interwencji w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka oraz stwarzaniu warunków do ich prawidłowego rozwoju społecznego.

13

R.M. Ilnicka, Profilaktyka w szkole – kwestie teoretyczne i praktyczne, „Pedagogika społeczna” 2/2012, s. 36.

1001

Streszczenie
W artykule podjęto się analizy zjawiska wykluczenia społecznego, pod kątem udzielanej pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży. W pierwszej części
zostały opisane uwarunkowania wykluczenia społecznego, a także wyodrębniono
grupy społeczne, które są szczególne narażone na marginalizację. Następnie opisane zostały programy pomocy dziecku i rodzinie oraz instytucje, które się tym
zajmują. Szczególną uwagę zwrócono na rolę współczesnej szkoły, jako instytucji organizującej pomoc dla uczniów oraz prowadzącej działalność profilaktyczną. W końcowej części poruszono kwestię jakości niesionej pomocy w odniesieniu do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Abstract
The article analyzes the phenomenon of social exclusion, in terms of aid
and support for children and young people. The first part describes conditions of
social exclusion, and social groupings that are of particular risk of marginalization. Then the Author described programs of child and family and institutions
that deal. Particular attention was paid to the role of the modern school, as the
organizing institution for the students and which established prophylactic. The
final part addresses the issue of the quality of its aid for children of families at
risk of social exclusion.
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Magdalena Jankowska (UWM)
Transmisja międzypokoleniowa – proces modelowania jednostki społecznej
„Bóg daje wartości rzeczom,
Człowiek te wartości rozpoznaje.”
Henryk Łuczak

1. Eksplifikatywne ujęcie rodziny
Podstawowa grupa społeczna, w której skład zaliczmy rodziców, dzieci i
krewnych. Cechuje ją więź formalna określająca wzajemne obowiązki rodziców i
dzieci oraz więź małżeńska i wspólnota ekonomiczno-mieszkaniowa1.
Według Augusta Comte „rodzina jest najmniejszą grupą społeczną, na
której opiera się całe społeczeństwo”2. W podobny sposób postrzegał rodzinę
francuski organizator badań społecznych, Ferdynand Le Play, „uznał za podstawowy fakt w strukturze społeczeństwa właśnie rodzinę. W niej bowiem, jak w
soczewce skupiają się procesy i zjawiska życia społecznego” 3. Ta najmniejsza
komórka społeczna oddziałuje na dziecko od chwili urodzenia i stymuluje jego
rozwój we wszystkich sferach osobowości. Tak więc rodzina to „podstawowa
grupa społeczna złożona z rodziców i ich dzieci, którą cechuje: więź formalna,
wspólnota materialna i mieszkaniowa, oraz określony zespół funkcji” 4. W domu
rodzinnym dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia związane z otaczającym go
światem, poznaje normy i wzory zachowań, uczy się reakcji emocjonalnych w
różnych sytuacjach, także trudnych i stwarzających poczucie zagrożenia. Niekorzystne doświadczenia dziecka mogą wzbudzać w nim reakcje lękowe, stąd rolą
opiekunów jest ukształtowanie właściwych wzorów działania, aby minimalizować pojawiające się negatywne emocje. Zjawisko pracy dotyczy człowieka w
jego uwarunkowaniu osobowym odzwierciedlając charakterystyczną strukturę
bytu jednostki jako osoby. Pracę możemy określić jako uwarunkowaną, ukierunkowaną społecznie realizację – aktualizację osobowych zasobów ludzkich tj.
potencjału rozumowego, zależnego od woli oraz twórczego5. Tak, więc praca
prowadzi do wzrostu doskonałości osobowej6, będącej doskonałością działania,
1

J. Pieszczachowicz (red.), Popularna Encyklopedia Powszechna, tom 15, Kraków
1996, s. 192.
2
T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s.137.
3
B. Suchodolski (red.), Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli,
Warszawa 1970, s.178.
4
W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1979, s. 251.
5
M. A. Krąpiec., O ludzką politykę, Katowice 1983, s. 167.
6
J. Majka., Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne., Rzym –
Lublin 1987, s. 235; http://www.kns.gower.pl/kns/kns.pdf
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uczestnictwa i bycia, gdyż osoba realizująca się przez pracę, w niej przejawia
osobowość przez nią się dopełnia i doskonali7. Zaangażowanie w pracę jest utożsamiane ze zdrowym i pozytywnie postrzeganym przez społeczeństwo stylem
życia8. Po przemianach polityczno-ekonomicznych w Polsce z końca XX wieku
wizerunek osoby aktywnej zawodowo zyskał na wartości, gdyż człowiek „zapracowany” postrzegany jest jako fachowiec, autorytet w danej dziedzinie. Spowodowane może być to trudnościami na rynku pracy. Pracodawcy obecnie mają
możliwość wyboru pracownika spośród dużej ilości chętnych, a zaangażowanie i
chęć poświęcenia pracy każdej chwili jest bardzo istotnym argumentem przemawiającym na korzyść. W konsekwencji wszechobecnego konsumpcjonizmu, zaangażowania w wykonywane czynności zawodowe oraz systemów motywacyjnych przedsiębiorstw praca coraz częściej stoi na czele w systemie wartości.
Dlatego też rodzina stawiana jest na drugim trzecim miejscu. Młodzi ludzie9 na
początku własnej drogi zawodowej wypowiadają się z dużym naciskiem na dobra
materialne „najpierw się dorobię, a potem pomyślę o założeniu rodziny” 10, co
stoi w opozycji do wartości wpajanych przez chrześcijańską naukę kościoła katolickiego, a zbytnie zaabsorbowanie pracą prowadzi do powstania konfliktów w
relacjach rodzinnych w konsekwencji do rozluźnienia spójności partnerskiej11.
Rodzina jest podstawowym mikroukładem kształtowania się systemu wartości dziecka. Rodzice chętnie pomagają dzieciom, dziadkowie często pomagają wnukom, ale dzieci i wnuki niekoniecznie lub rzadko pomagają starszym członkom swojej rodziny. Oznacza to, że młodsi udzielają pomocy mniej i w mniejszym wymiarze
czasowym w porównaniu z rodzicami i dziadkami12, ale mimo tego możemy mówić
o solidarności międzypokoleniowej. Współpraca współdziałanie stanowi najkorzystniejszy wychowawczo rodzaj wzajemnych powiązań13.
Solidarność międzypokoleniowa jest wzajemną życzliwością i gotowością
do niesienia różnorakiej pomocy w rodzinie14. Wyróżnić można sześć wymiarów

7

Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej. Laborem exercens, Poznań 1981, s. 22.
B. T. Woronowicz., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia., Warszawa
2009, s. 509.
9
Badania „Rodzina, gdzie i kiedy” - prowadzone w latach 2011-2012 na grupie 10
osób w wieku 25-30 lat wywiady częściowo ustrukturyzowane.
10
G/1007/2012 – wywiad z mężczyzną pracującym poza granicami naszego kraju w
monogamicznym związku nieformalnym od 10 lat.
11
B. Dudek., Pracoholizm – szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę,
[w:] Medycyna Pracy 2008 nr 3, Łódź 2008, s. 253.
12
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie., Warszawa
2010, s. 253.
13
W. Kułak, Wychowanie religijne dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych [w:] E. Łuczak, S. Przybyliński, J. Żeromska – Charlińska, Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne, Olsztyn 2014, s. 145 – 154.
14
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s.94-95.
8
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tego pojęcia: solidarność emocjonalną, asocjacyjną, aksjologiczną, normatywną,
funkcjonalną i strukturalną15.
Transfer międzygeneracyjny to przekaz dowolnych środków czy zasobów
między pokoleniami. Tak więc dotyczy wsparcia społecznego, środków finansowych oraz przekazu systemu wartości16. Wartości rodziców wywierają wpływ na
zachowanie się dziecka, niezależnie od jego wieku, poprzez fakt, że rodzina stanowi dla niego grupę odniesienia17 (Bulla, 1987 s. 77) i w ten sposób wyznacza
m.in. perspektywę poznawczą i hierarchię wartości dziecka (Ziółkowski, 1981).
2. Naturalne wychowanie czyli system pierwotnej kontroli społecznej
Teorie kontroli społecznej łączą różne dyscypliny naukowe. Swe podłoże
zawdzięcza psychoanalizie Sigmunda Freuda, psychologii behawioralnej, której
przedstawicielami byli Hans Jurgen Eysenck18 i Gordon Trasler19, psychologii
społecznej (Ivan F. Nye oraz Albert J. Reiss), jak również socjologii, w której
najważniejszą postacią był Émile Durkheim20. Zdaniem Piotra Sztompki21 kontrola społeczna jest systemem społecznych sankcji, stanowiącym podstawę korektury pojęć moralnych w błędnej socjalizacji. Do nieformalnych agend kontroli
społecznej należą: rodzina, grupa rówieśnicza, sąsiedzi, środowisko zawodowe.
Tradycyjnie rozróżnia się kontrolę społeczną pierwotną i wtórną. Kontrola
pierwotna to wpływ wywierany przez małą grupę społeczną na swoich członków
w kierunku respektowania zachowań przypisanych przez normy ogólnie uznane,
stanowiące system aksjo-normatywny danego społeczeństwa22 (obyczaje, prawo). Ten typ kontroli społecznej cechuje społeczność rodzinną jak również sąsiedzką i funkcjonuje w zasadzie w sposób plastyczny, zmienny, szybki, ekono15

J. B. Mabry, R. Giarrusso, V. L. Bengtson, Generations the Life Course and Family Change [w:] J. Scott, J. Treas, M. Richards (red.), The Blackwell Companion to the
Sociology of Families, Oxford 2007, s. 94-95.
16
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie., Warszawa
2010, s. 257.
17
B. Bulla, Spostrzeganie hierarchii wartości rodziców przez młodzież a jej własna
hierarchia wartości [w:] M. Jon, (red.), Orientacja dzieci i młodzieży w sytuacjach społecznych, Warszawa 1987, s. 76-97; H. Elżanowska, Międzypokoleniowa transmisja
wartości w rodzinie, [w:] O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, Studia z Psychologii w KUL, tom 18, Lublin 2012, s. 97-114;
http://www.kul.pl/files/55/Stud_psych_18-2012_Elzanowska.pdf
18
Hans Jürgen Eysenck, – psycholog angielski pochodzenia niemieckiego. Badacz i teoretyk osobowości. Prowadził badania nad strukturą osobowości metodą analizy czynnikowej.
19
G. Trasler, The explanation of criminality, London 1962;
20
A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa
1993, s. 203-206.
21
P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2004, s. 409.
22
A. Podgórecki, Kontrola społeczna trzeciego stopnia [w:] J. Kwaśniewski
(red.),Profilaktyka Społeczna, Prace IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego, tom 15, Warszawa 2010, s. 7-20.
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miczny i bezpośredni. Ten system kontroli społecznej oparty jest na więziach i
relacjach wspólnoty. Do podstawowych procesów kontroli społecznej należy
proces instytucjonalizacji narzucający wzory postępowania i proces socjalizacji.
Są to elementy kontroli wewnętrznej. Dopiero kiedy zawodzi kontrola wewnętrzna konieczne staje się zastosowanie mechanizmów kontroli zewnętrznej,
operujących systemem sankcji, czyli kar i nagród23. Dzięki długoletnim i wielopłaszczyznowym układom rodzinnym dotyczącym rozmaitych dziedzin życia
społecznego wpojone zostają wartości określające sens życia i kierunek rozwoju24. W taki właśnie sposób kształtowana jest hierarchia wartości jednostki wzrastającej w systemie rodzinnym. Przekazywany, modelowany w najmniejszej
wspólnocie społecznej właściwy dla niej sposób hierarchizacji wartości moralnych i etycznych wpływa na każdy etap życia młodego człowieka oraz na prawidłowe funkcjonowanie w danym społeczeństwie. Ponadto dodatkowym czynnikiem warunkującym prawidłowość przyjmowania i pełnienia ról społecznych jest
zgodność systemu wartości przyjętego przez jednostkę z systemem aksjonormatywnym danego społeczeństwa. Ten etap życia młodego człowieka rozpoczyna się w domu rodzinnym, gdzie dziecko zapoznaje się z systemem wartości
rodziców, a zgodnie z badaniami Michała Grygielskiego 25 dziecko podziela światopogląd matki.
3. Hierarchizacja pracy w kulturze wschodu
Ambitnymi rywalami Zachodu stały się cywilizacje azjatyckie oraz cywilizacja arabska. Ekonomiczny rozwój Azji Wschodniej to jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie w drugiej połowie XX wieku. Gwałtownemu rozwojowi gospodarczemu uległa najpierw Japonia następnie Hongkong, Tajwan, Korea południowa i Singapur potem Chiny, Malezja, Tajlandia oraz Indonezja, a
obecnie Filipiny Indie i Wietnam. Zmieniło to panujący układ sił między Azją a
Zachodem w szczególności między Azją a USA. Azjaci stają się coraz bardziej
pewni siebie, a bogactwo i władza to dowód cnót, wyraz moralnej i kulturalnej
wyższości. Zaczęli coraz częściej podkreślać odrębność swej kultury i wyższość
swojego systemu wartości i stylu życia w porównaniu z zachodnim26.
W latach 80. XX stulecia władze chińskie zaczęły propagować konfucjanizm, a przywódcy Chińskiej Partii Narodowej głosili, że jest to główny nurt
chińskiej kultury27. Cechy kultury konfucjańskiej to porządek, dyscyplina, odpowiedzialność za rodzinę, ciężka praca, kolektywizm i umiar. Natomiast przeci23

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 163 – 164.
E. Marynowicz – Hetka., Pedagogika Społeczna. Podręcznik Akademicki, t. 1,
Warszawa 2009, s. 449.
25
M. Grygielski., Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami,
Lublin 1999, s. 130-131.
26
S. Huntington., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa
2003, s.161-163.
27
Ibidem, s.166.
24
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wieństwem ich są antywartości zachodu czyli folgowanie zachciankom, lenistwo,
indywidualizm, przestępczość, niski poziom edukacji, brak szacunku dla autorytetów i rzekomo „umysłowe skostnienie”28. Podstawową kulturową różnicę między cywilizacją dalekowschodnią a zachodnią stanowi etos konfucjański 29. Podkreśla on takie wartości jak autorytet, hierarchia, podrzędność praw i interesów
jednostki, znaczenie consensusu, unikanie konfrontacji oraz nadrzędność państwa nad społeczeństwem, a społeczeństwa nad jednostką. Azjaci postrzegają
ewolucję swoich krajów w skali wieków, tysiącleci i przyznają priorytet maksymalizowaniu celów długofalowych.
4. Kaisza a wartości konsumpcyjne
Na początku XXI stulecia Japończycy mają podstawy, by twierdzić, że
wykorzystali wszystkie szanse, aby stworzyć u siebie niezwykłą kulturę gospodarczą i przemysłową. Do japońskiego cudu gospodarczego przyczynił się też
specyficzny system korporacji przemysłowych kaisha30, w którym ogromną rolę
odgrywają: mechanizacja i automatyzacja produkcji, nowoczesne naukowe badania rynku, a głównie umiejętne kierowanie i zarządzanie ludźmi. Japończycy
wypracowali skuteczny mechanizm wiązania pracowników z miejscem pracy,
obejmujący gwarancje dożywotniego zatrudnienia i precyzyjne kryteria awansu i
nagradzania, oparte na starszeństwie i poziomie wyszkolenia. Dożywotnie zatrudnienie pracowników było do pewnego momentu tradycyjnym i powszechnie
obowiązującym sposobem organizacji japońskich przedsiębiorstw31. Pracownik
obdarzany zaufaniem i zatrudniany na czas nieokreślony – co oznaczało związanie z firmą aż do momentu przejścia na emeryturę – jest tym, w którego warto
inwestować. W przypadku pracownika, który jest na stałe związany z firmą,
szkolenia, treningi i podnoszenie kwalifikacji są bardziej opłacalne dla przedsiębiorstwa. Także pracownikowi bardziej opłaca się pozostać związanym z firmą
na długi czas, gdyż zarobki w japońskim przedsiębiorstwie wzrastają wraz ze
stażem, co znacząco wpływa też na pozycję rodziny pracownika. Należy jednocześnie podkreślić, że umowa o pracę nie jest w tym wypadku wcale konieczna.
Relacja pracodawca – pracownik opiera się bowiem na tradycyjnym, nieformalnym zobowiązaniu, które dla obydwu stron jest oczywiste i wiążące, choć elastyczne i zmienne w czasie. Taki jest japoński stosunek do prawa, którego częścią są pisemne umowy i zobowiązania. Japońskie traktaty, inaczej niż europejskie, mogą być swobodnie negocjowane w czasie trwania, przy dążeniu do kompromisu przez obydwie strony wchodzące w relację. Zmienność jest tym, co w
28

A. Skorupka., Cywilizacje czy cywilizacja Dalekiego Wschodu?, Szkice Humanistyczne, t. X, nr 2-3, Olsztyn 2010, s. 37.
29
S. Huntington., Zderzenie cywilizacji, …, s. 386.
30
K. Klimek., Życie to kaisha. Specyficzne rozumienie japońskiej przedsiębiorczości, www.p-e.up.krakow.pl/pdf/pe5/klimek5.pdf (dostęp 12.02.2013), s. 165.
31
J. Fronczak (red.), Encyklopedia Historii Świata dla całej rodziny, Warszawa
2001, s. 246.
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oczach Japończyków charakteryzuje całość rzeczywistości. Taoistyczny symbol
yin-yang, gdzie to, co ciemne, płynnie przechodzi w to, co jasne, sugerujący, że
dobro może stać się złem, a bierność przepływa w aktywność w zależności od
zmieniających się okoliczności, jest tym, co w doskonały sposób opisuje japoński
stosunek do rzeczywistości. W przypadku umowy zmienność w czasie jest dla
Japończyków czymś naturalnym. Sama umowa nie jest jednak konieczna, gdyż
prawo nie jest uznawane za sankcję potrzebną w przypadku kultur wstydu, wśród
których sytuuje się również Japonia. Honor i moralność są tam najważniejszym
źródłem etyki i zasad postępowania. Wstyd, utrata twarzy i wina, której nie da się
zmazać, odróżniają kultury wstydu od kultur winy, które dają swoim członkom
możliwość oczyszczenia, a dzięki pokucie – możliwość przywrócenia spokoju
sumienia32.
Badania na temat długiego czasu pracy i zdrowia pracowników podjęto
pod wpływem wspomnianej obserwacji dotyczącej zjawiska „społeczeństwa
pracującego przez 24 godziny na dobę”. Alarmującym przykładem negatywnego
wpływu długiego czasu pracy i przeciążenia pracą były przypadki samobójstw
karo-zanotowane w latach 1991-1996 w Japonii wśród przepracowanych Japończyków, a także zjawisko karoshi polegające na nagłym, ostrym zawale serca,
znane jako „śmierć z przepracowania”. Ofiarami karoshi były 203 osoby pracujące dłużej niż 60 godzin tygodniowo, które wykorzystywały jedynie połowę
ustawowego czasu urlopowego w latach poprzedzających atak serca33. Zjawisko
śmierci osób przepracowanych zwane karoshi wywołało żywe zainteresowanie
problemem nadmiernego obciążenia pracą z punktu widzenia problemów z układem krążenia. Szczególnie znaczące były długoterminowe badania pokazujące
wpływ długiego czasu pracy na pojawianie się tych problemów. I tak, japońscy
badacze34 ujawnili, że praca po 10 godzin dziennie przez 3 lata istotnie zwiększa
ryzyko wystąpienia nadciśnienia, a nawet, że wraz ze wzrostem liczby godzin
pracy w ciągu tego okresu zwiększa się znacząco ryzyko zachorowania na zawał
serca. Wykazali, że długi czas pracy jest istotnym czynnikiem ryzyka podwyższonego ciśnienia krwi oraz rytmu serca.

32

Tamże, s. 166.
T. Uehata., Long working hours and occupational stress-related cardiovascular attacks
among middle-aged workers in Japan, Journal of Human Ecology, 1991 nr 20, s. 147-153.
34
S. Sokejima., S. Kagamimori., Working hours as a risk factor for acute myocardial
infarction in Japan: case-control study, British Medical Journal, 1998 nr 317, s. 775-780;
T. Hayashi ., Y. Kobayasi ., K. Yamaoka ., F. Yano., Effects of overtime work on 24hour ambulatory blood pres-sure, Journal of Occupational Environmental Medicine, 1996
nr 38, s. 1007-1011; T. Sasaki., K. Iwasaki., T. Oka., N. Hisanaga., T. Ueda., Y. Takada i
in., Effects of working hours on cardiovascular – autonomic nervous functions in engineers in an electronic manufacturing company, Industrial Health, 1999 nr 37, s. 55-61.
33
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5. Transmisja wartości religijnych
Chrześcijański etos rodziny coraz rzadziej jest respektowany. Dlatego nowy styl życia winni budować przede wszystkim młodzi ludzie. We wcześniejszych podrozdziałach autorka przedstawiła dotychczasowy jednostronny model
przekazywania wartości wiodący głównie od rodziców ku dzieciom. Natomiast w
nowym podejściu należy zwrócić uwagę na równoczesny nurt biegnący od dzieci
ku rodzicom. Tak, więc młodych ludzi należy wspomagać w wyborach mimo
pęknięcia ogniwa tradycji domowej. Należy ich zachęcać do odkrywania doświadczania nowych wartości. Jest to bardzo trudne w atmosferze wzajemnego
braku zaufania, często nawet braków w zakresie podejścia partnerskiego i współdziałania w rodzinie. Dodatkowo uwzględniając historyczny rozwój społeczności
ludzkich, można zauważyć wzrost istotności pracy zawodowej, która może
wpływać negatywnie na tworzenie więzi wewnątrzrodzinnych35.
W sytuacji kryzysu sfery religijno-moralnej w życiu rodzinnym następuje zubożenie sfery duchowej nie mniej ważne niż sfera ekonomiczna. Jak zauważa Wojciech Kułak „coraz częściej zdarza się, że pewne obyczaje rodzinne o wyraźnym
komponencie religijnym, zachowują ludzie …, którzy nie są już świadomi ich genezy i znaczenia religijnego”36. Tak więc wartości religijne nie są już wartościami nadrzędnymi, wiodącymi ani też integrującymi. Przyczyn obecnego stanu rzeczy należy
szukać nie tylko w dziedzictwie poprzedniej peerelowskiej epoki ale także w dzisiejszej „poprawności politycznej” narzucającej sferze publicznej postmodernistyczną
modę. Wśród przejawów Andrzej Tyszka37 wymienia: odcinanie rodzin od aprobowanych wzorów i źródeł tradycji, zawłaszczanie kanonu symboli, ideałów oraz pojęć, sprzyjanie wartościującemu relatywizmowi, obalanie dotychczasowych autorytetów przez cele brytów, idoli, ludzi sztucznie wykreowanych przez media, przestawienie i rozmywanie hierarchicznego porządku wartości przez absolutyzację potrzeb
materialnych, indywidualnych i wynoszenie ich ponad wartości etyczne i religijne,
eliminowanie wartości sakralnych poza obręb życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego oraz redukcja systemu wartości do wartości pragmatycznych, hedonistycznych wręcz konsumpcyjnych38. Mając na uwadze powyższe zagrożenia podstawowym zadaniem jest zatem integracja instytucji wychowania intencjonalnego
35

M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej., Warszawa
2002, s. 261-264.
36
W. Kułak, Wychowanie religijne dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych [w:] E. Łuczak, S. Przybyliński, J. Żeromska – Charlińska, Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne, Olsztyn 2014, s. 148.
37
A. Tyszka, Wartości zdegradowane, wartości ocalone [w:] F. Adamski (red.) Spór
o wartości w kulturze i wychowaniu, Kraków 1991, s. 13-35.
38
A. Tyszka, Wartości zdegradowane, wartości ocalone [w:] F. Adamski (red.) Spór
o wartości w kulturze i wychowaniu, Kraków 1991, s. 13-35; W. Kułak, Wychowanie
religijne dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych [w:] E. Łuczak, S. Przybyliński, J. Żeromska
– Charlińska, Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne,
Olsztyn 2014, s. 148.
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(przedszkole, szkoła, dom kultury, Kościół) z instytucjami wychowania naturalnego
(rodzina, grupa rówieśnicza). Zadaniem rodziców jest zrozumienie i akceptacja treści
i metod wychowania chrześcijańskiego, jak również aktywne uczestnictwo w organizacjach formacyjnych, działaniach charytatywnych, bezinteresownej pomocy,
branie odpowiedzialności duchowej i moralnej za swój kościół i parafię. W tym
miejscu należy zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko dotyczące zewnętrznej
oprawy sakramentów świętych (ubiór, drogie prezenty, wystawne przyjęcia) uniemożliwiające skupienie się osób zaangażowanych chrzestnych, dzieci, rodziców na
doświadczaniu miłości i przeżywaniu obecności Boga podczas Eucharystii. Katecheci i kapłani wkładają wiele wysiłku w uświadomienie wiernym sakramentalnego
charakteru obrzędów religijnych. W wielu parafiach oprócz katechizacji prowadzonej w szkołach dla dzieci prowadzona jest ewangelizacja rodziców podczas mszy
świętej w kościele. „Chodzi o ujmowanie zagadnienia integracji w aspekcie celów,
zadań i czynności wychowawczych – integracja rzeczowa oraz w aspekcie metod,
form i sposobów oddziaływania oraz zabiegów organizacyjnych – integracja funkcjonalna”39.
Najskuteczniejszą metodą oddziaływań na dziecko jest modelowanie.
Dzięki posłuszeństwu wiary rodziców, zgodności między Bożym planem zbawienia a ludzkimi aspiracjami i systemem wartości oraz życiem codziennym,
przekazywane treści wiary zostają zinternacjonalizowane i stają się wewnętrznym bogactwem ich dzieci. W taki właśnie sposób „powstaje nowa religia – więź
Boga i ludzi ożywionych nadzieją zmartwychwstania”40.
Podsumowanie
Rodzina stanowi podstawowy system wychowawczy, w którym dzięki
międzypokoleniowej transmisji wartości budowana jest tożsamość i osobowość
młodej jednostki. Członkowie rodziny tworzą układ wzajemnych oddziaływań,
co wpływa na prawidłowość funkcjonowania całego układu. W „zdrowej”
rodzinie relacje pomiędzy małżonkami są równoległe i dwukierunkowe, oparte
na wspólnych ustaleniach odnośnie wychowania potomstwa. Rodzice są
współodpowiedzialni za swój związek małżeński oraz całą rodzinę, dając w ten
sposób dzieciom poczucie bliskości, bliskości i akceptacji, w sposób jasny i
czytelny ucząc ich zasad moralnego postępowania zgodnych z przyjętym przez
nich samych systemem wartości.
Dysfunkcjonalne rodziny nie są w stanie przekazywać swoim dzieciom
wartości ogólnospołecznych, religijnych i moralnych, ponieważ same tymi
wartościami nie żyją i tracą na nie wrażliwość. Następuje błędna socjalizacja,

39

S. Kawula, Zagadnienie integracji oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny,
[w:] S. Kawula, Studia z pedagogiki społecznej, Olsztyn 1996, s. 148.
40
J. Tischner, Miłość niemiłowania, Kraków 1993, s. 73.
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która wpływa negatywnie na młode jednostki dlatego też bardzo ważna jest
współpraca między instytucjami wychowującymi tj Kościół, szkoła, rodzina41.
Streszczenie
Podejmując próbę analizy interesującego segmentu rzeczywistości społecznej, trzeba zaznaczyć, że zostanie ona dokonana wybiórczo, ze względu na
złożoność i obszerność zagadnienia. Celem poniższego tekstu jest przybliżenie
podstaw transmisji międzypokoleniowej systemu wartościowania, hierarchizacji
wartości wpajanych w podstawowym mikroukładzie społecznych. Autorka zwróciła uwagę na odmienność wzrastania jednostki w wybranych aspektach społecznych. Podstawą funkcjonowania każdego człowieka jest przyjęty system wartości
zakorzenionych w kulturze i przekazywany w transmisji pokoleniowej.
Summary
Intergenerational transmission of Workaholism
In its attempt to analyze interesting segment of social reality, you need to
select, that it will be done selectively, due to the complexity and difficult issues.
The purpose of this text is to bring the basics of intergenerational transmission
evaluation system, in values over landfills in the primary social microchip – family. The author of attention the growing units in selected aspects of social. The
basis of every human being is accepted value system ingrained in the culture and
passed in generational transmission.
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Martyna Strembska-Kozieł (KUL)
Społeczeństwo bez ojców- realne zagrożenie czy wytwór wyobraźni?
Wstęp
Przełom XX i XXI w. przyniósł dewaluację wartości małżeńskorodzinnych. Współcześnie coraz częściej mówi się o kryzysie rodziny, podając
np. statystyki dotyczące liczby rozwodów lub też sceptycznego podejścia młodych ludzi do instytucji małżeństwa i prób zastępowania jej innymi formami
pożycia1. Jednak to usankcjonowana rodzina stanowi miejsce optymalnego rozwoju dziecka, a więź z rodzicami jest niezastępowalna.
Literatura przedmiotu wiele miejsca poświęca analizie i opisowi więzi łączącej matkę z dziećmi. Jednakże brakuje opracowań, mówiących o doświadczeniu relacji z ojcami, wskazując na ich znikomy udział bądź też nieobecność w
wychowaniu. Stąd też próbując scharakteryzować współczesną cywilizację nazywa się ją często społeczeństwem bez ojców. Stąd też w niniejszym artykule
chciałabym zastanowić się czy faktycznie możemy mówić o „cywilizacji bez
ojców”, czy też jest ona może tylko, jak określa je Horst Petri, tylko wytworem
wyobraźni2, ale także wskazać na konkretne konsekwencje wychowania bez ojca
oraz naglącą potrzebę wychowywania do godnego przeżywania ojcostwa.
1. Od patriarchatu do społeczeństwa matriarchalnego
Pojęcie społeczeństwa bez ojców na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie. Pojawiło się ono po raz pierwszy w 1913 roku w książce Sigmunda Freuda pt. Totem i tabu, w której to twórca psychoanalizy przedstawił swoją teorię
narodzin kultury, czego symbolem miał być mord zadany ojcu przez synów. Hasło powielano również po I wojnie światowej jako wyraz krytyki wizerunku ojców. Było ono wyrazem buntu młodego pokolenia przeciwko „patriarchalnemu
systemowi ojcowskich autorytetów”3, który ich zdaniem, stał się przyczyną tej
tragedii. Stworzono w ten sposób pewnego rodzaju społeczną utopię.
Wbrew pierwotnym założeniom przewrotu w myśleniu o ojcach dokonał
Aleksander Mitscherlich, wydając w 1963 r. książkę pod znamiennym tytułem
Ku społeczeństwu bez ojców. Autor bowiem udowodnił, iż nieobecność ojców
1

H. Cudak określa owe przemiany jako rodziny alternatywne, do których zalicza
związki partnerskie, rodziny kohabitacyjne, małżeństwa na próbę, konkubinaty, rodziny
wspólnotowe, rodziny zrekonstruowane, rodziny z jednym rodzicem (zob. H. Cudak,
Rola ojca we współczesnych rodzinach polskich, [w:] M. Kątny, J. Oleszko (red.), Ojciec
na rozdrożu. Socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe wymiary ojcostwa, Apostolicum,
Ząbki 2011, s. 71).
2
Zob. H. Petri, Dramat braku ojca, Flos Carmeli, Poznań 2012, s. 11.
3
Tamże.
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jest jednocześnie ich doświadczeniem. Książka wzbudziła dysputę na temat roli
ojca w wychowaniu wobec dokonujących się przemian społecznogospodarczych, a także konsekwencji wycofania z życia swoich dzieci.
Także czasy rewolucji obyczajowej z 1968 r. przyniosły nowe znaczenie
społeczeństwa bez ojców. Był to czas walki z systemem patriarchalnym, co przyczyniło się do powstania i rozwoju nowych ruchów feministycznych, walczących
o zniesienie męskiej dominacji z życia społecznego. Należy jednak zauważyć
pewien dysonans. Głoszone hasło społeczeństwa bez ojców z jednej strony niosło
ze sobą falę krytyki autorytarnej władzy mężczyzn z drugiej zaś postulat reorganizacji życia rodzinnego i nadania mężczyznom, w tym także ojcom, nowych ról.
Obecnie obserwowane jest odmienne rozumienie cywilizacji bez ojców,
nadane przez samych mężczyzn. Impulsem do jego powstania był artykuł zamieszczony w niemieckim tygodniku „Der Spiegel” w 1997 r. pt. Społeczeństwo
bez ojców. Walka płci o dzieci i pieniądze. Opisano na jego łamach liczne akcje
protestacyjne i demonstracje ojców, którzy po rozwodzie czy separacji nie mogli
lub mieli ograniczone prawo do widywania się ze swoimi dziećmi. Mężczyźni ci
zaczęli się zrzeszać w grupy i organizacje walczące o ich prawa do kontaktów
rodzicielskich. Zatem o ile tradycyjne ruchy feministyczne domagały się zwiększenia udziału mężczyzn w życiu rodziny, o tyle dziś spotykamy się z próbą ich
całkowitego wykluczenia.
2. Kryzys ojcostwa czy brak ojca?
W obliczu wyżej opisanych zjawisk i prób „uśmiercenia” męskości i ojcostwa przez feminizm oraz ideologizację życia rodzinnego, należy spróbować
odpowiedzieć na pytanie czy rzeczywiście można mówić o społeczeństwie bez
ojców czy też mamy do czynienia z kryzysem ojcostwa? Jakie istnieje podłoże
tych zjawisk? Obecny model ponowoczesnej rodziny, podobnie jak i role poszczególnych jej członków, ulegają ustawicznym przemianom o charakterze zewnątrz- lub wewnątrzpochodnym. Do pierwszej grupy czynników zaliczyć można: wzmożone procesy urbanizacji i industrializacji, upowszechnienie zatrudnienia kobiet, rozwój mass mediów, przenikanie kultury Europy Zachodniej i USA,
migracje ludności, wzrost poziomu wykształcenia, postęp w budownictwie
mieszkaniowym oraz rozwój procesów feminizacji4. W drugiej grupie wymienia
się takie zmienne jak: podejmowanie pracy zarobkowej przez żony i matki, coraz
mocniejszą pozycję kobiety w rodzinie, wzrost wykształcenia i pozycji społecznej kobiet, zmieniający się model rodziny (najczęściej na rodziny dwupokoleniowe), przejmowanie wzorów małżeństwa i rodziny z mass mediów, zubożenie
tradycji rodzinnych, przeobrażenie tradycyjnego na partnerski model życia rodziny5.

4
5

Zob. H. Cudak, Rola ojca…, s. 76.
Tamże.
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Współcześnie ojciec utracił społecznie i kulturowo przypisywane mu miano żywiciela i protektora rodziny. Dziś normą jest bowiem podejmowanie przez
kobiety pracy zawodowej czy aktywności na tle społecznym i gospodarczym.
Również obowiązki domowe, w tym te związane z opieką i wychowaniem dzieci6, dzielone są coraz częściej pomiędzy męża i żonę.
Wobec tych zmian konieczna jest rewalidacja i zniesienie podziału zadań,
które powszechnie uznaje się za męskie czy kobiece. Nie oznacza to jednak, że
mężczyzna partycypując w obowiązkach rodzinnych traci w ten sposób na swojej
męskości czy nie rozwija się w pełni jako ojciec. Wręcz przeciwnie- włączenie
go w wykonywanie tych obowiązków jest włączeniem do uczestnictwa w procesie wychowawczym. Należy bowiem uzmysłowić sobie, iż męskość i kobiecość
są kategoriami wzajemnie się tłumaczącymi i dopełniającymi. Ową relacyjność
streszcza wypowiedź Jana Pawła II, iż „kobiecość niejako odnajduje siebie w
obliczu męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość”7. Podobnie jest z ojcostwem i macierzyństwem. J. Dymara podkreśla bowiem, iż
matczyna radość z narodzin dziecka jest w dużej mierze uzależniona od postawy
i akceptacji mężczyzny. Jeśli ojciec cieszy się z faktu jego istnienia i okazuje tę
radość, doświadczenie macierzyństwa i ojcostwa, pomimo wielu trudów, staje się
wówczas źródłem prawdziwego szczęścia zarówno dla rodziców jak i dziecka8.
Nie należy jednak w sposób bezkrytyczny przyjmować partnerskiego modelu relacji między małżonkami, gdyż bywa on często przyczyną trudności w
tworzeniu się męskiej tożsamości9.
3. Być ojcem- co to właściwie oznacza?
Tymczasem ojcostwo stanowi związek nie tylko biologiczny czy społeczny, ale także emocjonalny, od jakości którego zależą relacje rodzinne, przyjmowane postawy czy hierarchia wartości. Dlatego też literatura pedagogiczna i psychologiczna wskazuje na konieczność uczestnictwa zarówno matki jak i ojca w
życiu rodzinnym a także rozwoju dziecka, a samą relację czyni niezastępowalną.
Każde z nich bowiem ma do spełnienia odmienną, lecz równoważną rolę w
kształtowaniu się osobowości młodego człowieka i jego emocjonalności, dostosowaniu społecznym, a nawet rozwoju biologicznym.
6

Taki układ panuje obecnie w rodzinach w modelu partnerskim. Jednak w rodzinach
tradycyjnych, gdzie funkcjonuje model patriarchalny, do tej pory odpowiedzialność za
wychowanie i edukację dzieci ponosiła matka (tamże).
7
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się „do początku”, t. 1, KUL, Lublin 2001, s. 42.
8
Por. J. Dymara, Sytuacja rodziny po urodzeniu pierwszego dziecka, [w:] S. Paszkowski (red.), Małżeństwo bogatą wspólnotą życia i miłości, Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław 2006, s. 141.
9
Szerzej ten problem opisuje Dorota Kornas Biela w swoim artykule pt. Współczesny kryzys ojcostwa (por. D. Kornas-Biela, Współczesny kryzys ojcostwa, [w:] tenże
(red.), Oblicza ojcostwa, TN KUL, Lublin, 2001, s. 176).
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Ojcostwo to szczególny rodzaj relacji. W pierwszym rzędzie jest to związek pomiędzy ojcem a dzieckiem. Jednakże to nie jedyna ojcowska relacja, gdyż
fakt poczęcia i narodzin dziecka poprzedzony był inną relacją- pomiędzy ojcem i
matką, czyli mężczyzną a kobietą. To właśnie kobieta czyni z mężczyzny ojca.
Henryk Cudak, rozwijając tę myśl, wymienia dwie drogi oddziaływania ojca na
dziecko. Pierwsza z nich- pośrednia- odbywa się poprzez osobę matki. To właśnie dzięki prawidłowo ukształtowanym kontaktom, stosunkom społecznym i
emocjonalnym, uczuciom między obojgiem rodziców, dbałości o potrzeby i satysfakcję z życia małżeńskiego, formuje się otwartość i jakość relacji pomiędzy
ojcem a dzieckiem10. Druga droga, jest drogą bezpośredniego oddziaływania ojca
na dziecko. Przybiera ona formę wszelkich zamierzonych i niezamierzonych
kontaktów i działań opiekuńczo-wychowawczych11, wprowadzania dziecka w
świat wartości, wzorów czy społecznie akceptowanych norm. Impulsem do podejmowania tych oddziaływań jest przede wszystkim uczuciowy stosunek ojca
do dziecka i pragnienie jego dobra zarówno w kontekście życia rodzinnego jak i
pozarodzinnego.
Działanie to, podobnie jak każda relacja wychowawcza, jest dwukierunkowa. Dlatego też, jak podkreśla Wanda Półtawska, ojcostwo można rozpatrywać wieloaspektowo- jako ojcostwo biologiczne (fizyczne), psychiczne i duchowe, wychowawczą rolę ojca, a także jego oddziaływania na sferę moralnoreligijną12. Narodziny dziecka bowiem stanowią bardzo istotne wydarzenie w
życiu każdego mężczyzny. Są powodem do odczuwania satysfakcji, dotąd nieznanych uczuć, które powodują zmiany w charakterze, okazją do samorozwoju.
Ponadto doświadczenie bycia ojcem wyzwala miłość bezwarunkową, potrzebę
ofiarności i wspierania dziecka na każdym etapie życia.
Wiele miejsca w swojej twórczości miłości ojcowskiej poświęcił Erich
Fromm. Analizując miłość matki i ojca jako osobne fenomeny poznawcze, zauważył, że bycie ojcem rozpoczyna się znacznie później niż macierzyństwo13.
Wynika to z faktu, iż kontakt matki z dzieckiem istnieje od pierwszych dni jego
życia i jest z tego względu znacznie silniejszy, bliższy. Ponadto miłość ojcowska
jest doskonałym dopełnieniem te matczynej. Dlatego też ojcostwo należy także
traktować jako wyzwanie do stawiania sobie samemu wymagań oraz przyjęcia
określonego systemu wychowawczego i postaw rodzicielskich.

10

Zob. H. Cudak, Rola ojca…, s. 72.
Zob. tamże.
12
Wymienione role ojca w rozwoju i wychowaniu dzieci szerzej charakteryzuje Półtawska w swoim artykule pt. Wychowanie mężczyzn do ojcostwa w rodzinie (por. W.
Półtawska, Wychowanie mężczyzn do ojcostwa w rodzinie, [w:] D. Kornas-Biela (red.),
Oblicza…, s. 234-236).
13
Zob. T. Olearczyk, Znaczenie ojca w życiu dziecka, [w:] D. Kornas-Biela (red.),
Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin 2006, s.
85.
11
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Doświadczenie ojcostwa ma również dla mężczyzny nieocenioną wartość
społeczną i psychiczną. Nadaje bowiem jego życiu nowy sens, a także stanowi
nieocenione źródło przeżyć emocjonalnych związanych z codziennością wychowawczą takich jak radość, satysfakcja, zadowolenie, duma. Pojawienie się dziecka może być również czasem krytycznym dla rodziny, szczególnie dla mężczyzny. Ojciec wówczas zmuszony jest „przeorganizować swoje dotychczasowe
życie, system wartości, a także relacje w stosunkach emocjonalnych z żoną- matką jego dziecka”14.
3. O wychowanie do ojcostwa
Szansą dla młodych ludzi i kształtowania ich stosunku do wartości rodziny
jest wychowanie. Jednakże ważne jest, by podejmując się wychowawczego trudu
uwzględnić pewne różnice w osobie wychowanków. Np., używając języka filozofii, jednym z atrybutów człowieka jest jego płeć. Dlatego ważnym zadaniem
stojącym przed rodzicami czy wychowawcami jest pomoc w poznaniu przez
wychowanków swojej tożsamości wpierw jako człowieka, następnie jako mężczyzny lub kobiety.
W. Półtawska podkreśla, że pojęcie człowieczeństwa ściśle koreluje z pojęciem płciowości. Dlatego też, jej zdaniem, człowiek musi być postrzegany jako
istota cielesna, obdarzona życiem biologicznym, mającym swoją strukturę i kierunek (zależny od płciowości)15. Z płciowości ludzkiej wynika również potencjalna prokreacja oraz inne specyficzne ze względu na nią zadania. Dlatego też
szczególnie ważne jest, w kontekście naszych rozważań na temat ojcostwa,
uświadomienie każdemu młodemu mężczyźnie na drodze oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych jego odpowiedzialności za życie własne, ale również
za każde, które może powołać do istnienia za każdym razem kiedy zbliża się do
kobiety16. Jest to jedyna metoda, by zapobiec traktowaniu własnej płciowości w
sposób subiektywny, hedonistyczny i materialistyczny oraz ukazać, że prawdziwe ojcostwo nie ogranicza się jedynie do płodności w sensie fizycznym, lecz
rozciąga się na sferę płodności duchowej i emocjonalnej.
Czym jest wychowanie do ojcostwa? Próby wyjaśnienia tego terminu podjęła się Półtawska stwierdzając, że są to wszelkie formy wychowania mężczyzny,
zmierzające do jego dojrzałości, bowiem to właśnie ojcostwo jest jej najpełniejszym wymiarem17. Owa dojrzałość zaś powinna przejawiać się nie tylko w relacji
ojca do dziecka, ale w każdej relacji interpersonalnej- do własnych rodziców,
kobiet, społeczeństwa, świata, samego siebie oraz Boga18.

14

Zob., tamże, s. 74.
Zob. W. Półtawska, Przygotowanie do ojcostwa, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo…, s. 129
16
Tamże, s. 130.
17
Zob. W. Półtawska, Przygotowanie do…, s. 225.
18
Zob. J. Augustyn, Dojrzewanie do ojcostwa, „Więź” 1996, nr 6, s. 70.
15
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Wychowanie do dojrzałego ojcostwa wymaga również przeanalizowania
ojcostwa, którego doświadczył człowiek w dzieciństwie i w okresie dojrzewania.
Takiej analizy powinien dokonać każdy- zarówno mężczyzna jak i kobieta, gdyż
doświadczenia te mogą być źródłem wielu zranień, które wymagają uzdrowienia.
Dobre relacje pomiędzy ojcem a dziećmi dają poczucie stabilności emocjonalnej
oraz bezpieczeństwa w dalszych etapach życia.
Dojrzewanie do roli ojca to także potwierdzenie własnej tożsamości jako
mężczyzny, dlatego też na tym etapie niezwykle istotne jest budowanie postaw
charakterystycznych dla dojrzałej męskości tj. świadomości własnej wartości i
siły, zdolności do dojrzałej miłości wpierw narzeczeńskiej później małżeńskiej i
rodzicielskiej, opiekuńczości wobec słabszych, zdolności do przebaczenia i pojednania, wyrażania własnych uczuć, otwarcia się na płodność i życie, twórczości
i otwarcia na transcendencję19. Postawy te powinny objąć w równym stopniu
zarówno w sferę psychiczną jak i duchową każdego mężczyzny.
Ponadto ważnym elementem pozostaje wypracowanie własnego autorytetu jako
wychowawcy, gdyż to właśnie wpierw męski, a następnie ojcowski autorytet łączy ze
sobą mądrość, doświadczenie oraz troskę tak potrzebne młodemu pokoleniu i całemu
społeczeństwu. Autorytet ten nie powinien być rozumiany jako swoista forma dyktatury czy ustanowiony systemu zakazów i nakazów. Autentyczny autorytet mężczyzny
rodzi się poprzez bycie wzorem, ciągłą obecność przy rodzinie, umiejętność bezinteresownej służby jej oraz drugiemu człowiekowi.
Konkluzje
Odpowiadając na postawione w tytule pytanie śmiem stwierdzić, iż społeczeństwo bez ojców jest jedynie szumnie głoszonym hasłem, bez poparcia w rzeczywistości, a współczesne społeczeństwo zmaga się z kryzysem ojcostwa. Kryzys ów nie jest niczym innym jak próbą wyłączenia ojca z działań wychowawczych20 i, jak podkreśla Dorota Kornas-Biela, konsekwencją kryzysu „męskości,
kobiecości, macierzyństwa, małżeństwa, rodzicielstwa, człowieczeństwa, cywilizacji”21. Coraz więcej mężczyzn bowiem przenosi przekłamane wzorce męskości
i ojcostwa ze swoich domów rodzinnych czy też przekazów medialnych. Dotyczą
one m.in. tożsamości mężczyzny, sposobu myślenia, stylu życia, pozycji społecznej i autorytetu. W ostateczności kryzys przejawia się w fizycznym bądź
emocjonalnym braku obecności ojca w rodzinie, braku zasad i wartości, braku
wzorca i autorytetu, braku ojcowskiej miłości i ostatecznie dewaluacji wartości
jaką jest ojcostwo. Jednakże należy pamiętać, iż „bez względu na społeczne uwarunkowania – ojcowie – nawet jeśli są nieobecni – będą mogli być doświadczani
przez dzieci, które, napotykając ich w różny sposób i stykając się z nimi w naj19

Zob. Tamże, s. 72.
Zob. I. Dzierżęga, Dyskryminacja ojców a kształtowanie się wzorców osobowych u
dzieci i młodzieży, [w:] M. Kątny, J. Oleszko (red.), Ojciec na rozdrożu…, s. 100.
21
D. Kornas-Biela, Kulturowo-społeczne przyczyny kryzysu ojcostwa, tenże (red),
Ojcostwo…, s. 36.
20
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rozmaitszych konstelacjach życiowych, internalizują ich w postaci obrazu czy to
dobrego, czy złego ojca”22. W realny sposób wpływają na kształtowanie sfery
psychicznej, społecznej i emocjonalnej swoich dzieci, czyniąc tym samym społeczeństwo bez ojców pojęciem abstrakcyjnym.
Nadzieję budzi fakt, iż kryzys ojcostwa nie jest jednoznaczny z całkowitym zamknięciem się młodych mężczyzn na chęć posiadania potomstwa, gdyż
jak zauważa Józef Augustyn, wielu z nich „pogubiło się jedynie w pełnieniu ojcowskiego powołania, ale nie zatraciło ojcowskiego instynktu- głęboko ludzkiego pragnienia posiadania i wychowywania dzieci”23. Instynkt ten pomaga mężczyznom odkryć sens ojcostwa na nowo, tzn. już nie jako spełnianie pewnej społecznie pożądanej roli, lecz poświęcenie wynikające z zaangażowania i bezwarunkowej miłości do dziecka.
Streszczenie
Przemiany społeczne, gospodarcze i ekonomiczne przekształcają obraz
współczesnej rodziny a także rozumienie ról poszczególnych jej członków. Artykuł poświęcony jest problematyce społeczeństwa bez ojców oraz kryzysu ojcostwa analizowanej z perspektywy pedagogicznej. Jest również próbą odpowiedzi
na pytanie czy we współczesnym świecie możemy mówić o cywilizacji bez ojców, a także jakie konsekwencje wychowawcze może ona ze sobą przynieść?
Ponadto autorka poszukuje istoty bycia ojcem a także wskazuje na głęboką potrzebę wychowania do godnego przeżywania ojcostwa, jako szczytu męskiej
dojrzałości i budowania autentycznego autorytetu.
Summary
A Society without fathers- real threat or product of imagination?
The society and economic changes transform the image of modern family
and understanding of the roles of each family members. The article touch the
problems of society without fathers and crisis of fatherhood analyzed from educational perspective. It is also an attempt to answer the question: can we talk
about civilization without fathers in the modern world, and what the consequences of education, it may bring? The author is trying to find the essence of
being a father and show the need for education to fatherhood, as the fullness of
male and build authentic authority.
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Justyna Kinga Stępkowska1
Zaburzenia zdrowia prokreacyjnego - niepłodność a bezpłodność
Wprowadzenie
Niepłodność (ang. infertility) to niemożność doprowadzenia do poczęcia
dziecka, pomimo regularnego współżycia seksualnego trwającego co najmniej 12
miesięcy, przy jednoczesnym niestosowaniu metod antykoncepcyjnych. Bezpłodność (ang. sterility) natomiast to trwała niezdolność doprowadzenia do poczęcia. W przeciwieństwie do bezpłodności, niepłodność stanowi zaburzenie
zdrowia prokreacyjnego podlegające leczeniu. Proces terapeutyczny niepłodności
powinien zawsze dotyczyć pary niepłodnej (nie zaś oddzielnie kobiety lub/i mężczyzny), Według danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO, przedstawione
wyżej kryterium niepłodności spełnia od 10% do 15% par w wieku rozrodczym
w populacji światowej2. Jednak w przypadku aż połowy spośród par spełniających 12 miesięczne kryterium niepłodności, do poczęcia dochodzi w okresie
kolejnych 36 miesięcy starań, przy niepodejmowaniu procesu terapeutycznego 3,4.
1. Etiologia najczęstszych zaburzeń zdrowia prokreacyjnego
Niepłodność pomimo faktu, iż zdefiniowana została jako odrębna jednostka chorobowa, z klinicznego punktu widzenia zawsze jest objawem patologicznych procesów, występujących w organizmie kobiety, mężczyzny lub u obojga
jednocześnie5,6. Podobnie bezpłodność stanowi trwały efekt anomalii. Jak zauważono wyżej, etiologia niepłodności może być bardzo różna, od przyczyn stricte
dotyczących zdrowia somatycznego po zaburzenia zdrowia psychicznego. W
1

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Dydaktyki GinekologicznoPołożniczej, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, Polska, e-mail: jstepkowska@wum.edu.pl
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M. Semczuk, Kurpisz M. Andrologia.Warszawa, PZWL 1998; 346.
3
J. K. Stępkowska, Dmoch-Gajzlerska E, Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat
zdrowia człowieka, ISBN 978-80-970567-3-5; EAN 9788097056735 – praca w druku.
4
E. R. Myers, McCrory DC , Mills AA, Price TM, Swamy GK, Tantibhedhyangkul
J, Wu JM, Matchar DB, Effectiveness of Assisted Reproductive Technology Evidence
Reports/Technology Assessments, Agency for Healthcare Research and Quality (US);
(2008), s. 167.
5
J. K. Stępkowska, Stępkowska KM, Menstrual disorders in adolescent girls in
medical and psychological aspects, V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Tygiel
2013”, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013, s. 108.
6
J. K. Stępkowska, K. M. Stępkowska, Reproductive health in phychomedical
aspects, V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Tygiel 2013”, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013, s. 116

1025

przeciwieństwie do bezpłodności, która najczęściej związana jest z wagami genetycznymi i anatomicznymi, w przypadku niepłodności bardzo istotny wpływ na
zaistnienie zaburzenia ma kondycja psychospołeczna.
Według statystyk, niepłodność żeńska stanowi ok. 35% spośród diagnozowanych przyczyn niepłodności, niepłodność męska 35%, 10% przypadków
obejmuje przyczyny leżące po obu stronach7, zaś u 15-20% par mówimy o niepłodności idiopatycznej8,9.10.
Spośród najczęściej diagnozowanych przyczyn niepłodności żeńskiej wymienić należy: zaburzenia owulacji, niedrożność jajowodów, endometrioza, stosowanie środków o działaniu antykoncepcyjnym i wczesnoporonnym - w tym
hormonalnych środków antykoncepcyjnych11 (antykoncepcja hormonalna zaburza działanie osi przysadka – jajnik, co może skutkować trudnościami w powrocie do płodności po odstawieniu środków lub ubezpłodnieniem), stany zapalne
narządów miednicy mniejszej, nieprawidłowości budowy narządu rodnego (wrodzone i nabyte)12. Do pozostałych najważniejszych przyczyn niepłodności żeńskiej należą : choroby układowe (układu krążenia, przewlekłe zapalenie nerek,
choroby tarczycy, cukrzyca, niedokrwistość, zaburzenia odżywiania, przewlekły
alkoholizm, czynna gruźlica, choroby przewlekłe układu oddechowego), zaburzenia immunologiczne, stosowane środki farmakologiczne, czynniki środowiskowe (palenie papierosów, ekspozycja na promieniowanie i przewlekły hałas),
zaawansowany wiek oraz przyczyny natury psycho-społecznej13.
Do najważniejszych przyczyn niepłodności męskiej zalicza się nieprawidłowości w przebiegu spermatogenezy, których najczęstszą etiologią jest wpływ
czynników środowiskowych i zawodowych oraz przyczyny nieznane, które stanowiące aż 30–50%14. Inne przyczyny niepłodności męskiej obejmują: wady
rozwojowe, zaburzenia hormonalne układu podwzgórze - przysadka - jądro, nieprawidłowości genetyczne, zaburzenia ejakulacji, żylaki powrózka nasiennego,
choroby przebyte i towarzyszące (cukrzyca, choroby zakaźne, przewlekłe stany
7

T. Niemiec (red), Raport „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006”, Wydawca Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2006, s. 89
8
Tamże
9
J. Radwan., Niepłodność i rozród wspomagany. WydawnictwoTermedia, Poznań 2005.
10
Tkaczuk-Włach J., Robak-Chołubek D., Jakiel G., Niepłodność męska, Przegląd
Menopauzalny 2006; 5: s. 333-338
11
J. k. Stępkowska, Stępkowska KM, Medyczne, psychologiczne i polityczno- prawne aspekty stosowania i promocji antykoncepcji hormonalnej [w:] monografia recenzowana red. M. Szala, Prace naukowe młodych badaczy: TYGIEL, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013, s. 26-37.
12
J. K. Stępkowska, Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat
zdrowia człowieka, ISBN 978-80-970567-3-5; EAN 9788097056735 – praca w druku.
13
Tamże
14
R. Kurzawa, D. Kaniewska, T. Bączkowski, Niepłodność jako problem kliniczny i
społeczny, Przewodnik Lekarza, 2010; 2: 149-152.
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zapalne narządów płciowych, choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego,
niedokrwistość, alkoholizm, choroby wątroby), stosowane środki farmakologiczne, czynniki fizyczne, nieprawidłowy styl życia (nałogi: palenie papierosów,
alkohol, przewlekły stres, zmęczenie, obcisłe ubranie podnoszące temperaturę
jąder)15. Do najważniejszych przyczyn bezpłodności należą zespoły wad wrodzonych (np. dysgenezja gonad), w tym wad o podłożu genetycznym (np. zespół
Turnera). Bezpłodność może być również stanem wtórnym, wynikającym z
przebytych chorób (powikłanie nagminnego zapalenia przyusznic u mężczyzn)
lub powikłaniem jatrogennym (pękniecie i następowa amputacja macicy). Istotą
bezpłodności, najczęściej jest brak warunków anatomicznych, pozwalających na
poczęcie i zrodzenie potomstwa. Należy podkreślić, iż oba pojęcia – niepłodność
i bezpłodność – diametralnie się od siebie różnią, co implikuje również inne postepowanie terapeutyczne. Powszechne, zamienne używanie obu pojęć stanowi
poważny błąd.
Ze względu na olbrzymią różnorodność czynników etiologicznych niepłodności i bezpłodności, pierwszym i nadrzędnym celem dla lekarza prowadzącego parę z zaburzeniami zdrowia prokreacyjnego powinno być (o ile to możliwe) jak najwcześniejsze rozpoznanie przyczyn zaburzeń i zaplanowanie odpowiedniej terapii.
2. Rodzina wobec niepłodności w aspekcie holistycznego ujęcia zdrowia ludzkiego
Rodzicielstwo od zawsze stanowiło bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju psychoseksualnym, emocjonalnym i społecznym zarówno mężczyzny jak i kobiety.
Nadrzędnym pytaniem, jakie należy postawić w toku podjętych rozważań, jest konieczność ustalenia czy zaburzenia zdrowia prokreacyjnego uwarunkowane są stanem
niepłodności czy bezpłodności. Oba stany wiążą się z bardzo poważnymi zaburzeniami
w rozwoju psychoemocjonalnym kobiety i mężczyzny, przy czym bezpłodność, jak
zauważono wyżej jest stanem nieodwracalnym. Zatem z jednej strony wczesne ustalenie etiologii zaburzeń prokreacji pozwala na szybkie podjęcie leczenia (co może mieć
decydujący wpływ na jego powodzenie), z drugiej zaś strony może pozwolić na unikniecie niepotrzebnego, długotrwałego procesu terapeutycznego i dać czas na rozważenie decyzji o adopcji.
Psychoemocjonalne aspekty zaburzeń prokreacji obejmują zarówno zagadnienie obciążenia emocjonalnego, związanego z pragnieniem posiadania potomstwa, świadomością zaburzeń prokreacji i społecznymi aspektami bezdzietności, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi towarzyszącymi niektórym
formom substytucji stanu płodności (metody wspomaganego rozrodu)16,17,18. W
15

Stępkowska, jw.
Stępkowska, In vitro. NaProTechnologia, [w:] Szala M, Maciąg K, Tygiel 2011 –
czyli jak rozwijać naukę?, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011, s. 62-68.
17
Stępkowska JK, Spór o niepłodność, Alma Mater, 2011/80, s. 165-170.
16
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zależności od podjętych w celu uzyskania potomstwa procedur medycznych,
dodatkowo pojawiać się mogą wątpliwości natury moralnej19,20 oraz poważne
konsekwencje zdrowotne (np. towarzyszące metodzie zapłodnienia pozaustrojowego wysoki odsetek ciąż mnogich (35-40%), które wiążą się z wysokim współczynnikiem porodów przedwczesnych21, czterokrotnie wyższe ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu22, wysoce aborcyjny charakter metody23,
wzrost ryzyka wystąpienia wad genetycznych u dzieci poczętych metodą in vitro
(z 2,3% do 4,2%)24, działania niepożądane terapii przygotowawczej etc.).25
Przy podjętych rozważaniach warto również zwrócić szczególna uwagę na
związek zaburzeń prokreacji z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Zaburzenia psychoemocjonalne są bezwzględną komponentą zaburzeń płodności. Związek ten zatem jest niepodważalny, zaś w części przypadków stanowi bezpośrednią przyczynę
niepłodności. Stworzono dwa modele związku istniejącego między niepłodnością a
zaburzeniami psychicznymi: pierwszy - model psychogenny, postrzega zaburzenia
psychiczne, emocjonalne i stres jako czynnik etiologiczny niepłodności; model drugi
- psychologicznych następstw - uznaje, iż objawy psychopatologiczne są efektem
niepomyślnej diagnozy oraz długotrwałego procesu terapeutycznego26. Jednak wiemy, że napięcie emocjonalne może być zarówno przyczyną jak również skutkiem
niepłodności (które wtórnie pogłębia zaburzenie oraz w istotnym stopniu, negatywnie wpływa na proces terapeutyczny)27. W odniesieniu do powyższych rozważań,
zauważono potrzebę stworzenia komplementarnego, trzeciego modelu związków
niepłodności i zaburzeń psychicznych: model trzeci – mieszany obejmowałby dwie
podkategorie, z których każda wskazywałaby główną komponentę przyczyn zaburzeń płodności w modelu mieszanym28.

18
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P. Boyle, Male factor infertility premature ovarian failure recurrent miscarriges.
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Podsumowanie
Istotą zarówno niesienia pomocy małżeństwom borykającym się z niemożnością poczęcia dziecka powinno być holistyczne podejście do człowieka,
jako jednostki biopsychospołecznej. Niepłodność i bezpłodność są zaburzeniami
obejmującymi wszystkie sfery życia człowieka, silnie wpływającymi na jego
kondycję zdrowotną i psychiczną oraz posiadającymi wyraźne przełożenie na
funkcjonowanie w społeczeństwie. Postęp w zakresie metod diagnostycznych i
terapeutycznych, jaki przynosi współczesna medycyna, w połączeniu z wiedzą
jaką dają systematyczne i rzetelnie prowadzone obserwacje cyklu miesiączkowego kobiety, daje możliwość skutecznego leczenia zaburzeń płodności tj.
uwzględniającego potrzebę zarówno biologiczne jaki i psychologiczne i duchowe
potrzeby człowieka, przy zachowaniu godności i szacunku do każdego życia
ludzkiego.
Streszczenie
Jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku są zaburzenia prokreacji. W głównej mierze warunkują one burzliwy rozwój medycyny
prokreacyjnej w ostatnich dziesięcioleciach. Zaburzenia prokreacji mogą być
spowodowane zarówno patologią zdrowia somatycznego jak również mogą stanowić objaw zaburzeń zdrowia psychospołecznego. W związku z bardzo zróżnicowaną etiologią zaburzeń prokreacyji, proces terapeutyczny osób niepłodnych
wymaga interdyscyplinarnego, holistycznego podejścia do zdrowia człowieka.
Niepłodność to stan niemożności poczęcia, pomimo pożycia seksualnego trwającego przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy jednoczesnym niestosowaniu
procedur uniemożliwiających zapłodnienie. W odróżnieniu od niepłodności,
bezpłodność jest to trwała niezdolność do poczęcia. Zarówno niepłodność jak i
bezpłodność są stanami o wysokim potencjale modulującym w stosunku do
zdrowia somatycznego i kondycji psychospołecznej.
Abstract
The World Health Organization (WHO) in 1946 defined health not as the
absence of disease, but as a complete well-being, psychical, physical and social.
Procreative medicine is today one of the fastest developing areas of medicine. Its
development is largely conditioned by a rapidly increasing number of procreative
health disorders. One of the most important health problems of medicine in the
XXI century is infertility. According to the contemporary definition, infertility is
a disease of the reproductive system defined by the failure to achieve a clinical
pregnancy after at least 12 months of not preserved sexual life. From a therapeutic perspective, infertility is a symptom of pathological processes which may
include somatic and psychosocial disorders of human being. Infertility may also
have a modulating effect on the somatic and psychosocial conditions.
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Marlena Szarlak (UWM)
Polskie instytucje wspierające rodziny
Wstęp
Rodzinę określa się jako grupę naturalną opartą na związkach krwi, małżeństwa lub adopcji. Jest to grupa o charakterze wspólnoty, której podstawową
funkcją jest utrzymanie ciągłości gatunkowej (biologicznej) społeczeństwa, stąd
prokreacja dzieci jest istotną jej funkcją. Członkowie rodziny powiązani są nie
tylko węzłami pokrewieństwa, lecz również związkami prawno – ekonomicznymi. Młodzi członkowie tej wspólnoty wspólnie korzystają z opieki oraz świadczeń materialnych ze strony dorosłych. Zostają przez nich wprowadzeni w świat
kultury. W rodzinie dzieci są wdrażane do odpowiednich form zachowania, ich
postępowanie podlega ocenie i kontroli z punktu widzenia wzorców i norm
uznawanych przez rodziców. Kontrola ta ze względu na więź emocjonalną rodziców z dziećmi i stałe kontakty jest dość silna i trwała.
Rodzina stwarza warunki do zaspokojenia różnorodnych potrzeb psychicznych i społecznych swoich członków, a zwłaszcza dzieci. Chodzi tu głównie o potrzebę przynależności uczuciowej, bezpieczeństwa, stabilizacji. Określa
ona także cele i wartości, do których dzieci mają dążyć, przyczynia się również
do formowania konkretnych potrzeb i zainteresowań. Rodzice poprzez dobranie
odpowiednich metod wychowawczych mogą wpłynąć na to, jakimi sposobami
ich pociechy będą zaspokajały swoje potrzeby: czy realizując np. potrzebę uznania będą posługiwały się środkami właściwymi (np. dobra nauka) czy nieodpowiednimi (siła fizyczna)1.
Rola rodziny dla prawidłowego funkcjonowania jednostki czy szerzej społeczeństwa jest niekwestionowana i choć nasze otoczenie zmienia się taka szybko
to wartość rodziny pozostaje niezmienna. Potrzeby jakie realizuje rodzina miedzy
innymi bezpieczeństwa, miłości, rozwoju pozwalają by wszyscy jej członkowie
żyli szczęśliwie.
1. Rola instytucji wspierających rodzinę
W Polsce lata dziewięćdziesiąte przyniosły przełom w zakresie wspierania
rodziny, jej roli w życiu społecznym – traktowaniu jej jako autonomicznego,
gotowego do przemian systemu. W naszym kraju istnieje wiele instytucji, których zadania skupiają się wokół szeroko rozumianego wsparcia rodziny i dzieci.
Poszczególne gminy, powiaty, a także w obrębie całego kraju tworzone są programy działań mających na celu pomoc rodzinie.

1
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Pomoc instytucjonalna to zespół świadczeń realizowanych w specjalnie
utworzonych w tym celu podmiotach. W ramach pomocy instytucjonalnej można
wyodrębnić świadczenia realizowane w formie całodobowej oraz świadczenia
realizowane w formie dziennej. Do form całodobowych należy zaliczyć korzystanie z domów pomocy społecznej czy placówek opiekuńczo – wychowawczych, natomiast świadczenia dzienne realizowane są w ośrodkach wsparcia lub
placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego2.
Pomoc instytucjonalna stanowi jedną z najdroższych form pomocy społecznej skierowanej do rodzin. Z tego też powodu powinna być stosowana w
sytuacjach kiedy faktycznie jest to konieczne. Do takich sytuacji należą takie,
gdzie nie ma możliwości zapewnienia życia w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Na chwilę obecną pomoc w tej postaci nie trafia do wszystkich
osób potrzebujących. Warunki realizacji tego typu pomocy nie zawsze też spełniają wymagania stawiane im przez przepisy prawa.
W pomocy społecznej katalog instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą społeczną skierowaną do rodzin jest obszerny i zróżnicowany.
Zgodnie z art. 6 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy
rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówki opiekuńczo –
wychowawcze, ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej.
Należy zauważyć, że instytucje wspierające rodziny to nie tylko instytucje
pomocy społecznej. Pomocą rodzinie zajmują się także różnego rodzaju organizacje pozarządowe. Możemy do nich zaliczyć Caritas, Polski Czerwony Krzyż,
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Komitet
Ochrony Praw Dziecka, Monar, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Polską
Akcję Humanitarną, Fundację „Dzieci Niczyje” oraz Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Wiele podmiotów, których działania skupiają się na szeroko rozumianej resocjalizacji także należą do grupy takich instytucji. Rodzinne ośrodki diagnostyczno –
konsultacyjne, kuratorzy sądowi, ośrodki kuratorskie, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze także zajmują się działaniami skierowanymi
na potrzeby rodzin, a przede wszystkim dzieci z problemami wychowawczymi, których zachowania doprowadziły do „konfliktu z prawem”.
2. Instytucje pomocy społecznej
Pierwszą instytucją wykonującą zadania w zakresie pomocy społecznej rodzinie jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. Prowadzą one działania mające
na celu udzielenie wsparcia jednostkom, rodzinom i środowiskom społecznym, które
2
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są dotknięte różnego rodzaju problemami społecznymi3. Zgodnie z prawem ośrodki
takie działają w każdej gminie. Ośrodki pomocy społecznej są najczęściej pierwszym i
zasadniczym miejscem, do którego zwracają się o pomoc osoby będące w trudnej
sytuacji, Realizują one bowiem zadania pomocy społecznej należące do gmin. Do
zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym, należy przede wszystkim: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, a także udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, zasiłków celowych itp. Ich działania
skierowane są na pracę socjalną z osobami dotkniętymi przez patologię, marginalizację
lub niedostosowanymi społecznie. Ponadto placówki te organizacje świadczą usługi
opiekuńcze, także te specjalistyczne oraz prowadzą placówki opiekuńczo – wychowawcze. Mają one za zadanie tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną4. Generalnie ośrodki zajmują się udzielaniem pomocy w podstawowym zakresie, natomiast gdy potrzebna jest pomoc specjalistyczna, sprawę przekazują odpowiednim placówkom. Ośrodki realizują model rezydualny pomocy społecznej, oparty na ratownictwie. Zakłada on krótkotrwałe wsparcie jednostki lub rodziny w
krytycznych momentach życia i często jest stosowany w sytuacji, gdy zawodzą inne
mechanizmy i instytucje polityki socjalnej5.
Na poziomie powiatu instytucją wspierającą rodzinę jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej. Są
głównymi koordynatorami powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Instytucje te zajmują się organizowaniem i prowadzeniem domów
dziecka, placówek pogotowia opiekuńczego, ognisk wychowawczych., świetlic i
klubów środowiskowych, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia
i mieszkań chronionych. Do zadań powiatu należy również prowadzenie ośrodków specjalistycznego poradnictwa socjalnego, których celem jest konsultowanie
trudnych problemów osób i rodzin oraz udzielenie porad pracownikom socjalnym i pracownikom organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej 6.
Dodatkowo organizują opiekę w rodzinach zastępczych, udzielając także pomocy
pieniężnej przeznaczonej na częściowe utrzymanie dzieci w nich umieszczonych.
Z tych środków wypłacane jest także wynagrodzenie z tytułu pozostawania w
gotowości dziecka albo świadczenie opieki i wychowanie niespokrewnionych z
dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym. Realizują także zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia.
3
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5
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6
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W ramach tej grupy instytucji należy także wspomnieć o regionalnych
ośrodkach pomocy społecznej. Zgodnie z wcześniej wspomnianą ustawą wykonują one zadania pomocy społecznej w województwach. Zajmują się one koordynacją strategii polityki społecznej oraz wspomaganiem marszałka województwa w nadzorowani podległych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Do ich zadań należy głownie opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii
wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej oraz organizowanie kształcenia.
Podmioty te sporządzają bilans potrzeb i środków pomocy społecznej w województwie7. Ośrodki jawią się jako kreatorzy regionalnej polityki społecznej.
Krótko scharakteryzowano na potrzeby niniejszego opracowania te 3 instytucje,
by zobrazować jak pomoc ta wygląda na poszczególnych szczeblach: gminy,
powiatu oraz województwa.
3. Placówki opiekuńczo wychowawcze.
Kolejną grupę instytucji, których celem jest wspieranie rodzin są placówki
opiekuńczo – wychowawcze. Zaliczamy do nich w pierwszej kolejności świetlice
środowiskowe, terapeutyczne i socjoterapeutyczne, domy dziecka, a także ośrodki adopcyjne.
Placówki opiekuńczo – wychowawcze to jednostki organizacyjne pomocy
społecznej, do których zadań należy zapewnienie odpowiedniej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Ich działalność regulowana jest przez ustawę o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Zasadniczo dzielimy je na placówki całodobowe oraz placówki wsparcia
dziennego. Placówki całodobowe to instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi
pozbawionymi opieki rodziny w sytuacjach, kiedy sąd ograniczył bądź zawiesił
wykonywanie władzy rodzicielskiej lub w przypadku śmierci rodziców8.
Świetlice środowiskowe są to placówki opiekuńczo – wychowawcze
wsparcia dziennego. Ich działania skierowane są głownie na pomoc dzieciom i
młodzieży, które pochodzą z rodzin patologicznych lub których rodziny borykają
się z trudną sytuacją materialną. Wspierają rodziny przeżywające trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz udzielają pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego
rozwoju. Do celów szczegółowych tego typu placówek należy diagnozowanie
potrzeb dzieci i rodzin oraz organizowanie adekwatnej pomocy, również we
współpracy z innymi instytucjami. Stwarzają rodzicom możliwość zwiększenia
swoich umiejętności wychowawczych oraz zajmują się korygowanie zaburzonych zachowań dzieci i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju. Pracownicy
7
8
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świetlic pomagają dzieciom w wyrównaniu zaległości w nauce oraz kształtują w
nich prawidłowe nawyki i umiejętności. Stanowią wsparcie psychologiczne i
materialne dla swoich podopiecznych oraz ich rodzin.
Zanim dziecko trafi do domu dziecka najpierw trafia do pogotowia opiekuńczego. To właśnie tam trafiają dzieci znajdowane na ulicy, uciekające z domów lub innych placówek. Głównym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Podejmowane są tego typu kroki,
które pozwolą na powrót dziecka do jego rodziny, a gdy to niemożliwe objęcie
go inną formą pomocy. Zasadniczym zadaniem pogotowia opiekuńczego jest
zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej placówki lub do rodziny zastępczej.
Zapewnia się podopiecznym doraźną i okresową pomoc poprzez działania kompensacyjno – terapeutyczne i resocjalizacyjne. Dodatkowo każdemu dziecku
umożliwia się dalszą naukę w szkole. W tego typu placówce dziecko przebywa
przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
Kolejną placówką opiekuńczo – wychowawczą jest dom dziecka. Stanowią podstawową formę zakładowej opieki zastępczej 9. Kieruje się do nich dzieci
i młodzież, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w
domu rodzinnym. Nie są one skierowane wyłącznie dla sierot, lecz także dla
dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo, których rodzina nie spełnia swoich podstawowych działań. Dom dziecka zapewnia dziecku całodobową opiekę i
wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby. Dom dziecka pełni zatem
funkcje dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, rekreacyjną, integracyjną i
kulturalną. Organizuje podopiecznym zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne oraz terapeutyczne. Przygotowuje dzieci do życia społecznego. Podobnie jak w świetlicach dzieciom zapewnia się pomoc w nauce oraz w wyrównywaniu różnego rodzaju opóźnień rozwojowych i szkolnych. Dziecko nie jest
„skazane” na bezterminowy pobyt w takiej placówce. Podejmowane są działania
w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,a gdy to niemożliwe poszukuje się
rodziny przysposabiającej lub umieszcza się dziecko w rodzinnych formach
opieki zastępczej Do obowiązków domu dziecka należy umożliwienie dziecku
regularnych kontaktów z rodzicami lub innymi osobami bliskimi. Wszystkie
zadania dom dziecka powinien wykonywać we współpracy z m.in. sądem rodzinnym, kuratorem sądowym, ośrodkami pomocy społecznej10.
Problemem samotnej matki oczekującej dziecka lub już je wychowującej,
nie jest tylko jej trudna sytuacja materialna i mieszkaniowa, ale również to, co
dzieje się w jej psychice. Często jest przerażona, pozbawiona własnej wartości i
istnieje ryzyko, że te uczucia frustracji i odrzucenia przeleje na swoje dziecko.
Ważnym jest, aby matka potrafiła oddzielić dziecko od tych negatywnych dla
niego uczuć i zapewniła mu normalny rozwój jak dziecku rozwijającemu się w
normalnych warunkach. Instytucję, która zajmuje się pomocą takim kobietom są
9
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Domy Samotnej Matki. Organizują je organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując z organizacjami społecznymi. Osoby korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Placówka ta pomaga samotnym kobietom w ciąży i z małymi
dziećmi. Kobiety te często pozbawione są wsparcia ze strony najbliższej rodziny,
niejednokrotnie pozbawione dachu nad głową i środków do życia. W tej trudnej
sytuacji mogą one uzyskać pomoc zgłaszając się do Miejskich lub Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej, które skierują taką osobę do najbliższej placówki
opiekującej się samotnymi matkami. Placówka taka gwarantuje czasowe zakwaterowanie oraz utrzymanie, a opiekunowie społeczni pomogą znaleźć pracę,
mieszkanie i miejsce w żłobku lub przedszkolu dla dziecka. Zapewnią jej również opiekę medyczną i psychologiczno – pedagogiczną.
W ramach placówek opiekuńczo – wychowawczych można także wspomnieć o ogniskach wychowawczych. Mają one w założeniu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz równoległe zapewnianie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo11.
4. Organizacje pozarządowe.
Organizacje pozarządowe wspierające rodziny to bardzo rozbudowana
grupa instytucji. Możemy do nich zaliczyć zarówno organizacje prowadzone
przez osoby świecki jak i te, które związane są z kościołem.
Jako pierwszą tego typu organizację chciałabym scharakteryzować Caritas. Jest to katolicka organizacja o charakterze dobroczynnym powołana w 1929r.
i reaktywowana po 1989r. Jej działalność reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989r.
o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadzi ona głównie działalność charytatywno – opiekuńczą, a zasięg jej działań
obejmuje cały obszar kraju. Utworzona została i nadzorowana jest przez Konferencję Episkopatu Polski oraz poszczególnych biskupów diecezjalnych. Celem
działań tej instytucji jest dawanie dowodów miłości przez wspólnotę kościelną,
w formach dostosowanych do czasów i potrzeb. Prowadzi pomoc także poprzez
różne programy. Przykładem takiego programu jest „Program Skrzydła” mający
na celu zwiększenie szans edukacyjnych najuboższych uczniów. Środki na realizację działalności Caritas pochodzą z ofiar pieniężnych, spadków lub darowizn 12.
Kolejną instytucją pozarządową powołaną w 1919r. jest Polski Czerwony
Krzyż. Jej działalność reguluje ustawa z dnia 16 listopada 1964r. o Polskim
Czerwonym Krzyżu oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października
2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to
organizacja społeczna funkcjonująca na zasadzie dobrowolności, wspomagająca
władze publiczne w działalności humanitarnej. Jej celem jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie w każdych okolicznościach i o każdym czasie.
11
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Prowadzi również placówki edukacyjno – oświatowe, opiekuńcze i socjalne oraz
inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Środki finansowe PCK stanowią wpływy
ze stawek, dochody z imprez, zbiórki publiczne, darowizny, spadki, dotacje państwowe i samorządowe a także wpływy z działalności gospodarczej 13. Instytucja
ta organizuje różne formy pomocy, tj. dożywianie w placówkach i ośrodkach
PCK, stołówkach szkolnych, barach. Organizuje również co roczne akcje: „Wyprawka dla żaka” i „Akcja letnia”14.
Pozarządowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne i prawne
działające na rzecz dzieci jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zostało utworzone
w 1949r., a zadania jakie wykonuje to przede wszystkim prowadzenie domów
dziecka, świetlic oraz ogólnopolskich i lokalnych akcji dotyczących wychowania
i opieki nad dziećmi. TPD zapewnia opiekę dzieciom najbardziej jej potrzebujących, szczególnie upośledzonym umysłowo, z rodzin patologicznych i wielodzietnych15.
Przemoc w rodzinie stanowi częsty problem, który dotyka wiele polskich
rodzin. W celu pomoc takim rodzinom w 1995r. powstało Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”. Informuje on osoby
potrzebujące pomocy o możliwościach jej uzyskania. Gromadzi dane na temat
przemocy w rodzinie, prowadzi ewidencje instytucji i organizacji udzielających
pomocy ofiarom przemocy. Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
„Niebieska linia” – 801120002 – jest adresowany dla ofiar, sprawców oraz
świadków przemocy w rodzinie16.
5. Organizacje nakierowane w swoich działaniach na resocjalizację
Wielu nieletnich w swoim życiu ze względu na problemy rodzinne, biedę i
brak perspektyw, kieruje swoje życie ku zachowaniom niezgodnym z prawem.
By pomoc takim nieletnim, pomóc w odnalezieniu odpowiednich wartości a
przede wszystkim w celu uchronienia ich przed jeszcze większą demoralizacją
uchwalono stosowny akt prawny. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
z dnia 26.10.1982 r. została przyjęta i uchwalona przez Sejm. Celem tejże ustawy
jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, stwarzanie warunków powrotu nieletniego do normalnego życiu oraz umacnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczych i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie
nieletnich. Ustawa ta stanowi punkt wyjścia do utworzenia stosownych instytucji, które zajmują się resocjalizacją nieletnich.
Na podstawie ustawy z 1982r. oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych rozpoczęły swą działalność
13

J. Auleytner, Polski Czerwony Krzyż, Warszawa 2002, s.142
http://www.pck.pl, (dostęp 10.06.2014r.)
15
W. Okoń, Nowy słownik patologiczny, Warszawa 1996, s. 425
16
http://www.niebieskalinia.pl, (dostęp 10.06.2014r.)
14
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rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne. Te wyspecjalizowane instytucje
działają na potrzeby sądów rodzinnych. Zajmują się diagnozowaniem, opiniowaniem, poradnictwem, szeroko rozumianą pomocą pedagogiczno – psychologiczną17. Diagnoza w sprawach nieletnich polega głównie na wyjaśnianiu przyczyn i ustalaniu stopnia zachowań aspołecznych, a w innych sprawach rodzinnych, zaś obejmuje całościową analizę sytuacji rodzinnej z wyeksponowaniem
problemów i konfliktów w obrębie rodziny, które zagrażają prawidłowemu rozwojowi dziecka. W niektórych przypadkach prowadzi się także pracę psychoterapeutyczną zmierzającą do rozładowania konfliktów rodzinnych18.
Bardzo ważnymi instytucjami związanymi z postępowaniem w sprawach
nieletnich są zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, w których umieszczenie stanowi jeden ze środków stosowany wobec zdemoralizowanej młodzieży. Funkcjonują one na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla
nieletnich.
Umieszczenie w schronisku dla nieletnich stanowi środek tymczasowy,
który spełnia funkcje zapobiegawczą, resocjalizacyjną i diagnostyczną. Instytucja
ta spełnia niezwykle ważną rolę w procesie wychowania i resocjalizacji. Prawidłowe zainicjowanie w schronisku kształcenia i wychowanie resocjalizujące stanowią istotny czynnik w kształtowaniu prawidłowych postaw wychowanków
społecznie niedostosowanych. Wyróżniamy schroniska zwykłe oraz interwencyjne. Schroniska zwykłe przeznaczone są dla nieletnich, co do których zostały
ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem ich w zakładzie poprawczym, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia
śladów czynu karalnego albo nie można ustalić tożsamości nieletniego. Schroniska interwencyjne zaś przeznaczone są dla nieletnich, co do których ujawnione
zostały okoliczności przemawiające za umieszczeniem w zakładzie poprawczym
i zarzuca się im popełnienie poważnego czynu karalnego. Zasadniczymi zadaniami schroniska są prowadzenie badań pedagogicznych, psychologicznych i
lekarskich oraz zapewnienie stawiennictwa nieletniego w sądzie rodzinnym 19.
Jeśli chodzi o zakłady poprawcze sąd może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się poważnego czynu karalnego po
ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat, jeżeli przemawiają za tym wysoki
stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, którego się
dopuścił. Pobyt w zakładzie może trwać maksymalnie do ukończenia 21 roku
życia. Zakłady poprawcze są środkiem stosowanym w sytuacji, kiedy stosowane
dotychczas środki wychowawcze stały się bezskuteczne, a nieletni stwarza
znaczne zagrożenie dla porządku prawnego.

17

W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, op. cit., s. 154
Tamże, s. 706-707
19
Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2007, s. 84
18

1040

Przy okazji działań skierowanych na pomoc osobom nieletnim należy
wspomnieć o kuratorze sądowym. Jest nim funkcjonariusz publiczny, pełniący
swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej, realizujący
określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym,
diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem
orzeczeń sądu. Powołanie i rozwój tej instytucji związany jest z funkcjonowaniem sądownictwa dla nieletnich i doskonaleniem funkcji. Działają oni na podstawie ustawy z 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania, zarówno w środowisku osób, których dotyczy postępowanie czyli podopiecznych, w miejscu ich zamieszkania, jak i na terenie zakładów
zamkniętych i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
Kuratorami sądowymi są kuratorzy sądowi oraz kuratorzy społeczni. Kuratorzy
sądowi wykonują orzeczenia w sprawach karnych i ich działania nakierowane są
na osoby dorosłe, zaś kuratorzy rodzinni to osoby, które współpracują z sądami
rodzinnymi w zakresie postępowania wobec osoby nieletniej. Odgrywają oni
bardzo ważną rolę w zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji nieletnich. Ich
działania umożliwiają kontakt z nieletnimi przestępcami i ich środowiskiem rodzinnym20.
6. Podsumowanie
W Polsce istnieje wiele organizacji i instytucji wspierających rodzinę. Należą do nich nie tylko wymienione przeze mnie placówki prowadzone przez osoby świeckie. Bardzo często Kościół włącza się w pomoc rodzinie. Nakierowane
są nie tylko na pomoc finansową, lecz także wspomagają wychowanie oraz spełniają funkcje resocjalizacyjne. Instytucje te mają złożony charakter i różnorodne
kompetencje. Wsparcie niektórych z nich nakierowane jest wyłącznie na czasowy kontakt z osobą potrzebującą, inne zaś świadczą swą pomoc w sposób długotrwały. Instytucje te funkcjonują na wszystkich szczeblach naszego kraju. Najważniejszą rolę spełniają te, które mają zasięg lokalny, znajdują się w najbliższym otoczeniu. To one stanowią miejsca pierwszego kontaktu z osobą potrzebującą wsparcia. Państwo spełniając swoje obowiązki wobec własnych obywateli
nie może zapominać w swoich działaniach o rodzinie jako podstawowej i najważniejszej grupie stanowiącej podstawę każdego społeczeństwa. Należy zauważyć, że nie tylko organizacje rządowe, ale także pozarządowe włączają się w
pomoc rodzinom i dzieciom. Należy zauważyć, że niestety, ale nie zawsze pomoc trafia do osoby, która faktycznie jej potrzebuje. Wiele osób nie ma zaufania
do instytucji państwowych, dlatego też rola jaką odgrywają organizacje pozarządowe jest bardzo istotna. Instytucje, które skierowane są na działania wobec osób
nieletnich odnoszą większe rezultaty, jeżeli ta pomoc dotrze w jak najmłodszym
wieku. Szansa na normalne życie takich dzieci wtedy znacząco wzrasta.
20

J. Auleytner, Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa 2001, s. 223
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Streszczenie
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna powinna być otoczona szczególna troską. Jej rola dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa jest bardzo istotna. Należy skierować odpowiednie środki, by w trudnych sytuacjach
wesprzeć obywateli. Nie chodzi tu wyłącznie o pomoc materialną ale także o
różnego rodzaju działania opiekuńczo – wychowawcze. Istnieją instytucje spełniających te zadania w ramach pomocy społecznej jaką kieruje państwo do każdego obywatela. W Polsce działania wielu organizacji nakierowane są na pomoc
rodzinom. Pomoc skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci. Organizacje rządowe jak i pozarządowe, świeckie oraz te związane z życiem kościoła
i związków wyznaniowych wspierają rodziny poprzez różnego typu działania.
Różnorodność tychże instytucji pozwala wyłącznie na zasygnalizowanie jakiego
typu placówki działają w Polsce. Właściwy dobór środków, jak i ich wczesne
zastosowanie zwiększają szansę rodzin na normalne życie, w odpowiednich warunkach. Rodzina jako podstawa każdego społeczeństwa powinna być w odpowiedni sposób wspierana, dlatego też bardzo ważne jest, by takie instytucje funkcjonowały w kraju.
Summary
Polish institutions supporting the family
The family as a basic social group should be surrounded by a special concern. Her role for the proper functioning of society is very important. Please refer
appropriate measures to assist in difficult situations citizens. It is not only for
financial support but also for various types of activities day - care. There are institutions that meet these tasks in the context of social assistance which directs
the state to every citizen. In Poland, the activities of many organizations are focused on helping families. Help is addressed to both adults and children. Governmental and non-governmental, secular as well as those related to the life of
the church and religious support families through various measures. The diversity
of these institutions can only signaled the type of facility operating in Poland.
The proper selection of agents and their early application increases the chance for
a normal family life, under appropriate conditions. The family as the foundation
of every society should be adequately supported, so it is very important that such
institutions existed in the country.
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Sylwia Szyc (UMCS)
Północnokoreańskie dzieci i młodzież w Państwowym Ośrodku Wychowawczym w Płakowicach na Dolnym Śląsku w l. 1953-1959
Wstęp
Zakończenie II wojny światowej nie wygasiło napięcia międzynarodowego, a świat ponownie stanął w obliczu konfliktu zbrojnego. 25 czerwca 1950 r.
wojsko Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej1 [dalej: KRL-D] za
zgodą oraz wsparciem Józefa Stalina wkroczyło na teren Republiki Korei, przeradzając konflikt w trzyletnią, krwawą oraz wyniszczającą obydwie strony wojnę. Półwysep Koreański stał się miejscem ścierania dwóch zwalczających się
nawzajem ideologii, których głównymi reprezentantami stał się Związek Radziecki oraz Stany Zjednoczone.
Po kapitulacji Japonii w II wojnie światowej, Półwysep Koreański został podzielony wzdłuż 38° równoleżnika. Na południu półwyspu zajętym przez Stany
Zjednoczone, 15 sierpnia 1948 proklamowano Republikę Korei, natomiast niespełna
miesiąc później na północ od równoleżnika utworzono Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, na czele z komunistycznym dyktatorem Kim Ir Senem2. Polska,
jako jeden z pierwszych krajów na świecie (po Związku Radzieckim oraz Chińskiej
Republice Ludowej) uznała istnienie KRL-D na arenie międzynarodowej. Ze względu na przynależność do tego samego bloku ideologiczno-politycznego, Polska
utrzymywała z Koreą Północną dość bliskie stosunki dyplomatyczne, prowadząc
współpracę na wielu płaszczyznach3. Relacje te nabrały szczególnego charakteru w
okresie wojny koreańskiej (1950-1953).
1

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRL-D) jest oficjalną nazwą państwa. Nazwa Korea Północna używana jest potocznie. Natomiast oficjalną nazwą demokratycznej Korei Południowej jest Republika Korei.
2
W Polsce do zapisu nazw pochodzenia północnokoreańskiego stosuje się wariant
transkrypcji McCune`a-Reischauera. Jednakże ze względu upowszechnienie w języku
polskim niepoprawnych dziś już form, np.: nazwiska Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) czy
stolicy KRL-D Phenianu (Pjongjangu), w niniejszym artykule autorka będzie stosowała
upowszechnione w Polsce formy transkrypcji.
3
Dokonując analizy wielopłaszczyznowych stosunków polsko-północnokoreańskich
w latach 1948-1989, należy przyjąć iż były one bliskie, jednakże można zauważyć ich
wyraźną intensyfikację lub oziębienie. Jednym z najważniejszych powodów owego
ochłodzenia były zmiany na tle politycznym i ideologicznym, do których doszło w Bloku
Wschodnim po śmierci Józefa Stalina. Przejęcie władzy w Związku Radzieckim przez
nową grupę polityczną na czele z Nikitą Chruszczowem, doprowadziło do stopniowego
ochładzania stosunków między ZSRR oraz ChRL, w którym Polska opowiedziała się po
stronie Moskwy, natomiast Korea Północna, pomimo przyjęcia pozycji neutralnej, sprzy-
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Prasa polska już kilka dni po wybuchu konfliktu na półwyspie ruszyła z
propagandową akcją „Ręce precz od Korei”4. Pomimo nie wzięcia bezpośredniego udziału w konflikcie, ze względu na przynależność do państw tzw. „demokracji ludowej”, Polska zobowiązana została do udzielenia odpowiedniego wsparcia
Korei Północnej5. W ramach „braterskiej pomocy”, Partia Pracy Korei zwróciła
się z prośbą do państw satelickich, w tym także rządu PRL, o przyjęcie na wychowanie północnokoreańskich dzieci oraz młodzieży, w większości sierot wojennych6. Oprócz Polski, Chin oraz Związku Radzieckiego, również Rumunia
jała politycznie Chinom. Kim Ir Sen, stojący na czele KRL-D krytykował również dokonywany w Polsce proces destalinizacji, a także negatywnie odnosił się w stosunku do
reakcji polskich władz na wydarzenia z października 1956 r.
4
Trybuna Ludu, 3 lipca 1950, Ręce precz od Korei. Narody świata potępiają brutalną
interwencję amerykańską, s. 1.
5
Rząd PRL poparł Koreę Północną w wojnie koreańskiej dostawami maszyn, surowców oraz innych towarów przeznaczonych dla ludności cywilnej, na łączną sumę
blisko 13,5 mln rubli, zob. Stefan Kojło, Anatol Dikij, Polska – KRLD. Gospodarka,
współpraca, wyd. PWE, Warszawa 1975, s. 178.
6
Dotychczas ukazało się niewiele prac szczerzej omawiających sytuację północnokoreańskich sierot w Polsce. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w kilku kwestiach. Organizacja przyjazdu oraz pobytu dzieci w Polsce, miała charakter akcji specjalnej, a personel sprawujący opiekę nad sierotami został zobowiązany do podpisania dokumentów o zachowaniu tajemnicy służbowej. Najwięcej dokumentów związanych z tą sprawą znajduje się w Archiwum Akt
Nowych w Warszawie. Pozostałe dokumenty są rozproszone w innych zespołach oraz archiwach. Po raz pierwszy temat ten był szerzej poruszany przez Jolantę Krysowatą w cyklu reportaży radiowych przygotowanych dla Polskiego Radia Wrocław pt. „Osieroceni” (2003) i „Portret w czerwieni” (2004). Krysowata wraz z reżyserem Patrickiem Yoką zrealizowała również
dwa filmy dokumentalne pt. „Kim Ki Dok” (2006) oraz „Osieroceni” (2007), w których zebrała
wspomnienia osób opiekujących się północnokoreańskimi dziećmi w Polsce, zarówno zatrudnionych w Państwowych Ośrodkach Wychowawczych i Domach Dziecka, w których przebywały koreańskie sieroty, a także personelu medycznego. Krysowata wydała również artykuł o
charakterze reportażu historycznego w periodyku „Karta”. Zob. J. Krysowata, Sieroty koreańskie, Karta, 42, 2004, s. 98-121. W 2013 roku ukazała się praca Krysowatej podsumowująca
dotychczas zebrane wspomnienia i relacje. Zob. J. Krysowata, Skrzydło anioła. Historia tajnego
ośrodka dla koreańskich sierot, wyd. Świat Książki, Warszawa 2013. Opublikowane zostały
również dwa artykuły naukowe poruszające ten temat. Zob. Ł. Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska w Polsce w latach 1953-1954 w świetle wybranych dokumentów, Rocznik
Jeleniogórski, 41, 2009, s. 195-210, Ł. Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska na Dolnym Śląsku i Mazowszu w latach 1951-1959, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, LXV
(2010), nr 1, s. 57-95, http://sobotka.uni.wroc.pl/6.pdf (data dostępu 1 marca 2014 r). Śladowe
informacje o północnokoreańskich sierotach znajdują się również w periodykach medycznych
wydanych w latach pięćdziesiątych. Zob. I. Kania, B. Leski, R. Marciniak, Paragonimiaza płuc
(Paragonimiasis pulmonorum) u dzieci koreańskich w Polsce, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, seria B, nr 85, Wrocław 1957; pewne informacje można znaleźć także: J. Czyżewska,
W. Klinowska, M. Rudobielska, Dwa przypadki paragonimisis u dzieci koreańskich, „Pediatria
Polska” 1954, nr 8. W 2014 r. w XIV numerze periodyku „Koło Historii”, wydawanego przed
Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ukaże się
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oraz Czechosłowacja zdecydowały się na zorganizowanie przyjazdu oraz pobytu
dzieci na ich terytorium7. Cała akcja kierowana była ze strony Moskwy i miała
charakter propagandowy, której celem było pokazanie jedności całego bloku
państw „demokracji ludowej”.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie organizacji oraz przebiegu
pobytu północnokoreańskich sierot w Państwowym Ośrodku Wychowawczym
[dalej: POW] w Płakowicach nieopodal Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku.
2. Nowy dom
Pierwsza grupa, licząca 200 dzieci przybyła do Polski 22 listopada 1951 r.
Początkowo zostały one umieszczone w Państwowym Domu Dziecka [dalej:
PDD] w Gołotczyźnie koło Ciechanowa. W 1953 roku dzieci zostały przeniesione do POW w Świdrze koło Otwocka8 i przebywały tam aż do momentu ich wyjazdu z kraju w 1959 roku9.
Druga, a zarazem najliczniejsza grupa sierot, przyjechała do Polski w
dwóch turach w lipcu 1953 r. Do Płakowic trafiło łącznie 1000 dzieci10. 23 lipca
do ośrodka przyjechało 536 dzieci, natomiast trzy dni później dołączyła do nich
kolejna grupa 463 dzieci. Ze względu na zły stan zdrowia jedna z sierot została
zatrzymana w ZSRR, jednakże już we wrześniu tego samego roku dołączyła do
reszty dzieci11.
Kosztami przyjazdu dzieci do Polski, a także zapewnieniem im odpowiedniej opieki wychowawczej, pomocy medycznej, zakupu niezbędnej odzieży,
żywności i przedmiotów użytku codziennego, uchwałą Prezydium Rządu zostało
zobowiązane Ministerstwo Finansów, które przeznaczyło na te cele z rezerwy
budżetu centralnego kredyty w wysokości 16 264 343 złotych polskich12. Natomiast Departament Opieki nad Dzieckiem Ministerstwa Oświaty zajął się sprawami organizacyjnymi całego przedsięwzięcia13. Do 1956 roku sprawę organizaartykuł autorki poświęcony ogólnej charakterystyce pobytu północnokoreańskich dzieci, młodzieży oraz studentów w Polsce w latach 1951-1959, będący wprowadzeniem do tej problematyki badawczej.
7
Ł. Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska na Dolnym Śląsku…, s. 5, (data
dostępu 1 czerwca 2014 r.).
8
Ł. Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska w Polsce…, s. 197.
9
J. Krysowata, Skrzydło…, s. 245.
10
Krysowata podaje niepotwierdzoną informację, iż do Płakowic przyjechało 1270
dzieci, zob. J. Krysowata, Sieroty, s. 100.
11
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Oświaty, sygn.3807, Sprawozdanie Pełnomocnika Ministra Zdrowia dla akcji „K” z Państwowego
Ośrodka Wychowawczego w Płakowicach za czas od 16 VI 1953 do 30 IX 1953, k. 1.
12
AAN, MO sygn. 851, Projekt. Uchwała Prezydium Rządu nr [brak numeru] z dn. [brak daty] w sprawie przyjęcia 1000 sierot koreańskich na wychowanie w Polsce 1953, , k. 4.
13
AAN, MO, sygn. 851,Pismo poufne dyrektora Departamentu [Opieki nad Dzieckiem] Franciszka Pawuły do Gabinetu Ministra w gmachu z 28 VIII 1959 r., k. 8., za: Ł.
Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska…, s. 196.
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cji oraz pobytu północnokoreańskich sierot w Polsce, nadzorował Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Środki na utrzymanie, zapewnienie opieki zdrowotnej oraz edukację dzieci, były
przekazywane Ministerstwu Oświaty przez Ministerstwo Finansów. W 1954 roku
Ministerstwo Oświaty przekazało część obowiązków związanych z kształceniem
koreańskiej młodzieży Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego oraz poszczególnym ministerstwom, finansującym szkoły, w których edukację podejmowały dzieci.
W przeciwieństwie do ośrodka w Świdrze, gdzie umieszczono starsze
dzieci w wieku od 13 do 14 lat, w Płakowicach przebywały dzieci oraz młodzież
w wieku od 3 do 15 lat. Do ośrodka trafiło łącznie 626 chłopców oraz 374
dziewczynek14. Jak widać w tabeli przedstawionej poniżej, największy odsetek
stanowiły dzieci w wieku 10 lat (18,3%) oraz 9 lat (16,9%). Do Płakowic trafiła
zaledwie trójka dzieci w wieku 7 lat (0,3%) oraz w najstarszym wieku (1%).
Tabela 1. Ogólne zestawienie wieku oraz płci dzieci, które zostały
umieszczone w POW w Płakowicach na Dolnym Śląsku w 1953 r.
Ogólna liczba
wychowanków
w POW w
Płakowicach
1000

Płeć

Rok urodzenia

chłopiec

dziewczynka

626

374

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

3

142

169

183

132

146

135

80

10

Źródło. AAN, MO, sygn. 3807, Sprawozdanie ze stanu organizacyjnego
placówek akcji koreańskiej na dzień 10 X 1953 r., k. 3. (Opracowanie własne)
28 stycznia 1954 r. do Płakowic przybyło również siedmioro dzieci, których rodzice byli pracownikami Ambasady Koreańskiej Republiki Ludowo –
Demokratycznej w Warszawie15. Koszt pobytu dzieci w ośrodku był pokrywany
indywidualnie przez rodziny.
Ze względów natury politycznej i wizerunkowej, początkowo utrzymywano przyjazd dzieci w ścisłej tajemnicy. Polski personel ośrodków wychowawczych, w których umieszczono dzieci, zobowiązany został do podpisania deklaracji o zachowaniu tajemnicy16. Wydaje się, że główną przyczyną tego stanu
rzeczy było nieujawnienie szczegółów związanych z ich pobytem a także stanem
zdrowia, który po ich przyjeździe do Polski określono jako bardzo zły. Bezpośrednio po przyjeździe przeprowadzono trzydniową kwarantannę17. W pierwszych tygodniach pobytu stwierdzono m.in. ponad 200 przypadków grzybicy,
100 zapalenia spojówek, 40 malarii, 27 jaglicy, a u 15 dzieci zdiagnozowano
14

AAN, MO, sygn. 3807, Sprawozdanie ze stanu organizacyjnego placówek akcji
koreańskiej na dzień 10 X 1953 r.
15
AAN, MO, sygn. 3807, Zestawienie wychowanków – dzieci ambasady, przebywających w Płakowicach od 28 I 1954 r., 22 VI 1954, k. 1.
16
J. Krysowata, Sieroty…, s. 102.
17
AAN, MO, sygn. 3807, Sprawozdanie Pełnomocnika…, k. 2.
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świnkę. U 200 dzieci podejrzewano również gruźlicę18. Nie stwierdzono żadnego
przypadku, by dziecko nie było nosicielem jakiegokolwiek z pasożytów, w większości dotychczas nieznanych polskim lekarzom19. Ze względu na bardzo zły stan
zdrowia, konieczność izolacji chorych, a także niewystarczającą ilość miejsca w
ośrodku, wkrótce część z nich została przeniesiona do innych ośrodków w kraju,
w tym m.in. do PDD w Szklarskiej Porębie20 oraz POW w Bardzie Śląskim21.
Wraz z poprawiająca się kondycją zdrowia dzieci, zakaz zachowania ich pobytu
w tajemnicy był powoli wycofywany, czego przykładem może być chociażby
udział reprezentacji dzieci z płakowickiego ośrodka w łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych, gdzie statystowały podczas kręcenia filmu „Opowieść Atlantydzka”22. Kolejnym przykładem może być również udział dzieci w uroczystościach w obchodzonych na początku lipca 1956 r. w Świdrze, który w owym
czasie odwiedziła delegacja rządowa Korei Północnej, na czele z przywódcą
kraju, Kim Ir Senem.
3. Organizacja POW nr 2 w Płakowicach
Północnokoreańscy wychowankowie początkowo zostali umieszczeni w
budynku byłego poniemieckiego szpitala psychiatrycznego, w którym do 1 lipca
mieszkały dzieci greckiego oraz macedońskiego pochodzenia23. W owym czasie
w skład ośrodka płakowickiego wchodziło trzynaście domów dziecka, szpital,
ambulatorium, kuchnia, budynki dyrekcji oraz księgowości, magazyn żywności
oraz odzieży, stołówki, mieszkania pracownicze, a także pralnia, szwalnia oraz
szkoła24. Na szpital składały się pawilony, które ze względu na pośpiech w pracach remontowych, nie zostały wykończone zgodnie z przyjętymi standardami,
czego skutkiem było kilka drobnych incydentów z udziałem dzieci oraz pracowników ośrodka25. POW w początkowym okresie borykał się również z niewystar-

18

Ibidem, k. 8-10.
Ibidem, k. 9.
20
W październiku 1953 r. w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie przebywało 182
dzieci, w wieku od 8 do 11 lat, zob. AAN, MO, sygn. 3807, Sprawozdanie ze stanu , k. 3.
21
Ł. Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska…, s. 196.
22
AAN, MO, sygn. 3807, Pismo do Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi, 19 VII
1954, k. 1.
23
Dzieci pochodzenia grecko-macedońskiego przebywały w Płakowicach w latach
1951-1953; AAN, MO, sygn. 3807, Sprawozdanie Pełnomocnika..., k.2.
24
Ł. Sołtysik, Dzieci i młodzież…., s. 197.
25
Decyzja o przyjęciu drugiej tury dzieci z Korei Północnej zapadła w kwietniu
1953 r., jednakże do prac remontowych przystąpiono dopiero z początkiem lipca. Powodem tej zwłoki może być fakt, iż do końca czerwca w Płakowicach przebywały greckie
dzieci. Bardzo szybkie tempo prac organizacyjnych oraz przygotowanie ośrodka, może
wskazywać również na to, iż polskie władze były zaskoczone informacją o przyjeździe
drugiej, tak licznej grupy północnokoreańskich sierot do kraju. zob. Ibidem, k. 1-2.
19
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czająca liczbą personelu, a także sprzętu oraz mebli26. Pieczę nad organizacją
ośrodka sprawował dyrektor naczelny Marian Waliński27, który objął stanowisko
z dniem 1 lipca 1953 r. Funkcję dyrektora administracyjnego pełnił natomiast
Ryszard Klecki.
W 1953 r. w Płakowicach było zatrudnionych ponad 300 osób, z czego
największy odsetek stanowił personel obsługi ośrodka (125 osób) oraz kadra
nauczycielsko-wychowawcza (112 osób)28. Wraz z dziećmi do Polski przyjechało również 20 północnokoreańskich opiekunów29, którzy mieli pełnić rolę nauczycieli języka koreańskiego a także zajmować się ich wychowaniem ideologicznym30.
Polscy wychowawcy oraz pracownicy ośrodka w Płakowicach musieli
zmierzyć się nie tylko z trudnościami językowymi, ale również barierą kulturową. Ze względu na dyrektywy ambasady KRL-D w Polsce wprowadzono w
ośrodkach wychowawczych twardą dyscyplinę, której zakres był przyjmowany
ze zdumieniem przez polski personel31. Jedną z wytycznych był zakaz okazywania dzieciom cieplejszych uczuć. Tłumaczono to budowaniem siły charakteru. W
związku z tym nie zezwalano na zabawy lalkami, czytanie książek, czy chociażby spotkania towarzyskie, również między rodzeństwem. Szczególny nacisk
kładziono również na lekcje kultury koreańskiej. Zarówno pracownicy, jak i wychowankowie zostali zobowiązani do uczestniczenia w codziennych spotkaniach
ideologicznych. Kolejnym czynnikiem antagonizujących koreańskich i polskich
opiekunów, była ogólna niechęć panująca między nimi. Polscy wychowawcy
skarżyli się na szowinistyczne oraz nacjonalistyczne poglądy Koreańczyków32.
W POW w Płakowicach północnokoreańscy wychowawcy mieli w sposób
szczególny traktować te z dzieci, które robiły postępy w nauce języka polskiego,
uważając, że jest to wiedza zbędna33.
Ze względu na specyfikę ośrodka i stanu zdrowia przebywających w nich
wychowanków, oprócz zapewnienia im odpowiednich warunków zamieszkania,
26

AAN, MO, sygn. 3807, Notatka służbowa ze stanu prac w Państwowym Ośrodku
Wychowawczym w Płakowicach, k. 1-2.
27
Waliński został odwołany ze stanowiska 21 czerwca 1956 r. Egzekutywa KP
PZPR w Lwówku Śląskim usunęła go z szeregów partii ze względu na nieodpowiednie
prowadzenia ośrodka, hulaszczy tryb życia, a także wykorzystywanie sprzętu służbowego
do celów prywatnych. Zob. Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APWr) KP
PZPR Lwówek Śląski, sygn. 29, Protokół nr 27 z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w
Lwówku Śląski, 8 lipca 1954, k. 324-236, za: Ł. Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska…, s. 202
28
AAN, MO, sygn. 3807, Sprawozdanie ze stanu…, k. 6.
29
Ibidem.
30
J. Krysowata, Skrzydło…, s. 98-99.
31
Ibidem.
32
APWr, KP PZPR Lwówek Śląski, sygn. 29, Protokół nr 27…, k. 324-236,.
33
J. Krysowata, Skrzydło…, s. 98-99.
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starano się również wszelkimi dostępnymi sposobami poprawić ogólną kondycję
zdrowotną. Duża przeszkodą w tej materii był jednak stopień biurokracji oraz
brak wcześniejszego przygotowania odpowiednich procedur oraz zaplecza technicznego, umożliwiających chociażby zwiększenie racji żywnościowych czy
urozmaicenia diety, tak koniecznej dla poprawy zdrowia dzieci34.
Zły stan zdrowia dzieci sprawił, że wiele z nich zostało przeniesionych do
pobliskich sanatoriów oraz szpitali. Dyrekcja oraz pracownicy ośrodka byli zobowiązani do częstego odwiedzania chorych, a także przesyłania im drobnych
upominków oraz słodyczy. Było to niezwykle ważne ze względu na stan psychiczny dzieci.
W Płakowicach zorganizowano dzieciom przedszkole oraz dwie szkoły
podstawowe. Zaraz po przyjeździe do ośrodka dzieci rozpoczęły przygotowania
do rozpoczęcia roku szkolnego. Program nauczania został uzgodniony z Ambasadą Korei Północnej. 87,3% koreańskich sierot zostało przydzielonych do klasy
I lub II. Zaledwie 9 z nich (0,9%) mogło przystąpić do klasy VI i VII, których ze
względu na zbyt małą liczbę uczniów oraz niewystarczającą kadrę nauczycielską
nie utworzono, a dzieci zostały przydzielone do klasy V. Przyczyn tego stanu
rzeczy może być kilka. Po pierwsze, dzieci potrzebowały czasu by przyswoić
język polski na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację. Drugą kwestią był ogólny wysoki poziom analfabetyzmu 35. Kształcenie w placówkach odbywało się zarówno w języku polskich, jak i koreańskim, w ramach przedmiotów: biologia, matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. koreański, j. rosyjski,
historia Korei, historia Polski, geografia, geografia Korei, śpiew, rysunek, prace
ręczne, wychowanie fizyczne oraz przysposobienie sportowe36.
Po zakończeniu edukacji na poziomie podstawowym, wychowankowie
ośrodka byli kierowani do szkół zawodowych, podejmując kształcenie kierunkowe, skonsultowane wcześniej z Ambasadą37. Absolwenci tych szkół po powrocie do ojczyzny mieli przyczynić się swoimi umiejętnościami w odbudowie kraju
po zniszczeniach wojennych. Zgodnie z uchwałą Prezydium Rządu z dnia 18 IX
1954 r., opiekę nad północnokoreańską młodzieżą sprawowała dyrekcja szkół
zawodowych oraz ministerstwa prowadzące poszczególne szkoły. Ogólna kon-

34

AAN, MO, sygn. 3807, Sprawozdanie z działalności Służby Zdrowia w Państwowym
Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Płakowicach za okres od 1 I 1954 do 30 VI 1954, k. 6.
35
Waldemar J. Dziak podaje, że w owym czasie poziom analfabetyzmu w Korei
Północnej był bardzo wysoki i sięgał poziomu ok. 80%, zob. W. J. Dziak, Kim Ir Sen,
wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 95.
36
AAN, MO, sygn. 3807, Projektowany plan godzin na pierwsze półrocze
1953/1954 przez Wydz. Pedagogiczny POW nr 2 w Płakowicach, k. 1.
37
AAN, MO, sygn. 3811, Instrukcja nr 47 Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia
Zawodowego z dn. 30 IX 1954 r. w sprawie opieki nad młodzieżą północnokoreańską
uczących się w szkołach zawodowych w Polsce, k. 2.
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trola nad kształceniem zawodowym leżała w kompetencjach Centralnego Urzędu
Kształcenia Zawodowego38.
Północnokoreańscy uczniowie, oprócz stypendiów przyznawanych przez
poszczególne szkoły zawodowe, otrzymywali również specjalną premię w wysokości 100 zł miesięcznie. Kwota ta miała być przeznaczana na wydatki osobiste.
Dodatkowo, szkoły organizowały uczniom pochodzenia koreańskiego darmowy
kwaterunek w internatach, zapewniały wyżywienie oraz zakup niezbędnej odzieży oraz pomocy naukowych. Ogólny koszt świadczeń przypadających na jednego
ucznia rocznie został określony na 8520 zł. Kwota ta została zwiększona dla
uczniów szkół podległych Ministerstwom Górnictwa i Hutnictwa, i wynosiła
8820 zł rocznie. Środki na pokrycie tych wydatków były organizowane w ramach
budżetów szkół oraz internatów, w których przebywała koreańska młodzież39.
Po raz kolejny sprawa północnokoreańskich sierot została nagłośniona w
mediach w 1956 roku, kiedy to w Polsce wizytował przywódca KRL-D, Kim Ir
Sen. Spotkanie delegacji rządu Korei Północnej z władzami PRL odbyło się w
ramach pięćdziesięciodniowej podróży, podczas której przedstawiciele Korei
Północnej odwiedzili między innymi Związek Radziecki oraz część europejskich
krajów należących do bloku demokracji ludowej. Głównym celem wizyty było
uzyskanie środków finansowych i rzeczowych mających służyć realizacji założeń
pierwszego planu pięcioletniego w latach 1957-196140.
4. Trudne pożegnania
Sołtysik podaje, że decyzja o powrocie północnokoreańskich dzieci do ojczyzny zapadła nagle, pod koniec lipca 1959 roku41. Jednakże pierwsze ustalenia
w tej sprawie zostały podjęte już na przełomie września i października 1957 roku42. Rząd w Phenianie postanowił sprowadzić do ojczyzny wszystkie dzieci oraz
młodzież, które przebywały w państwach „demokracji ludowej”43. Decyzją tą w
pierwszej kolejności zostali objęci absolwenci szkół podstawowych, którzy mieli
38

Przepis ten dotyczy zarówno północnokoreańskich sierot wojennych, jak również
młodzieży, która przyjechała do Polski wyłącznie w celu podjęcia kształcenia, zob. AAN,
MO, sygn. 3811, Uchwała nr 625/54 Prezydium Rządu z dn. 18 IX 1954 r. w sprawie
ujednolicenia warunków bytowych młodzieży koreańskiej uczących się w szkołach zawodowych w Polsce, k. 1.
39
AAN, MO, sygn. 851, Projekt. Uchwała nr [brak numeru] Prezydium Rządu z dn.
[19 lipca] 1954 roku w sprawie ujednolicenia warunków bytowych młodzieży koreańskiej uczących się w szkołach zawodowych w Polsce, k.14.
40
W. J. Dziak, Kim Ir Sen. Dzieło i polityczne wizje, wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN , Warszawa 2000, s. 236.
41
Ł. Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska na Dolnym Śląsku…, s. 31.
42
AMSZ, Departament V, Wydział I, Notatki z rozmów 1954-1957, z. 12, t. 399, w.
17, notatka z rozmowy z towarzyszem Li-Son-lonem, radcą ambasady KRL-D w Warszawie, odbytej dn. 7.X.1957 r. w Depart. V z inicjatywy strony koreańskiej, k. 1.
43
Ibidem.
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wkrótce rozpocząć naukę na wyższych poziomach kształcenia44. Wytyczne te nie
obejmowały natomiast dzieci i młodzieży (również studentów kształcących się w
Polsce), którzy kontynuowali edukację45. Po zakończeniu danego szczebla, byli
jednak zobowiązani do powrotu do Korei Północnej. Dzieci koreańskie opuściły
Polskę w sierpniu 1959 r. w 11 grupach46,.
Po powrocie do Korei Północnej, przez prawie trzy lata napływały do Polski przejmujące listy od północnokoreańskich sierot, które nie mogły poradzić
sobie z tęsknotą za krajem, w którym spędziły kilka lat swojego życia. Obraz jaki
rysuje się w tej skromnej korespondencji kierowanej do polskich wychowawców
jest bardzo przejmujący. Dzieci nie potrafiły przystosować się do odmiennych
warunków panujących w Korei Północnej. Oprócz kwestii o tle ideologicznym,
dzieci dorastały w Polsce w zupełnie innym kręgu kulturowym oraz modelu państwowym. Po powrocie do kraju miały więc trudności adaptacyjne do nowych
warunków. Jednym z zachowanych listów, jest list napisany przez północnokoreańską dziewczynkę, Kim Ok Sun, do jednego ze swoich opiekunów, z którym
była bardzo związana: „Śni mi się, że poszliśmy do Płakowic i widziałem jeszcze
raz te domy i rzekę Bóbr i Lwówek Śląski. Pamięta Pan ten smalec, którego nie
chcieliśmy do jedzenia i pan kazał go do beczki i postawił w korytarzu? Pan powiedział, że jak kto będzie głodny to może przyjść do tej beczki i jeść. A myśmy
tam powrzucali różne rzeczy i śmieci do tej beczki. I pan to zobaczył i powiedział,
że jeszcze kiedyś będziemy tęsknić. Tato. Śni mi się często ta beczka, że wstaję i
jem ten smalec z polski chleb”47.
Podsumowanie
Północnokoreańskie sieroty wojenne trafiły do Polski na wskutek zawieruchy wojennej, dwukrotnie przeżywając utratę „domu”. Kilka lat pobytu w nowej ojczyźnie pozwoliło im na odnalezienie poczucia bezpieczeństwa oraz zbudowania więzi, nie tylko z innymi wychowankami, ale również z pracownikami
ośrodków. Powrót do Korei Północnej w 1959 roku był kolejną tragedią w ich
młodym życiu, a jak pokazują szczątkowe informacje o ich dalszych losach w
KRL-D, nie zawsze umiały poradzić sobie z organizacją nowego życia w warunkach północnokoreańskich.
Niniejszy artykuł jest wstępem do dalszych pogłębionych badań w tym
temacie. Kolejną kwestią związaną z pobytem północnokoreańskich sierot wojennych w polskich ośrodkach wychowawczych, jest zwrócenie większej uwagi
na podejście północnokoreańskich władz w stosunku do organizacji pobytu oraz
kształcenia sierot, a także próba zbadania późniejszych losów wychowanków po
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Ibidem.
Ibidem.
46
AAN, MO, sygn. 3811, Sprawa przewozu dzieci koreańskich, 1 VIII 1959, k. 1.
47
J. Krysowata, Skrzydło…, s. 249.
45
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ich powrocie do ojczyzny. Problem ten jest jednak trudno uchwytny ze względu
na niewystarczającą aktualnie bazę źródłową.
Streszczenie
Współpraca na płaszczyźnie polityki zagranicznej, nie opiera się wyłącznie na zawieraniu umów wojskowych czy gospodarczych. Relacje międzypaństwowe nabierają często symbolicznego charakteru. Dekada lat pięćdziesiątych
była okresem intensyfikacji relacji między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Wydarzeniem, które miało niezwykle istotny wpływ na kształt owej współpracy był wybuch w czerwcu 1950 roku
konfliktu zbrojeniowego na Półwyspie Koreańskim, który przerodził się w trzyletnią, krwawą i wyniszczająca obie strony wojnę. W ramach braterskiej pomocy,
Partia Pracy Korei zwróciła się z prośbą do państw satelickich, w tym także rządu PRL, o przyjęcie na wychowanie sierot wojennych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie organizacji oraz przebiegu pobytu północnokoreańskich
sierot w Państwowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Płakowicach nieopodal
Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku, do którego w 1953 r. trafiła największa
grupa dzieci.
Summary
North Korean children and youth at the State Educational Center No. 2 in
Płakowice in Lower Silesia in 1953-1959
The foreign politics is not only based on entering into political, military or
economic cooperation. The interstate relations often acquire more symbolic character. One of the examples of this sort of gestures in foreign relations, performed
by Poland and Democratic People's Republic of Korea, was the acceptance of the
North Korean youth - being it war orphans, students of trade schools and students
continuing higher education at Polish universities - by Warsaw government.
At the end of November 1951 there came the first group of 200 North Korean children and youth that were at first placed in the State Children's Home in
Gołotczyzna near Ciechanów. In 1953 the children were transferred to the State
Educational Center in Świder near Otwock, and they stayed there till the moment
of their departure in 1959. The second and the largest group of 1000 orphans
came to Poland at the end of July in 1953. Initially the children were placed in
SCH in Płakowice in Lower Silesia.
In my article I would like to present the circumstances of arrival of the
North Korean children and youth to State Educational Center No. 2 in Płakowice
, their adaptive problems, the relations with Polish educators, and also the cultural and ideological discrepancies, which influenced the form of upbringing the
children got in Poland.
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Karolina Wilkołaska (KUL)
Rodzina miejscem transmisji międzypokoleniowej
Wprowadzenie
Transmisja międzypokoleniowa jest złożonym i wielorako uwarunkowanym przekazem, który dokonuje się między co najmniej dwoma pokoleniami starszym i młodszym1. Autorzy zajmujący się tą problematyką zgodnie stwierdzają, że kierunek tego przekazu może przebiegać w dwóch perspektywach: „od
dołu” i „z góry”2. Gdy transmisję międzypokoleniową wyjaśnia się w kontekście
perspektywy „z góry”, to proces ten definiuje się jako mechanizm imitacji i powielania wzorca starszych pokoleń, który przejawia się w występowaniu zgodności tego wzorca między przynajmniej dwoma generacjami3, czego konsekwencją
jest istnienie podobieństw w zakresie przedmiotu transmisji między następującymi po sobie pokoleniami4. Przekaz transgeneracyjny w tej perspektywie rozumie się też jako proces o charakterze mimowolnym (polegającym na spontanicznej nauce wzorów realizowanych w sposób naturalny przez starsze pokolenia),
jak i dowolnym (poprzez stosowanie przez starsze pokolenia systemu wzmocnień
pozytywnych i negatywnych)5.
Natomiast, gdy ujmuje się perspektywę „od dołu”, to proces ten dotyczy
wspierania zauważonych zmian czy zachowań młodego pokolenia przez starsze.
Chodzi tutaj bardziej o uwypuklenie przyjęcia perspektywy młodych dorosłych
przez inne pokolenia niż ustalenie, jaką drogą trafiła ona do doświadczenia rodziców i dziadków oraz jak wynika ona z ich własnej aktywności, czy wniosły ją
dzieci czy wnuki6. Niezależnie od przyjętej perspektywy przekaz transgeneracyjny rozpatrywany jest ze względu na ewentualność istnienia odpowiednich obustronnych stosunków i oddziaływań7.
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czym szczególnym charakteryzuje się środowisko rodzinne, że to właśnie w nim proces transmisji międzypokoleniowej wyróżnia się szerszym zakresem, czyli używając innych słów - jakie
1

J. Ostrouch, Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności,Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 55.
2
Zob. M. Farnicka, Przemiany realizacji zadań rozwojowych. Ewolucja czy rewolucja?, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
3
M. Farnicka, Przemiany realizacji..., s. 58.
4
A. Doliński, Zachowania młodzieży w sytuacjach społecznych jako transmisja wzorów rodzinnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 69.
5
A. Doliński, Zachowania młodzieży..., s. 72-78.
6
M. Farnicka, Przemiany realizacji..., s. 139.
7
T. Rostowska, Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych aspektów
osobowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 13.
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cechy posiada rodzina, że nawet w sytuacji, gdy konkretna osoba wyraźnie manifestuje niechęć do określonych wzorów zachowań, zerwanie z rodzinnymi wzorcami i nietransmitowanie ich na grunt własnego życia jest bardzo skomplikowane8. Powyższe stwierdzenie zawarte w pytaniu głównym dobrze określone jest
przez znane polskie przysłowie „niedaleko pada jabłko od jabłoni”, a w literaturze popularnonaukowej można odnaleźć je w licznych publikacjach. Pisze o tym
m.in. amerykański psychoanalityk Bertrand Cramer, używając następującego
przykładu - „jeśli wypędzimy to, co przyrodzone drzwiami, ono powróci oknem.
Od dziedzictwa nie ma ucieczki”9. Zaś Virginia Satir zauważa, że „przekształcenie modelu odziedziczonego z przeszłości jest zawsze trudnym zadaniem. To jak
zerwanie z długoletnim nawykiem. To czego latami, dzień po dniu, doświadczaliśmy w dzieciństwie jest teraz integralną częścią naszego życia, bez względu na
to, czy w przeszłości czuliśmy się z tym dobrze czy źle” 10.
Kolejne paragrafy w artykule będą odnosić się do charakterystyki środowiska rodzinnego. Wymienione i opisane zostaną cechy rodziny wyróżniające ją
spośród innych środowisk. Cechy te decydują z jednej strony o wyjątkowości
rodziny, a z drugiej wpływają na siłę i zakres transmisji międzypokoleniowej. Do
cech tych zaliczyć można funkcję prokreacyjną, a także wychowanie i socjalizację w rodzinie, które odznaczają się bezkonkurencyjnością, kompleksowością
oraz charakterem inicjacyjnym (cechy wymienione za Józefem Wilkiem).
1. Funkcja prokreacyjna rodziny
Rodzina to środowisko pierwotne, posiadające tzw. prymarny kontekst
rozwojowy11. Członków rodziny łączą stosunki bezpośrednie, nacechowane
emocjonalnością i intymnością, sięgające głęboko w ich osobowość. Rodzina ma
swój własny świat, swoją historię, tradycję, swoje podejście do świata wartości, a
jednocześnie jest otwarta na aktualne problemy społeczne12.
Proces transmisji międzypokoleniowej może przebiegać zarówno w środowisku rodzinnym, jak i pozarodzinnym13. W obu przypadkach spotykają się co
najmniej dwa pokolenia, między którymi może dojść do przekazu „wzorów zachowań, u podstaw których leżą wartości, normy, koncepcje roli, cele życiowe
itp.”14. Przykładowo w rodzinie, czy zakładzie pracy spotykają się co najmniej
8

A. Doliński, Zachowania młodzieży..., s. 47.
B. Cramer, Tajemnice kobiet. Z matki na córkę, Wydawnictwo Nisza, Warszawa
2011, s. 40.
10
V. Satir, Rodzina: tu powstaje człowiek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2000, s. 199.
11
M. Sitarczyk, Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 14.
12
P. Poręba, Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej, Warmińskie Wydawnictwo
Diecezjalne, Olsztyn 1981, s. 36.
13
Zob. T. Rostowska, Transmisja międzypokoleniowa...
14
A. Doliński, Zachowania młodzieży..., s. 71.
9
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dwa pokolenia: dzieci i rodziców, młodszych pracowników (dopiero rozpoczynających własną ścieżkę kariery) i starszych (zbliżających się do wieku emerytalnego)15. Jednak z uwagi na fizjologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań behawioralnych proces transmisji międzypokoleniowej zdaje się mieć
szerszy zakres w rodzinie niż poza nią16.
Rodzina posiada szczególną funkcję – prokreacyjną, która jest podstawą
jej trwania w czasie oraz przekazywania z pokolenia na pokolenie rodzinnego
dziedzictwa biologicznego i psychicznego17. Można stwierdzić, że kontynuacja
rodziny trwa nieprzerwanie, w przeciwieństwie do kontynuacji w innych grupach
społecznych18. A świadczy o tym występowanie cyklicznego wzorca oddziaływań, w którym cechy osobowości rodziców i ich relacje z dziećmi w jednym
pokoleniu upodabniają się do cech osobowości i sposobu wzajemnego odnoszenia się członków rodziny w pokoleniu następnym. Ten dynamiczny wzorzec
może powtarzać się przez kilka pokoleń rodziny19. W nim też tkwi sedno opisywanego w artykule procesu transmisji międzypokoleniowej.
W związku z powyższym można stwierdzić, że przekaz transgeneracyjny
spełnia następujące funkcje: budowanie poczucia stabilizacji oraz poczucia przynależności do określonej grupy społecznej. Budowanie poczucia stabilizacji u
dzieci odbywa się na bazie posiadania świadomości co do zgodności własnych
wzorów zachowań z wzorami, które zostały przekazane im przez rodziców, a
rodzicom przez dziadków i wiele pokoleń wstecz. Podobną sytuację można zaobserwować u starszych pokoleń, widząc „swoje” wzory realizowane przez młod-

15

W zakładzie pracy mamy często do czynienia ze zjawiskiem intermentoringu
transgeneracyjnego. Polega ono na tworzeniu zespołów złożonych z pracowników należących do różnych pokoleń. Jest to rodzaj współpracy międzypokoleniowej, w której
osoby są dla siebie nawzajem nauczycielami, czy mentorami w odmiennych dziedzinach.
Chodzi o przekaz własnej wiedzy, doświadczenia, wartości i postaw różnych pokoleń w
obydwie strony. Nie dotyczy on tylko transmisji „z góry”, ale w równym stopniu też „od
dołu”. Taki dwustronny przekaz ułatwia obu pokoleniom odnalezienie się na rynku pracy. /A. Garbacz, K. Zaborek, A. Gucwa, Młodzi z perspektywy osób w wieku średnim:
implikacje do intermentoringu transgeneracyjnego, [w:] H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, Difin, Warszawa 2012, s. 73./
16
Zob. T. Rostowska, Transmisja międzypokoleniowa...
17
M. Sitarczyk, Transmisja międzypokoleniowa postaw rodzicielskich, [w:] Z. Gaś
(red.), Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 1995, s. 120.
18
M. Sitarczyk, Międzypokoleniowa transmisja..., s. 8.
19
M. Radochoński, Transgeneracyjny mechanizm przenoszenia zachowań dewiacyjnych w rodzinie, [w:] U. Gruca-Miąsik (red.), Dziecko i rodzina. Społeczne powinności
opieki i wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 25.
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sze generacje, odczuwają wewnętrzny spokój i poczucie stabilizacji20. Warto
przy tym podkreślić, że niejednokrotnie przekaz dziedzictwa społecznego jest dla
rodziców i dziadków jednym z najważniejszych celów ich życia, a jego zakłócenia postrzegane są jako fiasko oddziaływań wychowawczych 21.
Poprzez odszukanie podobieństw w realizacji przedmiotu transmisji międzypokoleniowej oraz różnic w porównaniu z innymi rodzinami, pokolenia
(młodsze i starsze) mają poczucie przynależności do konkretnego rodu. Takie
poczucie przynależności do rodziny, identyfikacja z tą grupą społeczną, wyrażana jest poprzez aprobującą świadomość istnienia celu, który łączy rodzinę w
sprawnie działającą całość. Cel ten dotyczy zarówno kategorii instytucjonalnych,
jak i związany jest z definiowaniem rodziny jako wspólnoty22. Rodzinę można
traktować więc jako grupę gromadzącą i przechowującą doświadczenia wielu
generacji przekazywanych z pokolenia na pokolenie i w efekcie umożliwiającą
aktywne uczestniczenie w teraźniejszości i w kształtowaniu przyszłości 23.
2. Wyjątkowość wychowania i socjalizacji w rodzinie
To w środowisku rodzinnym poprzez opiekę, wychowanie i socjalizację
przekazywane są wartości, normy i wzory zachowań moralnych24. Autorzy zajmujący się problematyką przekazu transgeneracyjnego zgodnie zwracają uwagę,
że kluczową rolę w przebiegu transmisji międzypokoleniowej pełni proces socjalizacji25. Zgodnie z tą tezą zakłada się, że doświadczenia związane z przekazem
transgeneracyjnym dokonującym się w rodzinie wpływają w sposób decydujący
na system wartości rozwijającej się jednostki oraz na jej cele życiowe. Kontynuując rozważania można stwierdzić, że dzięki związkowi socjalizacji z wartościami widoczne są dalekosiężne następstwa transmisji międzypokoleniowej w zachowaniach realizowanych w przyszłości przez następne pokolenia. Co więcej
20

A. Żurek, Wzory, na których opiera się życie rodzinne rodzin miejskich, [w:] Z.
Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001, s. 133.
21
P. Grzybowski, Jeszcze Nasi, czy już Obcy? - problemy przekazu dziedzictwa kulturowego w rodzinach imigrantów we Francji, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społecznokulturowe wymiary przekazu, Trans Humana, Białystok 2003, s. 104.
22
A. Żurek, Wzory, na których..., s. 133.
23
J. Nikitorowicz, Rodzina w procesie kształtowania tożsamości kulturowej w dobie
regionalizacji i globalizacji, [w:] Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan
i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznań 2001, s. 82.
24
K. Linowski, Dobra i wartości w przekazie międzypokoleniowym osób inkarcerowanych, [w:] K. Gąsior, E. Lisowska, S. Cudak (red.), Dziadkowie, rodzice, dzieci. Zaburzenia transmisji międzypokoleniowej, T. II serii: rodzina-pokolenie-przekazy, Zakład
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2007, s. 283.
25
T. Rostowska, Transmisja międzypokoleniowa..., s. 14.
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związek tego procesu z wartościami istnieje nawet wtedy, gdy osoby będące
modelami nie posiadają pewnych cech lub nie przejawiają określonych zachowań, ale ujawniają gotowość do ich podjęcia i głoszą wartości sprzyjające ich
nabyciu przez innego członka rodziny26.
Artur Doliński przekonuje, że z uwagi, iż socjalizacja i wychowanie są
uwikłane w całokształt życia społecznego, to nie ma wyraźnych podstaw, aby
traktować je oddzielnie. Procesy wychowania i socjalizacji nie są tożsame, ale
integralne27. Można uznać, że oba te zjawiska występujące w rodzinie mają charakter wyjątkowy28. Decydują o tym następujące cechy wymienione przez Józefa
Wilka: bezkonkurencyjność, kompleksowość oraz charakter inicjacyjny29.
a. Bezkonkurencyjność
Bezkonkurencyjność warunkowana jest więzią dziecka z rodzicami o silnym podłożu emocjonalnym, plastycznością jego psychiki oraz długim okresem
przebywania w kręgu rodzinnym30. Silna więź emocjonalna między dzieckiem a
rodzicami powoduje internalizację wzorów, postaw, ról realizowanych przez
rodziców31. Żadna inna grupa czy instytucja nie ma tak długo codziennego i bliskiego kontaktu z dzieckiem, żadna nie ma też takich możliwości formującego
oddziaływania na niego32. Kontakty w rodzinie mają charakter kontaktów bezpośrednich, są bliskie i intymne, co ma istotny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Poza tym związki dzieci z rodzicami są długotrwałe i nieprzypadkowe, i to one zadecydują, kim będzie dziecko w przyszłości33. Można stwierdzić, że od urodzenia aż do śmierci jednostka jest pod wpływem tego, co cenią,
do czego dążą, w co wierzą, co uważają za najważniejsze, według jakich zasad
postępują rodzice i inni członkowie rodziny34. Chociaż procesowi socjalizacji
26

M. Farnicka, Przemiany realizacji..., s. 43.
A. Doliński, Zachowania młodzieży..., s. 31.
28
M. Klimek, Rola autorytetu rodziców w procesie socjalizacji, [w:] J. Zimny (red.),
Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydział
Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Wydział Pedagogiczny KU w
Rużomberku, Stalowa Wola – Rużomberok 2008, s. 163.
29
Zob. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Poligrafia
Salezjańska, Lublin 2002.
30
Tamże, s. 50.
31
K. Segiet, Socjalizacja dziecka w rodzinie a kontekst społeczno-kulturowy, [w:] B.
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podlegamy do końca naszego życia, to najistotniejszy jest on w okresie wczesnego dzieciństwa w rodzinie35. W świetle badań psychologicznych, socjologicznych oraz pedagogicznych okazuje się, że rodzina stanowi najistotniejszy czynnik rozwoju i kształtowania się psychiki dziecka, a doświadczenia wyniesione z
domu rodzinnego nieraz w sposób decydujący rzutują na całe życie jednostki36.
b. Kompleksowość
Kompleksowość przejawia się w tym, że na pozór drobne i konkretne
działanie dotyka równocześnie woli, uczuć, sprawności, czy motywacji dziecka,
dostarcza wiedzy, wprowadza w życie społeczne i narodowe, w kulturę i religię37. W rodzinie człowiek uczy się pełnienia ról społecznych, przestrzegania
norm, zasad postępowania, standardów wykonywania działań, dzielenia przeżyć,
oddziaływania na innych i podlegania ich wpływowi (a to dzięki możliwości
nawiązania i trwania w bliskich interakcjach), a także przyswaja sobie nowe
wzory aktywności i zachowań38. W rodzinie dziecko doświadcza określonych
sytuacji, wchodzi w role, uczy się schematów zachowań i reguł rządzących zachowaniem39.
c. Charakter inicjacyjny
Charakter inicjacyjny oznacza, że rodzina daje początki, zakłada w zasadzie niezniszczalne fundamenty40. To w rodzinie jednostka zdobywa podstawową
część doświadczeń stanowiących bazowy materiał jej rozwoju, ze szczególną
rolą wczesnych doświadczeń41. Dziecko przychodząc na świat nie ma żadnych
doświadczeń w zakresie interakcji społecznych, czy przygotowania do pełnienia
ról, które ułatwiłyby mu kontakty społeczne. Dlatego też tak istotne są pierwsze
kontakty z osobami znaczącymi dla dziecka, które w sposób znaczący wpływają
na zdobywanie podstawowych dyspozycji i umiejętności. Żadne inne późniejsze
interakcje nie są w stanie zastąpić tych pierwszych 42. Potwierdza to stanowisko
współczesnej psychologii, według którego rodzina kształtuje podstawowe zręby

35

K. Segiet, Socjalizacja dziecka..., s. 13.
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osobowości dziecka, między innymi system jego postaw i potrzeb oraz sposoby
ich zaspokajania43.
Bezkonkurencyjność, kompleksowość oraz charakter inicjacyjny wychowania i socjalizacji w rodzinie sprawiają, że proces transmisji międzypokoleniowej ma w niej większy zasięg niż w jakimkolwiek innym środowisku życia
człowieka. Można mówić o trzech postawach jednostki wobec wzoru transmitowanego przez starsze pokolenie: (1) całkowite przyjęcie i akceptacja, (2) częściowe przyjęcie i akceptacja lub (3) odrzucenie i brak akceptacji. Chodzi tutaj o
efekt końcowy – informację zwrotną, która ma charakter realizacji wzoru z różnym stopniem identyczności. W pierwszym przypadku dochodzi do pełnej
transmisji, czyli całkowitego zinternalizowania wzorów starszego pokolenia
przez młodsze generacje, a sytuację tę cechuje dbałość o ich zgodność. W drugim
dochodzi do częściowej modyfikacji oraz rekonstrukcji wzorów. Natomiast w
trzeciej sytuacji następuje zerwanie ze wzorem i tworzenie własnego 44. To, jaką
postawę przyjmie konkretny człowiek zależy od wielu czynników, które raczej
współdziałają, aniżeli oddziałują samodzielnie. Efektywność transmisji międzypokoleniowej jest bardzo zróżnicowana.
W praktyce przebieg transmisji międzypokoleniowej uzależniony jest od
wielu czynników, trudnych a często niemożliwych do kontrolowania45. Dlatego
trzeba być świadomym faktu, iż przekaz transgeneracyjny jest wielorako uwarunkowany np. czynnikami endogennymi, egzogennymi, zależy również od właściwości osób transmitujących i podlegających transmisji, a także, co wydaje się
być najistotniejsze – od aktywności własnej jednostki. Podłożem przekazu transgeneracyjnego okazuje się kombinacja wszystkich tych czynników.
Zarówno rodziny, jak i ich poszczególni członkowie podlegają wpływom
świata zewnętrznego oraz oddziaływaniom społeczeństwa globalnego. Proces
transmisji międzypokoleniowej, a w jej ramach główny mechanizm socjalizacji
nie przebiega w izolacji od sytuacji społeczno-moralnej całego społeczeństwa,
nie dokonuje się też poza zasięgiem idei i szerszych wpływów – kulturowych i
cywilizacyjnych, które niekoniecznie muszą mieć negatywne następstwa, a wręcz
mogą stanowić szansę opartą na wartościach gwarantujących pełny rozwój osobowości ludzkiej46.
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Przykładem pozytywnych następstw współczesnych zmian cywilizacyjnych jest masowe występowanie, w związku z przedłużającym się wiekiem przeżycia, rodzin nie tylko trzy-, lecz również cztero-, a nawet, choć z reguły na bardzo krótko – pięciopokoleniowych, czyli łącznie trzy generacje lub więcej –
dzieci, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Dlatego można mówić o nowym
zjawisku – rodzinie wielopokoleniowej. Takie rodziny cechuje wyjątkowa złożoność relacji, choć żywe kontakty występują zazwyczaj między generacjami bezpośrednio po sobie następującymi47. Taka rodzina wielopokoleniowa może być,
dzięki swemu zróżnicowaniu, szczególnie bogatym środowiskiem socjalizującym. W jej skład wchodzą osoby różniące się między sobą wiekiem, sprawnością
fizyczną i intelektualną, zasobem wiedzy, zainteresowaniami, ilością i jakością
doświadczeń. Losy, charakter, usposobienie, czy osiągnięcia życiowe dziadków
wywierają znaczny wpływ na dzieci i wnuki oraz wiążą się wyraźnie z uznawanym przez nich systemem wartości i dążeniami 48.
Wart podkreślenia jest fakt, iż warunki socjalizacji, a w tym procesu
transmisji międzypokoleniowej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uległy
istotnym modyfikacjom zarówno pod wpływem czynników tkwiących wewnątrz
rodziny, takich jak bezrobocie, ograniczenie dzietności, malejący autorytet rodziców oraz babć i dziadków, nasilające się zjawisko konfliktów małżeńskich, gwałtowny wzrost liczby rozwodów i inne; a także zewnątrzrodzinnych – wzrost dostępu dzieci do źródeł informacji49, czy trendów ponowoczesności kształtujących
obraz współczesnej rodziny. Niewątpliwie jednak, rodzina, pełniąc od najwcześniejszego okresu życia człowieka funkcje żywienia, wychowania, opieki itp.,
stanowi bardzo znaczący, przenikający wszystkie sfery i wpływowy kontekst dla
dokonującego się procesu socjalizacji dziecka50, a tym samym także dla transmisji międzypokoleniowej.
Zakończenie
Transmisja międzypokoleniowa jest zarówno skutkiem, jak i przejawem
uczestniczenia człowieka w życiu rodzinnym51, a zwłaszcza skutkiem i przejawem jego umiejętności i potrzeby wchodzenia w interakcje. Przekaz transgeneracyjny podkreśla wyjątkowość i specyficzność rodziny w kontekście innych grup.
Środowisko rodzinne stanowi dla dziecka niezmiernie ważne miejsce oddziaływań socjalizacyjnych. Biologiczne uwarunkowania, wynikające z pokrewieństwa, wewnątrzrodzinna atmosfera wychowawcza, a także spełniane funkcje
47
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rodzicielskie stanowią istotę czynności opiekuńczo-wychowawczych52. Środowisko rodzinne jest więc niepowtarzalne, a dzięki wychowaniu i socjalizacji przekazuje tradycję, kształtuje postawy, wzmacnia rolę kultury, buduje poczucie stabilizacji oraz identyfikacji. To w rodzinie mamy do czynienia ze szczególnym
rodzajem interakcji, które ze względu na codzienne obcowanie wszystkich
członków rodziny, charakteryzują się wszechstronnością, intymnością, a także
swoistą długotrwałością53. Prototyp wzorów tych interakcji przenoszony jest z
rodziny generacyjnej do rodziny prokreacji.
Rodzina spełnia ważną rolę w rozwoju każdego człowieka głównie poprzez wychowawcze przekazywanie z pokolenia na pokolenie wszelkich wartości
kulturowych, postaw54, czy sposobów zachowań i realizacji ról społecznych. To
wzory rodzinne jako prototypy przyszłych zachowań w różnych sytuacjach społecznych odgrywają zasadniczą rolę w jakości i przebiegu rozwoju człowieka,
pomimo świadomości wpływu czynników środowiskowych55. Można zatem
stwierdzić, że z jednej strony proces transmisji międzypokoleniowej ma głównie
miejsce w rodzinie ze względu na jej podstawową funkcję – prokreacyjną (dzięki
której możliwy jest przekaz genetyczny) oraz ze względu na wyjątkowość cech
wychowania i socjalizacji w niej zachodzących, a z drugiej strony ta wyjątkowość rodziny polega w głównej mierze na tym, że dochodzi w niej do przekazu
transgeneracyjnego.
Streszczenie
W literaturze przedmiotu transmisję międzypokoleniową rozumie się jako
złożony i wielorako uwarunkowany przekaz, który dokonuje się między co najmniej dwoma pokoleniami - starszym i młodszym. Proces transmisji międzypokoleniowej może przebiegać zarówno w środowisku rodzinnym, jak i pozarodzinnym. W obu przypadkach spotykają się co najmniej dwa pokolenia. Ale z
uwagi na fizjologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań behawioralnych proces transmisji międzypokoleniowej zdaje się mieć szerszy zakres w rodzinie niż poza nią.
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie jakie specyficzne i wyróżniające na
tle innych grup społecznych cechy posiada rodzina, że nawet w sytuacji, gdy konkretna
osoba wyraźnie manifestuje niechęć do określonych wzorów zachowań, zerwanie z
52
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międzypokoleniowa, T. I serii: rodzina-pokolenie-przekazy, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Kielce 2007, s. 227.
55
A. Doliński, Zachowania młodzieży..., s. 213.

1063

rodzinnymi wzorcami i nietransmitowanie ich na grunt własnego życia jest bardzo
skomplikowane. W kolejnych paragrafach artykułu dokonany jest opis tych cech rodziny, które z jednej strony decydują o jej wyjątkowości, a z drugiej wpływają na siłę i
zakres transmisji międzypokoleniowej.
Summary
The family as the place of intergenerational transmission
In the literature, intergenerational transmission is understood as a message
which is complex and in many ways conditioned. This message exists between at
least two generations - older and younger. Intergenerational transmission process
can take place both in the family and outside this social group. In both cases,
there at least two generations may meet. But due to the physiological basis of
mental processes and behavior, intergenerational transmission process seems to
have a broader range in the family than outside it.
The purpose of this article is to answer the question what the specific and
distinctive to other groups features in the family are, even if a particular person
manifests aversion to certain patterns of behavior, a severance with the family
patterns and not transmitting them on the ground of his/her own life is very complicated. In the following paragraphs in the article there is a description of the
features of the family, which on the one hand, determine its uniqueness, on the
other hand affect the strength and range of the intergenerational transmission.
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Katarzyna Biel-Ziółek (AI)
Samotne rodzicielstwo – wybór czy konieczność
Wprowadzenie
Rodzina jest zdaniem socjologów najważniejszą, a zarazem najcenniejszą
podstawową grupą społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo 1. Rodzinę
stanowi para małżeńska i dzieci. Definiuje się ją jako małą grupę społeczną połączoną więzami: krwi, lub małżeńskimi, rodzicielskimi i braterskimi. Do podstawowych funkcji rodziny zalicza się funkcję: prokreacyjną, produkcyjną, usługowo - opiekuńczą oraz socjalizującą i psychologiczną2.
Relacje w prawidłowo funkcjonującej rodzinie zawsze powinny opierać
się na wzajemnej miłości, wierności, odpowiedzialności i szacunku. Zadaniem
obydwojga rodziców jest opieka i wychowanie dzieci oraz stworzenie im poczucia bezpieczeństwa. Małżonkowie powinni umiejętnie dzielić się obowiązkami
rodzinnymi oraz rodzicielskimi, tak by harmonijnie uzupełniali siebie na wzajem.
Powinni stanowić dla swoich dzieci wzorce osobowe godne naśladowania, jak
również zapewniać im należytą opiekę, pomoc i wsparcie.
Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002
roku, aż 19,4% rodzin w Polsce stanowiły rodziny niepełne. Dane z ostatniego
Narodowego Spisu Powszechnego, pochodzące z 2011 roku świadczą o tym, że
samotne matki stanowią 1,8 mln polskich rodzin, co oznacza, że co szósta polska
rodzina, jest niepełna. W porównaniu z Narodowym Spisem Powszechnym z
1988 r. ich liczba wzrosła o 30%, zaś co 5 dziecko rodzi się poza małżeństwem3.
1. Rodzina niepełna
Coraz częściej obserwuje się zjawisko kryzysu rodziny. Liczba rodzin niepełnych zdecydowanie wzrasta, zaś samotne rodzicielstwo staje się powoli normą
społeczną. Rodzina niepełna to rodzina, w której dziecko jest wychowywane
przez jednego z rodziców i mieszka jedynie z tym rodzicem. Najczęściej ten typ
rodziny stanowi układ matka - dziecko lub matka-dzieci. Według statystyk, aktualnie w Polsce jest około 940 000 takich rodzin4. Przyczyny powstania rodzin
niepełnych są różne: rozwód, porzucenie przez ojca, świadoma decyzja kobiety
posiadania dziecka bez małżeństwa lub przedwczesne macierzyństwo.
1

Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika Społeczna, pod red. T. Pilch, I. Leparczyk, wyd. Żak, Warszawa 1995, s. 137.
2
M. Ziemska, Rodzina i osobowość, Warszawa 1975, s.65.
3
J. K. Kowalski, Tradycyjny model rodziny traci popularność, Gazeta Prawna z
25.10.2013 r.
4
Statystyki UNIC Warsaw/Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
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Obecność obojga rodziców jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju
emocjonalnego dzieci. W rodzinie niepełnej zazwyczaj występuje trudna sytuacja
materialna, co znacznie wpływa na standard jej życia. Samotny rodzic z reguły
nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb dzieci.
„Aktywność rodzicielska wobec dziecka, istoty niezdolnej do samodzielnego życia, zależnej przez długie lata od dorosłych, ma zasadnicze znaczenie dla
utrzymania go przy życiu, dla prawidłowego przebiegu jego rozwoju, tak psychicznego, jak i fizycznego”5.
Wychowywanie dzieci w rodzinach niepełnych niekorzystnie wpływa na
ich wyniki w nauce oraz na brak prawidłowej socjalizacji, spowodowanej brakiem obecności prawidłowych wzorców osobowych obojga płci. Kiedy dziecko
wychowywane jest tylko z jednym z rodziców, trudno mu jest się przystosować
do życia, bo nie ma ono konkretnych przykładów właściwego postępowania,
charakterystycznych dla danej płci6.
Pierwszą osobą zajmującą się dzieckiem jest mama i dziecko ją zapamiętuje. Dla dziewczynki mama pełni rolę modela i od niej uczy się jak być kobietą.
Ciężko jest dziewczynce mieć modela w ojcu, gdyż różni się on chociażby budową anatomiczną. Gdy dziewczynka jest wychowywana tylko przez ojca, zatraca wartości, które są charakterystyczne tylko dla kobiet.
Od drugiego roku życia zaczyna się proces psychicznego różnicowania się
płci. Poprzez kontakt z ojcem, chłopiec uczy się jak być mężczyzną. Chłopcy
wiążą się silnie z matkami, ale po pewnym czasie, od drugiego roku życia spostrzegają większe podobieństwo do taty, w którym coraz bardziej szukają wzorca
postępowania.
Na wychowanie dziecka bardzo wpływa również środowisko w jakim jest
wychowywane. Matki i ojcowie mają inaczej ukształtowaną inteligencję i w różny sposób wpływają na osobowość dziecka. Inna jest miłość matczyna, a inna
ojcowska. Kobiety na ogół kochają bez żadnych warunków, akceptując wszystkie cechy dziecka. Miłość ojcowska natomiast, jest miłością warunkową i ma
tendencje do wygasania. Sfera uczucia emocjonalnego rozwija się głównie pod
wpływem matczynej opieki. Dzieci mają większe poczucie bezpieczeństwa pod
opieką matki.
Sfera uczuć u mężczyzn podporządkowana jest bardziej rozumowi. Oddziaływanie matczyne bardziej rozwija sferę uczuciową, zaś oddziaływanie ojca
bardziej wpływa na sferę społeczną. Dlatego tak ważne jest, by dzieci wychowywane były przez obydwojga rodziców. Dziecko bardzo potrzebuje kontaktu
emocjonalnego i bliskości z rodzicami, która daje mu poczucie bezpieczeństwa.
Brak kontaktu z matką może nawet spowodować upośledzenie uczuciowe małego dziecka, rzutując na cały jego późniejszy rozwój emocjonalny. Brak matczy5

M. Ziemska, Praca zbiorowa – Rodzina i dziecko, Warszawa 1986. s. 72.
Z. Lew Starowicz, Słownik Encyklopedyczny Miłość i Seks, Wydawnictwa Europa,
Warszawa 1999, s. 63.
6

1068

nego ciepła może spowodować u dzieci chorobę, objawiającą się rozpaczą i płaczem. Może również spowodować regres w rozwoju. Dziecko zapomina bliskie
osoby, cofa się, przestaje chodzić lub traci odporność na choroby, co czasem
kończy się nawet śmiercią.
U dziewczynek wychowanych bez matki, często występują zaburzenia
identyfikacji płciowej i zaburzenia sfery emocjonalnej. Zbyt wcześnie zaczynają
one stosunki heteroseksualne i za wcześnie zachodzą w ciążę. Trudno jest się im
nauczyć, jak być dobrą mamą, ponieważ nie miały dobrego wzorca matki. Zdarza
się, że u chłopców wychowywanych bez matki, występują zaburzenia sfery emocjonalnej, przejawiające się heteropatią oraz trudnościami w kontaktach z dziewczynami.
Konsekwencją braku ojca jest występowanie u dzieci zaburzeń w rozwoju
społecznym. Mają one mniejszą potrzebę zdobywania osiągnięć i większe nasilenie agresywności. Chłopcy mają bardzo wypatrzony ideał mężczyzny. Ich ideałami są mężczyźni silni, agresywni i brutalni. Ich ideały są efektem przekazów
kulturowych, że mężczyźni chodzą na wojny i polowania. Pełnią oni typowe
męskie zawody, czy też uprawiają ekstremalne sporty. Oddziałują na nich również modele mężczyzny przekazywane z filmów wojennych.
Gdy mama jest silną osobowością, chłopiec identyfikuje się z mamą.
Przyjmuje on szereg kobiecych cech i na etapie dorastania jest bardziej podatny
na wstąpienie do grup agresywnych. Tacy chłopcy mają większy problem z kontaktami heteroseksualnymi. Trudno im pełnić rolę męża i ojca. Dlatego też, kontakty z ojcem warto zastąpić spotkaniami z dziadkiem, czy wujkiem7.
U dziewczynek wychowywanych bez ojca problemem jest zaburzony rozwój społeczny. Wypadają one z rytmu życia i mają nieukształtowaną sferę społeczną. Szukają kontaktu z mężczyzną, ale nie wiedzą czego po mężczyźnie mogą się spodziewać. Trudno jest im nawiązać relacje z chłopakiem i trudno wejść
w rolę kobiecą, by właściwie pełnić rolę żony i matki.
Warto dodać, iż rozwój i stopień zaspokojenia potrzeb psychicznych
dziecka zależy głównie od postaw rodziców wobec dziecka. Za podstawowe
potrzeby, warunkujące prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dziecka, uważa się8:
18. potrzebę kontaktu emocjonalnego,
19. potrzebę bezpieczeństwa,
20. potrzebę aktywności, samodzielności i poznawania,
21. potrzebę kontaktu społecznego,
22. potrzeba uznania społecznego.
Zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka tworzy podstawę dla kształtowania się już w pierwszych latach życia dziecka, tzw. wyższego poziomu regulacji, czyli mechanizmów związanych z prawidłowym poziomem jego struktur

7
8

D. Barzach Psychologia wychowawcza, Wrocław 1973, s. 74.
M. Ziemska, Praca zbiorowa – Rodzina i dziecko, dz. cyt. s. 350.
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poznawczych, a więc kreowania przez dziecko właściwego obrazu świata i własnej osoby. Do mechanizmów tych zalicza się miedzy innymi 9:
− poczucie własnej wartości,
− samoocenę,
− potrzebę osiągnięć,
− motywację psychospołeczną.
Dbałość rodziców o to, aby ich dzieci miały szanse i możliwości prawidłowego rozwoju w wyżej wymienionych aspektach, zdecydowanie zwiększa
szanse dziecka na udane i szczęśliwe życie pełne radości i satysfakcji.
Wychowanie w rodzinie niepełnej utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia prawidłowy rozwój do roli seksualnej i partnerskiej, zaś negatywne wzorce
są następnie przenoszone na własne związki. Mogą im zapobiegać rozsądne działania wychowawcze rodzica i pomoc ze strony innych członków rodziny.
Samotne rodzicielstwo jest przede wszystkim wyzwaniem dla matki, dużo
rzadziej dla ojca. Zadaniem matki staje się nie tylko zapewnienie opieki dziecku,
ale również zadbanie o warunki materialne i poczucie bezpieczeństwa. Jest ona
zmuszona do wywiązania się z dużo większej ilości obowiązków. Matka musi
pogodzić pracę zawodową z opieką nad dzieckiem oraz być gotową do podejmowania wielu różnych zadań i wyzwań. To na matkę spada odpowiedzialność
za dziecko i jego los. Samotnej matce o wiele trudniej jest znaleźć pracę i ułożyć
sobie życie po raz drugi. Trudniej jej również znaleźć wiarę w lepsze jutro i poczucie bezpieczeństwa10. Samotna matka, chcąc zaspokoić potrzeby dziecka i
tym samym wynagrodzić mu brak ojca, niejednokrotnie w imię dobra dziecka
rezygnuje z zaspokajania swoich potrzeb, znalezienia partnera po raz drugi. Pozostaje więc osobą samotną, zdaną tylko na siebie. Podołanie takiej sytuacji wymaga dużego samozaparcia i samodyscypliny.
Według M. Ziemskiej, w pełnej rodzinie od ojca oczekuje się przekazywania dzieciom wzorców dzielności, siły, dojrzałości, gotowości podejmowania
zadań, zaradności, odpowiedzialności oraz bycia oparciem dla całej rodziny.
Rola matki natomiast, polega na przekazywaniu ekspresji uczuć, serdeczności,
ciepła oraz tworzeniu atmosfery emocjonalnej rodziny. W sytuacji, gdy wszystkie role spadają na barki jednego rodzica, zwykłe rodzicielstwo zamienia się w
niełatwe wyzwanie, wymagające wiele wysiłku i poświęcenia.
Nigdy jeden rodzic nie zastąpi dwojga, a niepełna rodzina nigdy nie spełni
wszystkich funkcji, które zapewnia dziecku pełna kochająca się rodzina. Dodać
jednak warto, iż w życiu trzeba czasem wybrać mniejsze zło, a tym samym sytuację, która wydaje się lepsza dla dzieci, ich rozwoju oraz poczucia bezpieczeństwa. Z pewnością dużo rozsądniej jest wychować dziecko samotnie, w spokojnych, choć niełatwych warunkach, niż tkwić w patologicznym związku, tylko po
to, by nie rozbijać rodziny. Zdaniem M. Ziemskiej: „Samotne, mądre macierzyń9

Tamże, s. 350.
B. Strupczewska, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1990 r. s. 43.
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stwo to dużo korzystniejsze rozwiązanie niż skazanie dziecka na dorastanie w
rodzinie pełnej, ale kulejącej. w której panuje przemoc, nie ma szacunku i miłości”. „Problemy, jakie kobieta samotna z dzieckiem napotyka na swojej drodze,
mają różny charakter. Po pierwsze, ból i rozpacz po rozstaniu z ojcem dziecka,
poczucie niesprawiedliwości, bezradności i osamotnienia, po drugie kłopoty finansowe i kwestia organizacji codziennego życia”. „Z reguły matka chce za
wszelką cenę wynagrodzić dziecku brak ojca, a poczucie winy każe im stać się
matkami idealnymi.”
„Psycholodzy podkreślają, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją
przed samotną matką, jest akceptacja swojej sytuacji życiowej. Tylko kobieta
pogodzona z losem będzie w stanie stawić czoła wyzwaniom codzienności” 11.
Pomimo tego, że samotna matka stoi przed wieloma trudnymi zadaniami,
nie powinna myśleć tylko kategoriami dobra dziecka, zapominając o swoich potrzebach. Powinna starać się, znaleźć czas na utrzymywanie serdecznych, bliskich kontaktów z ludźmi i nie obwiniać całego świata za to, co się stało. Powinna dbać o to, aby nie wchodzić w płytkie związki z toksycznymi mężczyznami
oraz dopuszczać możliwość stworzenia dojrzałego, trwałego nowego związku.
Ważne jest również, aby nie traktować dziecka jak osoby dorosłej, powiernika
swoich problemów. Powinna mieć swoje rozrywki, pasje, zajęcia oraz dbać o to,
by dziecko zachowało w pamięci jak najlepszy obraz ojca lub aby utrzymywało z
nim poprawne stosunki12. Warto dodać, iż samotne matki mogą zwrócić się o
pomoc do różnego typu instytucji działających na ich rzecz, takie jak ProVita,
Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Przetrwać Cierpienie.
2. Samotni ojcowie
Zdarza się, że to ojciec samotnie wychowuje dzieci i robi wszystko co w
jego mocy, aby zapewnić im jak najlepsze warunki do rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego. Jednak samotnych ojców, jest zdecydowanie mniej niż
samotnych matek.
Samotnemu ojcu na ogół jeszcze trudniej poradzić sobie samemu z dziećmi. Życie mężczyzny, który samotnie wychowuje dzieci niesie ze sobą wiele
problemów, takich jak:
- problemy z gospodarzeniem w domu, przygotowaniem posiłków,
sprzątaniem, praniem, prasowaniem i robieniem zakupów żywnościowych, jak i
odzieży, bielizny osobistej oraz materiałów szkolnych,
- ojciec musi pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, odpowiadać im różne
pytania oraz zaprowadzać i odbierać je ze szkoły,
- mężczyźni często pracują więcej i ciężej niż kobiety, co przekłada się na
11

M. Ziemska, Praca zbiorowa – Rodzina i dziecko, dz. cyt. s. 143.
Samotne macierzyństwo [w:] http://kobieta.wp.pl/kat,26321,title,Samotnemacierzynstwo-to-ciezkie-zadanie,wid,13071533,wiadomosc.html?ticaid=11094a (dostęp
2014-05-30).
12

1071

ich formę psychiczną i fizyczną, często po pracy są bardzo zmęczeni,
- problem stanowi również organizowanie czasu wolnego dzieci, które
wymaga pogodzenia czasu pracy i czasu wolnego,
- samotny mężczyzna jeszcze bardziej niż kobieta odczuwa brak tej
drugiej osoby, która wspierałaby go w problemach, pocieszała oraz pomagała w
wypełnianiu obowiązków,
- problem z zaspokajaniem potrzeb seksualnych i problem z
zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych,
- mężczyzna potrzebuje kobiety, która będzie dla niego partnerką życiową
i osobą wspierającą go w każdej sytuacji.
Nadmiar obowiązków, problemów i niemożność podzielenia się nimi z
partnerem, może spowodować:
- wystąpienie problemów wychowawczych u dzieci,
- stany depresyjne, załamania i rezygnację u ojców, spowodowaną
niemożnością zaspokojenia swoich potrzeb, zarówno emocjonalnych jak i
seksualnych,
- trudniejszą sytuacją ekonomiczną - czas pracy nie może być zbyt długi,
ponieważ przekłada się na czas konieczny poświęceniu dzieciom. Kolidowanie
obowiązków domowych z możliwością godzin nadliczbowych oraz zły stan
psychiczny mężczyzny, przekłada się na jego niepełną dyspozycję w pracy i
wycofywanie się z życia,
- ograniczeniem kontaktów towarzyskich - czas poświęcony rodzinie i
pracy nie pozwala na dodatkowe wygospodarowanie czasu wolnego, na
rozwijanie swoich zamiłowań i pasji.
W powyższej sytuacji, życie rodzinne cechuje niepełna dyspozycyjność
rodzica, ograniczenie relacji z dalszą rodziną oraz nieporadność w spełnianiu
pewnych funkcji rodzicielskich. Życie towarzyskie jest bardzo ograniczone.
Samotny rodzic nie może w pełni realizować się twórczo, czy też poszerzać
swoich zainteresowań wspólnie ze znajomymi13.
Szczególnie trudnym wyzwaniem dla samotnego rodzica jest wychowywanie
dziecka niepełnosprawnego, wymagającego specjalistycznego leczenia, rehabilitacji i
terapii. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym wymaga nie tylko wiedzy i
umiejętności, ale również dużego wysiłku, wytrwałości i poświęcenia. Sprawowanie
opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, w zasadzie uniemożliwia podjęcie pracy
zarobkowej, zaś potrzeby finansowe związane z leczeniem i rehabilitacją chorego
dziecka, znacznie przewyższają koszty utrzymania dziecka zdrowego. Samotne
wychowywanie dziecka niepełnosprawnego jest dla każdego rodzica bardzo trudnym,
wręcz traumatycznym wyzwaniem, które diametralnie zmienia jego dotychczasowe
życie. Z racji tego, iż zdecydowana większość matek, samotnie wychowuje dzieci
niepełnosprawne, każda ofiarowana im pomoc, jest dla nich z pewnością bezcenna.
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Samotne ojcostwo w: http://samotne.ojcostwo.prv.pl/7.html (dostęp 2014-05-30).

3. Samotne matki
W wyniku wtórnych analiz danych statystycznych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego z 2010 roku, stworzono cztery socjologiczne „portrety” samotnego macierzyństwa: samotne matki „z wyboru”, „samotne matki „z
przypadku”, „nieposzukiwane” samotne macierzyństwo, „nie całkiem” samotne
macierzyństwo14.
Samotne matki „z wyboru”
Matki takie cechują się zróżnicowanym stylem życia nastawionym na bezpośrednie kontakty międzyludzkie, (tzw. „rodzinno – przyjacielskie”), lub czynnym (nastawionym na realizację zadania) oraz stylem zorientowanym raczej ku
przyszłości (tzw. innowacyjny, cechujący się elastycznością i zdolnością do
zmiany). Względnie dobre warunki bytowe tego typu rodzin, nie gwarantują
oczywiście braku problemów związanych np. z kwestiami opieki (brak drugiego
dorosłego może generować deficyty opiekuńcze) wychowania (trauma dziecka
po rozstaniu rodziców), czy przeciążenia obowiązkami domowymi jednego z
opiekunów itp. Jednak tego typu matki rzadko korzystają ze wsparcia instytucji
pomocy społecznej.
Samotne macierzyństwo „z przypadku”
Rodziny niepełne, tworzone są zazwyczaj przez kobiety młode, z co najwyżej wykształceniem zasadniczym zawodowym, bez doświadczenia zawodowego. Są one najczęściej bezrobotne lub podejmują okresowe prace. Zazwyczaj
są mieszkankami miast, choć mogą one pochodzić ze wsi i małych miasteczek.
Zmiana miejsca zamieszkania powoduje zerwanie więzi ze środowiskiem lokalnym, co przyczynia się do osamotnienia i marginalizacji. Droga życiowa tej kategorii samotnych matek jest specyficzna: w ich rodzinach często występowały
różnorodne patologie, a one same wywodzą się z wielopokoleniowych rodzin
tworzonych przez samotne kobiety.
W ich życiu brakuje jakiejkolwiek stabilności sytuacji, zarówno materialnej, jak i bytowej oraz stabilności emocjonalnej (brak stałego związku). Często
dziecko pojawia się jako skutek zawierania przypadkowych znajomości, a ojciec
dziecka nie przejmuje odpowiedzialności za jego utrzymanie i wychowanie. Zdarza się, że małżeństwo zostaje zawarte, ale okazuje się nietrwałe ze względu na
brak przygotowania obojga małżonków do wypełniania ról małżeńskich. Matki
takie często stają się stałymi klientkami pomocy społecznej.
Nieposzukiwane samotne macierzyństwo
Kolejny portret samotnego macierzyństwa lokuje się pomiędzy sytuacją
samodzielności, a niesamodzielności ekonomicznej oraz zależności i niezależności od instytucji pomocowych czy szerzej – programów zabezpieczenia społecznego. Rodziny tworzone przez kobiety należące do tej grupy cechuje większa
różnorodność przyjmowanych stylów życia. Głową rodziny jest kobieta w śred14

M. Racław, D. Trawkowska, Samotne rodzicielstwo - Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013 s. 43-45.
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nim wieku, o niskich kwalifikacjach zawodowych, wcześniej pracująca najczęściej jako robotnica niewykwalifikowana. Doświadcza teraz braku pracy lub
wykonywana praca przynosi bardzo niski dochód. Może się również zdarzyć, że
do chwili powstania samotnego macierzyństwa kobieta była bierna zawodowo.
Prowadzi ona samodzielne jednorodzinne gospodarstwo domowe, wychowując
często więcej niż jedno dziecko.
Kobiety te prowadzą na ogół uporządkowany tryb życia (przede wszystkim brak przypadkowych kontaktów partnerskich), skoncentrowany na dzieciach
i ich przyszłości, własnej pracy lub zarobkowaniu. Wydaje się, że matki z tej
grupy nie unikają podejmowania działania, przezwyciężenia problemów, ale brak
odpowiednich zasobów i umiejętności, spycha je do roli klienta instytucji pomocowych. Inną cechą odróżniającą ten typ rodziny samotnej matki jest jej zakorzenienie w środowisku lokalnym. Mają one oparcie w sieci krewnych i znajomych,
przy równoczesnym zachowaniu odrębności własnego gospodarstwa domowego.
„Nie całkiem” samotne macierzyństwo
Gospodarstwa domowe tworzone przez rodzinę samotnej matki i osoby
trzecie. Są to gospodarstwa jednorodzinne – wielopokoleniowe lub wielorodzinne, których członkowie współzamieszkują i łączą swe dochody. Takie gospodarstwa współtworzy około 20% rodzin samotnych matek. Najczęściej są to dwurodzinne gospodarstwa domowe, których głową jest samotna matka. Sytuacje takie
częściej pojawiają się na wsi, niż w mieście. Prawdopodobnie gospodarstwa te
prowadzą przede wszystkim panny i wdowy. Są to kobiety bardzo młode, jak i
dojrzałe, małodzietne i wielodzietne.
Bliskość członków rodziny stanowi element zmniejszający ich poczucie osamotnienia. Można założyć, że dochodzi do wymiany różnorodnych usług (na przykład
opieka nad dzieckiem, pomoc w prowadzeniu domu), a warunek „wspólnego utrzymywania się”, co stanowi ułatwienie dla samotnych rodziców i powoduje wzrost możliwości zaspokojenia potrzeb. Część z prezentowanych tu wielorodzinnych gospodarstw domowych to rodziny patologiczne i dysfunkcjonalne.
Samotne matki nie są głowami gospodarstw domowych. Część z nich nigdy nie opuściła rodziny pochodzenia. Warto też wspomnieć o należących do
opisywanej kategorii „nie całkiem samotnych matek, kobietach współtworzących
sfeminizowane gospodarstwa wielopokoleniowe. Krańcowy przykład stanowi tu
żeńskie gospodarstwo domowe współtworzone przez babcię, matkę i córkę. W
rodzinie nie występują żadne patologie. Niemniej jednak rodzina socjalizuje i
przekazuje w kolejnych pokoleniach określoną postawę życiową: niewiarę w
trwałość małżeństwa i życiową uczciwość mężczyzny. Zawierane związki małżeńskie okazują się względnie krótkotrwałymi epizodami w życiu kobiet, które
poczucie stabilizacji życiowej budują na związkach uczuciowych i „wspólnocie
losu” z własnymi matkami.
W każdym przypadku, podjęcie decyzji o rozwodzie, a tym samym
samotnym rodzicielstwie jest niezmiernie trudną decyzją, rzutującą na całą
przyszłość. Rozwód można określić jako punkt zwrotny w życiu każdego
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rodzica. Decyzji tej towarzyszy zwykle wiele złych doświadczeń, negatywnych
emocji oraz lęk i niepewność o przyszłość rodziny.
Przed samotnym rodzicem stają nowe wyzwania i nowe obowiązki. Ich
wagę potęguje ból po utracie pełnej rodziny oraz odpowiedzialność i troska o
przyszłość dzieci.
Należy wspomnieć, iż sytuacja materialna rodziców samotnie wychowujących dzieci w naszym kraju, w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej jest szczególnie trudna. Aktualnie, na minimalną pomoc od państwa, mogą
liczyć tylko i wyłącznie najbiedniejsze matki, czyli takie, w których rodzinie
dochód na głowę nie przekracza 504 złotych netto. Oprócz tego samotnym matkom przysługuje zasiłek rodzinny w wysokości od 48 do 68 złotych miesięcznie
(w zależności od wieku dziecka) oraz jednorazowy zasiłek 1000 złotych z tytułu
urodzenia dziecka.
Ponadto samotnym rodzicom należy się dodatek, w wysokości 100 złotych, na rozpoczęcie roku szkolnego i ewentualnie 90 złotych, gdy dziecko uczy
się poza miejscem zamieszkania. Jeśli ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany (a
więc nie ma zasądzonych alimentów), jako samotna matka , może dostać dodatek
dla samotnych rodziców w wysokości 170 złotych na dziecko, ale nie więcej niż
340 złotych na wszystkie dzieci.
Powyższe informacje niezaprzeczalnie świadczą o tym, iż w naszym kraju
samotni rodzice są zdani wyłącznie na siebie, co niewątpliwie nie jest dla nich
sytuacją, zwiększającą poczucie komfortu psychicznego, czy poczucie stabilizacji finansowej. Jak wynika ze statystyk, aż 30% rodzin niepełnych z dziećmi na
utrzymaniu jest zagrożonych deprywacją materialną (nie może zaspokoić 4 z 9
potrzeb uznanych w warunkach europejskich za podstawowe15.
Dlatego też, wsparcie rodziny i przyjaciół w takiej sytuacji okazuje się
bezcenne. Pomimo poczucia straty, warto nauczyć się dostrzegać pozytywne
aspekty zaistniałej sytuacji. Docenić spokój w domu, brak awantur, kłamstw czy
zdrad oraz dostrzec i docenić dobre strony wynikające z rozstania. Warto również
zadbać o to, aby dzieci z rozbitych rodzin szukały kolegów i przyjaciół wśród
swoich rówieśników, jak również by nie były one powiernikami kłopotów
rodzica, który je wychowuje. Pomimo rozwodu rodziców, mają one prawo do
szczęścia i beztroskiego dzieciństwa, tak jak każde inne dziecko.
Nic nigdy nie zastąpi pełnej, kochającej się rodziny, której powołanie tkwi
w budowaniu wzajemnych relacji, opartych na miłości, odpowiedzialności, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Relacje w rodzinie zawsze powinny być budowane na szczerości, pomocy i trosce, zaś ich celem jest dążenie do szczęścia i zadowolenia wszystkich osób, które ją tworzą. Osoby te powinny być autentycznym wsparciem i podporą dla siebie nawzajem. Praktycznie każdy rozpad rodziny jest dramatem, jednakże wycofanie się z toksycznego związku, bardzo często
stanowi jedyne wyjście z sytuacji. Niejednokrotnie rozwód jest nie tyle porażką,
15
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co aktem odwagi oraz walki o dobro i ochronę dzieci. W życiu nic nie dzieje się
bez przyczyny, jednakże warto pamiętać, że każdy koniec, jest zapowiedzią nowego, być może lepszego etapu w życiu, który niewątpliwie daje nadzieje i nowe
szanse na przyszłość.
Warto dodać, iż pozytywne myślenie i wiara w swoje możliwości jest niezmiernie ważnym elementem życia samotnego rodzica. Pomaga ona przetrwać
wszelkie trudne życiowe momenty, zaś uświadamianie sobie słuszności podjętych decyzji z reguły działa mobilizująco.
Patrząc na rozwód jako na koniec złego, a zarazem początek nowego, lepszego życia, wynikające z niego zmiany staną się łatwiejsze do zaakceptowania i
bardziej motywujące do walki o bezpieczeństwo, lepszą przyszłość i pogodny
uśmiech dzieci. Zaskakująco duża liczba rodzin niepełnych powinna zmuszać do
refleksji nad kondycją polskiej rodziny oraz przyszłością naszego społeczeństwa.
Sytuacja ta, winna również mobilizować polskie władze do zauważenia potrzeby
udzielania pomocy i wsparcia rodzicom samotnie wychowującym dzieci.
Warto namawiać rodziny, w których pojawiają się pierwsze większe problemy do korzystania z pomocy ośrodków zajmujących się terapią rodzinną,
działających na terenie całego kraju. Zawsze należy próbować ratować i wspierać
rodzinę, bowiem jest ona niewątpliwie najcenniejszą wartością w życiu każdego
człowieka.
Samotni rodzice muszą być zdolni do poświęceń oraz do podejmowania
wyrzeczeń i wysiłku w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci. Wiara w siebie i
w swoje możliwości, winna wciąż pomnażać ich nadzieję i szanse na lepszą
przyszłość dzieci, pełną miłości, radości i satysfakcji.
Wydaje się, iż większość małżeńskich nieporozumień ma swój początek w
egoizmie oraz braku jednomyślności między małżonkami. Brak umiejętności
porozumienia się w sytuacjach kryzysowych oraz brak kompromisu, potęguje
problemy oraz skutkuje niedostrzeganiem wspólnych celów życiowych. Chęć
dialogu i podejmowania prób rozwiązywania konfliktów, z pewnością mogłaby
zapobiec wielu rodzinnym tragediom, w których na ogół najbardziej pokrzywdzone są dzieci. Z pewnością zdarzają się przypadki rozwodów z wyboru, jednak
z reguły są one wywołane sytuacją przymusową i stanowią konieczny warunek
tego, aby móc żyć w spokojnych i godnych warunkach.
Streszczenie
Samotne rodzicielstwo jest coraz częściej występującym zjawiskiem społecznym, a zarazem trudnym wyzwaniem dla rodziców samotnie wychowujących
dzieci. Samotna matka, podobnie jak samotny ojciec, pomimo wielkiego wysiłku
wkładanego w wychowanie dzieci, nigdy nie zastąpi im pełnej, kochającej się
rodziny. Brak wzorca drugiego rodzica, utrudnia prawidłowy rozwój dziecka,
który powinien być kształtowany na wzorcach obojga rodziców. Decyzja o rozpadzie rodziny jest zawsze trudna, lecz czasem tylko ona gwarantuje spokój w
domu i bezpieczeństwo pozostałych członków rodziny. Wciąż rosnąca liczba
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rozwodów, powinna zmuszać ludzi do refleksji oraz zastanowienia nad tym, co
należy zrobić, aby próbować zapobiegać kolejnym rodzinnym tragediom.
Abstract
Lone patenthood the choice or necessity
Lone parenthood is increasingly common social phenomenon, yet
challenging for single parents. A single mother, as a single father, despite the best
efforts in the education of their children, will never replace the full, loving
family. No pattern of the other parent, hinders the normal development of the
child, which should be formed on the patterns of both parents. The decision about
the disintegration of the family is always difficult, but sometimes it only
guarantees peace at home and safety of other family members. Growing number
of divorces, should compel people to reflect and think about what should be done
to try to prevent another family tragedies.
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Anna Gagat-Matuła (UMCS)
Komunikacja w małżeństwach doświadczających rozłąki migracyjnej
Wstęp
Ogólna teoria systemów wskazuje, iż system jest zbiorem elementów oraz
ich atrybutów pozostających ze sobą w ścisłych relacjach1. Badania nad rodziną
w znacznej mierze opierają się na złożeniach teorii rodziny rozumianej systemowo. W tym ujęciu rodzina rozumiana jest jako zbiór podsystemów, które wzajemnie warunkują funkcjonowanie wszystkich elementów, a także określają życie całości2. Wielu badaczy podkreśla trudności w badaniu rodziny rozumianej
jako system. Istotnym jest zbadanie różnych punktów widzenia3. W systemowej
teorii rodziny małżeństwo uznawane jest za kluczowy podsystem, którego funkcjonowanie oddziałuje zarówno na pozostałe części, jak i całokształt. Nieprawidłowe funkcjonowanie pary małżeńskiej ma bezpośredni wpływ na rodzinę4. W
niniejszej pracy zdecydowano się na zbadanie tego fundamentalnego podsystemu, który warunkuje w ogóle istnienie rodziny.
Małżeństwo definiowane jest jako trwały związek mężczyzny i kobiety
tworzący wspólnotę składającą się z wielu aspektów, dążący do wspólnego dobra.5 Tematyka małżeństw wydaje się być szczególnie istotna w dobie ciągłych
zmian społecznych, które mają bardzo duży wpływ na kształt obecnej rodziny w
tym relacji małżeńskich6.
Partnerzy żyjący w związku małżeńskim w sposób twórczy i odpowiedzialny konstruują swoje relacje7. Określenie funkcjonowania danego związku
małżeńskiego w kategoriach „prawidłowe” versus „nieprawidłowe” wydaje się
przedsięwzięciem trudnym. Często za fundamentalne dla funkcjonowania rodziny uważa się: komunikację, zadowolenie, przystosowanie, powodzenie, szczęście
i integrację8. Jakość danego małżeństwa jest definiowana jako subiektywna ocena związku pary małżeńskiej uwzględniająca jej wymiary i oceny. Poszczególne
1

M. Braun-Gałkowska, Poznawanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 10.
2
Ibidem
3
Ibidem, s. 9-14.
4
M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, s. 22-23.
5
M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, s. 5.
6
J. Rostowski, Zarys psychologii małżeństwa, PWN, Warszawa 1987, s. 5.
7
Ibidem, s. 16.
8
Ibidem, s. 25.
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aspekty oddziałują na siebie nawzajem i wspólnie tworzą system małżeński9. Jan
Rostowski obok jakości związku małżeńskiego proponuje koncepcję dobranego
małżeństwa, w której to za fundamentalne dla funkcjonowania rodziny uważa się
siedem podstawowych wymiarów wpływających na dobrane bądź niedobrane
małżeństwo. Są to: miłość, zaangażowanie i intymność, podobieństwo, atrakcyjność, pożycie seksualne, posiadanie potomstwa oraz motywy doboru partnera10.
Maria Ryś podkreśla rolę komunikacji, która bez wątpienia jest jednym z
kluczowych czynników dla funkcjonowania małżeństwa. Warunkuje ona powodzenie związku. Partnerzy wypracowują własny system komunikacji, który powinien być otwarty i pełny11.
Duże znaczenie dla funkcjonowania rodziny ma otoczenie małżonków, w
tym ich sytuacja ekonomiczna oraz przyjęty styl życia. Badania wykazują, iż
stabilność finansowa ma pozytywny wpływ na dobre funkcjonowanie pary małżeńskiej. Korzystne oddziaływanie ma także akceptacja przyjętego sposobu
funkcjonowania, jeśli partnerzy godzą się na realizowany styl życia jakość ich
związku będzie wyższa12.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zaowocowało wieloma zmianami, jedną z nich było wprowadzenie prawa, funkcjonującego w
strukturach unii, mówiącego o możliwości podjęcia pracy w każdym z krajów
członkowskich. Polska od zawsze należała do krajów o ujemnym saldzie migracyjnym, dodatkowo niekorzystna sytuacja polskiego rynku pracy oraz kusząca
perspektywa zatrudnienia i życia w państwach wysoko rozwiniętych zaowocowały spotęgowaniem zjawiska migracji zarobkowej Polaków.
Migracja to względnie trwała zmiana miejsca pobytu (grup, jednostek) w
danej przestrzeni13. Jeśli chodzi o skalę zjawiska migracji, to ostatnie doniesienia
GUS mówią o dwóch milionach Polaków mieszkających i pracujących za granicą, z czego 45% stanową osoby będące w związku małżeńskim14. Obecnie według danych CBOS z 2013 roku co siódmy dorosły Polak przyznaje, że pracował
bądź nadal pracuje za granicą. 13% osób deklaruje, iż członek jego gospodarstwa
domowego zatrudniony jest poza granicami. Ponadto najczęściej do emigracji
przyznają się bezrobotni, może to świadczyć o tym, że wyjazd jest szansą dla
osób, które nie znalazły zatrudnienia w kraju. Jednak należy zauważyć, iż w migracji Polaków dominują wyjazdy krótkie, jedynie niespełna 20% osób wyjeżdżających przebywało poza granicami kraju więcej niż 2 lata, a niemal 50%

9

Ibidem, s. 25-26.
J. Rostowski, Zarys psychologii…, op. cit., s. 32-380.
11
M. Ryś, Psychologia małżeństwa…, op. cit., s. 72.
12
Ibidem, s. 102.
13
P. Bortkiewicz, Realizacja prawa do pracy w migracjach zarobkowych, [w:] K.
Glombik, P. Morciniec (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie?, Redakcja
wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 163.
14
Z. Kostrzewa, D. Szałtys, Migracje zagraniczne ludności, GUS, Warszawa 2013, s. 49-63.
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mniej niż 3 miesiące.15 Dawniej migracja dotyczyła wyjazdów „za chlebem”
ludzi samotnych lub całych rodzin, obecnie coraz częściej wyjeżdża tylko jedno z
małżonków16. Migracje współczesne charakteryzują się tym, iż często jest to etap
życia wielokrotnie powtarzany, nie są to definitywne wyjazdy na stałe. Każdy
taki wyjazd jest dla jednostki doświadczeniem niebagatelnym, zmienia on nie
tylko osobę wyjeżdżającą, ale oddziałuje także na osoby z najbliższego otoczenia. Rozłąka jest bezsprzecznie dużym wyzwaniem dla relacji międzyludzkich, a
w szczególności relacji rodzinnych.
Nie ulega wątpliwości, że emigracja Polaków ma zarówno pozytywne, jak
i negatywne konsekwencje. Skutki wyjazdów można rozpatrywać na płaszczyznach demograficznej, ekonomicznej, społecznej i psychologicznej. Naturalną
konsekwencją emigracji zarobkowej jest napływ środków finansowych do gospodarstw domowych w Polsce. Wyjazdy są szansą znalezienia pracy jakiejkolwiek bądź lepszej, zwielokrotnienia swoich dotychczasowych dochodów, poznania nowego języka czy kultury. Z drugiej jednak strony powodują silne poczucie
samotności i wyobcowania. Wyjazdy zmieniają sytuację finansową, ale zmianie
ulega też normalny rytm życia rodziny.
Konsekwencje emigracji zarobkowej dla rodziny odwołują się przede
wszystkim do jej funkcji ekonomicznej. Osoba migrująca staje przed bardzo
trudnym wyborem - bycie z rodziną czy jej dobrostan materialny?
Rozłąka migracyjna oddziałuje na związek małżeński dla, którego duże
znaczenie ma częstotliwość i długość spotkań wpływających na utrwalenie bądź
regres więzi łączącej małżonków. Więź małżeńska jest to wzajemne obdarowywanie się małżonków na płaszczyznach poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej17. Jak pisze Krystian Wojaczek „Takie rozciągnięcie odległości przestrzennej
ich życia od siebie, jak również wydłużenie horyzontu czasowego przerw w ich
spotkaniach, siłą rzeczy, powiększa dzielący ich dystans psychiczny, nierzadko
prowadząc do destrukcji małżeńskiej więzi”18.. Choć, należy zauważyć, że z drugiej strony istnieje szereg badań empirycznych mówiących o wzmocnieniu więzi
małżeńskiej na skutek rozłąki19. Przy małej częstotliwości spotkań więź może
słabnąć, ponieważ małżonkowie podczas każdego spotkania muszą niejako poznawać się od nowa. Zakłócona zostaje dynamika rozwoju więzi uczuciowej
między partnerami doświadczającymi ograniczonej bliskości i komunikacji.
15

K. Kowalczuk, Poakcesyjne migracje zarobkowe, CBOS, Warszawa 2013, s. 3-8.
J. Gocko, Aspekty etyczne wyjazdów zarobkowych, [w:] K. Glombik, P. Morciniec (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie?, Redakcja wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 189-192.
17
K. Wojaczek, Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych, Redakcja
Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 8.
18
K. Wojaczek, Więź małżeńska…, op. cit., s. 211.
19
K. Wojaczek, Rodzina w konfrontacji z migracją zarobkową, [w:] K. Glombik, P.
Morciniec (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie?, Redakcja wydawnictw
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 213.
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Ubogość sygnałów niewerbalnych, czyli tych które w dużym stopniu odpowiadają za sygnalizację uczuć, również nie wpływa korzystnie na więź łączącą małżonków. Dodatkowo komunikacja, która jest niezwykle ważna dla więzi łączącej
partnerów staje się mniej otwarta i niepełna. W sytuacji złego funkcjonowania
małżeństwa istnieje niebezpieczeństwo, iż uczucia do współmałżonka będą powoli zastępowane uczuciami do innej osoby, stwarza to ryzyko zdrady oraz rozłąki20. Kolejną groźbą jest tzw. uzależnienie od wyjazdów, czyli sytuacji kiedy
emigrant oczekuje z niecierpliwością wyjazdu, ponieważ wówczas będzie mógł
uwolnić się od obowiązków rodzinnych21. Jak pisze Daria Becker-Pestka „Migracja wpływa na osłabienie więzi między małżonkiem, który wyjechał, a tym,
który pozostał w kraju. Ważny element, którym są interakcje między członkami
rodziny zostaje zaburzony. Interakcje powodują utrwalanie relacji i kształtują
strukturę rodziny jako grupy społecznej. W efekcie, rodzina z punktu widzenia
jej rytmu życiowego jest zdestabilizowana”22.
Profesor Zofia Kawczyńska-Butrym zauważa natomiast pozytywne konsekwencje migracji, dla życia małżeńsko-rodzinnego, pisząc: „długotrwała rozłąka może łagodzić niektóre dysonanse w życiu rodziny, osłabiać nieporozumienia,
uświadamiać znaczenie więzi i obecności bliskich osób, przywracać poczucie
wartości bycia razem, sprzyjać i pogłębiać więzi”23. Zatem emigracja może zaowocować zdaniem sobie sprawy z wartości jaką jest rodzina oraz eliminowaniem sporów.
Małżonek emigrujący często czuje się wykorzystywany, natomiast pozostający w kraju przytłoczony codziennymi obowiązkami. Przytoczone przykłady
wyraźnie wskazują na ambiwalencję reperkusji emigracji zarobkowej na funkcjonowanie małżeństwa i rodziny.
1. Założenia badań własnych
Celem badań było określenie komunikacji w małżeństwach doświadczających rozłąki migracyjnej. Ważnym celem jest również ukazanie podobieństw lub
różnic w zakresie komunikacji w małżeństwach doświadczających i niedoświadczających rozłąki migracyjnej.
Cel ten został uszczegółowiony w postaci następującego pytania:
Jaka jest komunikacja w małżeństwach doświadczających rozłąki
migracyjnej, czy różni się ona od tej, jaka jest w małżeństwach
20

K. Wojaczek, Rodzina w konfrontacji…, op. cit., s. 210-213.
E. Nycz, Problematyka pracy i migracji w opiniach mieszkańców pogranicza etniczno-kulturowego, [w:] K. Glombik, P. Morciniec (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa
czy zagrożenie?, Redakcja wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 106.
22
D. Becker-Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, COLLOQUIUM
WNHiS Kwartalnik, nr 1(5), 2012 s. 14.
23
Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2009, s. 74.
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niedoświadczających rozłąki migracyjnej?
Hipoteza
Jakość komunikacji w małżeństwach doświadczających rozłąki migracyjnej jest
niższa niż w małżeństwach nieposiadających tego doświadczenia.
Różni się ona w zakresie wsparcia, zaangażowania, deprecjacji od tej,
którą wykazują małżeństwa niedoświadczające rozłąki migracyjnej.
2. Badania własne
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodę statystyczną. Posłużono się Kwestionariuszem Komunikacji Małżeńskiej autorstwa Kaźmierczak
i Plopy. Zastosowano wersję samoopisową i wersję opisującą zachowanie partnera. Narzędzie składa się z 30 pozycji i obejmuje wymiary: wspieranie, zaangażowanie i deprecjację. "Wsparcie" wyraża szacunek przez docenianie starań
partnera, zainteresowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów. "Zaangażowanie" przejawia się troską i bliskością w relacjach, a także działaniem mającym na
celu zapobieganie konfliktom. "Deprecjacja" oznacza dominację i narzucanie
swego zachowania partnerowi. Wyniki wyrażone zostały za pomocą skali stenowej. Steny 1- 2 świadczą o bardzo niskich wynikach, 3- 4 o niskich, 5- 6 o przeciętnych, 7- 8 wysokich, 9- 10 bardzo wysokich. Trafność i rzetelność narzędzia
są na wysokim poziomie24.
Kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawierał pytania półotwarte
oraz zamknięte. Składa się z dwóch części. Pierwsza cześć zawierała dane dotyczące badanych, a mianowicie ich: płeć, wiek, wykształcenie, zatrudnienie, miejsce zamieszkania. Druga cześć dotyczyła rodziny: (niepełna z powodu migracji
rodzica), dzietność, czas migracji męża. Kwestionariusz ankiety przygotowany w
celu wyselekcjonowania grupy porównawczej został zbudowany analogicznie do
ankiety przeznaczonej dla małżeństw doświadczających migracji pominięte zostało jedynie pytanie o czas migracji.
Badania przeprowadzono w 2014 roku. Zastosowano celowy dobór badanej grupy. W badaniach wzięło udział 120 osób. 30 małżeństw doświadczających
migracji małżonka (gr. ,,A") oraz 30 małżeństw niedoświadczających migracji
(gr. ,,B"). Kryteriami tego doboru dla grupy podstawowej ,,A” był: wyjazd w
celach zarobkowych męża za granicę. Grupę porównawczą stanowiły małżeństwa niedoświadczające migracji (gr. ,,B"). Kryterium przy doborze tej grupy był
brak wyjazdów męża za granicę. Badani mężczyźni znajdowali się w przedziale
wiekowym 31-55 lat. Najmłodszy mężczyzna w grupie ,,A" liczył 31 lat, najstarszy 55 lat. W grupie ,,B" najmłodszy liczył 32 lata, najstarszy 51 lat.
Badane kobiety w grupie ,,A" znajdowały się w przedziale wiekowym 2548 lat. Najmłodsza liczyła 25 lat, najstarsza 48 lat. W grupie ,,B" najmłodsza
liczyła 26 lat, najstarsza 48 lat.
24

M. Kaźmierczak, M. Plopa, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskie, Pracownia
Testów Psychologicznych, Warszawa 2008
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Najwięcej mężczyzn w grupie „A” legitymuje się wykształceniem średnim
(67%), wykształceniem wyższym (23%), zawodowym (10%). W grupie „B”
mężczyźni najczęściej posiadają wykształcenie średnie (59%), zawodowe (33%),
a wyższe (8%). Najczęściej kobiety w grupie „A” legitymują się wykształceniem
wyższym (62%), wykształceniem średnim (29%), zawodowym (9%). W grupie
„B” kobiety najliczniej posiadają wykształcenie wyższe (60%), średnie (36%), a
zawodowe (4%). Wykształcenia podstawowego nie zanotowano w żadnej z grup.
Małżeństwa z grupy „A” najczęściej mieszkają w mieście (73%), a na wsi
( 27%). Małżeństwa z grupy „B” mieszkają w mieście (81%), a na wsi ( 19%).
Wśród przebadanych mężczyzn z grupy „A” i „B” wszyscy badani posiadali zatrudnienie. Wśród kobiet z grupy „A” posiadało pracę (57%), pozostałe
kobiety zajmowały się domem i wychowaniem dzieci (43%). Wśród kobiet z
grupy „B” posiadało pracę (92%), pozostałe kobiety zajmowały się prowadzeniem gospodarstwa (8%). Wszystkie badane małżeństwa (grupa „A” i „B”) posiadały dzieci. W rodzinach z grupy „A” wychowuje się najczęściej dwoje dzieci
(52%), jedno (34%), troje lub więcej (14%). W rodzinach z grupy „B” wychowuje się najczęściej jedno dziecko (47%), dwoje (36%), troje lub więcej (17%).
W grupie „A” (81%) małżeństw doświadcza najczęściej migracji krótkoterminowej trwającej od 1 do 3 miesięcy; długoterminowych wyjazdów trwających od 3 do 12 miesięcy doświadcza 19% badanych. Nie stwierdzono wyjazdów
dłuższych niż jeden rok.
3. Analiza badań własnych
Przedstawiona poniżej analiza wyników badań ma na celu określenie komunikacji w małżeństwach doświadczających rozłąki migracyjnej, ma także ukazać podobieństwa lub różnice w zakresie komunikacji w małżeństwach doświadczających i niedoświadczających rozłąki migracyjnej. Poniżej dokonano analizy
komunikacji (ocena własna, ocena partnera) oddzielnie w grupie mężczyzn i
kobiet (konstrukcja kwestionariusza). W tym celu została obliczona średnia (M)
oraz odchylenie standardowe (SD), a także dla pełniejszego zobrazowania komunikacji badanych małżeństw, kierując się zasadami poprawności statystycznej,
został obliczony test istotności różnic (test t-Studenta). Wyniki dokonanych analiz przedstawiono w tabelach 1, 2, 3, 4.
Tabel 1. Jakość komunikacji w ocenie mężczyzn doświadczających migracji (gr. „A”) i mężczyzn niedoświadczających migracji (gr. „B”) na podstawie
wyników uzyskanych w KKM
Komunikacja małżeńska - ocena własna

Mężczyźni
grupy "A"

Wsparcie
Zaangażowanie
Deprecjacja

M
5,32
5,58
4,45

SD
1,57
1,74
1,99

Poziom istotności p < 0,05; df (58)
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z

Mężczyźni
grupy "B"
M
6,39
5,89
4,95

SD
1,86
2,05
2,07

z
t

p

2,89
0,65
0,99

0,008
0,499
0,311

Analiza wyników mężczyzn (gr. „A”; gr. „B”) w zakresie postrzegania
własnej komunikacji małżeńskiej wskazuje, iż w zakresie wsparcia wystąpiły
istotne różnice statystyczne t(58)=2,89, p=0,008. Średnie wyniki stenów
wskazują, iż stopień wsparcia okazywanego małżonce w gr. „A” jest niższy
(M=5,32), niż w gr. „B” (M= 6,39). W pozostałych wymiarach zaangażowanie
oraz deprecjacja nie zanotowano różnic istotnych statystycznie. Oznacza to, iż
mężczyźni w obu grupach w podobny sposób oceniają swój stopień
zaangażowania i deprecjacji w związek małżeński.
Tabel 2. Jakość komunikacji w ocenie kobiet doświadczających migracji
(gr. "A") i kobiet niedoświadczających migracji (gr. "B") na podstawie wyników
uzyskanych w KKM.
Komunikacja małżeńska - ocena własna
Wsparcie
Zaangażowanie
Deprecjacja

Kobiety z grupy
"A"
M
SD
5,55
2,32
5,62
1,86
5,09
2,35

Kobiety z grupy
"B"
M
SD
6,02
2,14
6,05
1,99
4,99
1,80

t

p

0,83
0,99
-0,14

0,419
0,344
0,873

Poziom istotności p < 0,05; df (58)
Analiza wyników kobiet (gr. „A”; gr. „B”) w zakresie postrzegania własnej komunikacji małżeńskiej nie wykazała różnic istotnych statystycznie. Oznacza to, iż kobiety podobnie oceniają własną komunikację w związku.
Tabel 3. Różnice w jakości komunikacji w ocenie partnera pomiędzy
mężczyznami doświadczającymi migracji (gr. „A”) i mężczyznami niedoświadczającymi migracji (gr. „B”) na podstawie wyników uzyskanych w KKM
Komunikacja małżeńska - ocena partnera
Wsparcie
Zaangażowanie
Deprecjacja

Mężczyźni
z
grupy „A”
M
SD
5,22
2,26
5,09
2,19
4,31
1,94

Mężczyźni
z
grupy „B”
M
SD
5,72
2,32
5,25
1,72
4,44
1,65

t

p

0,79
0,29
0,19

0,429
0,788
0,921

Poziom istotności p < 0,05; df (58)
Zarówno w ocenie wsparcia, zaangażowania i deprecjacji ze strony żony,
mężczyźni z grupy „A” i grupy „B” uzyskali zbliżone średnie wyniki. Analiza
nie wykazała istotnych różnic statystycznych.
Tabel 4. Różnice w jakości komunikacji w ocenie partnera pomiędzy kobietami doświadczającymi migracji (gr. „A”) i kobietami niedoświadczającymi
migracji (gr. „B”) na podstawie wyników uzyskanych w KKM
Komunikacja małżeńska- ocena
partnera
Wsparcie
Zaangażowanie
Deprecjacja

Kobiety z grupy
„A”
M
SD
4,82
2,22
4,44
2,30
5,05
2,71

Kobiety z grupy
„B”
M
SD
6,51
2,46
6,75
1,99
3,94
2,02

t

p

2,99
2,33
-1,78

0,006
0,022
0,056

Poziom istotności p < 0,05; df (58)
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Wystąpiły istotne statystycznie różnice w ocenie komunikacji partnera
pomiędzy kobietami doświadczającymi migracji (gr. „A”) i kobietami
niedoświadczającymi migracji (gr. „B”) w zakresie dwóch wymiarów wsparcia
oraz zaangażowania. Natomiast, jeśli chodzi o deprecjację, nie odnotowano
istotnych różnic statystycznych.
W zakresie wsparcia średnia wyników stenów kobiet z grupy „B”
(M=6,51) była wyższa od wyników kobiet z grupy „A” (M=4,82). Różnice
istotne statystycznie t(58)= 2,99; p= 0,006. Kobiety, których mężowie nie
wyjeżdżają w celach zarobkowych za granicę odczuwają większe wsparcie
współmałżonka, niż kobiety, których mężowie migrują. Średnie wyniki oceny
zaangażowania partnera przez kobiety z grupy „B” (M=6,75) są wyższe niż
wyniki oceny zaangażowania partnera przez kobiety z grupy „A” (M=4,44). Są
to różnice istotne statystycznie t(58)=2,33; p= 0,022. Kobiety, których mężowie
nie wyjeżdżają w celach zarobkowych za granicę odczuwają większe
zaangażowanie partnera, niż kobiety, których mężowie migrują.
4. Podsumowanie wyników
Istotna różnica statystyczna wystąpiła we własnej ocenie okazywanego
wsparcia kobietom przez małżonków. Mężczyźni wyjeżdżający za granice w
celach zarobkowych są świadomi, iż w mniejszym stopniu okazują zainteresowanie i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Wiąże się to z charakterem pracy
i częstymi nieobecnościami w domu. Rzadziej okazują pomoc i przejawiają troskę. Wskazują na to odpowiedzi kobiet, które niżej oceniają swoich partnerów
jako wspierających i zaangażowanych w życie rodzinne. Może to świadczyć o
gorszej jakości komunikacji małżeńskiej. Przy czym, kobiety z obu grup dokonując samooceny własnego wsparcia, zaangażowania i deprecjacji podobnie oceniają te wymiary. Wyniki mężczyzn wydają się to potwierdzać, gdyż mężowie w
podobny sposób oceniają wsparcie, zaangażowanie i deprecjację ze strony żon.
Rezultaty przeprowadzonego badania wykazują niską i przeciętną jakość
komunikacji małżeńskiej (średnie wartości stenów), ukazują gorszą jakość komunikacji w małżeństwach doświadczających migracji. Mimo, iż starania kobiet
są takie same, jak kobiet, których mężowie nie migrują. Analiza jakości komunikacji małżeńskiej wykazała także rozbieżność pomiędzy komunikacją mężczyzn
i kobiet w rodzinach doświadczających migracji.
Wnioski
Emigracja zmieniła życie wielu Polaków, nie tylko tych wyjeżdżających,
ale także ich najbliższych. Migracje zarobkowe umacniają rodziny w sensie ekonomicznym, ale wielu autorów twierdzi, że niestety osłabiają pod względem
moralnym. Nic dziwnego, że najczęstszą przyczyną powrotu Polaków z emigracji jest tęsknota za rodziną.25 Do wyjazdu za granicę zawsze przyczynia się wiele
25
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Z. Kostrzewa, D. Szałtys, Migracje…, op. cit., s. 74.

aspektów, są to zarówno czynniki wypychające z danego kraju (push) takie, jak
wysoki stopień bezrobocia oraz czynniki przyciągające do innych krajów (pull)
np. rynek pracy pozwalający na znalezienie zatrudnienia.
Migracja w celach zarobkowych w znacznym stopniu wpływa na funkcjonowanie rodziny. Kiedy jedno z małżonków decyduje się na dłuższy czas opuścić
kraj pociąga to za sobą realne skutki dla więzi małżeńskiej. Małżeństwo staje
przed koniecznością przekształcenia dotychczas funkcjonujących wzorów funkcjonowania. Znacznemu przeformułowaniu ulegają wypracowane dotąd wzory
komunikacji. Praca pozwoliła ukazać system komunikacji małżeństw doświadczających i niedoświadczających rozłąki migracyjnej. Wyniki przeprowadzonego
badania wskazują na niską i przeciętną jakość komunikacji małżeńskiej. Dane
unaoczniają gorszą jakość komunikacji w małżeństwach doświadczających migracji niż w tych, które nie mają takiego doświadczenia. Migrujący mężczyźni
deklarują, iż okazują swojej żonie mniej wsparcia niż mężczyźni nie wyjeżdżający do pracy za granicę. Kobiety, których mężowie migrują w przeciwieństwie do
kobiet nie mających doświadczeń migracyjnych, oceniają swych mężów jako
mniej wspierających, słabiej zaangażowanych w życie rodzinne. Można stwierdzić, że kobiety, których mężowie wyjeżdżają i nie wyjeżdżają podobnie oceniają własną komunikację małżeńską. Dalsze badania na ten temat mogą ujawnić
wiele wartościowych informacji dotyczących funkcjonowania małżeństw doświadczających rozłąki migracyjnej.
Streszczenie
Celem artykułu była analiza komunikacji małżeńskiej w związkach doświadczających i nie doświadczających migracji, a także wskazanie podobieństw i różnic w
tym zakresie. Do realizacji celu posłużono się Kwestionariuszem Komunikacji Małżeńskiej autorstwa Kaźmierczak i Plopy - wersję samoopisową i wersję opisującą zachowanie partnera. Przebadano dwie grupy małżeństw (120 osób): grupa podstawowa
(30 kobiet, 30 mężczyzn, w których mężczyzna migruje) i grupa kontrolna (30 kobiet,
30 mężczyzn, w których mężczyzna nie migruje).
Summary
Marital communications marriage with migration experience
The main point of this article was an analysis similar and differences between marital communications marriage with migration experience and no migration experience. The thesis contains research prepared to its needs. The work
is based on the Communication in Marriage Questionnaire created by
Kaźmierczak i Plopa - versions for self assessment and for assessment of spouse.
Two group marital (120 persons) was selected : the study groups (30 women's
and 30 men's , were husband migrated) and control groups 30 women's and 30
men's , were husband no migrated).

1087

Bibliografia
1. Becker-Pestka D., Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, COLLOQUIUM WNHiS Kwartalnik, nr 1(5), 2012 s. 14.
2. Bortkiewicz P., Realizacja prawa do pracy w migracjach zarobkowych,
[w:] K. Glombik, P. Morciniec (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie?, Redakcja wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 2005, s. 163.
3. Braun-Gałkowska M., Poznawanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2007, s. 10.
4. Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób
zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, s. 22-23.
5. Gocko J., Aspekty etyczne wyjazdów zarobkowych, [w:] K. Glombik, P. Morciniec (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie?, Redakcja wydawnictw
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 189-192.
6. Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2009, s. 74.
7. Kaźmierczak M., Plopa M., Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskie, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2008.
8. Nycz E., Problematyka pracy i migracji w opiniach mieszkańców pogranicza etniczno-kulturowego, [w:] K. Glombik, P. Morciniec (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie?, Redakcja wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 106.
9. Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa, PWN, Warszawa 1987, s. 5.
10. Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, s. 5.
11. Wojaczek K., Rodzina w konfrontacji z migracją zarobkową, [w:] K.
Glombik, P. Morciniec (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie?,
Redakcja wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 213.
12. Wojaczek K., Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 8.
Raporty GUS i CBOS
13. Kostrzewa Z., Szołtys D., Migracje zagraniczne ludności, GUS, Warszawa 2013, s. 49-63.
14. Kowalczuk K., Poakcesyjne migracje zarobkowe, CBOS, Warszawa
2013, s. 3-8.

1088

Anna Weiss (UWM)
Brutalizacja życia społecznego i jej wpływ na zachowania dzieci i młodzieży
Wstęp
Współczesne życie człowieka realizuje się w świecie ciągłych wyzwań
oraz nowej mieszczącej się w ponowoczesności rzeczywistości, na którą składa
się między innymi: fragmentaryczne ujmowanie świata, pluralizm, kultura masowa oraz świat konsumpcji stwarzający poczucie istnienia edukacji i kultury
upozorowanej. Otaczająca ludzi przestrzeń życiowa jest wyznaczona przez warunki ciągłych, szybkich zmian społecznych.
Zachodzące przemiany, szybkie tempo życia oraz ciągła walka o przetrwanie są czynnikami, które sprzyjają powstawaniu licznych społecznych napięć
i konfliktów. „W grę wchodzą tutaj nierówności na tle ekonomicznym, jak: strefa
ubóstwa i niedostatku czy też nadmiernego bogacenia się, nierówności w dostępie do dóbr natury kulturalnej, edukacyjnej, zdrowia, rekreacji i wypoczynku.
Rozmijają się układy aspiracyjne grup ludzkich – zwłaszcza młodzieży – i układy możliwości realizacyjnych u konkretnych osób czy społeczności lokalnych”1.
Stanisław Kawula2 zwraca uwagę na problemy związane z dynamiką elementów i podsystemów społecznych, które są powodem dysfunkcyjności uznawanych wcześniej instytucji społecznych. Należą do nich: kryzysy polityczne i
ekonomiczne, dewastacje środowiska naturalnego, kryzysy instytucji edukacyjnych, kryzysy instytucji kulturalnych, a także dysfunkcjonalność rodziny rozumianej jako instytucja społeczna.
Następnym aspektem problemu jest mobilność objawiająca się w szybkim
przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, po kraju i świecie, w celu poszukiwania pracy i lepszego życia w nowym miejscu. Taka sytuacja zrywa stare przyjaźnie, niszczy więzi sąsiedzkie, rozdziela rodziny powodując zmiany ról społecznych oraz wprowadza inny podział obowiązków domowych.
Zmiany cywilizacyjne, rozwój nauki, szybkie upowszechnianie wiedzy
naukowej i szeroki dostęp do osiągnięć techniki prowadzą do konieczności konstruktywnego łączenia wysokiej specjalizacji z kreatywnością i twórczym działaniem. Wzrasta zapotrzebowanie na ludzi aktywnych i kreatywnych. Wszelkie
stałe wzory funkcjonowania i metody rozwiązywania problemów są niewystarczające i często zawodzą.

1

Zob. S. Kawula, Przemoc i agresja w społeczeństwie transformacji, [w:] S. Kawula
(red), Pedagogika społeczna, dokonania – aktualności – perspektywy, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2004, s.515.
2
Ibidem, s.515.
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Takie podłoże życia społecznego sprzyja narastaniu różnego rodzaju zagrożeń i może z kolei wpływać na powstawanie niepowodzeń i trudności życiowych. Efektem tego są liczne przejawy niedostosowania społecznego objawiające się w postaci różnego rodzaju uzależnień, frustracji, załamań psychicznych,
agresji czy samoagresji. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem, które ostatnio
przybiera na sile, jest brutalizacja społecznego życia. Niepokoi fakt, że przejawy
agresji wśród dzieci i młodzieży są częściej niż dawniej zauważalne i przyjmują
coraz większe rozmiary.
1. Istota przemocy i agresji
Autorzy licznych opracowań przedstawiają socjologiczne, psychologiczne, biologiczne i medyczne przyczyny powstawania agresji, dzięki którym można wyjaśnić jej wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. W literaturze przedmiotu
słowo – agresja – jest często stosowane naprzemiennie z określeniem – przemoc.
Czym zatem jest oraz skąd się bierze przemoc i agresja?
Według Marii Szczepskiej - Pustkowskiej3 przemoc traktowana jest jako
synonim agresji fizycznej i tak jest rozumiana potocznie. Jej szersze znaczenie
dotyczy również agresji werbalnej i konieczności podporządkowania się. Towarzyszy przy tym uczucie nacisku lub ograniczenia swobody. Zdaniem Janusza
Surzykiewicza w latach dziewięćdziesiątych zaczęto stosować, w literaturze polskiej, zamiennie z agresją pojęcie przemocy. Używano również takich określeń
jak: tyranizowanie i osaczenie. Autor uważa również, że „(…) w historycznym
rozwoju badań nad problemem agresji w szkole doszło do ekstrapolacji pojęcia
przemocy z bezpośrednich aktów, mających charakter agresji fizycznej o charakterze przymusu, na inne formy interakcji o właściwościach agresywnych”4. Jednakże nie należy rozpatrywać zbyt szeroko tego określenia, aby nie doprowadzić
do przejaskrawień znaczeniowych.
Według słownika słowo agresja pochodzi od łacińskiego aggressio – napaść i aggressor – napastnik5. Istnieje bardzo wiele różnorodnych definicji, które
nie ustaliły jednolitej formy znaczeniowej. Ogólnie pojęcie określa pewne zachowania i skłonności, które zmierzają do wyrządzenia szkody osobie lub grupie
społecznej i ich własności. Powszechnie podkreślane są dwa zasadnicze momenty treściowe: agresywne zachowanie, które jest intencjonalne i niesie ze sobą
negatywne skutki dla ofiary, a także opisuje sprawcę, jako pragnącego zranić
bądź uszkodzić fizycznie lub psychicznie swoją ofiarę6.
3

Zob. M. Szczepska-Pustkowska, Młodzież – Przemoc – Transformacja, [w:] J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji
ustrojowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s.14.
4
Ibidem.
5
Zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, tom IV, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2007, s.18.
6
Zob. J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski
(red.), Pedagogika cz.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004,. s.271.
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W psychologii społecznej działanie agresywne definiuje się jako zamierzone zachowanie, które ma spowodować cierpienia fizyczne lub psychiczne.
Istotą oceny takiego działania jest intencja działania osoby, która jest sprawcą
cierpień. Dlatego rozróżnia się agresję wrogą i instrumentalną. „Agresja wroga to
akt agresji wynikający z uczucia gniewu i mający na celu zadanie bólu lub spowodowanie obrażeń fizycznych. W przypadku agresji instrumentalnej też występuje zamiar wyrządzenia krzywdy innej osobie, lecz służy to jako środek do
osiągnięcia celu innego niż zadanie bólu”7. Zatem należy zadać sobie w tym
momencie pytanie: Czy agresja jest zawsze godna potępienia i czy zawsze powinna być tłumiona?
Okazuje się, że niektórzy badacze stwierdzili użyteczność agresji. Agresja
stanowi istotny element organizacji instynktów chroniących życie. Psychobiolog
Burney LeBoeuf8 badając zachowania zwierząt, uznał agresję za pomocną w
zdobyciu właściwej hierarchii i dominacji wśród towarzyszy w stadzie. Myślę, że
o ile podniesienie poziomu adrenaliny wpływa korzystnie na jednostkę, o tyle
przeniesienie zachowań ze świata zwierząt i porównywanie ich ze światem ludzi
jest nieporozumieniem. Zawsze wychodzę z złożenia, że aby rozwiązać jakiś
problem, czy z kimś rywalizować, nie trzeba koniecznie krzywdzić innych. Dlatego w teorii Piotra Kropotkina znajdziemy słuszne założenie, że współdziałanie
i wzajemne wsparcie mają z punktu widzenia przetrwania większe znaczenie 9.
Faktem jest, że w początkowej ewolucji człowiek, aby przetrwać musiał być
agresywny i musiał stosować przemoc. Jednak użyta agresja była związana z
przetrwaniem, polowaniem oraz zdobywaniem obszarów życiowych i miała charakter zachowań pierwotnych. Niestety również współcześnie można się spotkać
z zachowaniami o pierwotnym zabarwieniu, pomimo wszelkich oznak postępu w
rozwoju cywilizacji.
2. Teorie przemocy i agresji
Podane powyżej przykłady kilku poglądów są zaledwie namiastką istniejących teorii, które wyjaśniają zachowania agresywne i przemocowe. Zasadniczo
istnieje wiele różnych podejść, teorii opisujących i wyjaśniających zjawisko
agresji i przemocy. Janusz Surzykiewicz dzieli teorie na psychologiczne i socjologiczne, a także wyszczególnia koncepcje integrujące. Do teorii psychologicznych autor zaliczył:
- teorię instynktu – w której agresja jest przedstawiona jako rezultat spontanicznych impulsów, zakotwiczonych w zespole biologicznych właściwości;
- teorię frustracji – agresja powstaje jako reakcja na przeszkodę;

7

E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004, s.236.
8
Ibidem, s.241.
9
Ibidem, s.242.
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- teorię uczenia się – agresja jest nabywana w wyniku procesów uczenia
się na modelu przez wzmacnianie i procesy kognitywne;
- teorie psychoanalityczne – gdzie agresję przedstawia się jako wyraz powikłań i zakłóceń w funkcjonowaniu osobowości, a jej geneza jest zakorzeniona
w traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa.
Spośród teorii socjologicznych autor wyróżnia:
- teorię anomii – główne założenie dotyczy dewiacji społecznych, które
powstają na skutek dopasowania się jednostki do funkcjonujących w społeczeństwie, niejednoznacznych bądź sprzecznych kulturowo celów i norm;
- teorię subkultur – która opisuje dewiacyjne zachowania, jako dopasowanie się do wymagań określonej kultury czy subkultury, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami;
- teorie społecznego uczenia się – dewiacyjne i konformistyczne zachowania nabywane są w procesie uczenia się podczas interakcji i komunikacji społecznej;
- teorię etykietowania - zachowania dewiacyjne są efektem społecznego
(grupowego) przypisywania jednostce negatywnych atrybutów;
- teorię indywidualizacji – przemoc jest następstwem społecznych procesów modernizacyjnych i indywidualnych doświadczeń dezintegracji oraz niepewności10.
Warto również przytoczyć grupę koncepcji, które opisują agresję i przemoc z różnych perspektyw, są to:
- koncepcje psychologiczno – rozwojowe – według których agresja zależy
od etapu rozwoju poznawczego, moralnego i społecznego jednostki;
- koncepcja szkolnej anomii – przemoc to wynik anomicznej struktury
szkoły, która wyobcowuje ucznia;
- koncepcja dwuczynnikowa – agresja jest formą przezwyciężania stresu;
- koncepcje różnic płci – przemoc jest formą męskiego sposobu rozwiązywania problemów;
- koncepcja socjalizacyjna – przemoc to forma indywidualnej transformacji odbieranej rzeczywistości, wynika z niedopasowania i braku kompetencji
wobec wymogów społecznych11.
Dodatkowo wielu naukowców zastanawiało się nad tym – czy agresywność jest zjawiskiem wrodzonym, czy może wyuczonym? Już w XVII wieku
Thomas Hobbes przyjął pogląd, że człowiek w swym naturalnym stanie jest bestią. Uważał, że każdy człowiek posiada naturalny instynkt popychający go do
agresji i okiełznać bestię można tylko zmuszając człowieka do przestrzegania
prawa i porządku. Zaprzeczeniem tego był pogląd Jana Jakuba Rousseau o szla-

10
11
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Zob. J. Surzykiewicz, op. cit, s.273.
J. Surzykiewicz, op. cit,, s.274.

chetnym dzikusie, który zakładał łagodność i dobro każdego człowieka i udowadniał, że to społeczeństwo poprzez restrykcje wyzwala wrogość i agresję12.
Kontynuację teorii Hobbesa przedstawił i poszerzył Zygmunt Freud, który
odnalazł w człowieku dwa potężne instynkty. Zgodnie z teorią ludzie rodzą się z
instynktem życia Eros i równie silnym instynktem śmierci Thanatos, prowadzącym do agresywnych działań. Instynkt śmierci w każdej żyjącej osobie dąży do
jej zniszczenia i sprowadza życie do stanu początkowego. Freud uznał, że ta
agresywna energia musi się jakoś wyładować, ponieważ w przeciwnym razie
kumuluje się i powoduje chorobę. Jego teoria zwana jest hydrauliczną, ponieważ
porównał on zgromadzoną w człowieku agresję do zbiornika z gromadzącą się
wodą. Jeśli agresji nie da się jakiegoś ujścia, następuje coś w rodzaju podwyższenia ciśnienia w zbiorniku i może dojść do eksplozji.
Inną ciekawą teorią jest teoria Leonarda Berkowitza. Stwierdził on, że ludzie mają wrodzoną skłonność do reagowania agresją na pewne prowokacyjne
bodźce. Opisywał, że agresja posiada sygnały wywoławcze zwane bodźcami
spustowymi. Agresję tłumaczy się również poprzez teorię E. Thorndika i B. F.
Skinnera polegającą na warunkowaniu instrumentalnym. Autorzy sugerują, że
zachowania jednostki są zależne od działających na nią czynników. Jeśli reakcja
jednostki przynosi jej jakąś korzyść tzw. pozytywny czynnik wzmacniający, to
taka reakcja będzie powtarzana w zachowaniach jednostki częściej. Jeśli natomiast dana reakcja przyniesie jednostce szkody tzw. negatywny czynnik wzmacniający, to jednostka będzie reagować w określony sposób rzadziej. Agresja może prowadzić do wielu rodzajów korzyści i nagród, dlatego ludzie powielają zachowania agresywne.
Spośród teorii społecznego uczenia się warto wspomnieć o teorii Alberta
Badury, który w swoich badaniach odkrył zależność pomiędzy obserwowanymi
zachowaniami i ich naśladownictwem. Uważał, że człowiek modeluje swoje
zachowania poprzez obserwowanie tych zachowań u innych modeli. Istnieje
jeszcze wiele przykładów badań lub podejść naukowych, które opisują agresję i
przemoc. Można rozważać również np. teorię dotyczącą uszkodzenia chromosomu Y. Jedno należy stwierdzić z całą pewnością, że nie istnieje jedna całościowa
teoria, która wyjaśniłaby agresywne działanie jednostek czy grup społecznych.
Każdy brutalny czyn wymaga odrębnej i indywidualnej diagnozy, być może w
oparciu o wyżej przytoczone teorie.
Zastanowić należy się w tym miejscu, jakie są przyczyny agresji i przejawy brutalizacji życia społecznego. Elliot Aronson13 wskazuje przyczyny neurologiczne i chemiczne, wysoki poziom testosteronu, używanie alkoholu, ból i dys-

12
13

Zob. E. Aronson, op.cit., s.236 – 240.
E. Aronson, op. cit., s.249.
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komfort, frustrację oraz społeczne uczenie się. Bazyli Panasiuk14 wyróżnił agresję stresową, którą wyzwala:
- stres intrapsychiczny – związany z doświadczeniem człowieka i jego zasobami osobowościowymi, mającymi podstawowe znaczenie w radzeniu sobie w
różnych trudnych sytuacjach życiowych;
- stres powodowany krytycznymi wydarzeniami życiowymi;
- środowisko rodzinne;
- środowisko pracy człowieka;
- stres psychospołeczny i socjokulturowy;
- stres sytuacyjny i sytuacje trudne.
Przedstawione powyżej teorie szeroko opisują sposoby i możliwości powstania agresji. Wynika również z przytoczonych przykładów, że ludzką agresję
może powodować mający różne podłoże stres. Zachodzące przemiany społeczne,
szybkie tempo życia, ciągła walka o przetrwanie są czynnikami, które w wyniku
kumulacji powodują powstawanie licznych napięć i konfliktów społecznych.
Wszelkiego rodzaju nierówności społeczne, które są przyczyną licznych frustracji powstających na skutek rozmijania się aspiracji życiowych różnych grup
ludzkich, stwarzają sytuacje stresowe i mogą być przyczyną wybuchów agresji.
Takie podłoże życia społecznego niesie ze sobą narastające zagrożenia, które
ujawniają się również w agresywnych zachowaniach dzieci i młodzieży.
3. Brutalizacja życia a zachowania
Niektórzy zadają sobie pytanie: czy wszystkie dzieci są agresywne? Odpowiedź jest prosta, jeśli wielu dorosłych może być agresywnych, to w myśl
teorii uczenia się dzieci również stają się agresywne. Niepokojące jest to, że osoby dorosłe mają tendencję do nadmiernego tłumienia w sobie napięć i kumulowania stanów stresowych, co w efekcie najczęściej prowadzi do niekontrolowanego wybuchu agresji. Istotną sprawą jest to, aby każdy z nas umiał ustalić granice pomiędzy agresją tą łagodną i korzystną, a agresją wrogą. Z jednej strony są
to naturalne uczucia agresywne, z drugiej zaś strony mogą to być nabyte zachowania destrukcyjne przeobrażające się w przemoc15.
Psychologowie tłumacząc zachowania agresywne i ich wzrost, często
wskazują na brak umiejętnego rozróżniania dobra od zła. Tłumaczą również, że
młodzi ludzie są produktem społecznym i jeśli społeczeństwo ma kłopot z odróżnieniem dobra i zła, to tym bardziej młode pokolenie ma z tym problem. Dzieci i
młodzież mają coraz większe tendencje do działań niezgodnych z normami przyjętymi przez społeczeństwo. Czynnikami wpływającymi na agresję są między
innymi: upadek wartości rodzinnych, deprywacyjny wpływ szkoły, przemoc w
14

B. Panasiuk, Przemoc i agresja jako specyficzna forma reakcji człowieka na stres
życia i pracy, [w:] J. Papież, A, Płukis (red.), op. cit. s.87.
15
Zob. J. Rumpf, Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s.16.
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mediach, nieposzanowanie porządku, arogancja władzy, a także komercjalizacja
kultury i edukacji16.
W toku rozważań nad kształtowaniem się jednostkowych wzorów zachowań, pojawia się wiele czynników silnie oddziaływujących na rozwój jednostek i
nie sposób jest je wszystkie wyszczególnić. Niemniej jednak w literaturze
przedmiotu zwraca się szczególną uwagę, że przedmiotem transmisji jest osobowość człowieka rozumiana jako wzory zachowań. U jej podstaw leżą normy,
wartości, cele życiowe czy koncepcje ról. Uwikłany w socjalizację i wychowanie
młody człowiek, kształtuje swój własny obraz w odniesieniu do całokształtu życia społecznego. Jednostka funkcjonuje w różnych układach społecznych, które
przyczyniają się do stosowania autonomicznych lub wymuszonych zachowań.
Poprzez interakcję człowiek jest uczestnikiem różnorodnych sytuacji społecznych mających wpływ na integrację wzorów zachowań. W przypadku dzieci i
młodzieży sytuacje te mają miejsce w takich podstawowych wymiarach, jak:
rodzina, grupa rówieśnicza czy szkoła. Dodatkowo istotny wpływ na funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie ma kultura. Kultura stanowi aksjologiczny
wymiar, w którym można odnaleźć zarówno wartości, jak i antywartości. Niestety brutalizacja życia społecznego sprawia, że rozwijające się, w naszej społeczności, młode jednostki mają szeroki dostęp do ogromnych zasobów kulturowych
antywartości.
Niepokojące jest, że przykłady na to jak żyć, czerpane są w dużej mierze
ze środków masowego przekazu, a kultura masowa kształtuje trudne do zaakceptowania wzory zachowań. W literaturze psychologicznej można odnaleźć liczne
przykłady negatywnego oddziaływania mediów na zachowania młodego pokolenia. Jest ono przedstawiane w trzech podstawowych wymiarach: poznawczym,
emocjonalnym i behawioralnym. W wymiarze poznawczym media wpływają na
definiowanie sytuacji i tworzenie obrazu rzeczywistości. Media wpływają również na postawy i uczucia dzieci i młodzieży, czyli sferę emocjonalną. W trzecim
wymiarze – behawioralnym – wpływ mediów silnie oddziałuje na zachowania
młodych ludzi.
Media to nie jedyne źródło, z którego dzieci czerpią przykłady agresywnych zachowań. Przemoc i agresja jest wszechobecna, a wzory niewłaściwych
zachowań dzieci i młodzież spotykają w swoim najbliższym środowisku życia.
Młodzi ludzie zaczynają żyć w świecie, w którym wszystko można kupić i
sprzedać. W świecie ciągłych konfliktów, w którym zanikają autorytety, rozpadają się więzi społeczne, brak jest odpowiedzialności, panuje przemoc i brutalność.
Ralf Dahrendorf17 zauważa, że współczesne konflikty społeczne mają ścisły związek z gwałtowną zmianą ustroju własności, w wyniku czego codzienność
daje dowody do rodzenia się konfliktu i nacisku. Oznacza to, że interesy są podstawowymi elementami życia społecznego, a życie społeczne: wytwarza interes
16
17

Zob. S. Kawula, op. cit., s.519.
S. Kawula, op.cit., s.519.
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grupowy, obejmuje pobudzenie i nacisk, powoduje podziały, wytwarza wykluczenie i wrogość, wytwarza interes prowadzący do zróżnicowania społecznego
przynosząc przemoc. W takich warunkach powstaje nacisk i powszechna brutalizacja życia. Zanika funkcja regulacyjna i kontrolna rządu, a w miarę jak nasila
się zróżnicowanie wszelkich wartości to tradycje kulturowe stają się abstrakcyjne
i odległe.
Niepokojący również wpływ na zachowania dzieci i młodzieży ma zjawisko polegające na negatywnym stosunku do wartości moralnych i norm etycznych. Współcześnie niemodne jest i przebrzmiałe stosowanie zasad moralnych
zwłaszcza w sytuacji, gdzie sukces, interesy i kariera są ważniejsze od uczciwości, prawości czy sprawiedliwości. To, że się kłamie, kradnie, zazdrości, poniża
słabszych i ulega silniejszym, od których jest się zależnym, zaczyna być pewną
normą.
W polityce mamy często do czynienia z odwoływaniem się do kryteriów
etycznych i moralnych. Wypowiedzi polityków „nafaszerowane” są wręcz przepisami i kodeksami oraz frazesami o prawach człowieka. Jednak zawodowa polityka skażona jest ostatnio prywatą i pomnażaniem dóbr osobistych. Elity polityczne manipulują odczuciami zwykłych obywateli i wykorzystują to do zaspokojenia swoich osobistych potrzeb lub utrzymania wysokiej pozycji w świecie
polityki.
Taki stan rzeczy niepokoi również abp. Józefa Michalika, który 3 maja
2013 roku w czasie homilii wygłoszonej w Częstochowie w ramach uroczystości
ku czci Matki Bożej Królowej Polski powiedział, że to naród jest bogactwem
kościoła i państwa. Dodatkowo arcybiskup zaznaczył, że: „Niepokoić musi i
niepokoi brutalizacja życia publicznego i eliminacja Pana Boga z życia społeczeństwa. Musi niepokoić brak kultury i agresja, także wśród partii politycznej,
która się staje hańbą ojczyzny. To jest droga samozagłady”18.
Eliminacja narodowej kultury i zanik podstawowych wartości mogą sprawić, że zatracimy naszą tradycję i narodowość. Taki stan rzeczy powinien budzić
niepokój, ponieważ należy się zastanowić jaka w tej sytuacji będzie transmisja
wzorów, które mają powielać przyszłe pokolenia.
4. Konkluzja
Wszechobecna bezradność wobec rosnącej patologii, przemocy, agresji,
uzależnień, braku zainteresowania rodziców losami własnych dzieci czy negatywnym wpływie telewizji i komputerów, stwarza sytuację sprzyjającą do kreowania złych i brutalnych form zachowań. Jeśli natychmiast nie rozpocznie się
odpowiednich działań profilaktyczno – wychowawczych, to boję się że nową
normą społeczną może stać się chamstwo, cwaniactwo wulgarność i bandytyzm.
Niestety już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, można zaobserwować za18

Za: http://www.wprost.pl/ar/398341/Zanika-patriotyzm-zanika-godnosc-Polaka,
(20.06.2014)
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chowania patogenne. Małe dzieci używają wulgaryzmów, są agresywne i nie
przestrzegają nakazów oraz zakazów. Ulica, podwórko, przedszkole, szkoła, to
miejsca, w których mamy możliwość zauważać towarzyszącą nam w życiu brutalność. Rosnące dysproporcje społeczne są doskonałym podłożem do pojawiania
się wielu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, które niestety się nasilają.
W efekcie żyjemy w stanie ciągłego zagrożenia, a próba zwrócenia komuś uwagi
kończy się najczęściej brutalnym wybuchem agresji.
Nabywanie wzorców agresywnego zachowania w dużej mierze odbywa
się przez naśladownictwo i uczenie się – dotyczy to przede wszystkim agresywnych zachowań rodziców i dorosłych z najbliższego środowiska dzieci. Agresja i
przemoc są zaraźliwe. Wzory zachowań agresywnych rozprzestrzeniają się w
społeczeństwie bardzo szybko. Przekroczenie punktu krytycznego jest bardzo
groźne, a niestety w moim odczuciu do niego właśnie się zbliżamy.
Być może moje przemyślenia mają zabarwienie katastroficzne, ale niestety jest się czym martwić. Z pedagogicznego punktu widzenia wychowanie dzieci
i młodzieży zostało, w dobie transformacyjnych przemian, zaniedbane oraz wyzute z podstawowych zasad moralnych. Anomia więzi społecznych, osamotnienie i przejawy indywidualizacji życia jednostek sprawiają, że współczesny świat
staje się bardzo nieprzyjazny ludziom.
Oczywiście, nie można się poddawać i zgadzać z obecnymi warunkami
życia. Skupić należy się na wprowadzeniu korzystnych warunków do rozwoju
czynników chroniących dzieci i młodzież, przed przejawami brutalizacji życia.
Bardzo ważne, w odniesieniu do wychowania i rozwoju młodych jednostek, jest
stworzenie w państwie odpowiednich warunków sprzyjających budowaniu silnych więzi rodzinnych. Jeśli uda się wzmocnić naturalne więzi z rodziną i własną
ojczyzną, to z pewnością proces wychowawczy będzie podążał we właściwym
kierunku. Warunki, w których jednostki szanują obowiązujące normy, posiadają
własny system wartości i identyfikują się z krajem oraz jego kulturą, będą alternatywną formą pozwalającą na skuteczne przeciwdziałanie przemocy i agresji.
Jakże aktualny jest tekst Marii Ossowskiej, która napisała: „Potrzebni nam
są ludzie o mocnym kręgosłupie, który nie chwieje się wraz z każdą zmianą wiatru. Decyduje o nim posiadanie hierarchii wartości, do której jest się przywiązanym i z której nie zamierza się rezygnować. Uparta obrona tych wartości stanowi
o postawie, którą nazywamy godnością. Potrzebni nam są ludzie, którzy spieszą
innym z pomocą i nie odwracają się od przyjaciół, gdy im się nie powiedzie.
Walczą gdy zachodzi po temu potrzeba, przestrzegając reguł gry, nie rzucają się
we trzech na jednego i nie kopią pokonanych. Potrzebni są nam ludzie uczciwi
wobec siebie i wobec innych, ludzie, którym się ufa. Brak zaufania bowiem w
obcowaniu z ludźmi czyni społeczeństwo chorym”19.
W sposób zamierzony przytoczyłam dość obszerny fragment, doskonałego
według mnie tekstu, ponieważ jego przesłanie jest bardzo ważne. Posiadanie
19

M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Wrocław 1994, s.7.
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godności, uczciwość, niesienie pomocy, wspólne działanie i odpowiedzialność to
zespół wspaniałych wartości, które stanowią solidny fundament prawego państwa i zdrowego społeczeństwa. Najwyższy czas zadbać o mocne moralnie kręgosłupy dzieci i młodzieży, które będą budowane na wzór funkcjonujących społecznie norm moralnych reprezentowanych przez odpowiedzialnych dorosłych.
Streszczenie
Dramatycznie obniżająca się granica wieku osób, które są sprawcami aktów agresji i przemocy, jest bardzo niepokojąca. Istotny również jest fakt, że są
nimi dzieci i młodzież nie tylko ze środowisk trudnych lub zdemoralizowanych,
ale z domów prawidłowo funkcjonujących tzw. dobrych domów. Przejawy brutalności można zaobserwować na co dzień w wiadomościach. Przemoc w świecie
polityki i życiu społecznym, wszechobecna agresja oraz brutalne zachowania,
wydawać by się mogło cywilizowanych ludzi, budzą niepokój i przerażenie. Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kiedy jadę autobusem, jestem
na uczelni, idę po zakupy czy spaceruję, to wszędzie słyszę przekleństwa? Dlaczego małe dzieci w szkole tak wrzeszczą i przeklinają? Co się dzieje z tym
światem? Czemu agresja to „chleb powszedni?” Jak zrozumieć brutalne zachowania? Czy można z tym coś zrobić? Wielość pytań, które niejednokrotnie się
nasuwają sprawia, że warto zastanowić się i przeanalizować niepokojące zjawisko. Tym bardziej, że ogromny wpływ na wspomniane wcześniej niewłaściwe
zachowania, zwłaszcza dzieci i młodzieży, ma brutalizacja życia społecznego.
Abstract
Brutalization of the social life and it’s influence on children and youth behavior
Dramatically decreasing age limit of those, who are perpetrators of acts of
aggression and violence, is really disturbing. What is important, these are not
only children and youth from deprived homes or demoralized, but from properly
functioning homes as well. Manifestations of brutality can be seen in the news
every day. Violence in the world of politics and social life, ubiquitous aggression
and violent behavior of, it might seem civilized people, bring out anxiety and
consternation. I wonder, why is it happening? Why when I am on a bus, at the
university, going shopping, going for a walk, everywhere I hear swear words?
Why do small children scream and swear so much at school? What is going on
with this world? Why aggression is a “daily bread”? How should we understand
violent behaviors? Is it possible to do something about it? Multiplicity of questions, which repeatedly arise, makes it worth considering and analyzing this disturbing occurrence. Especially, because brutalization of social life has enormous
influence on the previously mentioned improper behavior, particularly children
and youth.
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Aldona Szałajko-Dydek (UPJPII)
Teoria gender – plan seksualizacji i przebudowy społeczeństwa
1. Feministyczne teorie płci – podstawą genderyzmu
Teorie feministyczne utrzymują, że pojęcie płci, którym się posługujemy,
stanowi kulturową interpretację płci biologicznej, bądź jest właśnie kulturowo
konstruowana na podstawie płci biologicznej1. Zdaniem Judith Butler, czołowej
teoretyczki genderyzmu2, powtarzanie heteroseksualnych relacji w związkach
homoseksualnych jest dowodem na to, że relacje te są konstruowane3. Kobiety
definiowane są w kategoriach swej płci biologicznej, a mężczyźni uwzniośleni
jako transtendujące swą cielesność uniwersalne osoby4. Kobiety nie da się przedstawić językiem5, nie da się jej zdefiniować i opisać, ponieważ język jest stworzony na potrzeby społeczeństwa patriarchalnego6. Mężczyźni nie są w stanie
opisać kobiety, ponieważ wciąż występują jako sędzia oraz strona w sprawie7.
1

Por. J. BUTLER, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008, s. 19.
Na temat pojawienia się pojęcia gender powstało już wiele publikacji, warto odwołać się chociażby do: Por. M. A. PEETERS, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzia rozeznania, Warszawa 2013; I. IWASIÓW, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa 2004; M.E. SPIRO, Gender and Culture:
kibbutz women revisited, New York 1980.
3
Por. J. BUTLER, Uwikłani w płeć…, s. 20. Okazuje się, że „współczesne feministki i
genderyści posunęli się dużo dalej niż mógł przewidzieć i oczekiwać Engels”: Por. L.
SOSNOWSKI, Fryderyk Engels – bezdzietny ojciec genderystów, [w:] J. Lenard (red.),
Dyktatura gender, Kraków 2014, s. 148.
4
Por. F. PINE, Góralskie wesele. Pokrewieństwo, płeć kulturowa i praca na terenach wiejskich socjalistycznej i postsocjalistycznej Polski, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 78: „Na bardzo wiele sposobów
prace Roberta W. Connella (1987), Harriet Whitehead (1981), Judith Butler (1990) i innych
dowiodły, że płeć kulturowa może być ujmowana jako wykonywanie (performannce)”; Por. V.
A. GODDARD, „Dziewica i państwo”. Płeć i polityka w Argentynie, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 121.
5
Por. S. A. BRENNER, Dlaczego kobiety rządzą w domu: nowe spojrzenie na jawajskie ideologie płci kulturowej i samokontroli, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.)
Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 277.
6
Por. P. WERNER, Upolitycznione macierzyństwo i feminizacja obywatelstwa: ruchy
kobiece i transformacja sfery publicznej, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 118.
7
Por. S. J. YANAGISAKO, J. F. COLIER, O ujednoliconą analizę płci kulturowej i pokrewieństwa, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 32: „Ze względu na społecznie dominującą pozycję mężczyzn wobec kobiet istnieje
silna pokusa, by traktować system kulturowy, którym jest społeczeństwo, jako wytwór męskich
wartości i przekonań oraz przyjmować, że jest on wspólny dla przeważającej większości męż2
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Simon de Beauvoir, na której Butler opiera swoje teorie, uważa, że „nie
rodzimy się kobietami, tylko się nimi stajemy”, oczywiście pod naciskiem patriarchalnej kultury. Jeśli de Beauvoire ma rację i nie rodzimy się kobietami tylko
się nimi w pewnym momencie swojego życia stajemy, to w takim razie kobieta
jest pojęciem niesprecyzowanym, skoro się w jakimś momencie zaczyna, to może też się kończy, płeć taka jest rzeczywiście konstruowana i otwarta znaczeniowo8. Feministka ta jak i inne z kręgu francuskiej filozofii są zdania, że teoria płci
sama by się rozpadła gdyby wcześniej doprowadzić do upadku kultury heteroseksualnej9. Obecnie kultura ta zakłada ich zdaniem, że zrozumiała kulturowo
jest tylko ta płeć, która utrzymuje stabilne i ciągłe relacje pomiędzy: kulturową
płcią, biologiczną płcią, praktyką seksualną i pragnieniem seksualnym10.
Pani Judith Butler nazywa swoją pracę naukową, chociaż cieszy ją fakt, że
czytana jest raczej w środowiskach pozanaukowych11. Krytykuje krytykę swojej
książki jakoby miała być napisana zbyt wyszukanym i skomplikowanym językiem12. Ludzi, którzy w ten sposób odważyli się ją skrytykować nazywa konsumpcjonistami o niskim poziomie, do którego nie zamierza się zniżać.
2. Gender w praktyce - seksualizacja młodzieży przez państwo
Od teorii filozoficznych tylko się zaczyna, podstawę do zastosowania teorii w praktyce daje usankcjonowanie jej w prawie13. W Niemczech Trybunał
czyzn, jeśli nie dla wszystkich. Założenie to zawarte jest implicite w koncepcji „męskiego systemu
prestiżu”, wprowadzonej przez Ortner i Whitehead (…)”. Doskonale widać to na przykładzie
męskiej kultury Meksyku: Por. A. PRIEUR, Dominacja i pożądanie. Homoseksualność i konstrukcja męskości w Meksyku, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, Warszawa 2007, s. 137-157; lub na przykładzie innych kultur: H. WHITEHEAD,
Łuk i nosidełko. Nowe spojrzenie na zinstytucjonalizowany homoseksualizm wśród Indian Ameryki
Północnej, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2,
Warszawa 2007, s. 195-238.
8
Por. J. BUTLER, Uwikłani w płeć…, Warszawa 2008, s. 93.
9
Por. M. LLEWELYN-DAVIES, Kobiety, wojownicy i patriarchowie, [w:] R. E. Hryciuk, A.
Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 192; S. L.
BARTKY, Foucault, kobiecość i unowocześnienie władzy patriarchalnej, [w:] R. E. Hryciuk, A.
Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, Warszawa 2007, s. 50-75: autorzy
ci podają jednak przykłady, gdzie teorie płci konstruowanej nie da się udowodnić, a społeczeństwo
jest budowane na zupełnie innych podziałach.
10
Por. J. BUTLER, Uwikłani w płeć…, s. 71; E. MARTIN, Jajko i plemnik. Naukowy
romans, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna,
tom 2, Warszawa 2007, s. 39.
11
Por. J. BUTLER, Uwikłani w płeć…, s. 13.
12
Por. C. S. Vance, Konstruktywizm społeczny. Kłopoty z historią seksualności, [w:]
R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, Warszawa 2007, s. 17.
13
Ciekawe ujęcie stosowania manipulacji prawnej i kulturowej w państwie podaje na
przykładzie Japonii: Por. A. ALLISON, Japońskie matki i obentō: pudełko z drugim śnia-
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Konstytucyjny 21 grudnia 1977 roku potwierdził, że edukacja seksualna jest
zgodna z prawem państwa14. Uczyniły to również rządy wielu innych państw
przy ogólnym poparciu Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych15. Polityczny chwyt polegał na tym, że wykorzystano ciągłe alarmy o szerzącym się AIDS jako pretekstu do uczynienia młodzież ekspertami od seksu 16.
Ciekawe, że od wprowadzenia przymusowej edukacji seksualnej w szkołach na
różnych poziomach sytuacja z zakażalnością nie tylko AIDS, ale również innych
chorób przenoszonych drogą płciową, nie poprawiła się, ale w grupie społecznej
nieheteroseksualnej wręcz się pogorszyła. Faktem jest jednak, że jedna ustawa
otworzyła drzwi do niszczenia seksualności już od najmłodszych lat.
Od kiedy w latach 70. ubiegłego wieku wprowadzono do edukacji pedagogikę seksualna przebyto długą drogę, aż do można powiedzieć demoralizacji
seksualności17. Według dzisiejszych standardów wychowanie seksualne wprowadza się w życie w momencie urodzenia się dziecka. Wraz z reforma edukacji
seksualnej na zachodzie wprowadzono możliwości takiego kształcenia nawet w
przedszkolach. Zachęca się przedszkolaki do swobody, zapewniając im w ten
sposób „rozwój seksualny”. Zgodnie z ta strategią już od wczesnych lat dzieci
zachęcane są do masturbacji, a rodzice do realizowania ich rzekomych potrzeb
seksualnych18. Przedszkolaki mają do swojej dyspozycji przytulne kąciki do zabaw seksualnych, do których mają być wprowadzane i zachęcane do różnego
rodzaju praktyk. Dostępne są dla dzieci obrazkowe książki, w których przedstawia się wszelkie formy seksualności pokazywane jako tożsame z rodziną złożoną
z kobiety i mężczyzny19. Homoseksualna rodzina ukazywana jest jako równowartościowa z heteroseksualną, a nawet aprobowana. Przy całej indoktrynacji
używa się bardzo agresywnych metod oddziaływanie na psychikę dziecka. Aprobuje się niszczenie poczucia wstydu i tłumienie głosu sumienia. Wszystko pod
hasłem „odpowiedzialnego korzystania ze swojej seksualności”. W pedagogice
seksualnej ma obowiązywać tylko jedna norma „możesz robić wszystko na co

daniem jako ideologiczny aparat państwa, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 146-170; oraz na przykładzie muzułmańskich kobiet: Por. H. HOODOFAR, Zasłona w ich umysłach i na naszych
głowach: muzułmanki i praktyki zasłaniania, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.)
Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 227-257.
14
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna, Kraków 2012, s. 289.
15
Por. T. CHIVENS, Płeć a interwencja. Nadzór policyjny nad przemocą domową w
Stanach Zjednoczonych i w Polsce, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender.
Perspektywa antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 185.
16
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 286.
17
Por. tamże, s. 292.
18
Por. G. KUBY, Dzieci jako eksperyment seksualny. Obowiązkowa edukacja seksualna w szkołach pewną droga do zniszczenia rodziny i chrześcijaństwa, [w:] J. Lenard
(red.), Dyktatura gender, Kraków 2014, s. 30.
19
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 286.
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pozwala twój partner”. Jednak wzrost wykorzystywania seksualnego dzieci w
ostatnich latach pokazuje, że taka norma jest niemożliwa do spełnienia w społeczeństwie o tak dużym stopniu seksualizacji20.
3. Instytucje zajmujące się pedagogika seksualną
W bardzo krótkim czasie od powstania teorii gender powstały również instytucje, których celem i zadaniem jest rozpowszechnianie nowych postaw w
społeczeństwie. Spośród wielu instytucji, które na całym świecie zajmują się
pedagogiką seksualną na uwagę dłuższa zasługuje organizacja Pro Familia. Została ona założona na początku lat 50. XX wieku przez Hansa Harmsena w
Niemczech i Margaret Sanger w USA. Obydwoje byli pionierami ruchów aborcyjnych i eugenicznych w połowie ubiegłego stulecia. Promowali tak zwana
„czystość rasy”, chcieli oczyścić naród z niedoskonałości genetycznych za pomocą eliminowania słabych, niedoskonałych jednostek21. Nazwa Pro Familia,
czyli dla rodziny, ma sugerować „podwyższenie jakości” w narodzie. Na terenie
Niemiec Pro Familia prowadzi obecnie około 200 poradni, jak również zajmuje
się siecią licznych stron internetowych i udziela porady on-line22. Pro Familia
promuje i rozpowszechnia aborcję, a nawet udziela pomocy w dostępie do klinik
aborcyjnych na całym świecie23. Środki utrzymania organizacja ta czerpie od
państwa24. Jest również sponsorowana przez inne organizacje i fundacje działające na terenie Unii Europejskiej25. Według statutu Pro Familia jest organizacją
użyteczności publicznej, co oznacza, że cele typu zabijanie dzieci nienarodzonych są propagowane dla dobra ogółu26.
Druga instytucja, którą warto pokazać jest Międzynarodowa Federacja
Planowanego Rodzicielstwa (IPPF). Z raportu z 2010 roku wynika, że IPPF
szczyci się wyjątkowymi osiągnięciami. Piszą bowiem, że tylko w tym jednym
roku udało im się zapobiec 22 mionów ciąż, mogą pochwalić się wynikiem 38
milionów sztucznie wywołanych niepłodności u par oraz „mają na swoim koncie” 621 milionów rozdanych prezerwatyw. Takie liczby nie dziwią zwłaszcza,
że Federacja ta działa w 179 krajach na świecie i wszędzie skrupulatnie dba o
swoje inicjatywy27. W tym samym raporcie można przeczytać pochwałę na cześć
Unii Europejskiej, która według autorów jest największym „sponsorem rozwoju
międzynarodowego i dziejową awangardą praw seksualnych”28. IPPF koncentru20

Por. tamże, s. 286.
Por. tamże, s. 299.
22
Por. tamże, s. 298.
23
Według danych, którymi reklamują się na swoich stronach, tylko w sześciu centrach Pro Familia przeprowadza się 77% aborcji w całych Niemczech.
24
W roku 2011 otrzymała 784 tysiące euro dotacji.
25
Por. G. KUBY, Dzieci jako eksperyment seksualny…, s. 28-51.
26
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 299.
27
Por. tamże, s. 300.
28
Por. tamże, s 300.
21
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je swoją działalność na młodzieży i jest to jej docelowa grupa. Organizacja ta
szczyci się ułatwianiem ludziom młodym dostępu do aborcji i szkodliwej antykoncepcji, która ich zdaniem miałby zapewnić im zdrowy rozwój seksualny.
3. Zajęcia w szkołach
Na zajęciach z wychowania seksualnego w szkołach wykorzystywany jest
program nauczania przekazany dyrektorom i nauczycielom podczas licznych
szkoleń i aprobowany przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO)29. Przewodniki do edukacji seksualnej mają na celu ukierunkować odpowiednio nauczycieli
wszystkich przedmiotów, również tych aseksualnych do prowadzenia zajęć z
edukacji seksualnej30. W przewodnikach zachęca się do promowania homoseksualnego stylu życia31. Oficjalnie zakazuje się ukazywania heteroseksualizmu jako
rzeczy oczywistej, a homoseksualizmu jako marginalną sferę życia 32. Dba się o
każdy szczegół, dyrekcja ma obowiązek zadbać nawet o możliwość sięgnięcia po
treści seksualne w bibliotekach i czytelniach. Tematy homoseksualne i innych
orientacji seksualnych mają być nie tylko tematem rozmów i przedmiotem rozważań, lecz również powinny stać się myślą przewodnią prac pisemnych i referatów, jak również powinny znaleźć się wśród zalecanych obowiązkowych lektur33.
Na każdych zajęciach jeśli to tylko możliwe w ciekawy sposób powinna
być przedstawiana tematyka seksualna. Nauczyciele przedmiotów, które nie mówią na temat seksu otrzymują specjalne instrukcje. Na matematyce proponuje się
układanie zadań tekstowych uwzględniający tematykę seksualna, a na łacinie
przerabia się wiersze Katullusa, który obscenicznie wyraża się o czynnościach
seksualnych34.
Młodzież na specjalnych lekcjach ma uczyć się akceptowania wszystkich
form seksualności i przełamywać wszelkie bariery. Każdy z nich pod koniec
kursu ma być znawcą w dziedzinie seksualności i antykoncepcji. Jaskrawym
przykładem pracy z młodymi ludźmi jest odgrywanie scenek edukacyjnych w
29

Por. J. OKELY, Uprzywilejowane, wyćwiczone i ułożone. Szkoły z internatem dla
dziewcząt, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, Warszawa 2007, s. 777-78: autor przeprowadza krytykę do niedawna funkcjonującego programu, zwłaszcza dla dziewcząt.
30
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 317.
31
Por. G. KUBY, Dzieci jako eksperyment seksualny…, s. 30.
32
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 317.
33
Por. M. RIVKIN-FISH, Edukacja seksualna w Rosji. Definiowanie przyjemności i
niebezpieczeństwa w nowo powstałym społeczeństwie demokratycznym, [w:] R. E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, Warszawa
2007, s. 108-134: Sytuacja ta nie dotyczy tylko i wyłącznie Europy Zachodniej, ale jest
również obecna na wschodzie Europy, z tą jednak różnicą, że na zachodzie zaprzestano
już walki z aborcją, natomiast we wschodniej części Europy, wciąż toczą się dyskusje na
ten temat.
34
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 317.
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klasach. Pokazać można w tym miejscu przykładowe zadanie dla chłopca: „Siedzisz przy barze w lokalu dla gejów. Właściwie przydałby ci się dziś w łóżku
ładny facet. Do lokalu wchodzi jakiś nowy, który wydaje ci się całkiem pociągający. Jak wykorzystasz swoją szansę?35.
4. Ograniczona rola rodziców
Pedagogika seksualna jest krzywdząca nie tylko dla samych dzieci, ale
również dla rodziców36. Szkodząc podstawowej jednostce społecznej jaką jest
rodzina, szkodzi również państwu. Obowiązek wychowywania dzieci przez rodziców został nadany przez wszystkie podstawowe dokumenty, a w tym również
przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka37. Tymczasem wprowadzając
przymusowe wychowanie seksualne do programu nauczania już od najniższych
szczebli edukacji, próbuje się te prawa ograniczyć. Rodzice nie są w stanie zapobiec wprowadzaniu treści nauczania, z którymi do tej pory się nie zgadzali 38.
Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i wartościami, które wyznają39. Państwo natomiast ma działać dla rodziny
tylko na zasadzie pomocniczości. Zasada ta mówi wyraźnie, że zadaniem państwa jest pomaganie tylko w tych zadaniach, w których rodzina niedomaga, albo,
które nie mogą być spełnione40. W chwili wprowadzenia pedagogiki seksualnej
do szkół rodzice zdawali sobie sprawę, że są poddawani presji medialnej i społecznej41. Ograniczone prawa odbierały im możliwość prawidłowego kształtowania moralności swoich dzieci42. Dużą rolę odegrało czasopismo młodzieżowe
„Brawo”. Treści w nim zawierane w sposób obsceniczny przekazują niemoralne
treści bardzo młodym ludziom.
5. Protesty
Fala protestów wybuchał gdy wyszły na jaw afery pedofilskie w Kościele.
Chociaż nadużycia te stanowiły i nadal stanowią tylko dziesiąta część wszystkich

35

Tamże, s. 318.
Por. tamże, s. 287.
37
Por. tamże, s. 287.
38
Por. L. KOPCIEWICZ, Gender i wczesna edukacja – obszar poszukiwań szkoły wolnej od
dyskryminacji, [w:] A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, A. Soroka-Fedorczuk (red.), Edukacja
małego dziecka – refleksje, problemy, doświadczenia, Zielona Góra 2009, s. 105-118.
39
Por. G. KUBY, Dzieci jako eksperyment seksualny…, s. 30.
40
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 287.
41
Por. tamże, s. 292.
42
Por. D. OKO, To jest walka o dusze narodu, [w:] J. Lenard (red.), Dyktatura gender, Kraków 2014, s. 91. Ksiądz Profesor Oko Dariusz nie nazywa genderyzmu filozofią,
lecz ideologią. Uzasadnia to mówiąc, że filozofia jest poszukiwaniem prawdy dla samej
prawdy, a ideologia to teoria, wykorzystywana do manipulowania dla osiągnięcia swoich
celów; por. tamże, s. 79.
36
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tego rodzaju zachowań, to zjawisko to wciąż postrzegane jest jednostronnie z
naciskiem na Kościół43.
Gdy tymczasem nie ma nadużyć tylko dorosłych wobec dzieci, ale również młodzieży wobec dzieci oraz dzieci wobec samych dzieci. Badania pokazują, że w ostatnich latach doszło do niemal podwojenia aktów przemocy seksualnej wśród dzieci44. Dzieci mają coraz większy dostęp do produktów seksualnych45. Wszędzie właściwie mogą zobaczyć lub nawet nabyć pornografię, albo
wręcz filmy pornograficzne. Ogromną rolę odgrywają elektroniczne środki komunikowania. Powszechne stało się wywieranie wpływu przez Internet i telefon
komórkowy. Zjawiska te doczekały się nawet swoich nazw jest to cyberbombbing i mobing elektroniczny. Wzrosła też liczba samobójstw i prób samobójczych wśród młodzieży, gdzie głównym motywem jest sfera seksualna46.
Ale czy protesty w wielu krajach, takich ja Szwajcaria, gdzie rodzice
sprzeciwili się sex-boxom w przedszkolach, są powszechne. Okazuje się, że
świadomość wprowadzanej nowej kultury seksu i reagowanie na niąnnie jest
proporcjonalna do skali zjawiska47.
6. Wychowywanie katolickie
Według powszechnie cytowanej w tej dziedzinie autorki Gabriele Kuby
sprawy zaszły na tyle daleko, że nawet w szkołach katolickich i różnego rodzaju
organizacjach młodzieżowych prawie nie ma już wychowywania do czystości i
panowania nad sobą48. Pojęcia takie jak czystość, która jest podstawowym ele-

43

O tym fakcie w polskich mediach nieustannie przypomina cytowany już ks. Profesor Dariusz Oko z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
44
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 287.
45
Por. J. B. BĄCZEK, Gender i queer w pracy pedagoga szkolnego, [w:] T. Lewowicki, E.
Ogrodziej-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości. Studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego, Toruń 2008, s. 222.
46
Por. A. MARGASIŃSKI, Dorosłe dzieci wychowywane przez homoseksualnych rodziców. Komentarz i refleksja na marginesie raportu Marka Regnerusa, „Fides et Rario”
4 (2013), nr 4 (16), s. 137: wyniki uzyskana przez prof. Marka Regnerusa okazały się
zaprzeczać wynikom dotyczącym homoseksualnego rodzicielstwa wyrażanym przez
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Nowe badania pokazały, że istnieją niemałe różnice pomiędzy dziećmi wychowywanymi w rodzinach nienaruszonych biologicznie, a dziećmi wychowywanymi przez pary homoseksualne. Twierdzenia jakoby nie było
różnic są tylko poprawnie politycznie a nie prawdziwe. Opcja APA budzi od wielu lat
spory wśród psychologów i psychiatrów. Niestety aktywność naukowa tej organizacji
zaduszona jest przez poprawność polityczną. Z badaniami prof. M. Regnerusa można
zapoznać się w: M. REGNERUS, Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców
żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych,
„Fides et Rario” 4 (2013), nr 4 (16), s. 91-136.
47
Por. D. OKO, To jest walka o dusze narodu…, s. 91.
48
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 288.
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mentem wierności prawie nie ma w instytucjach finansowanych przez Kościół.
Autorka z żalem komentuje:
„Stoimy przed faktem, że bardzo zawodzi nie tylko państwo, ale i Kościół.
Nie dotyczy to Urzędu Nauczycielskiego Kościoła katolickiego – dysponuje on
przecież wciąż aktualnym skarbem teologii ciała Jana Pawła II oraz mnóstwem
wspaniałych wskazówek, ale dotyczy zdecydowanej większości osób i organów
odpowiedzialnych za wprowadzenie wskazań Magisterium w życie wiernych”49.
Punktem wyjścia dla wychowywania katolickiego jest chrześcijańska wizja człowieka, zapisana w Piśmie świętym i powtarzana w wielu dokumentach
Stolicy Apostolskiej50. W dokumencie Papieskiej Rady ds. Rodzin pt. Ludzka
płciowość: prawda i znaczenie. Autorzy dokumentu wskazują na konkretne cele
czystości i warunki jej osiągnięcia:
„Życie ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie
ofiarować (LP12). Nikt nie może dać tego, czego nie posiada: jeśli osoba nie
panuje całkowicie nad sobą, to wypracowaniu cnót, a szczególnie czystości –
brakuje owego samoopanowania, które czynią ją zdolną do oddania siebie. Czystość jest duchową energią, która uwalnia miłość z egoizmu i agresywności. W
tej samej mierze, w której w człowieku osłabia się czystość, jego miłość staje się
coraz bardziej egoistyczna, tzn. rośnie pragnienie zaspokajania przyjemności
kosztem daru z siebie (LP16). Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad
sobą, które jest pedagogiką ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo
człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy (LP 18)”51.
Papieska Rada ds. Rodzin w cytowanym wyżej dokumencie z naciskiem
powtarza, że prawo do wychowywania dzieci mają rodzice. Państwo może
wspierać, pomagać i wchodzić wewnątrz rodziny tylko w zgodzie z zasadą pomocniczości52. Oznacza to, że może interweniować tylko tam i tylko wtedy gdy
rodzina nie domaga, nie radzi sobie w jakimś aspekcie. Kościół sprzeciwia się
przymusowi posyłania dzieci na lekcje, na których treści seksualne nie są podawane zgodnie z dotychczas przyjętym kanonem i naruszają wartości wyznawane
przez tak wiele nie tylko chrześcijańskich rodzin53. Dokument mówi wyraźnie:
„To pierwszorzędne zadnie rodziny, które przypomnieliśmy, daje rodzicom prawo do tego, by ich dzieci nie były zobowiązane do uczestniczenia w
lekcjach, które nie są zgodne z ich przekonaniami religijnymi i moralnymi. Zadaniem bowiem szkoły jest niezastępowanie rodziny, lecz raczej wspieranie ro49

Tamże, s. 288.
Por. tamże, s. 362.
51
Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Watykan 8 grudnia 1995, [Polska wersja cytatów pochodzi ze strony internetowej: http://torun.vassula.pl/stara/strona.php?id=116].
52
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 364.
53
Głosy sprzeciwów wyrażają różne wyznania chrześcijańskie, ale również wielu
muzułmanów i innych z których moralnością treści pedagogiki seksualnej nie są zgodne.
50
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dziców i dopełnienie ich pracy, by przekazać dzieciom i dorastającej młodzieży
pojmowanie płciowości jako wartości i zadania całej osoby ludzkiej – tak mężczyzny, jak i kobiety – stworzonych na obraz Boga (LP 64).
Wychowywanie do czystości jest nieodłącznie związane z obowiązkiem
uprawiania wszystkich innych cnót, w szczególności zaś miłości chrześcijańskiej,
charakteryzującej się szacunkiem, altruizmem i postawa służby, która ostatecznie
nazywa się miłością Caritas. Płciowość jest dobrem o wielkim znaczeniu. Należy
koniecznie tego dobra strzec, zgodnie z rozumem oświeconym wiarą: O ile większe jest jakieś dobro, tym bardziej należy traktować je w sposób zgodny z wymaganiami rozumu. Wynika z tego, żeby wychować do czystości: konieczne jest
wyakcentowanie potrzeby panowania nad sobą, co wyrażają takie cnoty, jak
wstydliwość, wstrzemięźliwość, szacunek wobec samego siebie i innych, jak i
sama otwartość na innych (LP55)”54.
W następnych etapach dokument szczegółowo określa w jaki sposób powinno przekazywać się dzieciom i młodzieży informacje o seksualności. Zgodnie
z teologia płciowości świętego Jana Pawła II pierwsze lata dziecięce nazywa
„wiekiem niewinności”, które w żadnym razie nie powinny być zakłócane przez
zbędne informacje seksualne. Autorzy dokumentu zachęcają by wycofywać dzieci ze środowisk gdzie prawo do „wieku niewinności” jest łamane55. Zaleca się
rodzicom by uważnie śledzili programy nauczania seksualności w przedszkolach
i szkołach, zrzeszali się w stowarzyszenia z innymi rodzinami i w razie potrzeby
podejmowali odważne inicjatywy na rzecz ochrony swoich dzieci. Kościół katolicki stawia otwarty sprzeciw wobec ideologii gender, został nawet ogłoszony w
mediach jako instytucja opresji i przeszkoda w „globalnym postępie ludzkości”56.
7. Atak na podstawowe wolności
Pod hasłem wolności nieograniczonej podawane jest dla wszystkich zniewolenie własnym pożądaniem. Oprócz tożsamości seksualnej zagrożone są :
• wolność wyrażania opinii
• wolność słowa
• wolność zgromadzeń
• wolność wyboru leczenia
• wolność nauki
• wolność wyznawania
• wolność sumienia
• wolność wyboru zawodu
54

Por. PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Watykan 8 grudnia 1995, [Polska wersja cytatów pochodzi ze strony internetowej: http://torun.vassula.pl/stara/strona.php?id=116].
55
Por. G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 367.
56
Por. H. HOSER, Ideologia gender a prawda o człowieku, [w:] J. Lenard (red.), Dyktatura gender, Kraków 2014, s. 26.

1109

• wolność wychowywania
• niezawisłość wymiaru sprawiedliwości
W celu ograniczenia wolności, stwarza się dzisiaj absurdalne ustawy
ograniczające swobodę reagowania. Do kontrowersyjnych podstaw prawnych
zalicza się: ustawy antydyskryminacyjne, zakaz „homofobii”, ustawy o równości
i równym traktowaniu i wiele innych, które są w zależności od kraju modyfikowane57. Nie da się również ukryć, że osoby które nie chcą się podporządkować są
nie tylko wykluczane, ale również prześladowane58.
7. Równia pochyła
„To, co jeszcze wczoraj było przestępstwem, dziś jest dozwolone, a co
dziś jest przestępstwem, jutro znajdzie się w przepisach prawnych”59.
W 1994 roku David Rockeffeler powiedział, że świat stoi na skraju globalnego przewrotu. Potrzeba tylko kryzysu na wielką skalę, a narody zaaprobują
nowy porządek świata. Społeczeństwo pozbawione tożsamości, korzeni, podzielone w absurdalnej walce pozwoli sobą manipulować przez globalnego boga 60.
Gromadzimy bagaż z którym posuwamy się ku przepaści. Z pośród wielu kryzysów, zapowiadanych już kilkanaście lat temu, niektóre już się zaczęły. Pewny
jest kryzys moralny i demograficzny. W ciągu obecnego stulecia, od roku 1950
do 2050 w większości krajów zmieni się mediana wieku, z 36 do 50 lat. Będzie
to jedyny taki proces w historii, kiedy ponad połowa ludzkości będzie miała 50 i
więcej lat. Zabraknie wówczas dzieci, które dziś bez skrupułów są zabijane, rąk
do pracy i środków do życia dla osób starszych61. Znaczące jest również to, że na
południe od Morza Śródziemnego przewagą będą ludzie młodzi, którzy nie będą
widzieli jakichkolwiek perspektyw w swoich słabo rozwiniętych krajach. Każdy
zna ten schemat na przyszłość, ale politycy nie zajmują się jakimkolwiek projektem zmiany sytuacji. Kluczem do przyszłości jest postawienie wszystkiego na
rodzinę62. Nie jest dzisiaj pewne jak potoczy się historia ludzkości, ale chrześcijanie mają pewność, że historia ich życia skończy się dobrze 63.

57

Por. A. STĘPKOWSKI, Od idei równości płci do inżynierii społecznej, [w:] J. Lenard
(red.), Dyktatura gender, Kraków 2014, s. 117.
58
Por. K. FEUSETTE, Oswajanie nicości. Brednie genderowej propagandy, [w:] J.
Lenard (red.), Dyktatura gender, Kraków 2014, s. 59.
59
G. KUBY, Globalna rewolucja seksualna…, s. 26.
60
Por. tamże, s. 407.
61
Por. D. OKO, To jest walka o dusze narodu…, s. 93.
62
Por. J. F. COLLIE, M. Z. ROSALDO, S. YANAGISAKO, Czy rodzina istnieje? Nowe
ujęcie antropologiczne, [w:] R. E . Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa
antropologiczna, tom 1, Warszawa 2007, s. 74.
63
Por. BENEDYKT XVI, Kto broni Boga, ten broni człowieka, [w:] J. Lenard (red.),
Dyktatura gender, Kraków 2014, s. 74.
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Dziś uważa się, że gender to projekt naukowy, podczas gdy chodzi o kulturową przemianę społeczeństwa64. Traktując płeć kontekstualnie, odrywając ją
od płci biologicznej niszczy się godność człowieka i uderza w jego tożsamość, a
co za tym idzie depcze się wartości i więzi społeczne, zwłaszcza rodzinne 65. Nie
ulega wątpliwości, że podstawowym celem teorii gender jest postawienie ludzi
przeciwko sobie i zniszczenie rodziny. Ta najstarsza struktura życia i miłości jest
dzisiaj w wielkim niebezpieczeństwie66.
Streszczenie
W artykule zamierzam nakreślić wprowadzany nieustannie w życie plan
seksualizacji dzieci i młodzieży. Następnie chciała bym również pokazać o jaki
wymiar przebudowy społeczeństwa starają się genderyści. W swojej pracy zamierzam oprzeć się na licznych źródłach dla teorii gender oraz istniejących publikacjach w języku polskim i angielskim. Zamierzam również ukazać zgubne
skutki dla moralności dzieci i młodzieży, które powodują treści pedagogiki seksualnej. Na koniec w artykule zostaną omówione dokumenty Kościoła katolickiego o zagrożeniu dla współczesnej rodziny.
Summary
In article I outline introduced to life plan pedagogic of sex child and
young people. I would like also about that dimension of rebuilding of society
want to introduce philosophy gender. In my work I use sources philosophy gender and numerous publications in Polish and English. Work shows harmful results
for morality of child and young people, by pedagogic of sex cause. Finally, I
discuss documents of catholic churches, concerning current threat for family.
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Aleksandra Piskorowska (KUL)
Samotne macierzyństwo – problemy rodziny niepełnej
Wstęp
W dobie intensywnych przemian podstawowa komórka społeczna jaką jest rodzina podlega różnorakim przeobrażeniom. Zmieniają się preferowane oraz realizowane modele życia rodzinnego, przekształceniom ulegają relacje wewnątrzrodzinne, czy
wreszcie samo rozumienie rodziny nie jest tak jednoznaczne jak kiedyś. Wynika to
m.in. ze wzrostu liczby rozwodów i urodzeń pozamałżeńskich, a co za tym idzie liczby
rodziców samotnie wychowujących dzieci, głównie samotnych matek, ponieważ opiekę nad dziećmi przyznaje się z reguły matce1.
Mówienie o rodzinach samotnych matek nie jest zadaniem prostym i łatwym ze względu na ogromne zróżnicowanie tej grupy społecznej. Nie można
podejmować problematyki samotnych matek i ich macierzyństwa, bez przybliżenia w kontekście tych pojęć podstawowego terminu, jakim jest rodzina niepełna.
Samotna matka ze swoim dzieckiem tworzy właśnie tego rodzaju rodzinę.
E. Adamczuk za rodzinę niepełną uważa taką grupę społeczną, w której
jeden rodzic wypełnia wszystkie zadania rodzicielskie, mając na celu zarówno
zabezpieczenie materialne, jak i prowadzenie domu, wychowywanie dzieci i
zabiegi o więzi uczuciowe w rodzinie2. Z kolei E. Kozdrowicz przyjmuje określenie rodziny niepełnej jako struktury, w której matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko, bez lub przy ograniczonym udziale współmałżonka (partnera)
na skutek jego stałej lub tymczasowej nieobecności3. Jeżeli chodzi o samotne
matki to stanowią one grupę społeczną do której przynależą kobiety w różnym
wieku, wychowujące zróżnicowaną liczbę dzieci i pozostające w różnych relacjach z ojcem dziecka. Najistotniejszym zaś czynnikiem różnicującym samotne
matki jest przyczyna ich samotności4.
Można zatem wymienić pięć głównych przyczyn samotnego macierzyństwa;
- urodzenie dziecka pozamałżeńskiego
- rozwód
1

Główny Urząd Statystyczny, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym
Polski do 2013 r, http://www.google.pl_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf, s. 9
2
E. Adamczuk, Wychowanie dzieci w rodzinach samotnych matek, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 1988, s. 24.
3
E. Kozdrowicz, Sytuacja dziecka w rodzinie samotnej matki: skrypt dla studentów
pedagogiki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, s. 14.
4
B. Lachowska, Samotne macierzyństwo, [w:] red. D. Kornas – Biela, Oblicza macierzyństwa, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
1999, s. 282.
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- separacja
-śmierć współmałżonka
- czasowa nieobecność ojca5.
Przyczyny występowania tych kategorii rodzin niepełnych mogą być różne. W przypadku matki niezamężnej była to prawdopodobnie osobista decyzja
kobiety wynikająca z chęci posiadania dziecka, lub też nieplanowana sytuacja. W
rodzinie separowanej lub rozwiedzionej kobiety brak ojca jest skutkiem konfliktów małżeńskich. Czasowa nieobecność ojca wiąże się na ogół z jego obowiązkami zawodowymi. Niepełność rodziny spowodowana śmiercią współmałżonka
spowodowana jest czynnikiem niezależnym od człowieka 6.
1. Problemy samotnych matek
Wielu autorów, których przedmiotem zainteresowań jest samotne macierzyństwo wskazuje na trudności i niedomagania w zakresie pełnienia przez kobiety macierzyńskiej roli oraz właściwego wychowania dzieci. Problemy z którymi najczęściej borykają się samotne matki to:
Problemy związane z sytuacją ekonomiczną. Wynikają one głównie z tego, że dochód rodziny jest gromadzony tylko przez jednego z rodziców w przeciwieństwie do rodzin pełnych gdzie pracują współmałżonkowie. Interesujące są
badania S. Lachowskiego, przeprowadzone w Lublinie z których wynika, że sytuacja materialna rodzin samotnych ojców jest lepsza od rodzin samotnych matek, ponieważ często mężczyźni lepiej zarabiają na tych samych stanowiskach co
kobiety, bądź też mają większe możliwości w znalezieniu pracy. Podobną sytuację można zaobserwować w odniesieniu do warunków mieszkaniowych i wyposażenia mieszkania, ponieważ większa liczba samotnych ojców w porównaniu z
samotnymi matkami posiada własne mieszkanie7. Trudności materialne wielu
kobiet samotnie wychowujących dzieci wynikają również ze zbyt małych w stosunku do potrzeb dziecka kwot alimentacyjnych, nieregularnym ich otrzymywaniem bądź utratą części lub całości dóbr materialnych w wyniku rozbicia rodziny8. Trudności finansowe samotnych matek mogą wynikać także ze zbyt małych
dochodów z pracy. Wymienione trudności sprawiają, że samotne matki zmuszone są korzystać z pomocy społecznej, a także szukać dodatkowych źródeł zarobku i wsparcia. Ubóstwo doświadczane przez kobiety samotnie wychowujące
5

P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo. Studium pastoralne, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 103.
6
T. Kukołowicz, Czasowo samotne macierzyństwo, [w:] red. D. Kornas – Biela, Oblicza macierzyństwa, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 1999, s. 290.
7
S. Lachowski, Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci, [w:] red T. Kukołowicz, Pomoc rodzinie niepełnej, Sandomierz 1988, s. 39.
8
B. Balcerzak – Paradowska, Matki niezamężne – świadoma decyzja czy lekkomyślność, [w:] red. D. Graniewska, Samotne matki, samotni ojcowie, Instytut Wydawniczy
Związków Zawodowych, Warszawa 1986. s. 44.
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dzieci sytuuje je poza głównym nurtem życia zbiorowego, powodując wycofanie
z różnych obszarów aktywności. Niski poziom wykształcenia, a także brak doświadczenia zawodowego sprawia, że wiele kobiet pracuje na niepełnym etacie,
albo chwyta się niskopłatnych zajęć dorywczych9. Matka, która nigdy nie pracowała musi niejednokrotnie dokształcać się czy pójść na przygotowanie zawodowe, by móc podjąć pracę umożliwiającą utrzymanie domu i dzieci 10. Niestety
wiele samotnych matek napotyka trudności w utrzymaniu się na rynku pracy ze
względu na problem zapewnienia opieki nad dzieckiem, przeciążenie obowiązkami i niską dyspozycyjność.11. Trudna sytuacja finansowa w rodzinach niepełnych związana jest również z na ogół niższą pozycją społeczną tych rodzin, co
wiąże się z uwarunkowaniami kulturowymi naszej cywilizacji. Trudniejszą sytuację materialną mają z reguły matki niezamężne, ponieważ matki te rzadziej posiadają własne mieszkanie, rzadziej też posiadają wykształcenie wyższe. Czasem
zdarza się, że rodziny matek niezamężnych tworzą środowiska patologiczne,
ponieważ one same wywodzą się niejednokrotnie z tych środowisk12.
Kolejnym problemem samotnych matek są trudności związane z samotnym
prowadzeniem gospodarstwa domowego. Tego rodzaju trudności są spowodowane
zwielokrotnieniem obowiązków domowych i pracą zawodową, niejednokrotnie w
zwiększonym wymiarze godzin ze względu na konieczność dodatkowego zarobku.
Samotne matki stoją przed koniecznością godzenia obowiązków domowych (sprzątanie, pranie, gotowanie), itd., z obowiązkami zawodowymi. Jest to szczególnie
trudne dla kobiet ponieważ często zmuszone są przejąć na siebie również obowiązki
domowe typowo męskie. Jeżeli wcześniej nie pracowały, teraz są zmuszone podjąć
pracę zawodową, aby zapewnić dzieciom właściwy byt i odpowiedni status materialny. Nadmiar obowiązków sprawia, że kobiety często nie maja czasu dla siebie, są
zaniedbane i zmęczone. Inny problem to brak czasu na rozwój osobisty. Matka spędzając większość czasu z dzieckiem w domu przywiązuje niewielka wagę do siebie,
nie ma czasu na spotkania towarzyskie z przyjaciółmi, a zakres jej zainteresowań
zostaje zwężony. Niemałym problemem dla samotnych matek są także trudności w
zapewnieniu opieki nad dzieckiem. Zapracowane matki mają niewiele czasu na pełnienie właściwej opieki nad dziećmi, wspólne z nimi zabawy i zajęcia oraz kontrolę i
pomoc w nauce 13.
Inny rodzaj trudności - trudności psychiczne w pełnieniu roli macierzyńskiej przez samotną matkę wynikają z poczucia osamotnienia i braku wsparcia
9

J. Pielkowa, Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1983, s. 6.
10
K. W. Frieske, Kumulacja czynników marginalizacji społecznej, Polityka społeczna 1999, nr. 11 – 12., s. 45.
11
M. Racław, D. Trawkowska, Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą, a działaniem, Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 12.
12
B. Balcerzak – Paradowska, Matki niezamężne…, dz. cyt., s. 22.
13
A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004, s. 30.

1117

emocjonalnego ze strony mężczyzny w pokonywaniu codziennych trudności
życia. Problem osamotnienia jest szczególnym zjawiskiem występującym w rodzinach niepełnych ponieważ zmniejsza u rodzica witalność, chęć do pracy, oraz
zabawy z dzieckiem przez co w rodzinie może zapanować negatywna atmosfera.
Odczuwalne przez matkę poczucie osamotnienia może potęgować rozdrażnienie
lub zniechęcenie przyczyniając się do zamknięcia psychicznego i reakcji agresywnych. Niejednokrotnie osamotnione kobiety unikają kontaktów z dawnymi
znajomymi, gdyż czują się niezrozumiałe, boją się litości i współczucia, a jednocześnie zazdroszczą innym udanego życia14. Często świadomość tych kobiet o
własnej sytuacji, bezsilności wobec kłopotów i problemów, dominujące poczucie
osamotnienia, brak środków materialnych oraz niemożność osiągnięcia awansu
społecznego wywołuje u nich stany depresji. Do powstawania stanów depresyjnych może przyczynić się przytłoczenie codziennymi obowiązkami. Matka samotnie opiekująca się dzieckiem musi samodzielnie podejmować decyzje związane z materialnym zabezpieczeniem rodziny, nauką szkolną dzieci, ich wyborem drogi kształceniowej i zawodowej oraz własną pracą i życiem osobistym15.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że nieobecność partnera w rodzinie sprawia że
kobieta odczuwa silny niepokój, poczucie niepewności, brak oparcia, niezadowolenia, brak perspektyw na przyszłość. Dotkliwym problemem przeżywanym
przez samotne matki jest poczucie własnej porażki życiowej związane z brakiem
satysfakcjonującej relacji małżeńskiej oraz lęk o to czy samotnie będą w stanie
zaspokoić wszystkie potrzeby rozwojowe swoich dzieci. Ponadto, brak ojca w
rodzinie wpływa na dzieci również w sposób pośredni, oddziałując na postawę i
zachowanie matki. Dzieje się tak dlatego, że kobiety z rodzin niepełnych mają
często negatywny obraz mężczyzny. Dlatego też istnieje ryzyko, że taką samą
postawę będą kształtować u swoich dzieci, zaburzając przez to ich rozwój 16. Dodać należy, że samotne kobiety mają zwykle niezastąpione potrzeby emocjonalne
i seksualne, co niekorzystnie wpływa na ich równowagę psychiczną i dobre samopoczucie17.
Innym problemem wielu kobiet wychowujących samotnie dzieci jest niezadowalający stan zdrowia. Przyczyną pogorszenia stanu zdrowia i przewlekłego
zmęczenia może być nerwowa atmosfera w środowisku rodzinnym oraz zły sposób odżywiania18. Szczególnie stresujące są sytuacje gdy kobieta jest nieletnia,
ciąża jest przedmałżeńska oraz gdy jest ona wynikiem nieplanowanego poczęcia.
14

B. Lachowska, S. Lachowski, Rodzina niepełna, [w:] red L. Dyczewski, Rodzina,
Społeczeństwo, Państwo, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994, s. 38.
15
S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 123.
16
B. Lachowska, H. Majchrowska, Problemy matek samotnie wychowujących dzieci,
[w:] red T. Kukołowicz, Pomoc rodzinie niepełnej, Sandomierz 1988, s. 34.
17
E. Adamczuk, Wychowanie…, dz. cyt., s. 29.
18
J. M. Wolińska, Problemy psychospołeczne w rodzinach samotnych matek, w red.
M, Dudek, Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny, Krasnystaw 2010, s. 105.

1118

Takim sytuacjom mogą towarzyszyć depresje, lęki, stresy, co może prowadzić do
przyjmowania negatywnej postawy względem nienarodzonego dziecka. Dlatego
też podkreślenia wymaga zaangażowanie ojca dziecka w przebieg ciąży. Kobiety, które nie uzyskują emocjonalnego wsparcia ze strony partnera mają zaniżoną
samoocenę, cechują się nasilonym niepokojem, są bardziej narażone na przeżywanie depresji po porodzie19.
Dodatkowym problemem kobiet wychowujących samotnie dzieci są problemy obyczajowe i niechęć wobec tego typu macierzyństwa. Powoduje to ich
izolację społeczną, a nawet odrzucenie przez środowisko po urodzeniu się dziecka20. Sytuacja mężczyzn jest o wiele korzystniejsza. Grupy ojców samotnie wychowujących dzieci liczebnie są dużo mniejsze, a poza tym towarzyszy im większa życzliwość ze strony społeczeństwa, niż ma to miejsce w odniesieniu do jedynych żywicielek rodziny. Przyczyny tego typu sytuacji w znacznej mierze
wiążą się ze społecznymi wyobrażeniami o rodzinnych rolach mężczyzn i kobiet,
które przypisują kobietom obowiązki opiekuńczo - wychowawcze wobec dzieci,
a także prowadzenie gospodarstwa domowego. W przypadku mężczyzn tego
typu obowiązki uznawane są jako szczególne obciążenie dlatego zasługują na
uznanie21.
Efektem samotnego macierzyństwa jest podporządkowanie dziecka matce i
jej nadopiekuńczość w stosunku do niego. Nadopiekuńczość matki może sprzyjać
niedorozwojowi emocjonalnemu i społecznemu dziecka, a także może powodować
zaburzenia tożsamości oraz identyfikacji z własną płci22. Dziecko wychowywane w
cieplarnianych warunkach domowych wykazuje opóźnienia w dojrzałości społecznej
i emocjonalnej, brak inwencji i samokrytycyzmu23. Sytuacja samotnego wychowywania dzieci niesie za sobą wiele innych problemów. Samotna matka musi na początku uporać się ze zmianami jakie nastąpiły w jej życiu w związku z utratą współmałżonka, ze swoimi emocjami, poczuciem bólu i porażki. Następnie musi skupić
się na słuchaniu dziecka, które także przeżywa tę sytuację, starać się wzbudzić w nim
poczucie bezpieczeństwa, mimo tego, że nadal sama czuje ogromny żal, jest samotna
i zdruzgotana, i zrozpaczona24.
2. Pomoc społeczna rodzinom samotnych matek
Kobiety samotnie wychowujące dzieci mogą korzystać ze wsparcia pomocy
społecznej. Tego rodzaju wsparcie to przede wszystkim pomoc finansowa na doraźne
cele konsumpcyjne. Jeżeli dochód samotnej matki nie przekracza kryterium dochodo19

P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo…, dz. cyt., s. 115.
J. M. Wolińska, Problemy…, dz. cyt., s. 104.
21
D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak – Paradowska, Samotne matki, samotni ojcowie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986, s. 153.
22
T. Kukołowicz, Czasowo samotne macierzyństwo…, dz. cyt., s. 292 – 293.
23
E. Adamczuk, Wychowanie…, dz. cyt., s. 28.
24
B. G. Ginsberg, Życie samotnego rodzica. 50 praktycznych rad, Wyd. Helion,
Gliwice 2007, s. 5 – 7.
20
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wego może ona na mocy ustawy o pomocy społecznej korzystać ze wsparcia ośrodka
pomocy społecznej, w formie; zasiłków okresowych i specjalnych okresowych, zasiłków celowych i celowych specjalnych, pomocy rzeczowej, zasiłków i pożyczek na
ekonomiczne usamodzielnienie się, a także pomocy w formie pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych. W zależności od sytuacji życiowej w jakiej
znajduje się samotna matka, możne otrzymać również pomoc w formie zasiłku stałego,
renty socjalnej i dodatków do świadczeń25. Korzystne byłoby gdyby samotna matka
oprócz pełnienia biernej roli odbiorczej podjęła pracę zawodową mając zapewnione
socjalne warunki pozwalające jej łączyć funkcję zawodową i macierzyńską. Tego typu
rozwiązanie stwarzałoby warunki do uzyskania samodzielności finansowej kobiety, a
także mogłoby powodować zmiany niekorzystnych postaw społecznych wobec niej.
Obecnie nie oferuje się już tak jak dawniej głównie materialnej pomocy. Z tego rodzaju świadczeń państwo wycofuje się, wprowadzając w życie nowy model pomocy społecznej polegający na aktywizacji zawodowej samotnych matek, powiązany z różnego
rodzaju poradnictwem. Wprowadzenie tego typu zmian nie cieszy się jednak popularnością wśród odbiorców, zwłaszcza wśród samotnych matek, gdyż zaspokajanie potrzeb materialnych nadal jest uważane przez samotne matki za najważniejszy typ pomocy dla ich rodzin, w związku z tym za najważniejszą pomoc uznają pomoc finansową, nie zaś poradnictwo26. Obok pomocy materialnej niesionej samotnym matkom
bardzo ważna jest też pomoc psychologiczna i duchowa, kształtująca właściwą postawę wobec poczętego życia i przygotowująca do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Stanowi ona także przedmiot poradnictwa parafialnego, nauk przedmałżeńskich i innych
działań kościoła. Działalność Kościoła przybiera również postać starań o zapewnienie
matce oczekującej dziecka warunków do jego urodzenia i opieki nad nim. Pomocne są
w takich sytuacjach Domy Samotnej Matki działające we wszystkich diecezjach. Do
odpowiedzialnego rodzicielstwa należy przygotować również młodych mężczyzn,
podkreślając potrzebę aktywnego ojcostwa, już od chwili poczęcia dziecka27.
3. Problemy wychowawcze samotnych matek
W rozważaniach dotyczących niepełności rodziny trzeba na wstępie zaznaczyć, że bez względu na przyczynę, nieobecność dorosłego rozpatrywania jest
jako zakłócenie procesu wychowawczego. Brak obecności ojca odbijając się na
procesie wychowawczym prowadzi w wielu przypadkach do powstania w psychice dziecka nieodwracalnych spustoszeń, czego negatywne skutki przejawiać
się mogą w niedorozwoju emocjonalnym ujawniającym się w późniejszym dorosłym życiu28.
25

M, Środoń, Pomoc rodzinom samotnych matek, Gmina, powiat, organizacje społeczne, w red: M. Rymsza, Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Wyd. Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 409.
26
W. Jastrząbek, Formy pomocy socjalnej matkom samotnym – diagnoza i propozycje zmian, Problemy Rodziny, 1996, Nr. 1, s. 26.
27
P. Landwójtowicz, Samotne macierzyństwo…, dz. cyt., s. 92 – 95.
28
M. Racław, D. Trawkowska, Samotne rodzicielstwo…, dz. cyt., s. 11.
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Niemałym problemem wynikającym z samotnego macierzyństwa jest niewystarczający stan opieki nad dzieckiem, a co za tym idzie trudności wychowawcze.
Dzieci pozbawione ojca w domu często sprawiają większe kłopoty wychowawcze,
mają trudności z przystosowaniem się do grup rówieśniczych, gorzej się uczą, a także bardziej identyfikują się z matką nabywając jej cech29. Trudności wychowawcze
kobiet samotnie wychowujących dzieci mogą być spowodowane także brakiem
wsparcia emocjonalnego ze strony ich ojca, a także swoistych dla mężczyzny oddziaływań wychowawczych cechujących się zwykle większym dystansem emocjonalnym i konsekwencją. Należy zwrócić uwagę na to, że proces rozwoju i wychowania
dzieci w rodzinie niepełnej jest uboższy niż w rodzinie pełnej, ze względu na to, że
nie mają one doświadczeń zdobytych w stałym kontakcie psychicznym z ojcem
mężczyzną i nie mają wzoru osobowego ojca30.
Warto zwrócić uwagę na to, że brak obecności ojca w rodzinie to niezwykle silny czynnik patogenny, zaburzający przygotowanie dziewczynek i chłopców do pełnienia ról związanych z płcią. Zauważa się, że skutki braku ojca w
rodzinie są najbardziej odczuwane wśród dzieci w wieku przedszkolnym, gdy
rozwijają się u dziecka cechy stanowiące fundament jego późniejszej osobowości. Z powodu braku ojca cierpią szczególnie chłopcy, dla których to ojciec jest
głównym wzorcem osobowym31. K. Pospieszył zauważa, że dzieci wychowane
tylko przez matkę w związku z brakiem męskiego wzorca mogą mieć w dorosłym życiu problemy z nawiązywaniem stosunków interpersonalnych, oraz poczucie niskiej wartości, może to być przyczyną trudności w założeniu własnej
rodziny32. Na domiar tego, relacja ojca z synem wywiera znaczący wpływ na późniejszy rozwój psychospołeczny chłopca. Obecność ojca w procesie wychowania dziecka
płci męskiej jest bardzo ważna ze względu na to, że ojciec dostarcza dziecku takich
wzorów i bodźców w życiu moralnym i społecznym, których matka nie może mu
ofiarować.33 Z kolei dziewczynki wychowywane bez ojca mają trudności w
kształtowaniu pozytywnej koncepcji męskości. Dziewczęta obserwując ojca i zarazem męża swej matki kreują sobie obraz swego przyszłego męża oraz ojca własnych
dzieci. Ma to fundamentalne znaczenie dla ich późniejszego okresu dorosłości34.
Niewątpliwie brak ojca w procesie wychowania dziecka powoduje również poważne zakłócenia w rozwoju osobowości dziecka, ponieważ rodzina roz29

R. Grochocińska, Życie dziecka w warunkach tymczasowej i stałej separacji matki
i ojca, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992, s. 58.
30
K. Pospiszyl, Ojciec, a rozwój dziecka, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”,
Warszawa 1980, s. 38.
31
A. Vanni, Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe, Wydawnictwo Polskiej Prowincji
Dominikanów, „W Drodze”, Poznań 2012, s. 26.
32
K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976,
s. 54 – 56.
33
L. Schon, Synowie i ojcowie, Tęsknota za nieobecnym ojcem. Podejście psychoanalityczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 66 – 69.
34
E. Piątkowska, Mój ojciec, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981, s. 11.
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bita dostarcza dziecku wielu sytuacji traumatycznych, które powodują gromadzenie się negatywnych doświadczeń dzieci o dużym ładunku emocji. Niezależnie od tego w jaki sposób rodzice się rozstają, czy kłócą się, czy też nie rozmawiają ze sobą dziecko zawsze wyczuwa, że dzieje się cos nie tak. Życie w nieustannym stresie nie pozostaje bez wpływu na psychikę i zachowanie dzieci.
Wobec rozpadu rodziny maluchy często stają się krnąbrne i nieposłuszne, reagują
na taką sytuację płaczem i agresją. Typowe są też objawy znerwicowania na
przykład bóle brzucha, bóle głowy, wymioty, moczenie nocne. Starsze dzieci
próbują zwrócić na siebie uwagę wybrykami w szkole, ucieczkami z domu, zaniedbywaniem nauki. Tragedią jest, gdy małżonkowie rozstają się w gniewie,
oraz gdy dla własnych korzyści materialnych manipulują uczuciami dziecka.
Nierzadko bywa i tak, że matka utrudnia dziecku kontakt z ojcem, wymierzając
mu karę za porzucenie rodziny35. Ojciec nie uczestnicząc w codziennym życiu
rodziny, nie dzieląc na bieżąco jej trosk i radości nie stanowi dla dzieci żadnego
autorytetu. Brak autorytetu ojcowskiego i „twardej ręki’ ojca, szczególnie w
okresie dorastania może być przyczyną poważnych problemów wychowawczych36. Należy zwrócić uwagę na to, że rozbicie rodziny może być źródłem
powstawania u dzieci lęków, depresji, gniewu, odsunięcia i szeregu różnych objawów nerwicy oraz zaburzeń w życiu emocjonalnym, co może przyczynić się do
powstawania dewiacji w ich zachowaniu np. agresji, samobójstw, narkomanii czy
kolizji z prawem37.
Zakończenie
Samotne wychowywanie potomstwa przez kobietę jest trudną formą realizacji
macierzyństwa. W rodzinie takiej ciężar wszystkich problemów spada na barki kobiety. Samotne matki muszą borykać się z trudnościami, które nie występują w rodzinach pełnych, bądź też występują w mniejszym nasileniu. Stają przed obliczem
wielu problemów: osobistych, rodzinnych, wychowawczych, społecznych, pojawiają
się problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego, wychowywaniem dzieci,
problemy finansowe, a także problem osamotnienia. Bolączką samotnych matek jest
nie tylko trudna sytuacja materialna i mieszkaniowa, ale również to co się dzieje w
ich psychice. Często mają niską samoocenę, towarzyszy im poczucie osamotnienia
oraz brakuje wiary we własne siły. W momencie gdy brakuje ojca w rodzinie
wszystkie obowiązki spadają na kobietę, która nie zawsze umie odnaleźć się w nowej sytuacji. W wielu przypadkach takie sytuacje jednak hartują. Potrzeby dnia codziennego kształtują niezależność i samodzielność. W konsekwencji wzrasta pewność siebie i poczucie własnej wartości. Życiowe trudności z jakimi spotykają się
samotne matki w dużej mierze wzmacniają je i dodają pewności siebie. Samotne
35

M. Ossowska, Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej
Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008, s. 91.
36
D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak – Paradowska, Samotne matki…, dz. cyt., s. 129.
37
R. Grochocińska, Życie dziecka…, dz. cyt., s. 67.
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matki to z pewnością kobiety twarde, mocno stąpające po ziemi i gotowe do stawiania czoła wyzwaniom. Warto mieć na uwadze fakt, że macierzyństwo realizowane
samotnie, nie musi być macierzyństwem osamotnionym. Dla samotnej mamy jest
sytuacją niezwykle komfortową jeśli może liczyć na wsparcie rodziny, przyjaciół czy
znajomych. W momentach kryzysu warto zwrócić się do organizacji wspierających
samotne matki. Dobrym sposobem na doskwierająca samotność i poczucie wyobcowania jest rozmowa z terapeutą, który pomoże wzmocnić wiarę w siebie, zaakceptować swoja sytuacje życiową, a także stawić czoła codzienności. Warto pamiętać,
że dziecko potrzebuje przede wszystkim szczęśliwej mamy, dlatego kobieta powinna
zadbać nie tylko o malucha, ale także o siebie. Samotna kobieta z dzieckiem nie musi
całkowicie poświęcać się dla swojej pociechy i rezygnować z nowego związku. Może świetnie poradzić sobie w życiu i czerpać z niego wielką satysfakcję.
Streszczenie
W pierwszej części artykułu zostały przedstawione uwarunkowania powstawania rodziny samotnych matek, takie jak: urodzenie dziecka pozamałżeńskiego, rozwód,
separacja, śmierć współmałżonka, czasowa nieobecność ojca. Następnie opisano
problemy z którymi najczęściej borykają się samotne matki, a mianowicie problemy związane z sytuacją ekonomiczną i mieszkaniową, problemy związane z
prowadzeniem gospodarstwa domowego, problemy wychowawcze samotnych
matek oraz poczucie osamotnienia. W dalszej części artykułu przedstawiono
możliwości wsparcia rodzin samotnych matek.
Summary
Unwed motherhood - the problems of single parent families
In the first part of the article were presented determinants of the formation of a
family of single mothers, such as the birth of a child born out of wedlock, divorce,
separation, death of a spouse, father's temporary absence. Next, the problems most
often faced by single mothers, namely the problems associated with the economic
situation and housing, the problems associated with running a household, educational
problems of single mothers and a sense of loneliness. In the next part of the paper
presents the possibility of family support single mothers.
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Adrian Misiejko (KUL)
Problematyka polityki rodzinnej w gminie
Wstęp
Polityka rodzinna jest aktualnym tematem dyskusji w ramach debaty nad
funkcjonowaniem polskiego państwa oraz jego przyszłości. W przekazie medialnym dominują tezy, o konieczności prowadzenia polityki sprzyjającej rodzinie,
różnice pojawią się natomiast co do skuteczności omawianych środków pomocy
rodzinie i rodzicielstwu. Temat podejmowany jest także w dyskursie naukowym1.
Obecny poziom dzietności polskich rodzin może rodzić bowiem zagrożenia dla
funkcjonowania narodu2.
Czym jest polityka rodzinna (prorodzinna)3? Można ją określić przez cele
demograficzne – są to zwłaszcza działania władzy publicznej, mające zapewnić
przynajmniej „zastępowalność pokoleń”4, optymalnie - rozwój narodu. Pełna
polityka rodzinna powinna być definiowana szerzeń - jako „całokształt norm
prawnych, działań i środków uruchamianych przez państwo w celu stworzenia
odpowiednich warunków życia dla rodziny; jej powstania, prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nią wszystkich ważnych społecznie ról”5. Janusz
Kochanowski zdefiniował cel strategiczny polityki prorodzinnej: „poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz podnoszenie poziomu urodzeń”, które ma być osiągnięty przez realizację celów pośrednich 6. Wydaje się
więc rozsądnym pogląd, że prawidłowa polityka rodzinna powinna obejmować
także osoby starsze7 oraz młodzież, a także rodziny zastępcze. Należy jednak
pamiętać, by pomoc rodzinom niepełnym lub łączonym, prowadzona np. ze
1

Zob. np.: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Biuletyn RPO – materiały nr 67 Zeszyty Naukowe, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
2009, brpo.gov.pl [dostęp na: 14.06.2014].
2
J. Kochanowski, Przesłanki tworzenia strategii polityki rodzinnej w Polsce, tamże, s. 11.
3
Można zastanawiać się, czy istnieje różnica między pojęciami polityki rodzinnej a
prorodzinnej (ta pierwsza mogłaby być rozumiana jako szersza, a druga – węższa). Takie
rozróżnienie wynika z ustawy o samorządzie gminnym (co ma wpływ na tytuł niniejszej
pracy), o czym dalej.
4
O zastępowalności pokoleń zob. np.: Andrzej Ochocki, Ludność, edukacja, poziom
życia - problemy globalne,Wiadomości Statystyczne 2009, nr 8, s. 76.
5
S.B. Kamerman, Rodzina: problemy teorii i polityki, w: O polityce rodzinnej: definicje, zasady, praktyka, "Materiały z Zagranicy" z. 2, IPiSS, Warszawa 1994 [za:] Bożena Kłos, Jolanta Szymańczak, Polityka prorodzinna: wybrane zagadnienia, informacja nr
584, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP 1997, biurose.sejm.gov.pl.
6
J. Kochanowski, dz. cyt., s. 13 i n.
7
Wł. Kosiniak-Kamysz, wypowiedź za: Kosiniak-Kamysz: polityka rodzinna to
wsparcie dzietności, ale i seniorów, lex.pl [dostęp na: 20.06.2014].
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względu na dobro osób w sytuacji, w którym się one znalazły lub dobro wspólnoty, nie prowadziła do promocji zachowań sprzecznych z wartościami lub duchem
prawa8. Polityka rodzinna może oznaczać, zależnie od przyjętych założeń, pozytywne działanie na rzecz podmiotu (a więc w tym wypadku w szczególności
rodzin, np. subwencjonowanie – tzw. becikowe), zaniechanie określonych działań (np. zwolnienia podatkowe) lub oba jednocześnie. Pojawiają się też opinie o
braku konieczności prowadzenia polityki prorodzinnej przy odpowiednim ustroju
państwa, rozważania te nie są przedmiotem niniejszej pracy.
Chociaż autor podziela opinię, iż w pełni skutecznych działań w tym zakresie nie da się przeprowadzić bez inicjatywy i kompleksowego podejścia centralnych organów państwa, nie można zignorować roli samorządów terytorialnych9. Niestety, nie opublikowano jeszcze wyników badań Najwyższej Izby
Kontroli w sprawie funkcjonowania polityki prorodzinnej10. Jako jednostka samorządu terytorialnego najbliższą mieszkańcom szczególną role ma tu gmina.
Zgodnie z określonymi w ustroju regułami powinna uczynić ważnym elementem
swego działania pomoc całym rodzinom. Analizując źródła prawa oraz literaturę
przedmiotu, autor stara się zakreślić możliwości realizowania przez gminę działań prorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem użycia narzędzi partycypacyjnych w ich wprowadzaniu.
1. Podstawy ustrojowe
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej opieką i ochroną państwa otacza
małżeństwo, rodzinę, macierzyństwo oraz rodzicielstwo11. Zastrzeżony został
obowiązek uwzględniania dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej 12
oraz pomocy matkom13. Jest to uzasadnione pod wieloma względami, w tym
etycznymi14, ale także korzyściami dla państwa. Trwałe i dobrze funkcjonujące
8

Problemem jest na przykład rezygnowanie z zawierania małżeństwa przez rodziców dziecka, ze względu na pomoc, jaką wspólnota samorządowa świadczy samotnym
matkom. Problemem może być też przypadkowa lub celowa promocja jako pożądanych
niestandardowych modeli rodziny – np. rodzin łączonych po rozwodach. Czym innym
więc wsparcie osób w zastanej sytuacji, a innym (niepożądanym) – wspieranie określonych zachowań. Należy więc podchodzić ostrożnie do bezwarunkowej akceptacji: kwestię tę pomija np. Maria Rogaczewska, Partycypacyjne tworzenie lokalnej polityki prorodzinnej. Poradnik dla samorządowców, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
2013, prezydent.pl.
9
Maciej Duszczyk, Czy istnieje efektywna polityka ludnościowa? [w:] Polska w Europie – Przyszłość demograficzna. Sesja inauguracyjna pod redakcją Zbigniewa Strzeleckiego i Aliny Potrykowskiej, Rządowa Rada Ludnościowa 2012, s.125.
10
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/polityka-prorodzinna-konferencja-mpips.html
11
Artykuł 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r (Dz. U.
z dnia 16 lipca).
12
Art. 71 ust. 1 Konstytucji .
13
Art. 71 ust. 2 Konstytucji.
14
Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny 1994, opoka.org.pl
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rodziny dają bowiem stabilnych emocjonalnie obywateli, potencjalnie świadomych obowiązków wobec innych ludzi i całych społeczności. Jednocześnie Konstytucja przyznaje samorządowi terytorialnemu uczestnictwo w sprawowaniu
władzy publicznej15, natomiast ustawa o samorządzie gminnym wymienia politykę prorodzinną wśród swoich zadań własnych16. Oznacza to, że ta dziedzina aktywności państwa cieszą się silną podstawą ustrojową, która powinna silnie skutkować na praktykę funkcjonowania wszystkich jego organów.
Wszelka działalność gminy powinna mieć charakter subsydiarny wobec
jednostki i rodziny17. Takie rozwiązanie, oprócz argumentów wypływających z
godności człowieka, wynika z zapisów Konstytucji, wskutek odczytania art. 15 i
16 w świetlej Preambuły18. Oparcie więc funkcjonowania państwa na zasadzie
pomocniczości, powoduje więc podkreślenie wartości działania pojedynczej osoby, rodzin i mniejszych społeczności w stosunku do jednostek większych (samorząd terytorialny, państwo)19. Oznacza to zasadniczy zakaz niepotrzebnej ingerencji we sfery, gdzie jednostki i rodziny radzą sobie w wykonywaniu swoich
zadań (wychowywanie dzieci, opieka nad nimi), ingerując przede wszystkim
wtedy, gdy jakieś zadania przekraczają możliwości tych podmiotów (a więc np.
poprzez publiczną opiekę, edukację czy opiekę medyczną) lub aby przeciwdziałać patologiom. Sytuacja mieszana może mieć miejsce np. w sytuacji, gdy gmina
wspiera edukację indywidualną w zakresie uzasadnionych ekonomicznie i dobrem pozostałych członków wspólnoty.
2. „Prorodzinne” i „rodzinne” działania gminy
Działania na rzecz rodziny można podzielić na dwie grupy – sensu stricte i
sensu largo. Kryterium ich jest stopień powiązania z dziedziną rodzicielstwa i
rodziny, a więc bezpośredniość lub pośredniość20.
Pierwsze z nich odnoszą się przede wszystkim do podniesienia poziomu
dzietności, zniesieniu niedogodności związanych z funkcjonowaniem rodziny
oraz pomoc jej czy szczególna pomoc rodzinom wielodzietnym. Mówią o nich
dwa zadania własne gminy: prowadzenie „polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej” 21 oraz „wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Jednak także w ramach pozostałych
15

Art. 16 ust. 2 Konstytucji.
Art. 7 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teksty jednolity, Dz. U. Z 2013 r., poz. 594
17
Zob. np. Biuro Analiz i Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Andrzej
Krasnowolski, Subsydiarność w prawie i praktyce samorządowej, Kancelaria Senatu 2012.
18
Preambuła wymienia zasadę pomocniczości wśród najważniejszych dla państwa wartości,
art. 15 i 16 odnoszą się natomiast do decentralizacji i udziału samorządu we władzy publicznej.
19
Biuro Analiz i Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Andrzej Krasnowolski, Subsydiarność w prawie i praktyce samorządowej, Kancelaria Senatu 2012.
20
Podział taki np. [: ]Bożena Kłos, Jolanta Szymańczak, Polityka prorodzinna, dz. cyt.
21
Art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie gminnym.
16

1129

zadań gminy znajdują się możliwóści działań ukierunkowanych na wspieranie
rodziny. Wynika z tego, że ustawa rozumie politykę prorodzinną w wyjątkowo
sposób ściśle związany ze zwiększaniem poziomu dzietności. Aby uniknąć więc
nieporozumień, na potrzeby języka prawniczego, dla całokształtu działań gminy
w tym zakresie lepsze będzie pojęcie „polityki rodzinnej”.
Do grupy bezpośrednich działań na rzecz rodziny można więc zaliczyć:
− pomoc socjalną skierowana do rodzin22, ;
− organizowanie pracy z rodziną (np. poradnictwo specjalistyczne)23 oraz
konieczność zapewnienia asystentów rodziny24;
− prowadzenie edukacji i opieki przedszkolnej25 albo wspieranie
niepublicznych form tej opieki26;
− prowadzenie działalności kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży
lub wspieranie jej27
− prowadzenie, zlecanie lub zezwalanie na powstawnie placówek wsparcia
dziennego (np. świetlic)28;
− wprowadzenie „kart dużych rodzin”29;
− opracowywanie planów wspierania rodziny30;
− udzielanie niektórych form pomocy materialnej uczniom i studentom,
zwłaszcza pochodzącym z rodzin wielodzietnych31;
− pomoc rodzinom, w których żyją osoby niepełnosprawne;
− organizowanie spotkań, kongresów i imprez promujących rodzinę,
solidarność międzypokoleniową lub wielodzietność;
− współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
polityki rodzinnej;
Druga grupa obejmuje działania, których celem pierwszorzędnym nie jest
bezpośrednie wspieranie rodzin i rodzicielstwa, jednak w praktyce mogą mieć w
22

Art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j., Dz. U. z
2013 r., poz. 182); zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej;
23
Art. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
24
Tamże, art. 11.
25
Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572)
26
Tamże, art. 90 ust. 1
27
Np. na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j., Dz.U. z 2012 r., poz. 406)
28
Art. 18 i n. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j., Dz. U. z 2012 r. poz. 135).
29
Na przykład na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014
r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 r.).
30
Art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j., Dz. U. z 2012 r. poz. 135).
31
Art. 18 p. 14a) ustawy o samorządzie gminnym.
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tych kwestiach istotne znaczenie32. Tak więc działalność kulturalna jako ogólne
zadanie, może pośrednio wpływać na poziom życia rodziny przez umożliwienie
np. uczestnictwa dzieci w różnorodnych imprezach, niekoniecznie jednak skierowanych do niego bezpośrednio i będzie pośrednio wpływać
Dla przykładu, kompleksowana polityka mieszkaniowa w gminie33 nie
powinna być skierowana wyłącznie do rodzin spodziewających się lub wychowujących dzieci. Korzystać mogą z niej także osoby samotne lub starsze, które
spełnią określone kryteria34. Jej rozwijanie będzie więc prowadzić do poprawy
warunków życia w gminie, co pośrednio może wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie wszystkich mieszkańców (stworzenie sprawnie funkcjonującego rynku
nieruchomości i poprawienie dostępności mieszkan, poprawa estetyki miejscowości, w których mieszkają rodziny35; poprawa jakości mieszkań wszystkich
mieszkańców, a więc i rodzin). Będzie to więc oddziaływanie pośrednie, które
może okazać się korzystne także dla rodzin. Jednak gmina może także zdecydować się na ustalanie reguł dotyczących pierwszeństwa przy otrzymywaniu lokali
mieszkalnych (w tym socjalnych), w których dodatkowe punkty przyznawane
będą np. za ilość dzieci w rodzinie36. Będzie to już bezpośrednie wspieranie rodzin, np. wielodzietnych, o ile ilość punktów będzie miała realne znaczenie przy
przydziale lokali.
Dla prowadzenia polityki rodzinnej przez gminę znaczenia ma uchwała
Najwyższego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2012 r. w sprawie przyznawania ulg za opiekę przedszkolną rodzinom wielodzietnym37. Miała ona za zadanie wyjaśnienie rozbieżności orzecznictwa w tej kwestii38. NSA uznał, że gminy
mają możliwość różnicowania opłat dla drugiego i kolejnych dzieci – m.in. ze
względu na brak naruszenia regulacji w Konstytucji lub ustawie, brak naruszenia
zasad równości i ekwiwalentności, a także zgodność z ideą samorządności takiego rozwiązania. Można więc ostrożnie przedstawić warunki zgodnego z prawem
32

Bożena Kłos, Jolanta Szymańczak, Polityka prorodzinna, dz. cyt.
Artur Polak, Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej
w okresie transformacji, Rocznik Żyrardowski Tom VIII, s. 248 oraz 253 i 254, wsrl.pl
34
Uchwała Nr 850/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013
r. sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno, załącznik nr 1.
35
Uchwała nr 371/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011 r. w
sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Piaseczno na lata 2011-2016 wraz z uzasadnieniem (uzasadnienie Instytut Gospodarki Nieruchomościami), s. 5, piaseczno.eu.
36
Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno,
załącznik nr 1.
37
Uchwała Najwyższego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2012 r., sygnatura I
OPS 6/12, orzeczenia.nsa.gov.pl .
38
Bartosz Starczewski, Gminy mogą wprowadzić ulgi przedszkolne dla rodzin wielodzietnych, lex.pl [dostęp na: 20.06.2014].
33
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wspierania rodzin wielodzietnych, ale mające także zastosowanie wobec innych
podmiotów (matek czy wszelkich rodzin), zakładając obecny stan unormowań
konstytucyjnych. Część z tych cech pojawia się w piśmiennictwie jako uzasadnienie wszelkiego formalnie nierównego traktowania39:
1) brak ustawowego zakazu uprzywilejowania danej grupy (tak
wyraźnego, jak i wynikającego z systemu prawa);
2) wsparcie musi pozostawać w związk z celem i treścią aktu prawnego
będącego jego podstawą;
3) odpowiednia waga interesu podmiotów wspieranych w stosunku do
pozostałych interesariuszy, którzy będą traktowani mniej korzystnie;
4) charakter świadczenia nie może wymagać ekwiwaletności;
Gminy nie mogą natomiast ustawić ulg w podatku od nieruchomości np.
dla rodzin wielodzietnych. Ustawa40 bowiem zezwala jedynie na zwolnienia
przedmiotowe, a nie podmiotowe (a więc ze względu na rodzaj nieruchomości, a
nie właściciela)41. Podobna sytuacja ma miejsce przy podatków od środków
transportowych, rolnym czy opłat targowej lub miejscowej. Warto zastanowić się
nad wprowadzeniem dania możliwości przyznawania ulg podmiotowych np.
rodzinom wielodzietnym. Może to rodzić pytania, czy jest to wystarczająca podstawa zwolnień – za przemawia jednak konstytucyjna zasada wspierania rodzin,
zwłaszcza wielodzietnych.
Bożena Balcerzak – Paradowska wysuwa tezę, że działania na rzecz rodziny rozumiane są w samorządach jako przede wszystkim pomoc rodzinom
będącym w trudnej sytuacji42. Nie ma to uzasadnienia w kompetencjach gminy,
gdyż wspomniane instrumenty pozwalają w miarę kompleksową politykę względem rodzin (z wyjątkiem wspomnianej polityki podatkowej). Dają one możliwość, przynajmniej w pewnym zakresie, realizowania postulatów podniesionych
we wspomnianej pracy43. Wyjściem jest być może aktywność rodzin i organizacji
je wspierających, prowadząca do kontaktu z władzami gmin i prezentowaniu
zalet kompetentnego podejścia do polityki rodzinnej.
3. Partycypacja w gminnej polityce prorodzinnej
Partycypacja może oznaczać np. współudział mieszkańców w wykonywaniu zadań gminy. Nacisk na umożliwienie takiej aktywności wiąże się z koncep39

Na podstawie uchwały I OPS 6/12 i powołanego w niej wyroku TK z 20 października 1998 r. sygn. K 7/98, OTK ZU-A 1998, nr 6, poz. 96.
40
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613).
41
Bartosz Starczewski, Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. (cz. 1), lex.pl [dostęp na:
20.06.2014 r.]
42
Bożena Balcerzak – Paradowska, Polityka rodzinna w gminie – założenia a rzeczywistość, Polityka Społeczna 2009, nr 11-12, s. 39.
43
Tamże, autorka podaje cztery funkcjach: prewencyjnej, kreatywnej, aktywizującej
oraz wychowawczo-socjalizacyjnej.
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cją governance w administrowaniu publicznym44. Polskie prawo i praktyka
przyjmuje szereg konstrukcji, które regulują lub umożliwiają jej wdrożenie w
praktyce45. Także polityka prorodzinna w gminie powinna być prowadzona w
sposób partycypacyjny, angażujący mieszkańców46. Podstawą tego jest wspomniana wykładnia konstytucyjnych gwarancji samorządu terytorialnego w świetle (także konstytucyjnej) zasady pomocniczości. Rozwiązania partycypacyjne,
stosowane z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych47, są więc odpowiednim kierunkiem rozwoju samorządności, zgodnym z aksjologią ustawy zasadniczej48.
Gminna ustawa ustrojowa przewiduje obowiązek lub możliwość przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 49. Jeżeli nie są one przewidziane jako obligatoryjne, gmina może użyć tej instytucji w przypadkach wskazanych w ustawie
lub „innych sprawach ważnych dla gminy” 50. Taką wydaje się właśnie polityka
rodzinna. Jako, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji ustala rada gminy51,
mogą być one zróżnicowane – od spotkań z mieszkańcami, przez ankietowanie
czy Internet. Także te konkretne formy mogą być wykonywane przy uwzględnieniu różnych metod52.
Dodatkowo, ustawa ustrojowa przewidziała także formy angażowania
młodzieży oraz osób starszych w funkcjonowanie gminy53. Nieco odmienne uregulowania pozwalają tworzyć młodzieżowe rady gminy i gminne rady seniorów,
które łączy cecha konsultatywności. Mimo, że ich funkcjonowanie nie ogranicza
44

Dawid Sześciło, Budżet partycypacyjny – samorządy dzielą się władzą z mieszkańcami, lex.pl [dostęp na: 21.06.2014]
45
Np. konsultacje, referendum, inicjatywa lokalna itp.
46
Zob. np.: Maria Rogaczewska, Partycypacyjne tworzenie lokalnej polityki prorodzinnej. Poradnik dla samorządowców, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
2013, prezydent.pl; Bożena Kłos, Jolanta Szymańczyk, dz. cyt. [oba dostęp na:
20.06.2014 r.].
47
A więc przy analizie kosztów wobec spodziewanego wzrostu zaangażowania i korzyści
z niego. Przy czym te ostatnie korzyści nie mogą być rozumiane jako tylko zysk finansowy, lecz
raczej rozwój osobowy mieszkańców, tworzenie się wspólnot sąsiedzkich i innych czy skuteczniejsze wykonywanie władzy publicznej. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku może nastąpić
oszczędność przy wykonywaniu zadań, ale nie powinna być ona jedynym kryterium zastosowania partycypacji. Podobnie, jak Maciej Duszczyk określa wydatki poniesione na politykę prorodzinną jako „inwestycje”, a nie „koszty”, uważam, że środki przeznaczone na partycypację
powinny być rozpatrywane właśnie jako „inwestycje”, Maciej Duszczyk, Czy istnieje efektywna
polityka ludnościowa?, s.125.
48
Na temat partycypacji np.: Agnieszka Konopelko, Partycypacja deliberatywna zwiększa
zaufanie obywateli do samorządowych instytucji, lex.pl [dostęp na: 20.06.2014 r.]
49
Art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.
50
Art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
51
Art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
52
Maria Rogaczewska, dz. cyt., s. 8.
53
Art. 5b i 5c ustawy o samorządzie gminnym.
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się do zadań prorodzinnych, nie trudno wyobrazić sobie ich udziału także w tej
dziedzinie – np. konsultuwanie młodzieży w sprawie stypendiów dla zdolnych, a
niezamożnych uczniów albo seniorów w sprawie imprez solidarności międzypokoleniowej.
Ciekawy program angażowania mieszkańców w tworzenie polityki prorodzinnej podaje Maria Rogaczewska (we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim). Jego konstrukcja przedstawia się następująco, jako kolejne kroki 54:
- Powołanie grupy przygotowującej dokument poświęcony rodzinie, z
udziałem władzy i środowisk pozarządowych;
- Diagnoza i analiza potrzeb;
- Opracowanie planu, z harmonogramem i budżetem przedsięwzięcia;
- Budowanie sieci partnerów, sojuszników, sponsorów i darczyńców;
- Konsultowanie planu przygotowanego w zespole z mieszkańcami;
- Uchwalenie planu przez radę gminy;
- Realizcja planu oraz obywatelski monitoring jego wdrażania;
Cechą przedstawionego schematu jest realistyczne podejście do tworzenia
planu (podział na przynajmniej na dwie fazy – ekspercką i z szerokim udziałem
mieszkańców), nie zamykające go jednak w gronie specjalistów i angażujące
zwykłych mieszkańców. Daje też szansę na realne włączenie w realizowanie
polityki rodzinnej Kościoła, stowarzyszeń i innych podmiotów, które zadania
obejmują takie działania55.
Uzupełnieniem tych działań mogą być narzędzia partycypacyjne nie ukierunkowane bezpośrednio na wsparcie rodziny. Są to przede wszystkim budżety
partycypacyjne (obywatelski w mieście, fundusz sołecki na wsi), które stają się
coraz powszechniejszą rzeczywistością polskich gmin 56. Dają one, zależnie od
przeznaczonych środków, szansę na uzupełnienie zasadniczych działań prorodzinnych gminy. Za ich pomocą można bowiem tworzyć środowisko sprzyjające
rodzinie – finansowanie placów zabaw, świetlic czy progów zwalniających w
terenach zamieszkałych przez rodziny z dziećmi.
Warto pamiętać też o inicjatywie lokalnej57. Polega ona na współfinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego działań mieszkańców, które
mieszczą się w zakresie niektórych zadań publicznych 58. Koszt ich wykonania
dzielony jest więc między mieszkańców, a gminę. W wyliczeniu znajduje się
m.in. edukacja. Choć to właśnie gmina powinna reagować np. na uzasadnione
54

Plan wraz z rozwinięciem w: Maria Rogaczewska, dz. cyt., s. 16 i n.
Problem poruszony w: Bożena Balcerzak – Paradowska, Polityka rodzinna w
gminie – założenia a rzeczywistość, Polityka Społeczna 2009, nr 11-12, s. 38.
56
Maria Rogaczewska, dz. cyt., s. 9. Zob. np. Paweł Krawczyk, Fundusz sołecki instrumentem realizacji rozwoju sołectw, Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH. Seria: Administracja i Zarządzanie, s. 230, http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl [dostęp na: 21.06.2014],
57
Art. 19b i n. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
58
Tamże, art. 19b ust. 1.
55
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braki infrastruktury sprzyjającej rodzinie (zwłaszcza w dziedzinie edukacji), warto rozważyć możliwość zastosowania tego narzędzia – przykładowo, przy braku
środków na samodzielne działanie przez gminę lub by wykorzystać zainteresowanie mieszkańców w poprawie warunków życia.
Mając na uwadze pomocniczy charakter działań gminy względem rodziny
przy prowadzeniu polityki prorodzinnej, warto rozważyć zalety wprowadzania
narzędzi partycypacyjnych59. Zachęcają one rodziny do brania udziału w rozwoju
dobra wspólnego, dając wzór aktywności obywatelskiej dla młodzieży (lub angażując ją bezpośrednio). Pomagają także na precyzyjniejsze lokalizowanie problemów (np. braków infrastruktury przydatnej rodzinie), a nawet w ich rozwiązywaniu (pomysły lub praca na zasadach wolontariatu).
Podsumowanie
Gminie ze swojej istoty jest jednostką najbliższą rodzinie, a więc zasadnie
został przyznany jej zakres zadań bezpośrednio rodzinę wspierających. Polskie
prawo daje gminie szerokie pole działania w dziedzinie wspierania rodzin – zarówno obowiązkowych, jak i uzależnionych od wizji lokalnego społeczeństwa
(oczywiście, zwłaszcza władz). Należy odrzucić, jako niewystarczające, podejście polegające na skupieniu się na zwalczaniu patologii. Docelowo powinny być
wykorzystywane zróżnicowane metody wspierania rodziny, mając na uwadze
oczywiście możliwości finansowe (ale jednocześnie odpowiednio doceniając
efekty inwestycji w rodzinę). Do prowadzenia skutecznej polityki rodzinnej może przyczynić się popularyzacja narzędzi partycypacyjnych, co w dalszej perspektywie daje szansę tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego (a społeczeństwo obywatelskie daje nadzieje na tworzenie lepszej polityki rodzinnej).
Streszczenie
Polityka prorodzinna państwa jest aktualnym tematem dyskursu publicznego i naukowego. Na mocy prawa, także samorząd terytorialny został zobowiązany do działań w tym zakresie. Autor wskazuje więc podstawy takiego uregulowania w kontekście zasady pomocniczości zawartej w Konstytucji. Wylicza
także zadania i sposoby ich realizacji przez jednostkę najbliższą rodzinie – gminę. Poruszona została także problematyka partycypacji mieszkańców w polityce
prorodzinnej.
Summary
Family policy is current topic of public and scientefic discourse. Under the
law, the local government is was obliged to act in this regard. Author point the
base of thath regulations in contex of principle of subsidiarity, contained in Constitution. Author enumerates also tasks and methods of implementation by unit
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closest to family – community (gmina). There was also raised issues of participation of residents in family policy.
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Renata Matusiak (KUL)
Analiza wybranych zagrożeń rodziny
Wstęp
Rodzina jest jednostką społeczną opisywaną i badaną przez ludzi nauki,
szczególnie przez pedagogów, socjologów, psychologów, a nawet nierzadko
ekonomistów. Opisuje się wszystkie zjawiska zachodzące w rodzinie jej
potrzeby, funkcje i przemiany. Jako najbardziej znaczące środowisko w życiu
człowieka podlega zagrożeniom, zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym.
Rodzina zwykle kojarzy się z miłością, rodzicami, wsparciem, rodzinnym
domem, bezpieczeństwem i troską1. Rodzice są pierwszymi nauczycielami życia
dziecka, dbają o jego potrzeby od pierwszych godzin życia. To właśnie w
rodzinie dziecko kształtuje swoją osobowość i zostaje przystosowane do
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Obecna rzeczywistość:
bezrobocie, pogoń za osiągnięciem sukcesu zawodowego, patologie rodziny,
problem dotyczące wychowania dziecka powodują, że wychowanie dziecka w
środowisku rodzinnym nie jest łatwym zadaniem2. Zagrożenia dotyczą także
obrazu rodziny w mediach, gdzie często rodzina ukazywana jest negatywnie
przez podkreślanie jest słabości, a pomijanie w obrazie rodziny jej wartości dla
kształtowania nie tylko jednostki, ale i całego społeczeństwa. Nie można
oddzielać rodziny od społeczeństwa, gdyż owszem są oddzielnymi systemami,
ale mimo tworzą układ wzajemnych powiązań i zależności. Rodzina z racji
swojej wartości w życiu każdego człowieka i faktu, że funkcji ani roli rodziny nie
może zastąpić żadna inna jednostka społeczna powinna być wspomagana przez
państwo, organizacje rządowe i pozarządowe w swoich działaniach mając na
uwadze nie tylko przyszłość rodziny w Polsce, ale także dobro jej członków3.

1. Propagowanie związków homoseksualnych
Rozważając kwestię propagowania w mediach związków homoseksualnych jako nowoczesnej alternatywy dla stworzenia rodziny należy w pierwszej
kolejności zwrócić uwagę na to jak dziś w mediach przedstawia się obraz polskiej rodziny. Począwszy od seriali telewizyjnych, przez liczne artykuły do
ujawnień znanych osób w telewizji dotyczących np. problemów w dzieciństwie z
narkomanią rodziców. Obraz ten jawi się jako rodzina z problemami, niezamożna
1

Zob. E. Kopeć, Samotność w rodzinie źródłem patologii dzieci i młodzieży, [w:]
Pedagogika Katolicka,
nr12 (1/2013), s. 49-59,
2
Zob. E. Kopeć, Wiedza pedagogiczna rodziców dzieci w wieku szkolnym (na podstawie badań w powiecie kolbuszowskim), Lublin 2012, s.9.
3
Tamże.
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w odniesieniu do rodzin wielodzietnych. Rodzina w której nie ma czasu na budowanie wzajemnych relacji. Obraz ten jest zaburzony, rodzina, gdzie mąż i żona
wychowują dzieci jest ukazywany z podtekstem negatywnym. Zabarwienie takie
często odnosi się także do rodzin, które wychowują swoje dzieci zgodnie z zasadami Katechizmu Kościoła Katolickiego, ukazuje się takie rodziny jako te o
przestarzałych poglądach, wręcz konserwatywnych. Wartości rodzinne są prezentowane jako nieaktualne. Rola i funkcja tradycyjnej rodziny jest minimalizowana. Obniża sie wartość i rolę rodziców w tradycyjnej rodzinie, autorytet rodzina w mediach powoli staje się mitem na rzecz pseudo idoli i fałszywych autorytetów przedstawianych w telewizji i internecie. W świetle takich opisów polskiej
środowiska propagujące związki homoseksualne przedstawiają związek dwóch
osób tej samej płci jako nowoczesną alternatywę dla rodziny. Ukazuje się przykry fakt, gdzie na zachodzie w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja,
Niemcy związki homoseksualne są modne, bycie homoseksualistą jest modne4.
Wobec tego dlaczego homoseksualizm w Polsce ma być niemodny, dlaczego ma
nie wyprzeć dotychczasowej rodziny? Dlatego, że osoby tej samej płci nigdy nie
będą stanowić prawdziwej rodziny, takie związki nie mogą mieć potomstwa, jak
wykazały badania w krajach, gdzie związki homoseksualne mają prawo adopcji
dzieci- to właśnie w takich "pseudo rodzinach": homoseksualiści są odpowiedzialni za 30 d0 40 proc. czynów pedofilskich. Raport Regnerusa podaje, że 31
proc. lesbijek wychowujących dzieci molestuje je, podobnie jak 25 proc. męskich
homoseksualistów. Związek homoseksualizmu z pedofilią jest oczywisty, choć
ukrywany na ogół przez media ze względu na poprawność polityczną5.
W ten sposób dochodzi do licznych dewiacji w sposobie przedstawiania
rodziny, rodziców, którego odbiorcami są dzieci i młodzież, czyli potencjalnie
przyszli rodzic. Zagrożeniem jest nie tylko sam fakt sugerowania młodym
ludziom, że bycie lesbijką czy gejem jest modne i dzięki temu można osiągnąć
sukces (bardzo popularne stwierdzeni w środowiskach związanych z modą), ale
także przedstawianie młodym ludziom, że homoseksualizm jak i
heteroseksualizm jest cechą nabywaną genetycznie, co prawdą nie jest. Już sam
fakt nagromadzenia informacji dotyczących kolejnych idoli, którzy postanowili
się ujawnić i ogłosić światu swoje homoseksualne preferencje, oraz liczne
informacje dotyczące faktu umożliwienia przez kolejne kraje zawierania
małżeństw homoseksualnych powoduje, że młodzi ludzie zastanawiają się,
czemu takiej legalizacji nie można wprowadzić w Polsce skoro na zachodzie
Europy jest to modne i homoseksualistami są ich idole, znane osoby, autorytety.
Niestety zezwolenie na zawierania związków homoseksualnych np. we Francji
ukazało, że nie chodzi tu o sam fakt zawarcia związku, ale takie praktyki są
4

Zob. R. Matusiak, Zniekształcony obraz rodziny w mediach [w:] Rodzina w oczach
społeczeństwa, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s.378-380.
5
Dz. cyt. Środowiska LGBTQ, http://pedkat.pl/index.php/680-srodowiska-lgbtq, (dostęp 05.06.2014r.).
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wstępem do zalegalizowania adopcji dzieci przez pary homoseksualne. We
Francji jest to już faktem, natomiast można sądzić, że w innych państwach także
to nastąpi6. W ten oto sposób w Polsce wypiera się ze świadomości osób
młodych tradycyjny obraz rodziny oparty na wartościach, autorytecie rodziców
na rzecz homoseksualnej propagandy.
2. Aborcja a rodzina
Aborcja jest to specyficzny zabieg, podczas którego osoba dokonująca
czynności przerywa życie dziecka w okresie płodowym (łac. abortio; abortus poronienie). Jest to najczęściej świadoma i dobrowolna decyzja kobiety o
przerwaniu ciąży. Nauczanie Kościoła Katolickiego jednoznacznie określa
świadome przerwanie ciąży morderstwem człowiek, zabójstwem. Takie
postępowanie narusza moralne aspekty postępowania, a także godzi w najwyższą
wartość jaką jest ludzie życie. Tylko Bóg daje życie i tylko on może je odbierać.
Nauczanie kościelne odsyła do naturalnego prawa moralnego jako do
najwyższego i najświętszego ze wszystkich praw ludzkich, wpisanego przez Boga
w człowieka. Stanowi ono normę, którą rozum odczytuje i stara się dobrze
wyrazić. Z nim wiąże się poszanowanie praw człowieka, wśród których na
pierwszym miejscu znajduje się prawo do życia. Jest ono powszechne i
niezbywalne; przerywanie ciąży wprost sprzeciwia się mu. Nauki doświadczalne
wykazują, że „istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli kod
genetyczny. Jest człowiekiem i to człowiekiem niepodzielnym, jako jednostka,
wyposażona we wszystkie właściwe sobie cechy" (QdA 13)7. Życie człowieka
rozpoczyna się od momenty poczęcia. Wraz z poczęcie życia dziecka i kobieta
ponosi tego psychiczne i fizyczne skutki zarówno te pozytywne jak i negatywne.
Akt aborcji ingeruje w prawdziwą wolność człowieka, która oparta jest także na
poszanowaniu prawa do życia nie tylko ludzi już narodzonych, ale i tych
nienarodzonych8.
Współczesna moda z zachodu, gdzie aborcja w niektórych krajach bywa
legalna powoduje, że także zwiększył się wzrost dokonywanych aborcji w
Polsce, jest to oczywiście tak zwana "ciemna " liczba takich zabiegów, gdyż w
system prawny w Polsce zakazuje takich praktyk, jedynie wybrane sytuacje są
objęte wyjątkiem. Dokonanie aborcji w rodzinie także wywołuje negatywne
skutki. Początek takich konsekwencji zachodzi w stosunkach między rodzicami
nienarodzonego dziecka, strach, czasem stres spowodowany zabiegiem jest
początkiem depresji u matki. Sama świadomość dokonanego zabiegu jak wynika
z badań psychologów związana jest z narastającymi konfliktami w rodzinie,

6

Zob. R. Matusiak, Zniekształcony obraz rodziny w mediach [w:] Rodzina w oczach
społeczeństwa, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 382-385.
7
Dz. cyt. ABORCJA - definicja, http://dsz.katowice.pl/page.php?105, (01.06.2014r.).
8
Zob. ABORCJA - definicja, http://dsz.katowice.pl/page.php?105, (01.06.2014r.).
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osłabieniem więzi emocjonalnej między rodzicami 9. W przypadku, gdy kobieta
dokonuje aborcji i w późniejszym czasie ponownie zachodzi w ciążę i decyduje
się na urodzenie dziecka, jej więzi z dzieckiem nie są prawidłowe, są poprawne,
ale brakuje w nich poczucia troski o dziecko, szczególnej więzi emocjonalnej,
miłości, co może się także przejawiać w późniejszych problemach
wychowawczych, gdyż dziecko czuje swoistą izolację matki, pewien
emocjonalny dystans. Dzieci mogą wiedzieć o miłości matki, ale nie odczuwają
tego, brakuje w takiej relacji matka-dziecko matczynego ciepła. Badania
wskazują, że kobiety które dokonały aborcji i w późniejszym okresie życia mają
dziecko są mnie cierpliwe dla niego, w ich zachowaniu dominuje skłonność do
agresji słownej, różnego rodzaju przemocy : psychicznej, fizycznej, stawiania
dziecku wymogów, które ono nie jest w stanie na obecnym etapie życia spełnić.
Wszystko to powoduje, że dziecko w takiej rodzinie mimo tego, że rodzina np.
prezentuje wysoki status społeczny i materialny, tak naprawdę jest zaniedbane
wychowawczo10. Inną formą wychowania dziecka przez matki, które w
przeszłości dokonały aborcji jest zaplanowanie życia dziecka, wyznaczenie mu
życiowych priorytetów bez możliwości wyrażenia przez dziecko czego ono chce,
takie dziecko nie ma swobody działania i wolności. Tego typu postępowanie jest
związane z nadopiekuńczością matki, która w okresie dojrzewania dziecka
powoduje, że dziecko izoluje się od rodziców, rodziny poszukuje kontaktu z
osobami, które pokazują mu jak wygląda wolność, decydowanie o sobie. To
rodzi nowe zagrożenia wstąpieniem do sekty, kontakt z subkulturami, których
członkowie mają konflikt z prawem itp. Dzieci w takiej rodzinie w swoim życiu
dorosłym borykają się z problemami natury psychicznej, seksualnej, tożsamości
seksualnej, w ich życiu często dominuje postawa bezradności i oczekiwania na
pomoc. Po rozpoczęciu samodzielnego życia dzieci z rodzin aborcyjnych
narażone są na różnego rodzaju zaburzenia, skrajności zachowań w powielaniu
wzorców życia z domu11. Matki zranione aborcją nie zdają sobie sprawy jakie
skutki ich decyzja ma nie tylko na ich zdrowie psychiczne, fizyczne, ale na
przyszłość dzieci, które się urodzą po dzieciach aborcyjnych.
3. Uzależnienie od alkoholu członka rodziny
Uzależnienie od alkoholu jest najczęstszym uzależnieniem notowany
obecnie w statystykach związanych z przeciwdziałaniu uzależnieniom. Rodzice
winni być wzorem do naśladowania dla swoich dzieci, wspierać je i wypełnić
swoją funkcje socjalizacyjną. Uzależnienie od alkoholu powoduje, że wyżej wymienione zadania są często zaniedbane przez rodziców, nawet w przypadku, gdy
jeden z rodziców jest uzależniony, a drugi stara wypełnić wszystkie funkcje nie
9

Zob. Dziecko a aborcja w rodzinie, http://kosciol.wiara.pl/doc/633410.Dziecko-aaborcja-w-rodzinie, (dostęp 05.06.2014r.).
10
Tamże.
11
Tamże.
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jest to możliwe. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami i mają świadomość,
poczucie, że coś złego dzieje się w ich rodzinie. Najczęściej w literaturze przedmiotu opisuje się uzależnienie ojca o spożywania alkoholu. Ojciec alkoholik jest
obecny w życiu rodziny fizycznie, ale z uwagi na swoje uzależnienie i potrzebę
spożywania alkoholu nie może prawidłowo rozwijać swoich kontaktów z dziećmi, poświęcać im odpowiednio dużo czasu12. Problem alkoholowy tworzy w
rodzinie atmosferę strachu i niepewności jutra, dzieci przeżywają ciągłe napięcie
emocjonalne związane z oczekiwaniem na powrót ojca alkoholika do domu. Takim powrotom towarzyszom często domowe awantury, przemoc psychiczna i
fizyczna zarówno wobec żony alkoholika jak i dzieci. Ojciec bywa jedynym żywicielem rodziny i zaniedbywane są także materialne potrzeby dziecka, łącznie z
potrzebą wyżywienia, gdyż ojciec sam pracuje i w jego ocenie sam decyduje na
co wydawane są pieniądze jakie zarobił, a głównym wydatkiem jest właśnie alkohol. Dziecko w obliczu takich sytuacji traci zaufanie do ojca, czasem nawet
odgrywa role, które pozwalają mu funkcjonować w rodzinie z problemem alkoholowym: rolę bohatera rodzinnego, wspomagacza, maskotki rodzinnej, wyrzutka oraz zagubionego dziecka. Są to specyficzne postawy jakie dziecko przyjmuje
w rodzinie, takie postawy dają im poczucie "normalnego" funkcjonowania. Jako
dobry obserwator analizuje sytuacje w rodzinie, odczuwa, że potrzeby członków
w rodzinie nie są zaspokajane i samo próbuje przez przyjmowanie adekwatnej
postawy zbudować poczucie bezpieczeństwa w rodzinie. Niestety nie minimalizuje to uzależnienia ojca, braku kontaktu z nim, braku poczucia szczęśliwego
dzieciństwa i innych skutków emocjonalnych i fizycznych13.
Z wypowiedzi dorosłych dzieci alkoholików wynika, że w życiu dorosłym
także borykają się z problemami dotyczącymi kontaktu z drugim człowiekiem,
związane jest to z doświadczeniami jakie nabyli w dzieciństwie, poczuciem strachu przez nawiązaniem bliższych relacji przyjacielskich, partnerskich, małżeńskich. DDA w przeprowadzonych wywiadach najczęściej wskazują na brak miłości w domu rodzinnym, mówią, że nie zostali nauczeni właściwie okazywać
uczucia, nigdy nie słyszeli od swoich rodziców, że ich kochają. Nie zostali nauczeni podstawowych uczuć, ani tego jak powinna wyglądać rodzina, jak prawidłowo pełnić w niej przypisaną funkcje, jak kochać. Wobec tego w licznych
przypadkach sami nie zakładają rodziny, nie starają się zaangażować w relacje z
płcią przeciwną14. Nawet, jeśli takie próby podejmują, egzystują w związkach to
w przypadku momentu kiedy druga strona wymaga deklaracji dotyczących wzajemnej przyszłości związek się kończy. Powodem tego jest strach przed podjęciem nowej roli i obraz swojej rodziny z przeszłości. Dorosłe dzieci alkoholików
po zamieszkaniu oddzielnie od rodziców z problemem alkoholowym dalej prze12

Zob. R. Matusiak, Alkoholizm a ojcostwo[w:] Ojcostwo powołanie czy zadanie?,
red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 357-353.
13
Tamże.
14
Tamże.
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żywają tragedię z dzieciństwa, która tym razem rozgrywa się w ich myślach.
Unikają rodziców alkoholików, a nawet na stałe zrywają kontakt. Nawet w przypadkach kiedy rodzic podejmuje próbę leczenia i stara się nawiązać kontakt z
dzieckiem w celu naprawienia relacji rodzic-dziecko DDA nie decydują się na
takie spotkania lub są one dla nich bardzo trudne i przywołują wspomnienia z
dzieciństwa15. Straconego czasu z powodu problemu alkoholowego nie da się
nadrobić, nie można także cofnąć wypowiedzianych słów i zranionych emocji.
Ponadto dziecko z takiej rodziny już do końca życia jest naznaczone poczuciem
straconego dzieciństwa i obrazem ojca alkoholika.
3. Uzależnienia od internetu dzieci i młodzieży
Nowoczesne medium jakim jest internet także stanowi źródło problemów
w rodzinie. W sieci przebywa coraz więcej uczestników życia wirtualnego w tym
także dzieci i młodzież. Internet stał się ich ulubionym "miejscem" spędzania
wolnego czasu. Wolny czas, który w przeszłości młode osoby spędzały z rodziną.
Więcej czasu spędzają w internecie niż podczas wspólnych rozmów. Życie
rodzinne można podzielić na dwa statusy rodzina online & offline. Obecnie coraz
mniej czasu członkowie rodziny spędzają wspólnie, nie celebrują wspólnych
posiłków, wspólnych wycieczek. Członkowie rodziny nie żyją właściwe
wspólnie, a obok siebie. Przyczyną takiej sytuacji jest coraz większa ilość czasu
spędzana przez rodzinę w internecie. Towarzyszy temu poczucie samotności,
spędzanie czasu w domu, gdy rodzice przez kilka czasem kilkanaście godzin są
w pracy. W internecie dzieci i młodzież nie znajdują tylko zabawy, ale chcą
poznawać inne osoby. Nowoczesne technologie nazywane często szansą na
rozwój ludzkości okazują się w istocie pułapką dla młodych osób, które szukają
towarzystwa rówieśników w sieci. Niestety poza zagrożeniami płynącymi
bezpośrednio dla zdrowia i życia ze strony innych użytkowników, takich jak
pedofilia, pornografia, uwodzenie dzieci jest jeszcze jedno z początku niepozorne
zagrożenie jak uzależnienie od internetu16. Najbardziej na to uzależnienie
narażone są właśnie najmłodsze osoby, gdyż bezkrytycznie korzystają z sieci.
Brak kontroli rodziców i poczucie osamotnienia powodują, że dziecko coraz
więcej czasu spędza w sieci do momentu kiedy potrzeba przebywania w sieci jest
bardzo silna podobna do potrzeby zażywania substancji psychoaktywnych.
Internet stacje się środkiem uzależniającym, a każda kolejna godzina może być
porównana do tzw. "działki" substancji psychoaktywnej. Uzależnienie zawsze
jest związane z silną potrzebą zażywania jakiegoś środka, wykonywania danej
czynności. Cechą charakterystyczną dla wszystkich uzależnień jest fakt, że osoba
uzależniona nie panuje nad swoim życiem, jej głównym celem jest możliwość
zdobycia środka uzależniającego i zażywanie go w przypadku narkotyków, lub
15

Tamże.
Zob. E. Kopeć, Gry komputerowe a rozwój społeczny dziecka, [w:] Świat wirtualny a świat realny, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 29.
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jak jest w przypadku internetu dostęp do sieci i wielogodzinne przebywanie w
sieci17. Uzależnienie od sieci wpływa destrukcyjnie na rodzinę, zmniejsza
kontakt dzieci z rodzicami, zainteresowanie członków rodziny życiem
rodzinnym, ogranicza potrzebę wspólnego czasu, aż do momentu kiedy potrzeba
przebywania z rodziną zanika, brak porozumienia w rodzinie prowadzi do
konfliktów i kłótni oraz poczucia wzajemnego niezrozumienia i krzywdy. W
dalszej konsekwencji taka atmosfera w rodzinie może prowadzić także do innych
uzależnień, najczęściej alkoholizm, narkomania i uzależnienie od pornografii.
Kolejnym negatywnym aspektem uzależnienia od sieci przez dzieci i młodzież
jest minimalizacja umiejętności przebywania z drugim człowiekiem,
nawiązywania z nim kontaktu. Osoba uzależniona nie odczuwa potrzeby
kontaktu bezpośredniego z przyjaciółmi z sieci, do wirtualnego kontaktu
potrzebny jest jej komputer, czasem inne gadżety ułatwiające komunikacje przez
internet jak mikrofon, kamerka internetowa. Wszystko to skutkuje
niepowodzeniami
w
świecie
rzeczywistym,
brakiem
umiejętności
funkcjonowania i przebywania z kontakcie bezpośrednim z innymi ludzi. Brak
umiejętności interpersonalnych skutkuje brakiem umiejętności przebywania i
rozmawiania z rodzicami, rodzeństwem, a czasem nawet rodzina stacje się tylko
zbędnym otoczeniem w życiu osoby uzależnionej os internetu18.
Korzystanie z sieci niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. W przypadku
rodziny jest to brak spędzania wspólnego czasu na rzecz czasu poświęconego na
korzystanie z sieci, zaniedbanie obowiązków rodzinnych, nieumiejętność
wzajemnego kontaktu, rozmowy, czasem nawet poczucie zbędności rodziny.
Rozwiązaniem problemów związanych z korzystaniem z sieci przez dzieci i
młodzież jest ograniczenie i kontrola rodziców czasu jakiego dziecko przebywa
w sieci, pokazanie dziecku innych atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego
czasu. Jednak złotym środkiem na zapobiegania problemom z korzystaniem
dzieci i młodzieży z sieci są dobre relacje w rodzinie, rozmowa rodziców z
dziećmi, wzajemne zrozumienie i rozwiązywanie problemów. Jest to nie tylko
dobry sposób na uniknięcie problemów z uzależnieniem od internetu, który w
dobie społeczeństwa informacyjnego będzie się pogłębiał, ale także dobry sposób
na zbudowanie i pogłębienie więzi rodzinnych, relacji rodzice- dzieci.

Zakończenie
Rodzina jest niewątpliwie podstawową jednostką społeczną. Na przestrzeni wieków zmieniały się modele rodzin od tych wielodzietnych do modelu rodzice i dziecko. Zmiany te zachodzą jednak nadal, coraz częściej jesteśmy świadkami, gdzie rodziną nazywa się już małżeństwo bez potomstwa. Można z niepokojem spoglądać w przyszłość z powodu zmniejszającej się liczby urodzeń dzieci
17

Tamże.
Zob. E. Kopeć, Uzależnienia od internetu młodzieży, [w:] Współczesne zagrożenia,
fakty i mity, red. J. Zimny, Stalowa Wola2014, s. 229-234.
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w Europie. Niepokój jest tym większy, że wiele środowisk propagujących związki homoseksualne kwestionuje fakt, że rodzice to osoby płci męskiej i żeńskiej.
Kwestionowanie to odbywa się przy propagowaniu haseł związanych z nowoczesnością, krytykowaniem tradycji, modą. W ten sposób młodym pokoleniom próbuje się przedstawić obraz związków par homoseksualnych jako osób gotowych
do wspólnego wychowywani dzieci. Taki obraz jest kłamstwem, to nie jest postęp i nowoczesne podejście do kwestii rodziny, a zagrożenie dla właściwie pojmowanego modelu rodziny i rodzicielstwa. Rodzina jest narażona na różnorodne
niebezpieczeństwa, także związane z patologiami w rodzinie, korzystaniem z
nowych mediów, emigracją. Artykuł jest przedstawieniem tylko wybranych zagrożeń rodziny. Należy jednak zaznaczyć, że świętość rodziny jako związku
kobiety i mężczyzny, którzy wychowują dzieci jest obecnie bardziej zagrożona
niż w przeszłości. Współcześni ludzie nie budują rodziny, gdyż jest ona niewygodna w realizacji swoich celów zawodowych, kariery w korporacji, czy podróżach. Rodzina jest jednym z celów ludzi w społeczeństwie informatycznym, krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. W takiej sytuacji właściwe jest pytanie o
to jak rodzina będzie wyglądać w przyszłości, gdy obecnie w świadomości młodych ludzi, którzy w przyszłości będą tworzyć rodziny niszczy się wartości tradycyjnej rodziny przy propagowaniu środowisk LGBTQ19. Zagrożenia wyżej
wymienione są bardzo ważnym powodem do debaty społecznej i powracania do
tematu właściwie pojmowanego obrazu rodziny, pomocy rodzinie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i regulacji kwestii związanych z wsparciem dla rodzin
młodych, niezamożnych i wielodzietnych.
Streszczenie
Rodzina jest podstawą całego społeczeństwa, jest najmniejszą jednostką,
której zadaniem jest socjalizacja i nauka funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. W Polsce funkcjonuje obraz rodziny tradycyjnej, gdzie małżeństwo to
związek kobiety i mężczyzny, a rodzina to małżeństwo i dzieci. Niestety obecnie
rodzina jest poddana wielu zagrożeniom, zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym. W niniejszym artykule wybrano zagrożenia dotyczącej funkcjonowania
współczesnej rodziny. Uzależnienie od alkoholi, związane z przemocą w rodzinie, uzależnienie od internetu, propagowanie związków homoseksualnych, obniżenie autorytetu rodzica, wartości rodziny powodują poważne zagrożenia dla
spójności rodziny, życia w rodzinie oraz obrazu rodziny w oczach młodych ludzi,
którzy w przyszłości sami będą tworzyć własne rodziny. Tylko właściwe wspomaganie rodziny przez państwo, propagowanie wartości rodzinnych może zapobiec minimalizacji roli tej najmniejszej jednostki społecznej, bez której społeczeństwo oraz państwo nie może funkcjonować.
Abstract
Analysis of selected threats to family
19

1146

Lesbijki/geje/biseksualiści/transseksualiści/dziwni

The family is the foundation of the whole society, is the smallest unit,
whose task is to socialization and learning child's functioning in society. In Poland, the traditional image of the family , where marriage is the union of man and
woman, and the family is marriage and children. Unfortunately, now the family
is subjected to many threats , both external and internal . In this article, selected
threats on the functioning of the modern family. Addiction to alcohol related
domestic violence, addiction to the Internet, promotion of homosexual relations,
reduce the authority of a parent, family values cause a serious threat to the cohesion of the family, family life, and the image of the family in the eyes of young
people in the future they will create their own family. Only appropriate support
families by the state, the promotion of family values can prevent minimizing the
role of the smallest unit of society, without which society and the state can not
function.
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Marek Mandela (KUL)
Pedofilia jako zagrożenie dla godności człowieka
1. Pojęcie godności istoty ludzkiej
Pojęcie godności osoby ludzkiej od zawsze stwarzało liczne problemy w
dokładnym i konkretnym ujęciu tego pojęcia. Począwszy od starożytnych filozofów aż do współczesnych myślicieli pragnących stworzyć godności określone
ramy pojęciowe. Człowiek do samego początku swojego istnienia, będąc osobą
rozumną, racjonalną, myślącą posiadał zdolność do rozeznania swoich czynów. 1
Na gruncie Starego Testamentu możemy dojść do wniosku że godność istoty
ludzkiej wywodzi się faktu bycia Stworzeniem Bożym. Księga Rodzaju podaje
że człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Z godności osoby ludzkiej jako stworzenia Bożego wynikają określone uprawnienia
oraz obowiązki takie jak szacunek dla istoty ludzkiej, zakaz rozlewu krwi, równość wobec tego samego prawa, potrzeba udzielania pomocy 2. Kontynuując nauczanie Kościoła Ojciec Święty Jan Paweł II w przedstawionym w dniu 1 stycznia 1999 roku orędziu na XXXII Światowy Dzień Pokoju wskazał że „Godność
ludzkiej osoby jest wartością transcendentną. Uznawaną za taką przez wszystkich, którzy szczerze poszukiwali prawdy. W istocie rzeczy całą historię ludzkości należy interpretować w świetle tego pewnika. Każdy człowiek, stworzony na
obraz i podobieństwo Boże i tym samym radykalnie zwrócony ku swemu Stwórcy, pozostaje w trwałej relacji z wszystkimi, którzy zostali obdarzeni tą samą
godnością. (…) Należy jednak przypomnieć, że nie wolno lekceważyć żadnej
obrazy ludzkiej godności – niezależnie od tego, jaka jest jej przyczyna, jaką konkretną formę przyjmuje i gdzie się dokonuje. (…) Obrona powszechności i niepodzielności praw człowieka to istotny warunek budowy pokojowego społeczeństwa oraz integralnego rozwoju jednostek, ludów i krajów. Potwierdzenie tej
powszechności i niepodzielności nie wyklucza bynajmniej, że w realizacji poszczególnych praw w konkretnych okolicznościach mogą się ujawnić uzasadnione różnice natury kulturalnej czy politycznej; istotne jest, aby w każdym przypadku respektowane były normy określane przez Powszechną Deklarację dla
całej ludzkości”3. W tym orędziu Jan Paweł II łączy godność wynikającą z prawa
naturalnego z godnością wynikającą z prawa pozytywnego. Deklaracja praw
człowieka zmierza do uznania przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jako podstawy wolności, spra1

Kloss E., Starotestamentowe podstawy godności człowieka [w:] K. Complaka
(red.), Godność człowieka jako kategoria prawa, Wrocław 2001 s. 56.
2
Kloss E., ibidem. S. 57.
3
Orędzie Papieża Jana Pawła II na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999
roku, Tygodnik Katolicki „Niedziela” 1999, nr 1.
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wiedliwości i pokoju na świecie. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz
inne akty odnoszące się do praw człowieka nie nadają praw, lecz je uznają i potwierdzają, jako wynikające z samego faktu bycia istotą ludzką i posiadania godności4.
Wielu współczesnych przedstawicieli nauki próbuje zdefiniować pojęcie
godności osoby ludzkiej. F. J. Mazurek wskazuje że godność to „wartość ontyczna- wrodzona, trwała, niezbywalna i równocześnie zobowiązująca. To ranga
ontyczna decyduje o tym, że człowiek jako osoba – byt obdarzony rozumem,
sumieniem i wolnością – posiada godność”5. Dodatkowo A. Rodziński podkreśla
że godność przysługuje każdej osobie, bez względu na to co czyni i jak postępuje6. R. Maurer zauważa że godność wynika z istoty osoby ludzkiej której nadaje
pełną wartość. Wynika z tego fakt że godność człowieka jest nieutracalna, nawet
jeśli człowiek z różnych przyczyn np. choroby nie jest jej już świadomy7.
2. Godność człowieka w prawie pozytywnym
Jednak najlepiej skonstruowana definicja na niewiele się zda jeżeli godność nie znajdzie oparcia w należytym zachowaniu każdego człowieka względem innej istoty ludzkiej. Dlatego niezbędne są regulacje prawne służące do pełnego zabezpieczenia godności oraz wartości z niej wypływających. Na gruncie
prawa pozytywnego pojęcie godności ludzka pojawiło się bardzo późno, gdyż po
raz pierwszy użyto go w bońskiej ustawie zasadniczej z 1949 r. Stanowiła grundwert czyli podstawową wartość porządku prawnego. Artykuł 1 tej konstytucji
wskazywał że „Godność ludzka jest nienaruszalna”. Z nienaruszalności godności
ludzkiej wynika obowiązek wszelkich władz by ją szanować oraz chronić. Doktryna niemiecka wskazuje że jest to tak zwane „prawo o natychmiastowym skutku”. Oznacza to że można się na nie powołać przed każdym organem władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w każdym postępowaniu8.
W Polsce godność osoby ludzkiej potwierdzono w art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł ten stanowi „Przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”9.

4

M. Zdyb, Godność człowieka w perspektywie art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej [w:] W. Lis, A Balicki (red.), Normatywny wymiar godności człowieka Lublin
2012 s. 47- 48.
5
F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 18.
6
A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej, Warszawa 1980, s. 83.
7
T. Guz, O naturze wrodzonej godności człowieka [w:] W. Lis, A Balicki (red.),
Normatywny wymiar godności człowieka, Lublin 2012 s. 14.
8
Bartolomei F. W poszukiwaniu „godności ludzkiej” [w:] K. Complaka (red.), Godność człowieka jako kategoria prawa, Wrocław 2001 s. 76-78.
9
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz.
483 z późn. zm.
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Niezbywalność godności człowieka oznacza, że jednostka nie może w żaden sposób, żadnym oświadczeniem woli lub czynem zrzec się godności. Nienaruszalność należy traktować jako zakaz pozbawiania godności człowieka oraz jej
ograniczania przez osoby prywatne, władze publiczne czy organy państwowe10.
Ten przepis prawa pozytywnego zawiera w sobie ducha prawa naturalnego będąc
pozytywizacją prawa naturalnego11. Podobnie jak akty prawa międzynarodowego
Konstytucja nie nadaje przyrodzonej i niezbywalnej godności osoby ludzkiej,
lecz potwierdza jej istnienie oraz przekazuje jej wartości do aktów prawa zwykłego, znajdującego się niżej w hierarchii prawa pozytywnego od konstytucji12.
Jak trafnie podkreśla F. J. Mazurek „Odniesienie prawa do człowieka znaczy, że
jest ono wiążącą wskazówką działania wobec człowieka i człowiek jest miarą dla
działań publicznych i prywatnych. Nie jest tą miarą ani gospodarka, ani ideologia, ani też państwo. Dlatego w centrum konstytucji umieszczono nienaruszalną
godność człowieka. (…) Podstawowe prawa człowieka są w konstytucji uznawane jako przedpaństwowe i ponadpozytywne. Nie państwo określa, czy i jak człowiek powinien korzystać ze swych praw, lecz one określają, co państwo może
czynić - chronić je - a w szczególności czego nie może czynić w tym zakresie –
nie może naruszać czy zawieszać korzystania z nich. Państwo może je ograniczyć, ale tylko w przypadkach ściśle określonych przez konstytucję, to jest, jeśli
jednostka, korzystając z tych praw, narusza prawa innych, wykracza przeciwko
konstytucyjnemu porządkowi i prawu moralnemu”13.
3. Przedmiot ochrony przestępstw seksualnych.
Do najbardziej intymnych zachowań ludzi należy ich sfera seksualna oraz
czynności z nią związane. Potrafią one w pełni zbliżać w miłości do drugiego
człowieka ale też jeżeli odbywają się w niedogodnych i niegodziwych warunkach, sprowadzać się tylko do fizycznego popędu, czynności odzierających inną
istotę ludzką z godności i wynikających z niej uczuć, szacunku do własnego ciała
oraz moralności. Tak ważna i wrażliwa sfera życia ludzkiego zasługuję na szczególną pieczę i ochronę ze strony innych osób ale tęż wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia przez normy prawa. Dodatkowy problem wynikający z intymności tych przestępstw, stanowi trudność w oszacowaniu skali tego zjawiska. Obecnie przyjmuje się że przestępstwa seksualne stanowią około 0,2- 0,3% wszystkich przestępstw, ogółem wszystkich przestępstw dokonywanych w Polsce jest
około 1 200 000 czynów. Równocześnie podkreśla się że liczba przestępstw seksualnych utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie. Niestety najwyższy
10

W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 15
P. Winczorek, Problem prawa naturalnego w dyskusjach konstytucyjnych, [w:]
Powrót do prawa ponadustrojowego, M. Szyszkowska (red.), Warszawa 1999, s. 137.
12
M. Zdyb, Godność człowieka w perspektywie art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej [w:] W. Lis, A Balicki (red.), Normatywny wymiar godności człowieka, Lublin
2012 s. 54.
13
F. J Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 157 - 158.
11
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udział w tych przestępstwach stanowią przestępstw najpoważniejsze czyli przestępstwo zgwałcenia i seksualnego wykorzystania małoletniego 14. Problemem
utrudniającym zbadanie skali tego zjawiska był fakt, że często pokrzywdzeni
przestępstwami seksualnymi nie składali wniosków o ściganie. Obecnie na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
ustawy – Kodeks postępowania karnego15 uchylono do 27.01.2014 r. art. 205
Kodeksu karnego wymagający do ścigania przestępstw określonych w art. 197,
198, 199 § 1 wniosku pokrzywdzonego. Ofiary tych przestępstw starały się wyprzeć traumatyczne wspomnienia przypominające o zdarzeniu niszczącym ich
godność, bały się reakcji otoczenia oraz społecznej stygmatyzacji, nie miały poczucia bezpieczeństwa i pełnej ochrony przed ponownym zamachem na ich dobro lub zemsty dokonanej przez sprawcę za denuncjacje.
Do głównych przepisów prawa chroniących sferę seksualną człowieka należą przepisy z XXV rozdziału Kodeksu karnego. Przedmiotami ochrony zawartymi w wyżej wymienionym rozdziale Kodeksu karnego są wolność seksualna i
obyczajność. Sąd Najwyższy w wyroku z 3. 7. 19975 r. podkreślił że doprowadzenie innej istoty ludzkiej do czynu nierządnego, za pomocą niedozwolonych
przez prawo metod „godzi przede wszystkim w prawo jednostki do swobodnego
dysponowania swoim życiem seksualny”16. Wyrok ten podkreśla że wolność
seksualną należy rozumieć jako uprawnienie jednostki do samodzielnego decydowania o swoim życiu seksualny. W nauce prawa karnego wyróżnia się dwa
aspekty wolności polegające na wolości negatywnej czyli wolności od czegoś
oraz wolności pozytywnej czyli wolności do czegoś. Dodatkowo możemy wyróżnić wolność w aspekcie sfery psychicznej oraz wolność w sferze wolności
prawnej. Wolność w sferze psychicznej polega na możności realizowania świadomych aktów woli oraz możliwości dokonywania niezależnych, swobodnych
wyborów. Wolność w sferze prawnej polega na możności wyboru dopuszczalnych przez prawo zachowań w sferze seksualnej oraz zapewnieniu ochrony wolności seksualnej przed zamachami innych podmiotów takich jak inni ludzie czy
państwo17.
Kolejnym dobrem chronionym jest obyczajność, inaczej określana jako
moralność płciowa, która zakazuje niedobrowolnego obcowania płciowego oraz
innych niedobrowolnych czynności seksualnych. Sąd Najwyższy w uchwale z
13.4.1977 r. wskazuje że obyczajność to „podstawowe moralne zasady współży-

14

M. Szwejkowska, Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne, Olsztyn 2013 r. s. 20.
15
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy –
Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 2013 r. poz. 849.
16
Wyrok Sądu Najwyższego, sygnatura akt II KR 66/75, OSNKW 1975, Nr 10-11, poz. 141.
17
J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego, Warszawa 2001 s. 13.
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cia społecznego w zakresie przeżyć , kontaktów i związków seksualnych” 18. Sąd
Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 4.4.1991 r. wskazywał że zakaz kazirodztwo „chroni nie tylko względy eugeniczne ewentualnego potomstwa osób w nim
oznaczonych, ale i stosunki rodzinne między tymi osobami, zwłaszcza obyczajność tych stosunków”19. Obecne poglądy doktryny i judykatury wskazują na
błędne ujęcie teorii szkodliwości eugenicznej. Uzasadnione jest to współczesnymi badaniami genetycznymi które nie potwierdzają obciążeń dzieci pochodzących ze stosunków kazirodczych. Dlatego też w stosunku do przestępstwa kazirodztwa na pierwszy plan wysunięto moralność, obyczajność seksualną oraz
potrzebę prawidłowych stosunków w rodzinie, a przede wszystkim poprawne
wychowanie dzieci. Taki ujęcie przestępstwa określonego w art. 201 Kodeksu
karnego powoduje jego szerszą penalizację, gdyż na gruncie Kodeksu karnego z
1932 r.20 nie były penalizowane stosunki homoseksualne21.
Przedstawiciele doktryny i judykatury w uzasadnieniu do rządowego projektu Kodeksu karnego podkreślali że wolność seksualna i obyczajność powinny
być objęte ochroną przepisów jednego rozdziału, ze względu na fakt że często są
atakowane przez sprawców przestępstw łącznie. Należy uznać z słuszną decyzję
ustawodawcy, który tworząc oddzielny rozdział w kodeksie karnym dla wolności
seksualnej i obyczajności, nobilitował te wartości do samodzielnego i rodzajowego przedmiotu ochrony22.
4. Charakterystyka ofiar przestępstw seksualnych oraz kryminologiczna
charakterystyka sprawców
Do najczęstszych ofiar przestępstw seksualnych należą ofiary płci żeńskiej
rzadziej męskiej. Najrzadziej natomiast żądają się przypadki gdy jeden sprawca dokonuje kilku czynów na ofiarach różnych płci. Kobiety i dziewczynki dużo częściej
padają ofiarą sprawcy który jest z nimi jakoś spokrewniony lub jest im znany. Natomiast w równym stopniu niezależnie od płci, pokrzywdzeni padają ofiarą sprawców
obcych. Najczęściej ofiarą czynów zabronionych padają ofiary w wieku od 10 do 12
lat. Wśród ofiar przestępstw seksualnych sprawcy najczęściej stosowali przemóc w
stosunku do ofiar przestępstw kazirodczego wykorzystania małoletniego. Najrzadziej
oraz najniższy poziom przemocy stosowali sprawcy dopuszczający się pedofilskiego

18

Uchwała Sądu Najwyższego z 13.4.1977 r., sygnatura akt VII KZP 30/76,
OSNKW 1977, Nr 6, poz. 58.
19
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygnatura akt II AKz 28/91, KZS 1991,
Nr 4, poz. 16.
20
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks
karny. Dz.U. 1932 nr 60 poz. 571.
21
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011 s. 496.
22
J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego, Warszawa 2001 s. 10.
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wykorzystania małoletniego23. W odróżnieniu od ogólnej charakterystyki sprawców
przestępstw seksualnych, przestępcy dopuszczający się wykorzystania małoletniego
poniżej 15 roku życia częściej na swoje ofiary wybierali chłopców niż dziewczynki.
M. Szwejkowska wyróżnia cztery grupy skazanych. Pierwszą stanowią sprawcy
którzy stosowali przemoc o średnim lub dużym nadążeniu. Często diagnozowano u
nich pedofilię, sadyzm oraz zespół zależności alkoholowej. Sami sprawcy byli w
dzieciństwie nieraz ofiarami przemocy fizycznej ojców uzależnionych od alkoholu.
Wybory swojej ofiary dokonywali że względu na fakt że mieli do niej łatwy dostęp
oraz łatwo mogli przełamać opór osoby małoletniej. Do drugiej grupy należą sprawcy u których zdiagnozowano wtórną pedofilię spowodowaną niepełnosprawnością
utrudniającą kontakt z dorosłymi, stresem, problemami życiowymi oraz abstynencją
seksualną. Najczęściej popełniali przestępstwa na znanych sobie osobach oraz rzadko dopuszczali się w stosunku do nich przemocy. Trzecią grupę stanowią sprawcy ze
zdiagnozowaną pedofilią występującą łącznie z upośledzeniem umysłowym. Sprawcy ci wywodzili się z patologicznych rodzin nieradzących sobie z wychowaniem
chorych dzieci. Ze względu na przemoc w rodzinie oraz nadużywanie alkoholu często trafiali do ośrodków wychowawczych gdzie sami stawali się ofiarami pedofili.
Do ostatniej grupy zalicza się skazanych u których zdiagnozowano pedofilię właściwą czyli osoby które za swoich partnerów życiowych i seksualnych uważają osoby
małoletnie. Sprawcy ci próbowali stworzyć z małoletnimi więzi emocjonalne oferując przyjaźń, ciekawe spędzanie czasu.
Wśród sprawców przestępstw seksualnych dominuje jednosprawstwo. Dotychczasowe badania nie wskazują na istnienie jakichkolwiek powiązań między
posiadaniem przez sprawcę materiałów pornograficznych a stosowaniem przez
niego przemocy fizycznej24. Bardzo niepokojące zjawisko zostało określone w
teorii abused-abuser stanowiącej że ofiara przestępstwa seksualnego bardzo
szybko sama może się stać sprawcą tych przestępstw25.
5. Przestępstwo zgwałcenia i wymuszenie czynności seksualnej
Przestępstwo zgwałcenia i wymuszenie czynności seksualnej przewidziane jest w art. 197 Kodeksu karnego. Narusza ono przede wszystkim wolność
seksualną ofiary ponieważ godzi w wolność podejmowania decyzji jednostki
dotyczącą jej czynności seksualnych prze to że sprawca stosuje przymus fizyczny, groźbę bezprawną lub podstęp26. Przestępstwo zgwałcenia może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy nie wystąpiło skuteczne zezwolenie osoby uprawnionej
na określone zachowanie sprawcy. Wystąpienie takiego zezwolenia prowadzi do
23

M. Szwejkowska, Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne, Olsztyn 2013 r. s. 103-108.
24
W. A. Fisher, T. Kohut, L. A. di Gioacchino, P. Fedoroff, Pornography, sex crime,
and paraphilia, „Current Psychiatry Reports” 2013, t. 15 nr 6, s. 362.
25
K. Freund, M. Kuban, The basis of the abused-abuser theory of pedophilia: A further
elaboration on an ealier study, „Archives of Sexual Behavior” 1994, t. 23, nr 5, s. 553-563.
26
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011 s. 488.
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niezrealizowania ustawowych znamion przestępstwa zgwałcenia. Zgwałcenie, o
którym mowa at. 197 § 1 Kodeksu karnego, polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. W granicach obcowania płciowego mieści się spółkowanie heteroseksualne, homoseksualne w tym analne i oralne. Jest to obcowanie polegające na aktach
spółkowania, oraz jego surogaty, prowadzące lub mogące prowadzić do zaspokojenia popędu płciowego. W doktrynie i judykaturze nie budzi wątpliwości że
stosunki homoseksualne również mieszczą się w pojęciu obcowania płciowego.
Dla bytu obcowania płciowego konieczne jest zaangażowanie w nie organów
płciowych chociaż jednej osoby - sprawcy lub pokrzywdzonego27.
Paragraf 2 art. 197 Kodeksu karnego przewiduje karalność zachowania
sprawcy, który w sposób określony w § 1 tzn. przy użyciu przemocy, groźby
bezprawnej lub podstępu doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności
seksualnej albo wykonania takiej czynności28. Uchwała SN z dnia 19 maja 1999 r
wyjaśnia że inna czynność seksualna to takie zachowanie, nie mieszczące się w
pojęciu "obcowania płciowego", które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny
zaangażowaniu ofiary29.
Zgwałcenie jest przestępstwem powszechnym. Jego sprawcą może być
każdy, bez względu na płeć a więc zarówno kobieta, jak i mężczyzna, orientację
seksualną wyróżnia się zgwałcenie heteroseksualne i homoseksualne czy stosunek do ofiary np. osoba obca, krewny, małżonek. Nie budzi wątpliwości możliwość zaistnienia zgwałcenia w małżeństwie. Zgwałcenie jest przestępstwem
umyślnym, które może być popełnione jedynie z zamiarem bezpośrednim. Dążenie do zaspokojenia swojego popędu płciowego nie należy do znamion przestępstwa zgwałcenia30.
W art. 197 § 3 Kodeksu karnego mamy do czynienia z typami kwalifikowanymi. Jednym z tych typów jest działanie wobec małoletniego poniżej lat 15.
Zgwałcenie pedofilskie i kazirodcze pojawiło się w kodeksie karnym w wyniku
nowelizacji dokonanej nowelizacją z dnia 5 listopada 2009 r.31 Zgwałcenie pedofilskie to zgwałcenie polegające zarówno na obcowaniu płciowym, jak i innej
czynności seksualnej w stosunku do małoletniego poniżej 15 roku życia. Przestępstwo zgwałcenia wymuszenia czynności seksualnej stanowi w typie kwalifikowanym zbrodnię. W przypadku gdy obcowanie czy inna czynność seksualna
27

M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks
karny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 326.
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A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011 s. 491.
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Uchwała Sądu Najwyższego z 19.5.1999 r.
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A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011 s. 490-491.
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Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1589.
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są realizowane przez małoletniego poniżej lat 15 dobrowolnie, wówczas odpowiedzialność sprawcy ograniczy się do art. 200 § 1 Kodeksu karnego32.
6. Przestępstwo seksualnego wykorzystania małoletniego
Art. 200 Kodeksu karnego penalizuje seksualne wykorzystanie małoletniego. Artykuł ten został znowelizowany ustawą z 18.3.2004 r.33 Przedmiotem
ochrony w tym przestępstwie są obyczajność i prawidłowy rozwój moralny i
fizyczny młodzieży. Uzasadnione jest twierdzenie, że wczesne kontakty seksualne stanowią zagrożenie dla rozwoju psychofizycznego dzieci. Ta szkodliwość ma
miejsce zarówno w przypadku kontaktu małoletniego z dorosłym, jak i w sytuacji
obcowania płciowego małoletniego z małoletnim. Przestępstwo seksualnego
wykorzystania małoletniego ma charakter powszechny, jego sprawcą może być
każdy zarówno dorosły, jak i nieletni. Ma ono charakter umyślny34. Doktryna i
judykatura przyjmuje, że przestępstwo to można popełnić z zamiarem bezpośredni ale też z zamiarem quasi-ewentualny gdy sprawca nie ma pewności, czy
małoletni ma ukończone 15 lat, ale przewiduje taką możliwość, iż jest on młodszy i choć tego nie chce, godzi się z nią. Problem powstaje jednak w sytuacji, gdy
mamy do czynienia z dobrowolnym obcowaniem płciowym podjętym przez dwie
osoby, z których żadna nie ukończyła 15 lat. Wtedy ewentualna odpowiedzialność małoletniego będzie miała miejsce na gruncie ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich35.
7. Zakaz kontaktowania się z małoletnimi
Art. 200 a Kodeksu karnego penalizuje wykorzystywanie systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa.
Wprowadzenie nowego typu przestępstwa nastąpiło na mocy nowelizacji z dnia 5
listopada 2009 r.36, miało na celu dostosowanie polskiego prawa do postanowień
Konwencji Rady Europy z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Regulacje te są
próbą reakcji na wzmagające się zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci
przez osoby dorosłe, możliwe dzięki nawiązywaniu za pomocą technologii komunikacyjnych kontaktu z dziećmi i doprowadzaniu do spotkania z nimi. Zjawisko to, znane jako "grooming", wiąże się z zachęcaniem dziecka do udziału w
czynności seksualnej, na przykład przez obietnicę nagrody, dyskutowanie na
32
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temat zachowań intymnych, prezentowanie treści o charakterze pornograficznym
w celu przełamania oporu czy też zahamowań dotyczących sfery seksualnej" 37.
Przedmiotem ochrony jest obyczajność, a przede wszystkim dobro osób małoletnich poniżej 15 roku życia. Dodatkowo przestępstwo to służy ochronie małoletnich użytkowników sieci internet przed zakłóceniem ich należytego rozwoju w
sferze seksualnej38. Znamię czasownikowe przestępstwa z § 2 jest określone jako
składanie propozycji czyli przedstawienie oferty małoletniemu poniżej lat 15 i
zmierzanie do jej realizacji. Przestępstwo to jest dwuetapowe: pierwszy etap to
złożenie propozycji, zaś drugi to zmierzanie do jej realizacji. Oczywiście, dla
bytu tego przestępstwa nie jest konieczne, aby doszło do realizacji zamiaru
sprawcy czyli np. do obcowania płciowego. O dokonaniu tego przestępstwa
można mówić już wówczas, gdy sprawca po złożeniu propozycji tylko usiłował
ją zrealizować39. Odmiennym pogląd wyraża A. Marek uznając że nie musi dojść
do spotkania sprawcy z małoletnią ofiarą aby uznać że przestępstwo zostało dokonane. Stanowi to przesłankę do penalizowania tego czynu na przedpolu a więc
gdy nie doszło jeszcze do naruszenia chronionego dobra. Za tym poglądem
przemawia wola ustawodawcy do jak najszerszego zapewnienia ochrony małoletnim dzieciom40.
8. Zakaz propagowania zachowań o charakterze pedofilskim
Art. 200 b Kodeksu karnego penalizuje propagowanie lub pochwalanie
zachowań o charakterze pedofilskim. Przedmiotem ochrony jest przede wszystkim obyczajność, która zachowania o charakterze pedofilskim traktuje zdecydowanie negatywnie. Propagowanie polega na przekazywaniu i upowszechnianiu
wzorów zachowań o charakterze pedofilskim. Natomiast pochwalanie należy
rozumieć jako wyrażanie wobec innych aprobaty dla zachowań pedofilskich41.
Przestępstwo to ma charakter formalny i powszechny. Z uwagi na intencjonalność zarówno propagowania, jak i pochwalania zachowanie to może być popełnione jedynie z zamiarem bezpośrednim. Przedstawiciele doktryny podnoszą
postulat że nie ma potrzeby oddzielnej penalizacji propagowania pedofili ponieważ znamiona tego czynu zachodzą również w stosownie do art. 255 § 1 k.k. w
którym penalizowane jest publiczne nawoływanie do popełnienia występku. Natomiast § 3 penalizuje publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa. Przepis
art. 255 § 1 obejmuje wszelkie zachowania polegające na publicznym pochwalaniu popełnienia przestępstwa, a zatem również i propagowanie pedofili. Z kolei
37

M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks
karny. Komentarz, wyd. V Warszawa 2013, s. 372-373.
38
M. Małecki, Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego),
Państwo i Prawo 2011 nr. 07 s.9.
39
M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks
karny. Komentarz, wyd. V Warszawa 2013, s. 373-374.
40
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011 s. 498- 499.
41
A. Marek, ibidem s. 498-499.
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na podstawie art. 255 § 3 można karać sprawców, którzy publicznie pochwalają
popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa zarówno te przestępstwa, które już
zostały popełnione, jak i te, które dopiero mają zostać popełnione. Po wejściu w
życiu przepisu art. 200b Kodeksu karnego dochodzi do sytuacji, kiedy kara za
publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim
wynosi do dwóch lat pozbawienia wolności, zaś występek polegający na publicznym pochwalaniu przestępstwa zarówno występku, jak i zbrodni do jednego
roku pozbawienia wolności42. Dodatkowa A. Marek podkreśla że Pedofile którzy
mogli by propagować te zachowania wiedząc że są one karalne starają się je
utrzymywać w tajemnicy a nie propagować43.
9. Środki karne i środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców
przestępstw pedofilskich
Do funkcji prawa karnego zaliczamy funkcję każąca polegającą na tym że
sprawca który popełnił przestępstwo musi być za nie ukarany. Jednak sama kara do
pełnej sprawiedliwość nie wystarczy więc konieczne są inne funkcje prawa karnego
takie jak funkcja zapobiegawcza która ma zapobiegać popełnianiu nowych przestępstw44. Przy przestępstwach o charakterze pedofilskim bardzo istotne jest by
sprawca nigdy więcej nie dopuścił się tych przestępstw. Zapobieganiu ponownemu
popełnieniu przestępstwa służą środki karne i środki zabezpieczające.
Sąd na podstawie art. 62 Kodeksu karnego może orzec względem skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności obowiązek odbywania kary w
systemie terapeutycznym. Z dyspozycji art. 96 Kodeksu karnego wykonawczego
wynika że w systemie terapeutycznym odbywają karę osoby z zaburzeniami psychicznymi, wymagające oddziaływania terapeutycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego45.
Do przykładowych sposobów zabezpieczania społeczeństwa przed niebezpieczeństwem płynącym z przestępstw o charakterze pedofilskim należą regulacje zawarte artykułach Art. 41a, Art. 93, Art. 95a Kodeksu karnego. Art. 41a
zawiera środek karny nakładający na sprawcę obowiązek powstrzymania się od
przebywania w określonych środowiskach, miejscach ale też zakaz przebywania
w określonych miejscach w obecności pewnych osób. Art. 93 Zawiera przesłanki
umieszczenia sprawcy w zakładzie zamkniętym. Międzynarodowa Statystyczna
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych kwalifikuje pedofilię jako zabu42

M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks
karny. Komentarz, wyd. V Warszawa 2013, s. 374-375.
43
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011 s. 499.
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A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 11-18.
45
L. K. Paprzycki, Środki zabezpieczające orzekane wobec sprawców przestępstw
skierowanych przeciwko wolności seksualnej, popełnionych w związku z zaburzeniem
preferencji seksualnych – art. 95a k. k – także o potrzebie zmian, [w:] Nauki penalne
wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana
Filara, t. 1, Toruń 2012, s. 240.
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rzenie preferencji seksualnych. Zaburzenia preferencji seksualnych zachodzą gdy
osoba doświadcza powtarzającego się, nasilonego popędu i wyobrażeń seksualnych dotyczących atypowych przedmiotów lub działań. Art. 95a § 2b Kodeksu
karnego przewiduje obligatoryjne umieszczenie sprawcy uchylającego się od
leczenia ambulatoryjnego w zakładzie zamkniętym46. W projekcie ustawy nowelizującej z dnia 5 listopada 2009 r.47, która wprowadziła ten przepis, przywołano
opinię seksuologów, z której wynika, że osoby dotknięte zaburzeniami typu pedofilia czy raptofilia, które uchylają się od leczenia, stwarzają zagrożenie, dlatego konieczne jest podjęcie wobec nich zdecydowanych działań. Wskazano ponadto, że osoby z zaburzeniami w postaci pedofilii narażone są w szczególnym
stopniu na występowanie dodatkowych bodźców zewnętrznych, motywujących
do popełnienia czynu zabronionego, a więc nawet jeżeli nie wykazują one ze
swej strony żadnej aktywności, mogą z łatwością znaleźć się w sytuacji sprzyjającej popełnieniu przestępstwa. Uchylanie się w rozumieniu § 2b to zamierzone
przez sprawcę, zawinione unikanie leczenia poprzez jego niepodjęcie, przerwanie
lub nieregularne uczestnictwo. W doktrynie wskazuje się że nie stanowi uchylania się sytuacja, w której sprawca nie uczestniczy w należyty sposób w leczeniu z
przyczyn od niego niezależnych albo zależnych, lecz usprawiedliwionych 48.
Podsumowanie
Nie budzi wątpliwości że przestępstwo o charakterze pedofilskim bardzo
niekorzystnie wpływają na poszkodowanego tym przestępstwem. Powodują
odarcie ofiar z godności i niewinności, negatywnie wpływają na dalszy rozwój
psychiczny i społeczny. Nie raz przyczyniają się do zatracenia u ofiary pewności
wartości moralnych oraz wiary w piękno i dobro. Zarówno sprawcy jak i ofiary
wymagają długoletnich terapii pozwalających im wrócić do prawidłowego i
normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ze względu na tak bardzo niekorzystne konsekwencje przestępstw pedofilskich państwo, placówki wychowawcze, szkoły a przede wszystkim rodziny muszą zachować szczególną czujność i
wrażliwość aby ograniczyć oraz zmierzać do całkowitego wyeliminowania tych
zjawisk ze społeczeństw.
Streszczenie
Artykuł porusza problematykę przestępstw o charakterze pedofilskim. Przestępstwa te mają szczególny wpływ na poczucie godności u ofiar przestępstw. Celem
artykułu jest próba zdefiniowania pojęcia godności istoty ludzkiej. Istnieje bardzo
46

M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks
karny. Komentarz, wyd. V Warszawa 2013, s. 177-178.
47
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2009 nr 206 poz. 1589
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M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks
karny. Komentarz, wyd. V Warszawa 2013, s. 177-178.
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dużo zróżnicowanych definicji godności osoby ludzkiej. Każda ta definicja odnosi
się do innego jej aspektu ale wszystkie potwierdzają jej trwały i niezbywalny charakter. Jednak godność osoby ludzkiej może zostać naruszona przez przestępstwa. Artykuł przedstawia charakterystykę ofiar przestępstw oraz przybliża profile kryminologiczne sprawców tych przestępstw. Równocześnie przybliżając charakterystykę poszczególnych przestępstw seksualnych penalizowanych w polskim kodeksie karnym.
Do głównych przestępstw pedofilskich należą między innymi: zgwałcenie małoletniego poniżej 15 lat, seksualne wykorzystanie małoletniego, zakaz kontaktowania się
pedofili z małoletnimi oraz zakaz propagowania i pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim. Artykuł przedstawia również najważniejsze środki służące do zapobiegania ponownym przestępstwem pedofilskim dokonanym przez tych samych
sprawców.
Summary
Pedophilia as a threat to human dignity
The article raises the issue of crimes of pedophilia. These crimes have a
special impact on the dignity of victims of crime. This article attempts to define
the concept of human dignity. There are many different definitions of human
dignity. Each this definition refers to a different aspect of her but all confirm its
permanent and inalienable character. However, the human dignity can be compromised by crime. This article presents the characteristics of victims of crime
and criminological profiles brings the perpetrators of these crimes. At the same
time bringing the individual characteristics of sexual offenses punishable in the
Polish penal code. The major pedophile crimes include: rape of a minor under 15,
sexual exploitation of a minor, pedophiles contact with minors and a ban on promoting and praising the behavior of a paedophilic nature. This article presents the
most important measures to prevent re-offense pedophilia made by the same perpetrators.
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Damian Labiak (UWM)
Konflikty między rodzicami w opiniach ich dzieci
Wprowadzenie
Różnego rodzaju konflikty - kłótnie, nieporozumienia i spory wydają się
być współcześnie coraz częściej spotykanym elementem krajobrazu życia rodzinnego. Funkcjonowanie rodziny - jak każdego składającego się z wielu elementów systemu - zależy od wielu czynników. Wśród nich szczególną rolę odgrywają relacje pomiędzy rodzicami. To, na ile są one silne, nacechowane bliskością i zaufaniem, zrozumieniem i wzajemną miłością w dużej mierze wyznacza panującą atmosferę. Różnego rodzaju systemy (w tym rodzina - mają jednak
do siebie to, że czasami muszą zmagać się z sytuacjami kryzysowymi, u których
podstaw bardzo często leżą konflikty między małżonkami.
Niniejszy artykuł prezentuje wybrane wyniki badań dotyczących tychże
konfliktów - ich przyczyn, przejawów i skutków, a wszystko to widziane z perspektywy dorosłych już dzieci, które w katalogu swoich życiowych doświadczeń
mają - często traumatyczne - doświadczenie bycia świadkiem, rozjemcą i ofiarą
rodzinnych dramatów. Czas, który upłynął od tamtych trudnych wydarzeń (często kilka czy kilkanaście lat), pozwolił ankietowanym nabrać określonego dystansu. Refleksja dotycząca wpływu trudnych sytuacji z dzieciństwa na ich dzisiejsze, dorosłe już życie, okazała się ciekawym studium, ukazującym szereg
problemów, z którymi muszą się nadal mierzyć, a których źródeł upatrują w swoim rodzinnym domu.
1. Kontekst teoretyczny
Rodzina jako uniwersalna forma życia zbiorowego jest integralną częścią
każdego społeczeństwa1. Jako swoisty mikroświat funkcjonuje w całej sieci wzajemnych zależności pomiędzy nią a otaczającym ją dalszym i bliższym środowiskiem makro. Jako część większego systemu reaguje na wszystkie zmiany, które
dokonują się na zewnątrz niej i wobec niej. Wszelkie relacje i procesy rodzinne
nie są wyabstrahowane z rzeczywistości, są w dużej mierze przez nią determinowane, toteż na przykład indywidualizm, konsumpcjonizm, anomia więzi społecznych sprawiają, że coraz trudniej realizować jej właściwe dla siebie funkcje i
zachować swoją spójność, a co za ty idzie - trwałość małżeństwa.

1

Z. Wiatrowski, Rodzina w kontekście globalizacji komunikacyjnej i rozluźnienia
społeczno-moralnego, [w:] A. W. Janke (red.), Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce,
Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, Wydawnictwa Edukacyjne Akapit,
Toruń 2008, s 41
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Z jednej strony, z „całej palety potencjalnych możliwości i cennych dla życia kwestii, młodzi ludzie najczęściej wybierają formę małżeńsko-rodzinną, formującą ich dalszą przyszłość”2, z drugiej jednak strony, wyniki licznych badań
wskazują, że współczesne monogamiczne (ze swej natury nierozerwalne) rodziny
europejskie przeżywają intensywne przemiany prowadzące do kryzysów strukturalnych oraz funkcjonalnych. Dużą rolę w tym względzie odgrywają współczesne
trendy kulturowe i wynikające z nich przemiany oraz odmienne od tradycyjnych
wzorce socjalizacji, w tym role małżeńsko-rodzicielskie3. Do czynników, które
zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zalicza się między innymi:
niewłaściwe przygotowanie do małżeństwa, nieodpowiedni dobór partnerów, ich
społeczną i psychiczną niedojrzałość, trudne warunki materialne, niewłaściwy
podział obowiązków, nałogi, zdrady, egoizm, różne systemy wartości, przewlekłe choroby czy (czynnik, który nabiera szczególnego znaczenia w dzisiejszych
czasach - długotrwałe wyjazdy - np. do pracy za granicę4.
Jak już wyżej wspomniano, rodzina jest integralnym elementem całego,
skomplikowanego systemu grup społecznych, ale sama w sobie również stanowi
system, składający się z wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, w odniesieniu do których można mówić zarówno o pętli sprzężenia zwrotnego, jak i tak
zwanej cyrkularności (przyczynowość kolista).5 O przetrwaniu tego systemu - jak
pisał De Barbaro - decydują dwa istotne procesy: morfostazy i morfogenezy.
Morfostaza w swojej istocie stanowi mechanizmy nastawione na utrzymanie
danego systemu, natomiast morfogeneza oznacza procesy zmian w systemie,
stanowiące o jego rozwoju. Aby rodzina mogła bez przeszkód funkcjonować
musi być zachowany stan równowagi pomiędzy obydwoma opisanymi procesami. Sama rodzina jako system, składa się również z określonych podsystemów,
np. rodzicielskich, małżeńskich6. Każdy system czy podsystem odznacza się tym,
że sposób działania poszczególnych elementów determinuje funkcjonowanie
pozostałych. Zasada ta odnosi się również do sytuacji, w których w rodzinie dochodzi do konfliktów między małżonkami.
Jak pisał A. Olubiński, konflikt jest stanem rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami jakiegoś systemu, lub między systemami, kiedy strony
uświadamiają sobie różnicę, które je bezsprzecznie dzielą. Sytuacja konfliktu ma
charakter złożony i składa się z takich elementów jak: strony konfliktu, jego dy-

2

S. Kawula, Rodzina współczesna: przeobrażenia i przyszłość, [w:] A. W. Janke
(red.), Wychowanie rodzinne…, op. cit., s. 27
3
S. Kawula, Rodzina współczesna: przeobrażenia i przyszłość, [w:] Wychowanie rodzinne…, op. cit., s. 3
4
T. Pilch, Człowiek dorosły w scenariuszu życia rodzinnego, [w:] T. Wujek (red.),
Wprowadzenie do andragogiki, PWN,, Warszawa 1996, s. 19
5
B. Szczyrba-Maroń, Rodzina jako system, [w:] Psychologia, A. Trzciniecka-Green
(red.), Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006, s. 92
6
Ibid., s. 93
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namiki (kolizje, sprzeczności, napięcia, starcia konfrontacje), źródła, formy
ujawniania się czy sposoby jego rozwiązywania7.
O konfliktach można mówić wtedy, kiedy to wyodrębniają się jednoznacznie strony mające określone dążenia, ale nie mogące osiągnąć zgody i udziału
drugiej strony8. W małżeństwie tymi stronami są: mąż i żona. Konflikty, jak się
zdaje są nieodłącznym elementem pejzażu rodzinnego życia. Wśród rodzajów
konfliktów wyróżnić można konflikty danych (powstają na skutek niedostatecznych informacji, osoby w konflikcie nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, że
każda z nich wie coś innego), konflikty wartości (dochodzi do nich na skutek
odmiennych zachowań i postaw w odniesieniu do określonych wartości, celów
życiowych i sposobów ich realizacji), konflikty relacji (generowane są w konsekwencji negatywnych emocji pojawiających się w sytuacjach nieporozumień czy
tez różnicy zdań), konflikty strukturalne (wynikają często z niejednakowego
dostępu do dóbr, pełnienie opozycyjnych ról) i konflikty interesów (dochodzi do
nich, gdy obie strony konfliktu stanowią dla siebie przeszkodę w zaspokajaniu
swoich potrzeb)9.
Przyczyn powstawania konfliktów jest wiele - choćby postawy egoistyczne, rozczarowanie, poczucie krzywdy, niespełnienia, frustracji, myślenie kategoriami albo… albo10 i brak kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej
między małżonkami. Jak pisał A. T. Beck, chodzi w ty przypadku o takie zakłócenia w porozumiewaniu jak: wyrażanie się niejasno, nie wprost, przyjmowanie
postaw obronnych (wyraz obrony przed upokorzeniem czy odmowy nawiązania
kontaktu), niezrozumienie przekazu, monologowanie, przerywanie rozmówcy
lub słuchanie w milczeniu i brak wrażliwości na problemy rozmówcy11. Istotą
każdego dialogu jest także stała wymiana ról nadawczo-odbiorczych partnerów
dyskusji, wymiana, która w sytuacji konfliktu ulega zaburzeniu12.
Sytuacje konfliktowe pochłaniają bardzo dużo energii - osoby w konflikcie
są często zestresowane, rozgniewane, przestraszone…13 Rodzi się zatem pytanie
- czy za wszelką cenę powinniśmy jednak unikać konfliktów? Odpowiedź zależy
od tego, z jakiego rodzaju konfliktem mamy lub możemy mieć do czynienia.
Konflikty mogą być bowiem konstruktywne (mogą wpływać pozytywnie na
7

A. Olubiński, Konflikty rodzice dzieci, Dramat czy szansa?, Wydawnictwo Adam
Marszałem, Toruń 1992, s. 5
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Ibid., s.27- 34
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zdrowie psychiczne), jak i destruktywne (mogą zniszczyć związek). Wg J. Gottman’a można wyróżnić cztery wyznaczniki destruktywnego charakteru konfliktu.
Są nimi: brak elastyczności, zamykanie się w sobie, (wycofanie z relacji), pogarda oraz rywalizacja w systemie dominacji i podporządkowania. Swoistym wyznacznikiem destruktywnego charakteru konfliktów jest również stosowanie
takiej strategii komunikacyjnej, która ucieka się do krytykowania i przyjmowania
postaw obronnych14.
Choć wiele różnic, dzielących męża i żonę może brać się z fundamentalnych różnic w ich postrzeganiu siebie i partnerów, to jednak zdarza się często, że
to właśnie błahe na pozór wydarzenia stają się przyczyną wzajemnego oddalenia
małżonków i zagrażają ich związkowi15.
Wtedy, kiedy konflikt wymyka się spod kontroli, mamy do czynienia z tak
zwaną spiralą eskalującą. Rozwija się ona tylko w jednym kierunku konfliktu - w
stronę nasilenia i pogłębienia sytuacji kryzysowej. Spirala eskalacji stanowi swoisty wzór walki między partnerami16. W efekcie dochodzi do permanentnego
kryzysu między małżonkami, którzy są niejako ofiarami emocjonalnego porwania, przekonanymi o negatywnym stosunku do nich ich małżonków i grzęznącymi w niekontrolowane uczucia (taki stan Gottman określa jako zatopienie)17.
Przeciwieństwem spirali eskalacji konfliktu jest tak zwana spirala unikania
- mająca na celu: ograniczenie bezpośredniej interakcji, unikanie drugiej strony,
zredukowanie zależności od niej, pielęgnowanie urazy i poczucia zawodu, skarżenie się osobie postronnej na drugą stronę konfliktu18.
Sytuacje konfliktu między małżonkami/rodzicami oddziałują również destrukcyjnie na obecne w domu dzieci - szczególnie wtedy, gdy są one świadkami
małżeńskich potyczek. Narażanie ich na sytuacje niekomfortowe, stresogenne,
burzące poczucie bezpieczeństwa są niewątpliwie (nawet jeśli pośrednio) formą
przemocy. Jak pisał Hefler, przemoc w rodzinie niesie ze sobą poważne skutki
dla dzieci. Mamy tu do czynienia z brakami socjalizacyjnymi, zaburzeniem poczucia tożsamości i własnej wartości, dzieci z takich domów w dorosłym życiu
mają problem z realizacją swoich potrzeb w społecznie akceptowany sposób,
odznaczają się infantylizmem w wieku dojrzałym i zrzucają odpowiedzialność za
swoje doświadczenia życiowe na innych ludzi. Takie osoby cechuje również
nieumiejętność dokonywania wyborów, niska kontrola emocji i brak umiejętności oddzielenia sfery emocjonalnej od behawioralnej 19.
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Konflikty między małżonkami dotykają w oczywisty sposób również innych członków rodziny - głównie dzieci. Domowe konflikty siłą rzeczy ograniczają sieć przyjaciół danej rodziny, co zwiększa poczucie osamotnienia najmłodszych. Destruktywnie wpływają również na nich stosowane w domu negatywne
wzory komunikacji. Jak wynika z wielu badań, długotrwałe konflikty domowe w
większym stopniu wpływają na oznaki permanentnego stresu u dorastających
dzieci niż rozwód ich rodziców20.
Bezpośrednią konsekwencją konfliktów między rodzicami jest również
rozluźnienie, a nawet zerwanie więzi pomiędzy członkami rodziny. Więź rodzinna jest rodzajem więzi społecznej, która - jak pisał J. Szczepański - jest „zorganizowanym systemem stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiającym jednostki, grupy i inne elementy składowe zbiorowości w całość zdolną do
trwania i rozwoju”21.
Sama natomiast więź rodzinna, opiera się na dwóch podstawach: obiektywnej (związanej z czynnikami prawnymi, religijnymi, obyczajowymi czy społecznymi) i subiektywnej (odnoszącej się do świadomości łączności z innymi
osobami w rodzinie przez poczucie przynależności do niej, bazującej na sferze
uczuć, myśli i dążeń)22. W sytuacji, kiedy (często na skutek konfliktów) owe
więzi rodzinne ulegają znacznemu osłabieniu lub w ogóle przestają łączyć członków rodziny, nie funkcjonuje ona już w pełni jako communio personarum, czyli
wspólnota małżeńska i rodzicielska, co bez wątpienia musi odcisnąć swoje piętno
na dalszym życiu wszystkich członków rodziny - zwłaszcza dzieci.
2. Metodologiczne podstawy badań własnych
Badania zostały przeprowadzone wśród 50 studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wieku od 21-24 lat (36 kobiet i 14 mężczyzn). Materiał empiryczny zebrano przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego. Badane osoby zostały poproszone o wypełnienie składającego się
z piętnastu pytań kwestionariusza ankiety. W większości przypadków respondenci odpowiadali na pytania wielokrotnego wyboru. Ponadto zostały przeprowadzone cztery pogłębione wywiady (dwóch mężczyzn i dwie kobiety, które
miały szczególnie trudne doświadczenia związane z kłótniami swoich rodziców).
Argumentem za podjęciem badań jakościowych był w głównej mierze fakt, że
kładą one nacisk na „przeżyte doświadczenia, są istotnie dobrze dostosowane do
rozpoznawania znaczeń, które ludzie przypisują zdarzeniom, procesom i strukturom swego życia23”. Zgromadzone dane zostały poddane ilościowej i jakościowej
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analizie tak, aby można było znaleźć możliwie wyczerpujące odpowiedzi na postawione problemy badawcze.
Główny problem badawczy został sformułowany w następujący sposób:
Jakie są opinie badanych osób na temat konfliktów między ich rodzicami, których doświadczyli w swoim rodzinnym domu? Szczegółowe problemy badawcze
znalazły swój wyraz w pytaniach dotyczących tego, czy badane osoby były
świadkami konfliktów pomiędzy ich rodzicami, jak często dochodziło do tych
konfliktów, co było ich przyczyną, jaką formę przyjmowały i w końcu, czy i w
jaki sposób doświadczenia z ich rodzinnego domu determinowały bądź nadal
determinują wybrane aspekty ich już dorosłego życia.
Analiza danych jakościowych odbyła się w trzech etapach: redukcji danych
(ich selekcji i kodowania), reprezentacji danych, a także wyprowadzenia i weryfikacji wniosków, tzn. decydowania o tym, co oznaczają poszczególne dane,
dostrzegania regularności, możliwych konfiguracji między nimi i odkrywania
zależności przyczynowych oraz stwierdzeń.24
3. Wyniki badań własnych
Zgromadzony w trakcie badań materiał empiryczny zostały poddany analizie zarówno jak ilościowej jak i jakościowej. Poniżej prezentowane są najważniejsze z punktu widzenia podjętej w problematyki kwestie. Obok danych o charakterze liczbowym (podanych w procentach) umieszczono również (tam, gdzie
było to uzasadnione) wybrane cytaty wypowiedzi badanych osób (zaznaczone w
tekście kursywą, treść oryginalna, bez redakcji). Wszystko to po to, aby eksplorowane zjawisko uchwycić w możliwie szerokiej perspektywie. Ze względu na
ograniczone ramy publikacji, przedstawione zostaną tylko najważniejsze kwestie
związane z kluczowymi wątkami badawczych poszukiwań.
4. Dzieci jako świadkowie konfliktów między rodzicami
Jak się okazało, prawie 80% badanych osób było bezpośrednimi świadkami
różnego rodzaju konfliktów, które miały miejsce między ich rodzicami. Warto przy
tym zwrócić uwagę, na fakt, że tylko 5% ankietowanych jednoznacznie stwierdziło,
że nigdy nie znalazło się w takiej sytuacji. Pozostałe 15% odpowiedziało, że tego nie
pamięta. Z jednej strony mogło być tak, że do sporów dochodziło rzeczywiście rzadko i sytuacje te nie utrwaliły się w świadomości respondentów, z drugiej zaś być
może były one na tyle traumatyczne, że optymalnym dla psychicznego komfortu
badanych stało się zastosowanie mechanizmu wyparcia.
Tak czy inaczej, w zdecydowanej większości badanych rodzin dochodziło
do konfliktów rodziców i rodzice ci w żaden sposób nie zadbali o to, by przed
tego typu sytuacjami uchronić swoje dzieci. Trudno zakładać, że nie mieli oni
świadomości faktu, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jak wynika z
odpowiedzi udzielonych przez zdecydowaną większość badanych, sytuacje kon24
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fliktów nasycone były silnymi emocjami i niewykluczone, że to właśnie owe
emocje „pisały scenariusze” przebiegu domowych kryzysów.
Co warto podkreślić, 64% badanych było bardzo często świadkami małżeńskich
konfliktów. W ich domach dochodziło do nich 2-3 razy w ciągu tygodnia. 5% ankietowanych przyznało niestety, że rodzice kłócili się ze sobą właściwie codziennie: Nie
było dni bez awantury i jakiejś poważnej sprzeczki… Jak często się kłócili? Łatwiej
będzie powiedzieć, kiedy się nie kłócili… Regularnie jak w zegarku… - co dwa, trzy
dni, niedziela czy poniedziałek, wszystko im było jedno…
5. Powody konfliktów między rodzicami
Powody, dla których dochodziło do konfliktów między rodzicami były
zdaniem ankietowanych osób bardzo różnorodne. Najczęściej jednak podawany
(40%) to niedopasowanie, niezgodność charakterów, różnica poglądów… Inni
respondenci przyznawali, że ich rodzice kłócili się właściwie o wszystko… Każdy
powód był dobry, krzywo ustawione talerze w szafce… mokra podłoga… zły humor… fochy… Ankietowane osoby przyznały również, że w ich rodzinnym domu
dochodziło do konfliktów z powodu pieniędzy (25%) - głównie ich braku. W
konsekwencji spory dotyczyły również tego, jak te pieniądze należałoby wydać Kłócili się, co kupić… Mama chciała inne meble… Tata mówił, że nie możemy
pojechać na wakacje w tym roku… Ojciec był kategoryczny i nie chciał kupić
mamie czegoś do kuchni…
Kolejne powody to nadużywanie alkoholu (25%) i podział domowych obowiązków (15%). Wśród często deklarowanych przyczyn konfliktów między rodzicami
znalazły się również dzieci (35%) - Ojciec był zły na mamę za moje oceny i miał pretensje do mamy, bo mnie nie przypilnowała, a on sam przecież pracuje i nie ma czasu
na takie rzeczy… musi zarabiać na nas… Zdarzało się czasami, że za późno wróciłam
do domu, to ojciec krzyczał na matkę - kogo wychowujesz, jeszcze trochę i będę dziadkiem, to wszystko prze ciebie… Ciągle ją tłumaczysz… on mógłby w końcu czymś się
zająć… Nie można całe życie nic nie robić…
15% respondentów przyznało, że bardzo źle ich domowej atmosferze przysłużyli się ich dziadkowie i babcie. Zdaniem ankietowanych, nieustannie ingerowali w ich życie, mówili co i jak mają robić, prowokowali i ‘jątrzyli’ - Babka
ciągle nastawiała mamę przeciwko ojcu… Mówiła, że do niczego się nie nadaje… Ciągle powtarzała: mówiłam, że nic z niego nie będzie… zniszczył jej życie,
a taka była piękna… Jeżeli chodzi natomiast o dziadków, to mieli nieco mniej
destruktywny wpływ. Owszem, czasami narzekali na synową czy zięcia, (Mógłby
być trochę bardziej zaradny… Gotować, to by się mogła nauczyć przez tyle
lat…), ale generalnie, widząc, że to, co mówią może wywołać „burzę” wycofywali się.
Oczywiście respondenci podawali jeszcze wiele powodów, które stały się
przysłowiową „kością niezgody” w ich domach - przeprowadzka, chrapanie,
koledzy taty… Poza tymi stosunkowo błahymi powodami 8% respondentów jako

1169

powód konfliktów podało zdradę jednego z rodziców - jak się okazało, we
wszystkich wypadkach osobą zdradzającą był mąż.
6. Formy konfliktów miedzy rodzicami
Jak wynika z przeprowadzonych badań, 70% konfliktów to sprzeczki,
kłótnie, awantury, których eskalacja nie wykroczyła jednak poza jednoznacznie
werbalny charakter. Oczywiście w wielu przypadkach kończyło się na krzykach,
złośliwościach i obelgach, jednak nie dochodziło do rękoczynów i innych aktów
fizycznej przemocy. Niestety jedna piąta ankietowanych osób potwierdza, że
między ich rodzicami dochodziło do różnego rodzaju rękoczynów - Tata popychał mamę…, Szarpali się za ubrania…, Jak tata wracał zły do domu, to na dzień
dobry robił awanturę i rzucał się do bicia, zwłaszcza, gdy sobie wypił… Strasznie
przy tym przeklinał… Rzucał sprzętami…
Swoistym dopełnieniem konfliktów, rodzajem „zimnej wojny” były też tak
zwane „ciche dni” - wskazało na nie 70% respondentów. W większości przypadków trwały one zazwyczaj od 2-3 dni. 10% badanych wskazało jednak, że były
to okresy tygodnia. Wśród odpowiedzi znalazły się i takie: Oni nigdy nie mieli
cichych dni, bo ciągle się kłócili… U nas ciche dni trwały właściwie ciągle, ciągle się na siebie obrażali i było święto, jak się do siebie odezwali… Zazwyczaj
było tak, że tata mówił: Idź powiedz mamie, że to i to… lub odwrotnie… Czuliśmy
się z bratem jakbyśmy byli gońcami albo listonoszami… Taka zabawa w głuchy
telefon, ale to nie była zabawa…
7. Odpowiedzialni za konflikt
W zdecydowanej większości (66%) ankietowani przyznali, że osobą, która
jednoznacznie była odpowiedzialna za wybuchanie rodzinnych konfliktów był
ich ojciec. Ojciec ciągle wszystkich prowokował, szczególnie mamę…, To przez
ojca, jak mu w pracy coś nie poszło, to zaraz się zaczynało…, Ojciec się czepiał
mamy, co by nie zrobiła, to i tak było źle…, Jak się mama odzywała to było źle, a
jak nie to jeszcze gorzej, tak już po prostu było…
14% badanych odpowiedziało, że domowe konflikty ewidentnie prowokowały ich matki: Ona bez przerwy mówiła, nie pozwala ojcu niczego wyjaśnić…
Chciała mieć zawsze pierwsze i ostatnie zdanie…, Była strasznie zazdrosna, chociaż mi się wydaje, że nie było o co ani o kogo… Widziałem, że tata miał już dosyć tych ciągłych histerii i pretensji, najchętniej wyszedłby z domu tak, jak stoi,
ale chyba ze względu na mnie tego nie zrobił…
Interesująca jest odpowiedź na pytanie - Który z rodziców chciał załagodzić konflikt? Jak się okazało w prawie wszystkich przypadkach osobą, która
jako pierwsza wyciągała rękę do zgody była matka i to bez względu na to, czy
była ona w opinii badanych winna czy też nie. Różne natomiast były reakcje
ojców na takie działania. W trzech czwartych przypadków dochodziło do zgody i
życie rodzinne wracało (czasami szybciej, czasami wolniej) do normy. Jedna
czwarta ojców odtrąciła natomiast wyciągniętą do nich rękę. Jak wynika z uzy-
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skanych informacji byli w takich sytuacjach zbyt dumni, uparci, nie chcieli pójść
na żaden kompromis, nie ustępowali do momentu, aż ich żona nie przyznała im
ostatecznej racji.
8. Skutki konfliktów między rodzicami
Konsekwencje sporów między rodzicami mogą być oczywiście różnorodne
i często odsunięte w czasie. Mogą bezpośrednio dotyczyć samych małżonków,
jak i ich dzieci.
Jeżeli chodzi o trwałość małżeństwa, to 16% ankietowanych przyznało, że
małżeństwo ich rodziców zakończyło się rozwodem. Oczywiście trudno zakładać, że konflikty były jedynym, czy decydującym tego powodem, natomiast
oczywiste jest, że nie sprzyjały one budowaniu rodzinnej wspólnoty. To, na co
trzeba zwrócić uwagę to fakt, że tylko 1% badanych przyznał, że rodzice w obliczu nieustannych konfliktów zwrócili się o pomoc do psychologa z poradni rodzinnej. Z punktu widzenia podejmowanej w badaniach problematyki, szczególnie interesujące są wyniki dotyczące tego, jak konflikty swoich rodziców widzą
dorosłe już dzieci i to, jakie zdaniem przyniosły one konsekwencje w ich dzisiejszym życiu.
Właściwie wszyscy respondenci zdecydowanie negatywnie oceniają to, że
musieli być świadkami kłótni i sporów swoich rodziców. Co ważne, wydaje się,
że bez względu na to, czy były to permanentne awantury czy utarczki o nieco
mniejszym ciężarze gatunkowym, ankietowane osoby mają żal do swoich rodziców, że nie oszczędzili im tych doświadczeń. Czują się w pewien sposób „okradzeni”, pozbawieni beztroski dzieciństwa, obciążeni smutnym doświadczeniem.
Dla jednej czwartej ankietowanych było to na tyle trudne przeżycie, że jako dorosłe osoby zdecydowali się na rozmowę na ten temat ze swoimi rodzicami
(uczyniły to badane kobiety; na ten krok nie zdecydował się żaden mężczyzna).
Mówiły im o swoich żalach, pretensjach i urazach związanych z tym, czego były
świadkami i jak mówią, w większości wyjaśniły wszystkie zaszłości. Jak twierdzą, bardzo im to pomogło, przyniosło ulgę i psychiczny komfort.
Pozostała część osób nie znalazła w sobie tyle odwagi lub determinacji,
aby spróbować wyjaśnić sobie z rodzicami często bolesne sprawy z przeszłości.
W przekonaniu ankietowanych, doświadczenie bycia świadkiem konfliktów między rodzicami, a co za tym idzie wzrastanie w domu, którego atmosfera daleka
była od sprzyjającej „szczęśliwemu życiu”, zaważyło na ich obecnej egzystencji.
Wybrane odpowiedzi respondentów przypisane zostały poszczególnym obszarom funkcjonowania człowieka i przedstawione wg takich kryteriów jak: relacje interpersonalne, poczucie własnej wartości i plany na przyszłość.
• Relacje interpersonalne
Wśród badanych osób prawie 60% wskazywała na fakt, że nie potrafią budować właściwych relacji z innymi ludźmi - Boję się ludzi, nie wiem, jak na mnie
zareagują… Boję się sytuacji konfliktowych… Jeśli czuje, że dojdzie zaraz do
jakiegoś sporu, to się wycofuję…
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Jestem raczej zamknięty… Najlepiej czuję się sam ze sobą…
Problem właściwych relacji dotyczy również kontaktów z rodzicami: Nie
mam praktycznie kontaktu z ojcem… Jak wyszłam z domu 6 lat temu, to już tej
mojej kłótliwej matki nie widziałam i… wcale nie tęsknię…, Nie mam wcale kontaktu z rodzicami - nie chcę tego wspominać…, Z ojcem właściwie się nie widuję… i dobrze, to straszny furiat, zniszczył mi życie… Mnie i mamie…
• Poczucie własnej wartości
Wśród większości badanych kobiet, które doświadczyły konfliktów w domu rodzinnym dominuje przekonanie, że są osobami mało atrakcyjnymi i takimi,
z którymi inni ludzie nie będą w żaden sposób zainteresowani - Jestem prawie
ciągle smutna, a ludzie nie lubią innych smutnych ludzi…, Nie lubię się kłócić,
ale jestem tak kłótliwa jak moja matka…, Przez to, że żyłam w ciągłym napięciu
jestem ciągle nerwowa, wiem, że ze wszystkiego robię jakiś problem i dzielę każdy włos na czworo…, Do niczego się nie nadaję, jak rodzice się kłócili, to zawsze
to słyszałam i chyba to gdzieś mi w głowie na zawsze zostało…
• Plany na przyszłość
Plany życiowe osób, które mają za sobą przeżycia „złej” atmosfery domu
rodzinnego (szczególnie w przypadku kobiet) są obciążone lękiem o trwałość i
jakość swojego ewentualnego związku. Ewentualnego, bowiem 20% z nich uważa, że najprawdopodobniej w taki związek nigdy nie wejdzie - Boję się, że ktoś
mnie zrani w związku i potem zostawi…, Nie potrafię stworzyć prawdziwego
związku…, Boję się, że mój związek skończy się jak rodziców - rozwodem…, Dobrze nam się układa, ale boję się, że skończy się to tak, jak u mnie w domu…,
Jakby miało być tak, jak moi rodzice… to nigdy się z nikim nie zwiążę…
Jak się wydaje, w zupełnie innych kategoriach widzą skutki swoich doświadczeń z dzieciństwa mężczyźni - dla nich była to swojego rodzaju „szkoła
życia”. Są, co prawda, negatywnie nastawieni do tego, co przeszli, ale za to tym
bardziej z optymizmem spoglądają w przyszłość - Staram się o tym nie pamiętać
i nie rozgrzebywać tego, najważniejsze jest teraz moje życie…, Jak się kłócimy, to
potem wyciągam rękę do zgody, wiem, że inaczej się nie da - i to pomaga…, W
życiu nie pozwolę, żeby mi się to przytrafiło… za żadne skarby nie zrobię tego
moim dzieciom…
Podsumowanie
Analiza przeprowadzonych badań skłania do wyciągnięcia kilku wniosków
dotyczących eksplorowanej problematyki badawczej. Po pierwsze - zdecydowana większość konfliktów, o których mówili respondenci odznaczała się destruktywnym charakterem, a pojawiające się podczas nich spirale eskalacji i spirale
unikania przynosiły w efekcie przerwanie wzajemnych relacji pomiędzy rodzicami. Wiąże się to niewątpliwie z brakiem dostatecznych kompetencji w zakresie
komunikacji interpersonalnej pomiędzy małżonkami.
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Po drugie - w konsekwencji konfliktów w wielu przypadkach doszło do
zdecydowanego osłabienia, a nawet zerwani więzi rodzinnych łączących poszczególnych członków rodziny (w tym więzi łączących dzieci z rodzicami).
Po trzecie - doświadczenie konfliktów pomiędzy rodzicami w domu rodzinnym przyniosło zdaniem badanych szereg konsekwencji dotyczących ich
dorosłego życia (obniżenie poczucia własnej wartości, problemy z przystosowaniem społecznym, obawy przed wejściem w związek).
Lęk, destrukcja, zerwane więzi, to trzy podstawowe kategorie, w których
można by zawrzeć powyższe analizy. Oczywiście wszelkie próby uogólniania
byłyby w tym momencie nieuprawnione, aby bowiem uzyskać pełny obraz analizowanej rzeczywistości, należałoby zbadać zdecydowanie większą grupę osób,
ze szczególnym uwzględnieniem zmiennej, jaką stanowi płeć. Z dotychczasowych poszukiwań wynika bowiem, że jest ona czynnikiem istotnie różnicującym
uzyskane wyniki.
Reasumując, konflikty między rodzicami same w sobie nie muszą być
czymś destruktywnym, nie muszą być rodzajem „domowego tsunami”, które
rujnuje życia rodziny i jednoznacznie negatywnie determinuje życie wzrastających w takich rodzinach dzieci.
To prawda, że się tak zdarza - nader często, ale warto może zadbać o to,
aby nauczyć się w optymalny sposób zarządzać sytuacjami konfliktowymi w taki
sposób, aby w konsekwencji przynosiły one pozytywne zmiany w organizacji
rodzinnego życia.
Jak pisał A. W. Janke, człowieka można określić jako homo educandus osobę, która ze swej natury potrzebuje wychowania, która wymaga dzisiaj w
sposób szczególny skutecznego wzmocnienia i dopełnienia w wartościowym i
konstruktywnym otoczeniu społecznym.25 Byłoby zatem ze wszech miar wskazane, gdyby takim otoczeniem społecznym była dla dzieci ich rodzina.
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Paulina Krzyżowska (UMCS)
Rola rodziny w procesie kształtowania się tożsamości regionalnej mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego
Wstęp
Korzeni tożsamości narodów, społeczeństw czy grup regionalnych oraz
pojedynczych jednostek należy szukać w rodzinie. Niejednokrotnie pełni ona
kluczową rolę w badaniach z różnych dziedzin nauki skupiających się na człowieku i jego działalności. Każda osoba ludzka jest zakorzeniona w swojej rodzinie. To w niej od najmłodszych lat kształtuje się nasze postrzeganie rzeczywistości, to ona stanowi bazę do poszukiwania odpowiedzi na pytania: „Kim jestem?”
oraz odniesienie do norm, wartości i wzorów zachowań jakimi kierujemy się w
życiu. Można pokusić się o metaforyczne porównanie rodziny do gleby z której
wyrastają drzewa kolejnych pokoleń. To od jej „kulturalnej żyzności” zależy jak
silny i trwały będzie plon, który wyrośnie na jej gruncie.
Pochylając się nad zagadnieniami zwiazanymi z tożsamością grup
regionalnych nie sposób pominąć roli rodziny. Stanowi ona najmniejszą i
podstwaową komórkę każdego społelczeństwa. Zdaniem Zbigniewa Tyszki „jest
najważniejszą grupą społeczną […] z którą człowiek jest ściśle związany znaczną
częścią swojej osobowości i ważnymi pełnionymi przez siebie rolami społecznymi (…).Jest także dlań tzw. grupą odniesienia, z którą świadomie i mocno
identyfikuje się jako jej członek, współtworzy i przejmuje kultywowane w niej
poglądy, postawy, obyczaje, wzory zachowania i postępowania”1. Jak twierdzi
Leon Dyczewski rodzina ma właściwości kulturotwórcze, które zawierają się w
posiadaniu pewnych cech, za pośrednictwem których dokonuje międzyosobowa
komunikacja przy pomocy znaków. Badacz kultury pisze: „Po pierwsze, rodzina
jest wyraźnie wyodrębnioną grupą społeczną, i to grupą naturalną, pierwotną,
podstawową i powszechną. [,,,] wewnętrzne życie rodziny jest zróżnicowane pod
względem pozycji i ról przy niewielkiej liczbie członków. […] istniejące w rodzinie kontakty są przede wszystkim bezpośrednie i pozainstytucjonalne, choć są
także pośrednie i instytucjonalne. […]rodzina ma swoją przestrzeń wyraźnie
wyodrębnioną. […] kształci właściwości poznania i rozumienia. […] włącza
człowieka w działania. […] wprowadza w świat znaczeń. […] jest swoistym
mechanizmem selekcji […]”2.
1

Z. Tyszka: Rodzina. [w:] Encyklopedia pedagogiczna (red.) W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993r., s. 695.
2
L. Dyczewski, Rola rodziny w tworzeniu, przekazie i zakorzenieniu w kulturze narodowej, [w:] Rodzina. Młodzież. Regionalizm., Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury Nr 36, Ciechanów 2000, s.20-23.
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Rodzina jest miejscem, w którym w naturalny sposób dokonuje się proces
inkulturacji młodego pokolenia. Według Dyczewskiego jest ona „ogniwem tożsamości narodowej i kulturowej, a zatem również i regionalnej. Rolę tę rodzina
pełni poprzez m.in. pielęgnowanie i kultywowanie zwyczajów, przekaz wartości
oraz wzorów postępowania kolejnym pokoleniom. Przyswajanie w toku internalizacji wartości kulturowe odgrywają kluczową rolę w procesie kształtowania się
tożsamości najpierw indywidualnej, później społecznej i kulturowej, a finalnie
również i regionalnej.
W niniejszej pracy rozumienie terminu tożsamości regionalnej przyjmuję
za Markiem Szczepańskim, który wskazuje na istotne powiązania tego termin z
trzema pokrewnymi pojęciami: tożsamości indywidualnej, tożsamości społecznej
i tożsamości kulturowej. Według tego badacza tożsamość społeczna formuje się
na gruncie tożsamości indywidualnych (choć, jak podkreśla, nie można tej drugiej redukować do pierwszej). Tożsamość kulturowa jest dla niego „specyficzną
formą tożsamości społecznej, wspartą na rdzeniu kulturowym”. Z kolei tożsamość regionalna jest traktowana jako odmiana tożsamości społecznej (której
bazę stanowi tożsamość indywidualna) i kulturowej, opartej na tradycji regionalnej. Odnosi się ona do wyraźnie zdefiniowanego terytorium (regionu), „jego
specyficznych cech społecznych, kulturowych (symbolicznych) […] wyróżniających go spośród innych regionów”. Jak zauważa dalej Szczepański tożsamość
regionalna w niektórych przypadkach bywa łączona z tożsamością etniczną (grupą etnograficzną)3.
Jeśli chodzi o wymiary i sposoby opisywania tożsamości regionalnej to
można podchodzić do tego zadania wielowymiarowo i wieloaspektowo. W tym
celu Szczepański wyodrębnił siedem podstawowych perspektyw:
- psychologiczną (w której zawiera się „indywidualna identyfikacja z regionem, jego społecznością i kulturą”);
- socjologiczną (rozumianą jako „funkcjonujący w świadomości zbiorowej
podział na: my i oni oraz towarzyszące mu poczucie odrębności”);
- geograficzną (czyli „przypisanie do przestrzeni i miejsc”);
- etnograficzną (w której zawiera się „świadomość dziedzictwa kulturowego, rozumienie i odczytywanie znaczeń, symboli kultury materialnej oraz jej
korelatów”);
- historyczną (pojmowaną jako „związek indywidualny i zbiorowy z dziejami regionu, jego bohaterami i instytucjami historycznymi”);
- ekonomiczną (obejmującą takie kwestie jak: „wspólnota gospodarowania, kooperacja i konkurencja międzyregionalna w wymiarze ekonomicznym w
skali kraju, kontynentu i systemu światowego”);

3

M. Szczepański, Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, [w:] Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby. Materiały z konferencji naukowej Łódź 2 czerwca 1998 roku, (red.) A. Matczak, Łódź – Ciechanów 1999, s. 184.
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- urbanistyczno – architektoniczną (mówiącą o istnieniu „pewnych szczególnych dla obszaru (regionu) form budownictwa, układu planistycznego,
zwłaszcza w odniesieniu do budownictwa tradycyjnego”)4. Wyszczególnione
przeze mnie przykłady dotyczące roli rodziny w kształtowaniu tożsamości regionalnej mieszkańców Śląska Cieszyńskiego plasują się w dwóch kategoriach powyższych perspektyw: psychologicznej i etnograficznej5.
1. Perspektywa psychologiczna.
Perspektywa ta określa „stopień indywidualnej identyfikacji z regionem,
jego społecznością i kulturą”. Może się ona wyrażać w różnych formach bezinteresownej działalności na rzecz społeczności regionalnej. Obejmuje również stopień znajomości historii i tradycji regionu oraz samoświadomości regionalnej.
Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego czują dużą więź ze swoim regionem, jego
społecznością i kulturą. Świadczy o tym jedna z wypowiedzi informatorek:
Jo je stela6! Miyszkom po czeskiej stronie Ślonska Cieszyńskiygo. Kiejsi7
było nas tu kupe, teraz coroz to miynij. Nie poszłabych stond nikaj, bo to tu je
moji. Choć już mom swoji roki to dycki, jak się cosik ważnego dzieje to muszym w
tym uczestniczyć! Byłach w Cieszynie jak było Szyngyn, jeżdżym też na różne
imprezy kulturalne które som tu uorganizowane (AB)
Stwierdzenie „jo je stela” jest charakterystyczną cechą ludności zamieszkującej ten region, często można je usłyszeć pytając o przynależność terytorialną.
Świadczy to o silnej identyfikacji z miejscem zamieszkania. Przejawia się ona
również w dość dobrej znajomości historii Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza
wśród starszego pokolenia mieszkańców. Mówi o tym kolejna informatorka:
Ni mieli my tu łatwej historii, chociaż za Franca Jozefa my się źle ni mieli,
jako kajsi indziyj. Nie było tu ludziom źle, dobrze to spominomy. No ale nas podzielili i niekierym8 rodzina została po czeskij stronie. Ustalili granice i żodyn9
się nie pytoł kto tam miyszko, a tam przeca było kupe10 Poloków. (AC).
Mieszkańcy nadolziańskich terenów żywo interesują się również kwestiami politycznymi związanymi z ich regionem. Czynnie uczestniczą w wydarzeniach o tym charakterze. Jednym z nich było otwarcie granic, które miało

4

Tamże, s.184-185.
Niniejsza praca powstała na podstawie moich badań terenowych przeprowadzonych na
Śląsku Cieszyńskim w trzech okresach: 02-12.09. 2012, 09-14.11.2013, 22-28. 02. 2014.
6
‘jo je stela’ – ‘Jestem stąd’ (autorka).
7
‘kiejsi’ – ‘kiedyś’ (za: Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego pod red. J. Wronicz.
Galeria Na Gojach. Ustroń 2010, s. 146, skrót: SGŚC).
8
‘nikiery’ – ‘niejeden, ktoś’ (za: SGŚC, s.207).
9
‘żodyn’ – ‘nikt’ ( za: SGŚC, s.393).
10
‘kupe’ – ‘dużo’ (AC).
5
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miejsce w 2008 roku i diametralnie zmieniło życie mieszkańców po obu stronach
Olzy. Wspomina o tym informatorka z Zaolzia11:
Jak było Schengen, to jo osobiście była w Polskim Cieszynie. Stołach tam,
jak się zahaczo na Głębokom. Patrzę, a tam na moście TVP, tam tez taki zapory
były. Potym to przeciyli, a rozpadło się to! Uż teraz ni ma takich komedyji z tym
przekroczaniym granicy. (AB)
Kiedyś, jak się chciało przejść przez granicę to trzeba było przejść przez
odprawę, zameldować, po co się idzie, co się niesie ze sobom. Jak się coś kupiło
po czeskiej stroni i chciało się przeniyśc to też czynsto był problem, czasem nie
pozwolili i trzeba było zostawić. Teraz, odkąd granice otworzyli to jest całkiem
inaczej, zdecydowanie lepiej niż było. (AC)
Niektórych mieszkańców cechuje bardzo silna samoświadomość kulturowa i niechęć do coraz bardziej widocznych przejawów kultury obcej. Mówi o
tym jeden z informatorów:
Jako region długo byliśmy pod zaborami – umieliśmy zachować swoją odrębność kulturową, tardcyję. A teraz jak jesteśmy wolni to powoli ją grzebiemy.
U nas się wręcz walczyło się z regionalizmem. Pseudo postęp – zachłysnęliśmy
się tym co inne, nowe. Nie spostrzegliśmy się jak nasze piękne rzeczy, wartości,
zostają spychane na plan dalszy. Wszystkiego można się nauczyć, ale tożsamości
regionalnej – nie. Bo albo się ją ma, albo nie.12
Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego chętnie i licznie uczestniczą w imprezach, spotkaniach i wydarzeniach kulturalno- religijnych, które akcentują ich
przywiązanie do tradycji. Często sami organizują te imprezy, w czynie społecznym. Tutejsze kulturalne kalendarium jest naprawdę imponujące. Wśród ważnych imprez mających charakter folklorystyczny warto wymienić m.in: Tydzień
Kultury Beskidzkiej, Skarby z Cieszyńskiej Trówły, Złoty Kłos, Dożynki, Święto
Trzech Braci, Spotkania z Tradycją, Gorolskie Święto, Dzień Tradycji, Stroju
Pieśni i Tańca. O tradycji uczestnictwa w tego typu imprezach mówi informatorka z Cieszyna:
Zawsze bierzemy udział całą rodziną w imprezie z cyklu „Skarby z
Cieszyńskiej Trówły”. Myślę, że to jest bardzo ciekawa forma promocji naszej
tradycji i regionu zarówno dla nas, tutejszych oraz gości, którzy przyjeżdżają
spoza granic Śląska Cieszyńskiego. Organizowane są ciekawe pokazy np.
przędzenia, warsztaty, można również skosztować naszych regionalnych potraw.
Dla dzieci organizowane są konkursy i wycieczki. Uważam, iż jest to bardzo
dobrze zorganizowana impreza, która odwołuje się do naszej przeszłości i
przypomina nam nasze bogate tradycje. (AD)

11

Zaolzie – potoczna nazwa ziem Śląska Cieszyńskiego znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej.
12
P. Krzyżowska, Pora na tradycję. Inspiracje cesarzową Sissi, „Czas Skoczowa”,
nr 1 z dn. 4 stycznia 2013 r., s.6.
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2. Perspektywa etnograficzna
Jej wyznacznikami są: zwyczaje, obyczaje, strój, świadomość dziedzictwa
kulturowego, rozumienie i odczytywanie znaczeń i symboli kultury materialnej,
gwara, regionalna literatura (pisana lub ustna). W obrębie tej kategorii rola rodziny jest najistotniejsza, ponieważ pełni ona kluczową rolę w przekazie wartości, norm i wzorów zachowań młodemu pokoleniu. Podczas analizy swoich badań starałam się stworzyć coś na kształt kanonu przykładów powyższych elementów charakteryzujących regionalną tożsamość mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej. Na Śląśku Cieszyńskim rodzina rodzina była i jest źródłem (pierwszych)
autorytetów dla dzieci, a były nim osoby starsze: rodzice, dziadkowie. Świadczą
o tym wypowiedzi informatorów:
Mamy i taty trzeba było słuchać, to nikt nawet nie pomyśloł żeby się im
sprzeciwić. Był szacunek do starszych, nie tak jak dzisio. Chociaż dziecek było w
chałpie kupe to my się wszyscy trzymali razym, mieli radzi i pómógali my sobie.
(AB) Raczej jest ten szacunek do starszych, bo sie wie, że im się on należy. Wiadomo, czasem się słucha, czasem nie, różnie to jest ale na przykład dziadkom,
starszym osobom to się grzecznie odpowiada, nie pyskuje. (AF)
Autorytet ten polegał na posłuszeństwu oraz traktowaniu tych osób z
należytym szacunkiem, który na Ziemi Cieszyńskiej wyrażany jest również w
sposobie zwracania się do przedstawicieli starszych pokoleń. Mówi o tym
kolejny informator: Do starszych się zawsze mówiło przez „Wy”. Jo tak dalyj
mówiym do swojij teściowej, na przykład się pytom „Jako się czujecie”? Jest to
wyraz takiygo szacunku. Młodzi już tak raczyj nie mówiom. (AE)
Z kolei informatorzy młodszego pokolenia przyznają, iż powyższy
zwyczaj jest im dobrze znany i praktykowany w ich domach, aczkolwiek powoli
zanika: U nas w domu to się tak mówi do dziadków, to znaczy rodzice tak mówią,
bo my z bratym już nie. Dla mnie to je kapke smiyszne, moi znajomi tez już tak
nie mówiom. (AF)
Niezwykle istotnym elementem budującym tożsamosć regionalną na
ziemiach cieszyńskich jest gwara. Jej żywotność jest uzależniona od stopnia
posługiwania się nią w domu czy kregach sąsiedzkich. Świadczą o tym
wypowiedzi mieszkańców Śląska Cieszyńskiego:
Po godce od razu poznosz czy kto je uod nas czy ni. Kiesi wszyscy my
godali po naszymu, teraz uż ci młodzi tak nie umiom. Chocioż tez cosi mówiom
tom gwarom, ale już coroz to miynij. (AC)
U mnie w domu mówi się gwarom, zwłaszcza dziadkowie jej używajom. Ja
w szkole mówiym poprawnom polszczyznom, ale bardzo często używomy gwary w
mniejszym kryngu znajomych lub gdy się wygłupiomy to też mówimy „po naszymu”. (AF)
Wśród wartości, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie na
Śląsku Cieszyńskim w rodzinach poczetne miejsce zajmuje zamilowanie do
regionalnego stroju. Nie jest ono powszechne, aczkolwiek osoby, które kultywują
tę tradycję cechuje się wysoce rozwinięta świadomość kulturowa. Świadczą o
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tym wypowiedzi informatorów pokazujące jak istotne miejsce zajmuje strój
cieszyński w kulturze regionalnej:
U mnie na strychu był pokoik, w tym pokoiku była szafa, a w niej stare suknie
po mojej cioci. Razem z koleżanką przymierzałyśmy sukienki, a m.in. był tam właśnie
strój cieszyński. Na początku było on częścią naszej garderoby i zabawy. Później przygoda rozpoczęła się w szkole podstawowej. Od czwartej klasy należałam do zespołu
wokalnego […], występowaliśmy na różnego rodzaju spotkaniach, na Dniach Seniora,
dożynkach gminnych no i wtedy zakładało się strój cieszyński. Później jeszcze należałam do parafialnej scholii w Dębowcu, jeździliśmy na wszystkie odpusty i występowaliśmy oczywiście w strojach ludowych.13
Strój cieszyński jest w świadomości jego posiadaczy bardzo istotnym
elementem tradycji Śląska Cieszyńskiego. Rodziny, które go posiadają znają jego
etymologię. Potwierdzają to wypowiedzi ich członków:
„Bardzo podobną suknię, jeśli chodzi o krój, miała cesarzowa Sissi.
Pierwsze podpatrzyły to damy dworu, później mieszczki i tak doszło to do powszechnego użytku. Przy czym suknie zawsze były traktowane jako coś, czego się
nie zakładało w dni powszednie, było to wyrazem tego, że podchodzi się do danej
uroczystości czy miejsca z szacunkiem. Warto dodać, że motywem przewodnim
naszego stroju jest Cieszynianka, kwiatek, który rośnie tylko u nas, i to jego motywy były haftowane na żywotkach.”14
Strój cieszyński nie jest jedynie pamiątką po tradycjach danych czasów,
ci, którzy go posiadaja szukają okazji do tego żeby się w nim zaprezentować:
„Ubieramy swoje stroje regionalne między innymi na bal, na nasze dożynki, spotkania rodzinne, które co roku sobie organizujemy.”15
Priorytetem małżeństw ze Śląska Cieszyńskiego, które posiadają dzieci
jest dobre i mądre wychowanie ich. Zdają sobie sprawę z tego, jak
odpowiedzialne i ważne jest to zadanie. Mówi o tym kolejna z informatorek:
Prowadzimy gospodarstwo ekologogiczne więc pracujemy w domu. Dzieki
temu możemy poświęcić dzieciom więcej czasu. Najważniejsze jest to, ze jest się
blisko nich. […] Dzieci pomagają nam w różnych pracach, mniej lub bardziej
chętnie. Jest to o tyle ważne, ze pracując jesteśmy razem, mamy okazje do wspólnych rozmów. Uczymy dzieci szacunku do pracy oraz oszczędności. Czasami
dajemy im parę złotych do skarbonki, później same gospodarują pieniędzmi.
Staramy się promować powrót do solidnych korzeni, silnej rodziny. Rodzina jest
dla nas wartością nadrzędną. Wychowanie dzieci wymaga sporego wysiłku, który
procentuje po latach. Ja byłam podobnie wychowana przez swoich rodziców i
jestem im za to bardzo wdzięczna, gdyż pokazali mi co jest w życiu najważniejsze: wiara, szacunek do pracy, przyrody. Teraz razem z mężem chcemy to przekazać to swoim dzieciom. [AG]
13

Tamże.
Tamże.
15
Tamże.
14
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Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego podkreślają również, iż od dawna w rodzinie uczono ich takich postaw oraz zachowań jak: pracowitość i utrzymywanie
porządku nie tylko w domu ale i wokół niego. Niejednokrotnie był to element,
który pozwalał odróżnić ludność napływową od rdzennej. Świadczą o tym wypowiedzi członków rodzin zamieszkałych na nadolziańskim terenie:
Z domu się wynosiło taki zamiłowani do porządku, nawet jak była biyda to
kole każdej chałupki był porządek, to jest takie charakterystyczne dla cieszyńskiego. Pamientam, że kiedyś jak tam coś koło domu nauczyciela niezbyt mieli
porządek, płot się walił to ludzie sarkali. A było tak, bo większość ludzi, którzy
tam mieszkali nie byli stela. [AH]
W koło też musiał być porządek. Nie było czegoś takiego, co się zdarza w
innych regionach, że koło swojej chałpy jest piyknie, a za płot można cosik ciepnońć. U nas musiał być wszyndzi porządek i tak je do dziś. [AC]
Kolejnymi istotnymi dla Ślązaków Cieszyńskich cechami, „wynoszonymi z
domu rodzinnego” były pokora i pracowitość. Mówi o tym jedna z informatorek:
Babcia dycki16 nam mówiła „Siedź w kóncie bałamóncie17, jeśliś dobry,
nóndóm18 cie” oraz „bez pracy ni ma kołoczy”. Tak mi to jakoś utkwiło w pamiynci żeby być skromnym, nie wywyższać sie, robić co do ciebie należy i robić
to najlepiej jak się potrafi, a zostanie się zauważonym i docenionym. [AI]
Moi rozmówcy podkreślali, iż w domu zawsze kładziono nacisk na pracowitość, uczciwość i trzymanie się pewnych zasad. Ten kanon był wpajany
młodym pokoleniom, jako właściwa droga do osiągnięcia czegoś w życiu:
Mój tata zawsze mówi „Za darmo ci nikt nic nie do”, do wszystkiego powinno się dochodzić własnom pracom, tylko wtedy ma to jakomś wartość. A jak
nie pracujesz a jesteś dobrze sytuowany to znaczy, że cosi chachmyncisz19 robisz,
Żeś je nieuczciwy, a to niy ma dobre i może się obrócić przeciwko tobie, bo jak
się mówi „Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy”. (AI)
Z racji znajdowania się na terytorium pogranicznym ludność Śląska Cieszyńskiego cechuje się otwartością (ale z pewną dozą rezerwy) oraz tolerancją
wobec odmiennych kultur. Świadczą o tym wypowiedzi kolejnych informatorów:
Jak sie zaobserwowało kogoś to po zachowaniu od razu było wiadomo czy
je stela czy ni. O obcych się mówiło, ze przyjechoł kajsik20 z Polski. Teraz to już
się pozmiynialo, dużo przyjezdnych się tu osiedło, buduje, ale właściwie to my nic
o niych nie wiymy, oni tu tylko miyszkajom, ale ni ma tu ich korzyni. (AE)
Przeprowadziliśmy się tu z mężem w latach 60-tych, początkowo był do
nas taki dystans jako że nie byliśmy stela. Zaobserwowaliśmy taką ostrożnosć w
stosunku do przybyszów z zewnątrz i to chyba jest w niektórych środowiskach jest
nawet do tej pory. Ten dystans wynkał chyba z tego, że na pograniczu przewijają
16

‘dycki’ – ‘zawsze, stale, wciąż’ (za: SGŚC s.93).
‘bałamunt’ – ‘bałamunt, wesołek’ (za: SGŚC s. 45)
18
‘nónś’ – ‘znaleźć’ (za: SGŚC, s.209)
19
‘chachmęcić’ – ‘oszukiwać, robić przekręty’ (AI).
20
‘kajsik’ – ‘gdzieś’ (AE)
17
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się różni ludzie, o róznych pogoądach, z róznych rejonów. Wtedy mocno rozwijał
się przemysł, czego skutkiem był naplyw nowej ludności, z zewnątrz. Trzeba było
więc poznac człowieka żeby go zaakceptowac i przyjąc do swoich. Nie było
wrogiego nastawienia, ale taka rezerwa. Nim kogoś przyjjmiemy jako swojego,
musimy go poznać. Myślę, że to doświadczenie tego nauczyło cieszyniaków. (AH)
Charakterystycznymi zachowaniami wynoszonymi z domu rodzinnego na
ziemi cieszyńskiej były również gościnność i utrzymywanie dobrych i zażyłyach
stosunków sąsiedzkich. Jak mówi jeden z moich informatorów:
Jedyn drugiymu pómógl zawsze. Każdy każdymu był życzliwy, nie było
zazdrości. W nieszczyńsciu się współczuło, w radości weseliło razym.[…] To się
wszytsko z domu wynosiło. Z radościom się gości przyjmowało, bo „gość w dom
to Bóg w dom”, zawsze się wyciongało co się miało najlypszego do jedzynia i się
dowało. (AB)
Cechą typową dla mieszkańców Śląska Cieszyńśkiego jest również
wysoce rozwinięta tolerancja religijna, ktorą również „wynosi się z domu”.
Szacunek do odmiennych wyznań jest tutaj bardzo mocno historycznie
zakorzeniony. Potwierdzają to moi informatorzy:
Ja się zetknęłam z tym problemem jak w szpitalu reumatologicznym byłam.
Przyjechała pani gdzieś tam z głebi Polski, pytała o kościół, a tu jej mówią : „ale
jaki kościół?” Na to ona: „no ale jak to jaki, nasz!”. To jej wytlumaczyli, że tutaj
może być i katolicki i ewangelicki. To dla nas jest normalne, innych może
zaskakiwać. (AH)
Dla nas to je normalne, że jedni som katolikami, inni ewangelikami. Żyjymy tu ze sobom od lat i nikomu to niy ma dziwne. Szanujymy swoji tradycje, u nas
w doma się nic nie robi na polu w Wielki Piontek, kiedy ewangelicy mają najwiynksze swiynto, z takiego szacunku do niych. W domu mogymy se cosik robić,
bo nie widzom, ale kole chałpy to robimy w inne dni, mimo iż dla nas to je normalny dziyn, nie swiynto. (AI)
Podobnie jest w przypadku występowania na tym terenie innych religii,
ich wyznawcy również spotykają się z szacunkiem ze strony tutejszych społeczności. Świadczy o tym wypowiedź jednego z informatorów:
Sam fakt, że powstała u nas swionynia swiadków Jehovy, blisko wałow
przy Wiśle, aż sie prosi żeby tam szyby powybijać czy coś uszkodzić, żadnego
incydentu jednak nigdy nie było. (AJ)
Rodzina spełniała również ogromną rolę w przekazie zwyczajów
związanych ze świętami czy obrzędowością rodzinną. Dawne zwyczaje rodzinne
związane były z ważnymi momentami w życiu każdego człowieka, takimi, jak
m.in. narodziny, zawarcie małżeństwa czy śmierć21.
21

Na potrzeby niniejszej pracy musiałam ograniczyć mnogość przykładów związanych z obrzędowością rodzinną, zebranych w trakcie badań, do kilku najczęściej wymienianych przez informatorów (najbardziej reprezentatywnych dla regionu Śląska Cieszyńskiego).
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Z datą urodzin dziecka związane były przepowiednie na dalsze życie
dziecka. Mówi o tym jeden z informatorów:
Dycki było mówione, że gdo sie w poniedziałek urodził, tyn mioł życi długi
przed sobóm, gdo w piontek, tyn nie był szczynśliwy, gdo w sobote, tyn całe życi
ciynżko pracował, a gdo w niedziele tyn był lyniwy. (AE)
Ciekawe zwyczaje wiążą się również z okresem zapoznawania się
młodych ludzi, narzeczeństwa oraz ślubem i weselem. Młodzi ludzie poznawali
się zwykle na zabawach wiejskich, tzw. muzykach. Wspomina o tym jedna z
informatorek:
Chłopak, kierymu się jakosik dziołcha spodobała chodzij ku niej chodził
ku niyj na zolyty. Późniyj były namowy i się wszystko uzgodniało jak co bydzie
wyglądać ślub, wesele i po weselu. Potym się szło na fare dać na ogłoszki. (AH)
Zwyczajem charakterystycznym dla regionu Ślaska Cieszyńskiego jest
obdarowywanie ciastem drożdżowym (tzw. kołoczym) gości weselnych,
sąsiadów i znajomymych. Ten symboliczny poczęstunek stanowi wyraz radości z
nadchodzącego wesela. Potwierdza to wypowiedź powyżej przytaczanej
mieszkanki Ziemi Cieszyńskiej:
Zawsze się piekło kupe tych koloczy i się dowało sąsiadom i gościom
weselnym. Kiesik to się roiło na trzy dni przed weselym. Dzisio dalij niektórzy
piekom kołocze, ale kapke szybciej, tak z tydzień, dwa przed weselym. (AH)
Jeśli chodzi o sam dzień wesela i związane z nim zwyczaje to bardzo dużo
z tych, które kultywowało się dawniej przetrwało do dnia dzisiejszego. Mówią o
tym kolejni informatorzy:
W dniu ślubu młody przyjyżdzoł do młoduchy i targowoł się o niom. To by
były taki wykupiny. Nejprzód dowoł drobne piyniondze, późniyj grube, a potym
pierściónek. Jak już jom wykupił to młodo przypinała mu wónieczke i klynkali a
u
ojcowie ich błogosławili. [...] Po wykupinach i błogosawiyństwie jechało sie do
kościoła, ale trwło to dycki długo, bo na drudze było pelno szlog22. Najczyńsciyj
stoły przebrane dziecka. I dzisio tak robiom, bierom jakiś sznurek, stojom po
u
obu stronach cesty23 i jak się im nie rzuci jakigosi drobnioka albo bombonów24
to nie chcą przepuścić młodych i weselników, coby jechali dalij. (AC)
Moje badania potwierdziły tezę, iż rola rodziny w procesie kształtowania
się tożsamości regionalnej mieszkańców Śląska Cieszyńskiego jest kluczowa. Za
pośrednictwem tradycji rodzice i dziadkowie przekazują młodszym pokoleniom
określone treści kulturowe, takie jak: poglądy, sposoby myślenia i zachowania,
normy postępowania, obyczaje i wierzenia, charakterystyczne dla danej

22

‘szloga’ – ‘ramp z ustawionej na słupkach żerdzi służąca do zatrzymywania orszaku weselnego’ (za: SGŚC, s. 308).
23
‘cesta’ – ‘droga (za: SGŚC, s. 54).
24
‘bómbón’ – ‘cukierek’ (za: SGŚC, s. 54).
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zbiorowości25. Te z koli wpływają na samookreślenie się członków rodziny, ich
przynależności i poczucie tożsamości począwszy od indywidualnej, poprzez
zbiorową na regionalnej kończąc.
Przywołane za M. Szczepańskim perspektywy: psychologiczna i etnograficzna pozwoliły mi na nakreślenie szkiców tożsamości mieszkańców Śląska
Cieszyńskiego. Pragnę podkreślić, iż są to jedynie zarysy, próby odnalezienie
typowych cech charakteryzujących ludność tego pogranicza. Z moich badań w
obrębie perspektwy psychologicznej wynika, iż mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego silnie utożsamiają się ze swoim regionem, wiedzą, że są „stela”, znają swoją
historię oraz chętnie (bezinteresownie) angażują się w organizację imprez o charakterze kulturalnym w swoich lokalnych społecznościach. Przedstawione przykłady w obrębie perspektywy etnograficznej pokazują znaczące miejsce m.in.
gwary oraz stroju cieszyńskiego w samoświadomości regionalnej tutejszej ludności, podkreślają autorytet i wynikający zeń szacunek dla ludzi starszych, zwracają
uwagę na istotne postawy, cechy charakteru cenione przez mieszkańców Ziemi
Cieszyńskiej, a wśród nich m.in.: wiarę, szacunek do pracy, przyrody, uczciwość
czy pokorę. Perspektywa etnograficzna zwraca również uwagę na mocno rozwiniętą w tutejszym regionie otwartość (aczkolwiek z pewną dozą rezerwy) oraz
tolerancję głównie religijną. Ponadto podkreślona zostaje rola rodziny w przekazie elementów tradycji poprzez kultywowanie zwyczajów związanych z obrzędowością rodzinną (m.in. podczas narodzin, ślubu i wesela).
Dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego rodzina jest jedną z najwyższych
wartości. W jej ramach uczą się postrzegania świata, z niej wynoszą określone
normy zachowań, zwyczaje. Stanowi to dla nich bazę dla samookreślenia się, a w
dalszej konsekwencji do identyfikacji z regionem z którego pochodzą. Identyfikacja ta na ziemiach cieszyńskich jest w niektórych przypadkach bardzo mocna i
trwała, wynika to z historii regionu i jego specyficznych cech jako terenu pogranicza kulturowego. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż stopień przywiązania do regionu, poczucia bycia „stela” jest silnie związany z jakością kultywowania tradycji regionalnej w rodzinach. Można wiec wysnuć wniosek, iż tożsamość
regionalna mieszkańców Śląska Cieszyńskiego jest wprost proporcjonalna do
zakorzenienienia w tradycji rodzin z których pochodzą.
Rozwinięcie skrótów informatorów:
AB – Olga, 81 l., Cierlicko (Zaolzie)
AC – Anna, 78 l. , Cieszyn
AD – Anna, 42 l., Cieszyn
AE – Leon, 53 l., Ochaby Wielkie
AF – Marcin, 15 l., Drogomyśl
AG – Honorata, 34 l., Kiczyce
25

T. Miczka: Tradycja i regionalizm jako fundamenty współczesnej rodziny, W: Rodzina, tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na Podbeskidziu tom IV (red. D. Czubala,
M. Miczka – Pajestka) Wyd. Naukow ATH, Bielsko-Biała 2007, s. 159.
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AH – Maria, 73 l, Ochaby Małe
AI – Agata, 29 l, Kiczyce
AJ – Edward, 76 l, Ochaby Małe
Streszczenie
Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia człowieka, w którym
kształtuje się jego postrzeganie samego siebie oraz stosunek do świata. Odgrywa
ona kluczową rolę w procesie kształtowania się tożsamości, w różnych jej odmianach, w tym również tożsamości regionalnej. Wśród licznych funkcji rodziny
istotne miejsce zajmuje funkcja kulturalna, której celem jest m.in. szeroko rozumiany przekaz tradycji młodemu pokoleniu. W głównej mierze to właśnie na
jego drodze kształtuje się tożsamość regionalna mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Artykuł jest wynikiem próby scharakteryzowania, nakreślenia szkicu
tożsamości nadolziańskiej ludności, cechującej się niezwykle silnym przywiązaniem do miejsca swojego zamieszkania. Autorka zwraca również uwagę na silne
korelacje pomiędzy stopniem zakorzenienia rodziny w tradycji lokalnej a intensywnością identyfikacji regionalnej jej członków.
Abstract
The family is the basic environment of human life, which is shaping up to
be his perception of himself and the relationship to the world. It plays a key role
in the process of shaping identity, different varieties, including regional identity.
Among the many features of the family an important place occupies a cultural
function, whose purpose is, among other things. widely understood by the tradition of the young generation. Largely it is on its way is the regional identity of
the inhabitants of Cieszyn Silesia. The article is the result of trying to characterize, sketch delineation the identity the population of Cieszyn Silesia, with an
extremely strong attachment his place of residence. The author also draws attention to the strong correlation between the degree of rooting family in the local
tradition and the intensity of regional identity of its members.
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Agnieszka Koterwas (UG)
Ubóstwo rodzin - o rekontekstualizacji i tekstualizacji świata biedy
Pieniądze to szósty zmysł,
bez którego nie można w pełni wykorzystać pozostałych pięciu
W. S. Maugham

Wstęp
Cytat ten zaczerpnięty został z dzieła „W niewoli uczuć” francuskiego pisarza W. S. Maughama. Powieść ta jest autobiografią pisarza. Początkowo żył on
bardzo skromnie, ale dzięki publikacji swoich książek radykalnie zmieniła się
jego sytuacja finansowa. Z jego biografii można wnioskować, że poznał sam na
sobie dwa światy, dwa bieguny, wskaźnikiem których poniekąd jest pieniądz.
Światy te tak bardzo się od siebie różnią, że żyjący w nich autor porównał pieniądze do szóstego zmysłu. W przeciwieństwie do pięciu pozostałych, „zmysł
pieniądza” jest uwarunkowany środowiskowo. Pieniądz jest wytworem kultury,
umową między ludźmi. Im jest go więcej tym szerszy jest dostęp do dóbr materialnych. To z kolei według pisarza pozwala na pełne wykorzystanie pozostałych
pięciu zmysłów. Ale czy rzeczywiście tak jest, że człowiek pozbawiony szóstego
zmysłu, jakim jest pieniądz, nie jest w stanie w pełni przeżywać otoczenia? A
czy osoba w ogóle pozbawiona któregoś z pięciu zmysłów nie doświadcza w
pełni rzeczywistości? Bycie w świecie takiej jednostki nie jest bardziej czy mniej
„pełne”, lepsze czy gorsze, mniej czy bardziej szczęśliwe. Jest inne, niepoznane,
abstrakcyjne dla osób nigdy niedoświadczających takiego stanu.
Pozostając przy tej metaforze chciałabym pokrótce przyjrzeć się bliżej
światu pozbawionemu zmysłu pieniądza. Z jednej strony jak w potocznej koncepcji myślenia społeczeństwa polskiego przedstawia się tenże problem, a z drugiej w jaki sposób badacz może poznawać i opisać świat biedy taki jaki jawi się
jego uczestnikom?
1. Teoria konstrukcji dyskursu pedagogicznego
Punktem wyjścia rozważań będzie krótkie omówienie teorii konstrukcji
dyskursu pedagogicznego sformułowanej przez Basila Bernsteina, analizującej
reguły rządzące procesem konstruowania przekazywanych znaczeń. Dyskurs
stanowi według niego „zbiór reguł wyspecjalizowanej formy komunikowania w
wyniku, której dokonuje się zróżnicowana transmisja kultury i jej zróżnicowane
przyswajanie”1. W teorii tej zróżnicowanie transmisji dotyczy trzech obszarów z
określonym odrębnymi, ale jednak zależnymi od siebie, regułami komunikowa1

B. Bernastein, Odtwarzanie kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1990, s. 171.
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nia, nośnikami informacji, ich źródłem, treścią i nadawanym jej znaczeniem.
Obszary te wyznaczone są przez pole intelektualne, pole rekontekstualizacji oraz
pole instytucjonalne. Pole intelektualne dotyczy reguł komunikowania środowiska naukowego. Pole instytucjonalne związane jest ze specyficzną konstrukcją
dyskursu na poziomie instytucji takich jak instytucje pomocy społecznej czy
szkoła. Natomiast ostatnie pole rokontekstualizacji określa reguły transmisji
między polem intelektualnym a instytucjonalnym. Związane jest między innymi
z polityką, historią i kulturą państwa. Składa się z urzędników państwowych
instytucji i departamentów edukacyjnych ogólnonarodowych i lokalnych szczebli, a jego funkcją jest ustalenie dyskursu oficjalnego.
Zgodnie z jego założeniem analiza dyskursu ma przede wszystkim prowadzić do odszukania reguł konstruowania dyskursu pedagogicznego oraz grup
społecznych, które je ustalają, a także określenia związanych z nim praktyk 2.
Występują one w obrębie powyżej scharakteryzowanych pól. Bernstein wyróżnił
trzy główne takie reguły. Są to reguły: dystrybucji, rekontekstualizacji i oceniania. Występują one wedle określonej kolejności. Każda następna reguła konstruowania dyskursu wyznaczana jest przez poprzednią. Pierwsza i nadrzędna to
reguła dystrybucyjna, tworząca pole intelektualne. Jest punktem wyjścia do wytwarzania się dyskursów. Określa kto może transmitować wiedzę, jaka jest jej
treść oraz komu ma być przekazana i w jakich warunkach. Druga to reguła rekontekstualizacji zawierająca się w polu rekontekstualizacji. Dotyczy selekcji,
filtracji, modyfikacji, przeformułowania czy uproszczenia pewnych treści dyskursu. Ustanawiane są wokół pewnych wartości i zasad wyznaczonych przez
grupy rekontekstualizujące3. Natomiast trzecia to reguła oceniania i zawarta jest
w polu instytucjonalnym. Wszystkie te pola składają się na urządzenie pedagogiczne, które konstruuje świadomość socjalizowanej jednostki, lokując je tym
samym w różnych miejscach struktury społecznej4.
Zgodnie z założeniem dotyczącym społecznej nierówności dostępu do
wiedzy, reguły dystrybucyjne dotyczą sposobu przebiegu procesu dystrybucji
oficjalnej wiedzy transmitowanej w instytucjach socjalizacyjnych. Na tym polu
Bernstein wprowadził podział na dyskurs wertykalny i horyzontalny. Dyskurs
horyzontalny jest to wiedza codzienna, potoczna, której zasób rozciąga się na
wszystkie jednostki danego społeczeństwa. Natomiast dyskurs wertykalny dotyczy wiedzy wyspecjalizowanej, naukowej. Może być przekazywany tylko za
pomocą kodu rozwiniętego poprzez określone instytucje. Między dyskursem
opartym na wiedzy horyzontalnej a wertykalnej mieści się pole rekontekstualizacji. Tu wytycza się zawartość dyskursu, sposób jego przekazu oraz określa się
grupy społeczne, do których ma on dotrzeć. Tak oto reguły dystrybucyjne różni2

J. Bielecka-Prus, Transmisja kultury w rodzinie i szkole, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010, s. 274.
3
Tamże, s. 290.
4
Tamże, s.277.
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cują świadomość członków społeczeństwa5. Analogicznie do tego pola w miejscu
tym można osadzić także pole tekstualizacji, które oddziałuje „w drugą stronę”.
To znaczy poprzez proces badawczy wyłania się tekst dyskursu horyzontalnego
dotyczący wiedzy potocznej, życia codziennego, współtworząc tym samym dyskurs wertykalny, naukowy.
2. Bieda w świadomości społecznej
Poddając analizie problematykę biedy przez pryzmat teorii konstrukcji
dyskursu pedagogicznego, bieda była w Polsce dyskursem stłumionym, niepoznanym, bagatelizowanym w praktyce społecznej. Lokując ten problem w opisanym urządzeniu pedagogicznym chciałabym pokrótce przyjrzeć się temu, w jaki
sposób i jakimi narzędziami, konstruowana jest świadomość społeczeństwa polskiego związana z ubóstwem. To znaczy jak przedstawia się problem ubóstwa
rodzin w polu rekontekstualizacji i w polu instytuclonajlnym.
W polu rekontekstualizacji problem biedy powinien być wyzwaniem dla
modelu ładu społecznego. To właśnie biedni, jako grupa społeczna uwidaczniają
nieudolność obowiązujących w danym społeczeństwie norm, a także kwestionują
korzyści z nich wynikające6. Jednak nie dzieje się tak, że jest to wyzwanie do
zmian systemu, ale wyzwanie do tego by problem ukryć, zbagatelizować, by
system pozostał nienaruszony. W polu rekontekstualizacji ujawnia się pole kontroli symbolicznej, a urządzenie pedagogiczne można raczej nazwać urządzeniem
władzy, które nadzoruje zawartość i treść przekazywanych informacji, niewygodnych w ponowoczesnym świecie konsumpcyjnym.
Pod koniec lat 80tych niemal 30% ludności żyło poniżej minimum socjal7
nego . Zjawisko to było jednak lekceważone. W latach PRLu sposobem na
utrzymanie ładu społecznego i tworzonych norm była ignorancja problemu, niedopuszczanie do tego by był on widoczny. Zabieg tuszowania ubóstwa w Polsce
polegał na przykład na redukcji skali zjawiska w publikowanych badaniach czy
na zastąpieniu w oficjalnym przekazie słowa bezrobocie czy bieda zwrotami
typu: „niedostatek”, „lokalna nadwyżką siły roboczej”, „rezerwowa armia pracy”
czy „ludzie o ograniczonych możliwościach konsumpcyjnych”8. W ten sposób
władza regulowała dostęp do dyskursów wertykalnych. Z powodu braku artykulacji problemu ubóstwa w tym okresie, zrozumiałym jest brak świadomości społeczeństwa dotyczącej opisywanej problematyki.
Wydaje się, że po roku 89 mimo wolności słowa świadomość społeczna
pozostała niemal na tym samym poziomie, a stan ten trwa do dzisiaj. Bezpośred5

Tamże, s.283.
Z. Bauman, Zbędni, niechciani, odtrąceni - czyli o biednych w zamożnym świecie,
Kultura i społeczeństwo nr 2, 1998, s. 3.
7
L. Frąckiewicz, Ubóstwo jako problem w okresie transformacji gospodarki, [w:]
Ubóstwo jako problem polityki społecznej L. Frąckiewicz (red.), Katowice, Uniwersytet
Śląski, 1993, s. 42.
8
Z. Bauman, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
6
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nio po transformacji ustroju nastąpił wzrost prezentowanego zjawiska. Ponad
połowa społeczeństwa polskiego żyła poniżej minimum socjalnego 9. Mimo takiej
skali zjawiska w świadomości społecznej człowiek ubogi to człowiek mało zaradny, nieudolny, ułomny, niedostosowany. Ludzi ubogich nie traktuje się jako
produkt niedoskonałości systemu, lecz jako winnych temu, że nie potrafią się
dostosować. Dokonuje się proces przeniesienia winy z systemu na ludzi ubogich.
W efekcie powstaje przekonanie, że to nie system jest nieudolny tylko biedni, z
którymi w myśleniu potocznym wiążą się takie hasła jak „zepsucie moralne”,
„zamiłowanie do pasożytnictwa”, „skłonności przestępcze” 10. Są one wciąż konstytuowane przez mechanizmy dyskursywne.
W ustroju sprawiedliwości społecznej, propaganda dla zachowania porządku systemu doprowadzała do ukrycia problemu ubóstwa. W okresie transformacji problematyka ta została ujawniona, stała się tematem publicznym. Na
ulicach miast zaczęli pojawiać się żebracy, bezdomni, starsi ludzie niemogący
utrzymać się z rent, dorabiające dzieci. W tym przypadku dla zachowania porządku systemu kapitalistycznego problematyka ta już nie jest traktowana, jako
temat „tabu”, lecz prezentowana jest w sposób brutalny, siejąc postrach i zgorszenie wśród społeczeństwa „imperializmu konsumpcyjnego”11. Tym samym
kierująca ludzi do ciężkiej pracy, jako jedynego sposobu godnego(?) życia,
zgodnie z zasadą „pracuj lub giń”12. Swoisty trening etyki pracy, któremu zupełnie nieświadomie poddane jest społeczeństwo kreuje jedyny, właściwy wzorzec
postępowania decydujący o przetrwaniu jednostki. Jeśli ktoś mu się nie podporządkuje jest piętnowany, wykluczany i musi zniknąć.
Z perspektywy dyskursu horyzontalnego ubóstwo to taki skrawek rzeczywistości, od którego ludzie uciekają, odgradzają się, z którym nie chcą mieć nic
wspólnego. Nie tylko odmawiają pomocy, ale też „udają”, że taki problem nie
istnieje. W świecie społeczeństwa konsumpcyjnego, który opanowany jest przez
materialistyczne wartości, biedny jest zupełnie bezużyteczny. Jak pisze Wacquant „dobry ubogi to ubogi niewidzialny, ubogi, który sam się o siebie troszczy i o
nic nie prosi. Krótko mówiąc - ktoś, kto zachowuje się tak jakby go nie było”13.
Pewnego rodzaju użyteczność biednego z perspektywy systemu ogranicza się do
„postrachu”, aby dyscyplinować społeczeństwo konsumpcyjne. Już małe dziecko
słyszy, że „ma się uczyć, żeby mieć dobrą pracę, żeby nie zostać biednym”. Na
przerwie w szkole ma kontakt z dziećmi z rodzin ubogich nierzadko ustawiają9
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cych się w oddzielnej kolejce po bezpłatne obiady. Poprzez taką stygmatyzację,
której można wymieniać wiele przykładów w praktyce społecznej, już od najmłodszych lat tworzony jest mur, dzielący osoby spełniające normy państwa
kapitalistycznego od tych niespełniających, od ludzi znajdujących się poza systemem: bezdomnych, bezrobotnych, ubogich, wykluczonych społecznie.
Zjawisko wykluczania członków rodzin ze środowiska społecznego jest
niezwykle powszechne na poziomie lokalnym jak i ponadlokalnym. Stają się oni
skazani na rodzaj piętna, przeżywają silne poczucie winy, wstydu, zaniku własnej wartości. Z tej perspektywy ubóstwo jawi się nie tylko, jako pozbawienie
dóbr materialnych, ale przede wszystkim jako kondycja psychiczna i społeczna,
spowodowana niemożnością dorównania innym. Skoro korzystanie z dóbr materialnych powszechnie uznaje się za jedyną formę normalnego szczęśliwego życia, człowiek biedny, świadomy tego, że takie życie jest dla niego niedostępne,
staje się wydziedziczony lub zdegradowany14.
3. Sposoby poznania świata biedy
Analogicznie do pola rekontekstualizacji można także ująć rzeczywistość
w ramach tekstualizacji, która polega na pewnego rodzaju odwróceniu kierunku
transmisji dyskursu. Nie zajmuje się już analizą reguł konstruujących dyskurs
przenikający przez poszczególne pola, lecz raczej dotyczy naukowych sposobów
poznania zjawiska społecznego, jego uchwycenie i opisanie przez badacza.
Umożliwia wyłonienie się tekstu w procesie badania dyskursów horyzontalnych
codziennego świata przeżywanego. W tym celu Lachowicz-Tabaczek proponuje
powrót do przednaukowej oczywistości świata przeżywanego15. Z perspektywy
epistemologii nauka, która związana jest z interpretacją i wyjaśnianiem ludzkich
działań i sposobów myślenia musi zacząć od „opisu podstawowych struktur
przednaukowych dla żyjących w naturalnym nastawieniu ludzi samo przez się
zrozumiałej rzeczywistości. Rzeczywistością tą jest codzienny świat przeżywany”16. W tym ujęciu wartościowa poznawczo jest eksploracja sposobu przeżywania świata codziennego przez określoną kulturę, grupę społeczną czy po prostu
zbiór osób, który łączy dana cecha predestynująca ich do odbierania rzeczywistości w określony sposób. Odszukanie nadawanych przez nich znaczeń i sensów
oraz próba ich zrozumienia i opisania jest głównym celem badacza. Status pozyskanej w ten sposób wiedzy znajduje swoje uzasadnienie we współczesnej teorii
poznania, która jak pisze J. Kmita „odchodzi od pewności jako naczelnej cechy
wartościowego poznania. Godzi się z tym, że każda wiedza jest prawdopodobna,
nie wymaga więc pewności absolutnej, ale tylko w danych warunkach zasad14
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nej”17. W tym ujęciu naukowcy podjęli się próby poznania codziennego świata
ubóstwa.
Tekstualizacji rzeczywistości świata biedy, czyli próby poznania świata
znajdującego się po drugiej stronie muru po raz pierwszy dokonał O. Lewis.
Prowadził on badania miedzy innymi w Meksyku, Indiach i na Kubie. Efektem
tego była stworzona przez niego koncepcja kultury nędzy. Jak pisał Lewis kultura ta „reprezentuje wysiłek zmierzający do uporania się z uczuciem beznadziejności i rozpaczy jakie rodzi świadomość, że w tej sytuacji niemożliwym jest
osiąganie sukcesów w miarę możliwości i celów szerokiego społeczeństwa”18.
Jest to do dzisiaj aktualne i inspirujące wielu badaczy holistyczne ujęcie sposobów życia ludzi ubogich.
Badaniom kultury biedy na gruncie polskim podjęli się między innymi E.
Tarkowska, T. Rakowski i M. Mendel. Każdy z badaczy miał interesujące sposoby dotarcia do świata biedy, przy czym warto podkreślić, że badana była specyficzna kategoria uczestników świata biedy wybrana przez badacza, a nie próba
reprezentacyjna.
Inspiracją badań nad problematyką biedy E. Tarkowskiej była koncepcja
D. Bertaux, który opisywany mur nazwał „szklaną taflą” oddzielającą świat ubóstwa od świata (do)statku. Tarkowską szczególnie interesował problem reprodukcji biedy, stąd główną stosowaną przez nią metodą była case study of history,
w której materiał pozyskiwany był głównie dzięki wywiadom biograficznym z
członkami rodziny. Efektem była rekonstrukcja historii rodzin biednych oraz
międzygeneracyjny przekaz wzorca19. Historie te dotyczyły różnorodnych odmian biedy, bo na tym szczególnie zależało autorce. Przede wszystkim Tarkowska rozróżnia nową biedę związaną z restrukturyzacją gospodarki i wprowadzanymi reformami, a biedę dawną, utrwaloną, występującą od pokoleń w dziejach
rodzin. Drugim kryterium był rodzaj ubóstwa. Badano biedę wiejską i miejską,
biedę związaną z bezrobociem, a z drugiej strony z niskopłatną pracą, z samotnym rodzicielstwem, z niepełnosprawnością, a także z dysfunkcjami rodziny i
zjawiskami patologicznymi20. Podstawowe cechy biedy występujące w rodzinach
jakie wyłoniła w ramach swoich badań Tarkowska to: niebezpieczeństwo dziedziczenia biedy z pokolenia na pokolenie, ubóstwo dzieci zagrażające przyszłości
funkcjonowania społeczeństwa, brak perspektyw dla młodzieży, którzy nie maja

17

J. Kmita, Rozwój poznania naukowego [w:] Z. Cackowski (red.) Filozofia a nauka.
Zarys encyklopedyczny, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 716.
18
O. Lewis, Nagie życie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 51.
19
E. Tarkowska, Styl życia biednych rodzin w przeszłości i w teraźniejszości: charakterystyka badania [w:] E. Tarkowska (red.) Zrozumieć biednego, Typografika, Warszawa 2000, s. 26-29.
20
E. Tarkowska, Bieda dawna i nowa. Historie rodzin, [w:] E. Tarkowska (red.)
Zrozumieć biednego, Typografika, Warszawa 2000, s. 61.
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szans na uniknięcie „błędnego koła ubóstwa”21, feminizacja ubóstwa związana z
nałożeniem na kobiety obowiązku wyżywienia wielodzietnej rodziny, nadużywanie alkoholu głównie przez mężczyzn jako sposób radzenia sobie z trudną
sytuacją.
M. Mendel podjęła się analizy narracji bezdomnych w ramach metody
biograficznej o wymiarze terapeutycznym. Badania dotyczyły bezdomności, tego
kim jest bezdomny oraz jakie są jego przejawy aktywności. Mur dzieli świat na
„nasz i „ich”. Przestrzeń w sensie fizycznym tych odmiennych światów jest taka
sama, jednak odbiór ich uczestników skrajnie różny. Podążając za myślą Foucaulta, M. Mendel nazywa takie miejsca heterotopią, jako „miejscem miejsc”,
przecięciem „spojrzeń” różnych światów kultury. Heterotopia ujawnia się „w
sytuacji kontaktu, przecięcia owych spojrzeń”22. Badacz opuszcza swoją rzeczywistość, aby poprzez interakcje z „innym” znaleźć się w jego świecie, tenże świat
poznać i opisać. Badanie heterotopii jak pisze M. Mendel „mogłoby być realizowane w ujęciach fenomenologicznych, fenomenograficznych, etnograficznych,
biograficznych itp.”23.
Takich etnograficznych badań podjął się T. Rakowski. Heterotopia stanowi u niego za Merleau-Ponty, świat „niemal niedostrzegalny”. Świat, w którym
można nauczyć się widzieć „prześwity” sensów znaczeń kulturowych pod poziomem tylko pozornie zwyczajnych zdarzeń.24 Badał on postransformacyjną
kulturę biedy jako pewnego rodzaju zachowania i bycia w świecie. Głównym
sposobem na poznanie kultury biedy było dla niego, jako antropologa, sprostanie
zadaniu współodczuwania, które w obliczu złej sytuacji staje się współczuciem.
Bezradność zostaje przenoszona także na badacza. Badacz nie może temu zaradzić, podsunąć rozwiązania tylko być obok, dołączyć się do zbiorowego lamentu.
Skargi, narzekania stanowią główną formę aktywności, jako świadectwo permanentnego przeżywania traumy transformacji. Rakowski porównuje tą tendencję
do inercji popularnego w „naszym” świecie „keep smilingu”. Jest to rodzaj „pełnoprawnej komunikacji, w której mieszczą się wszelkie manifestacje własnego
wycofania i własnej degradacji”25. Dopiero uczestnicząc w tej komunikacji badacz może zrozumieć intersubiektywny kulturowy świat ludzi ubogich26.
Autor „przedostał się” do świata bezrobotnych górników, ubogich mieszkańców popegeerowskich wsi, zbieraczy złomu po to by uchwycić ich kulturę, to
w jaki sposób radzą sobie z bezrobociem, jak przejawia się ich aktywność, jak
21

E. Tarkowska, Bieda popegeerowska [w:] E. Tarkowska (red.) Zrozumieć biednego, Typografika, Warszawa 2000, s. 116.
22
M. Mendel, Społeczeństwo i rytuał. Heterotopia bezdomności, Wydawnictwo
Adam Marszaek, Toruń 2007, s. 72.
23
Tamże, s. 84.
24
Tamże, s. 359.
25
T. Rakowiecki, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Wydawnictwo słowo/obraz
terytoria, Gdańsk 2009, s. 17.
26
Tamże, s. 21.
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odnajdują się w świecie po transformacji. Wyróżnił on pięć takich strategii: innowacyjne realizowane często w przestępczy sposób; konformizmu czyli uleganie zmianom, strategia rytualizacji, która przejawia się w kompulsywnym zachowaniu i perseweratywności; strategia wycofania oraz buntu27. W badanych
lokalnych społecznościach zauważył on tworzenie nowych sfer działania wykraczających poza strukturę, związane z tym nowe umiejętności, urządzenia, przedmioty, a co za tym idzie sposoby myślenia i wyobrażeń. Konsekwencją transformacji była utrata poczucia kontroli, poczucia siebie w świecie. Nastąpił proces
przeformułowania rozumienia rzeczywistości badanych społeczności. Utrata
pracy jest tu analogiczna do sytuacji straty kogoś bliskiego. Sytuacja ta wymusza
tworzenie wciąż na nowo wiedzy o sobie i o otaczającej rzeczywistości. Próba
poradzenia sobie w sytuacji własnej niemocy polega na szukaniu nowych sposobów egzystowania, gospodarowania. Zaradność ludzi ubogich przejawia się w
umiejętności radzenia sobie wbrew dominującej strukturze społecznej, w sztuce
bycia samowystarczalnym mimo wszystko, głównie poprzez opracowywanie
różnych sposobów zaniżania kosztów egzystencji. Rakowiecki akcentuje ich
determinację, zaangażowanie i odwagę funkcjonowania w świecie pozbawionym
środków utrzymania28.
Zamiast podsumowania
Z perspektywy analizowanego zagadnienia przekonanie o dobrobycie i
wolności gwarantowanej przez demokrację załamuje się. Pojawia się potrzeba
„nowej ekonomii społecznej”29, której fundamentem musi być przeformułowanie
sposobu myślenia na temat biedy. Rekonstrukcja świadomości społecznej pozwoliłaby na zburzenie muru między dwoma światami biedy i dostatku.
Agnieszka Golczyńska-Grondas ludzi biednych nazywa ironicznie „prekursorami przemian” czy „pionierami życia poza rynkiem pracy” 30. Czy ironia
jest tu konieczna? Już Lewis pisał, że kultura nędzy „kryje w sobie wielki potencjał protestu nadający się do wykorzystania przez ruch polityczny wymierzony
przeciwko istniejącemu porządkowi społecznemu” 31. Skromne życie staje się
nowym trendem ludzi dokonujących próby funkcjonowania poza systemem. Na
świecie istnieją setki ekoosiedli, w których mieszkańcy prowadzą proste, samowystarczalne życie. Prowadzonych jest wiele warsztatów promujących taki styl
życia32. W Portugalii powstał projekt „belive”, którego celem jest udowodnienie,
że za 1111 euro można przeżyć ponad rok. Co ciekawe do projektu przyłącza się
coraz więcej ludzi. Projekt ten ma na celu udowodnienie, że nie wszystko sku27

Tamże, s. 15.
Tamże, s. 350-366.
29
M. Wiśniewska-Kin, Oswajanie uczniów z problemem biedy i uwrażliwianie na
nią, Problemy Wczesnej Edukacji 1, 11. 2010.
30
A. Golczyńska-Grondas, Mężczyźni z enklaw biedy, Absolwent, Łódź 2004, s. 177.
31
O. Lewis, dz. cyt., s.53.
32
A. Milicki, Człowiek na ziemi, Faktoria, Zielonka 2014.
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piać się musi wokół pieniądza. Dobra zyskuje się na zasadzie handlu wymiennego czy wykonania drobnej usługi. Jest to z jednej strony forma odzewu wobec
kryzysu w Portugalii, ale z drugiej może to być początek państwa postkonsumpcyjnego. Ta myśl skłania do refleksji nad tym czy możliwym jest przesunięcie
marginesu społecznego, tak by dominowały wartości świata, którym już nie
„rządzi” pieniądz? Świata, w którym zmysł pieniądza, traktowany będzie jako
ten, który upośledza pozostałe zmysły?
Streszczenie
Złożoność problematyki nad ubóstwem rodzin została zanalizowana z perspektywy teorii konstrukcji dyskursu pedagogicznego. Poruszone zostały reguły
tworzenia się dyskursu codziennego świata przeżywanego. To znaczy sposoby
konstruowania się w świadomości społecznej zagadnienia biedy oraz tego rezultat, jakim jest powiększający się mur między światem biedy a dostatku. Następnie zaprezentowane zostały wybrane sposoby naukowego poznania świata biedy
i tego, co badania te wnoszą do obszaru nauk społecznych.
Summary
The complexity of the issues on poverty families was analyzed in perspective on a theory of the construction of pedagogic discourse. The internal principles of construction pedagogic discourse of everyday world were described. It
mean how to construct a social awareness of poverty issues and its result, which
is growing wall between the world of poverty and prosperity. Then some ways
scientific knowledge of the world of poverty were presented and what these studies contribute to the social sciences.
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Janina Karoń (UWM)
Edukacja pozaszkolna pomysłem na czas wspólny rodziny
Wstęp
Nie można nic nie robić, a każda aktywność człowieka da się określić w
jakiś sposób. Ewa Kozak generalizuje czas ze względu na specyfikę podejmowanych w nim aktywności do trzech podstawowych kategorii: sfera obowiązków
determinowanych przez pełnione społeczne role, obszar aktywności zorientowanej na zaspokojenie biologicznych potrzeb organizmu, a komplementarne dopełnienie stanowią zajęcia wypoczynkowe. Jednak warto podkreślić, że „osobistą
satysfakcję, poczucie spełnienia i szczęścia, zadowolenie wynikające z faktu
bycia aktywnym członkiem określonej społeczności, a także wiele możliwości
zaspokajania własnych potrzeb – zarówno fizjologicznych, jak i sensu stricte
wypoczynkowych może dać jednostce (…) wyłącznie układ, w którym wymienione rodzaje aktywności zajmują równoważące się odpowiednio, wysokie pozycje w całym zespole zajęć człowieka. Sytuacja taka zaistnieje tylko wtedy, gdy
dana osoba będzie znała oraz potrafiła docenić wartość czynności związanych z
zaspokajaniem fizjologicznych konieczności, ze sferą obowiązków i wypoczynkiem; gdy stworzone zostaną warunki dla zyskania owej wiedzy i umiejętności
oraz zachowania praktycznej równowagi między wymienionymi elementami
budżetu czasu jednostki”1. Maria Czerepaniak-Walczak podaje trzy konstytutywne cechy czasu wolnego – dobrowolność treści i form zachowań, niekomercyjność oraz doświadczenie satysfakcji w czasie ich przejawiania. W takim pojmowaniu czasu wolnego autorka odwołuje się do dwóch pojęć. Pierwszym jest
grecki termin schole oznaczający „czas wolny od obowiązków, mitręgi i czynności użytkowych, od pracy i życiowych konieczności, od zmartwień i trosk, (…).
Schole to czas na poszukiwanie mądrości życia”2. Drugim pojęciem jest łacińskie
określenie otium oznaczające odpoczynek, bezczynność, niemal próżniactwo, ale
jednocześnie czas poświęcany zajęciom literackim, czytaniu książek, nauce,
rozmyślaniom, przebywaniu w gronie przyjaciół i rodziny” 3. Mimo przemian w
świecie jakie miały miejsce od czasu stworzenia tych antycznych, rzec można,
definicji one nadal są aktualne i nie tracą na wartości. Co więcej ukryty jest w
nich sens zawsze adekwatny do codzienności.

1 E. Kozak, Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania, Kraków 2004, s. 9
2
M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika czasu wolnego: schole w szkole i poza szkołą [w:]
Rekreacja i czas wolny: studia humanistyczne, red. nauk. Tomasz Winiarski, s. 207
3
Tamże, s. 207
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1. Charakterystyka terenu badań
Różne kwestie, do których jesteśmy zobligowani można jednak łączyć z
zagospodarowaniem czasu wolnego. Przykładowo uprawianie sportu, spożywanie posiłków w ciekawych miejscach, długie kąpiele czy zabawy z dziećmi.
Wszystko zależy od tego czy chcemy to robić i czy sprawia nam to przyjemność.
Jednak czy można w czasie wolnym się uczyć? Uczenie się nie jest aktywnością
która w opinii dzieci należy do ulubionych, ponieważ polega na przyswajaniu i
wytwarzaniu wiedzy i kojarzy się dzieciom w „szkolny” sposób z przymusem i
nudą. Placówka stanowiąca mój teren badań wychodzi z założenia, że mimo wysiłku umysłowego z jakim wiąże się uczenie, można uczynić je bardziej przyjaznym i przyjemnym. Celem zajęć jest przełamanie stereotypu i przymuszania do
uczenia przez zaproponowanie dzieciom takiego podejścia do wiedzy, że przyswajanie jej będzie stanowiło zabawę i przyjemność. Aby lepiej naświetlić ten
wątek scharakteryzuję skrótowo instytucję stanowiącą zarówno moje miejsce
pracy, jak i teren badań. Akademia Nauki to niepubliczna placówka oświatowa
działająca na polskim rynku od 1998 roku posiadająca ponad czterdzieści oddziałów na terenie całego kraju. Główna siedziba znajduje się w Poznaniu, gdzie też
odbywa się kurs dla przyszłych trenerów zwieńczony uzyskaniem certyfikatu
przez osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin końcowy. Trenerzy, czyli osoby
pracujące w Akademii prowadzą zajęcia mające na celu rozwój umiejętności,
pozyskanie wiedzy i szeroko rozumianych kompetencji4. Trening w grupach
młodszych zorientowany jest na naukę czytania metodą globalną, na efektywnych sposobach uczenia się i usprawnianiu umiejętności czytania w grupach
starszych oraz nauce szybkiego czytania i technik pamięciowych u dorosłych.
Elementy coachingu wykorzystywane są na zajęciach we wszystkich programach, ale oczywiście ich ilość i zakres stosowania będzie uzależniony do wieku
osób, z którymi pracuje trener- tym więcej lub intensywniej można je zastosować, im starsza jest grupa wiekowa. Do poszczególnych grup wiekowych są dostosowane poszczególne programy zajęć5. Chciałabym skupić się jednak na programach skierowanych do dzieci z przedziału wiekowego, obejmującego wczesną edukację, ponieważ w tej dyscyplinie zogniskowane są moje zainteresowania
badawcze. Pierwszy z tych programów czyli Mały Odkrywca6 przeznaczony dla
dzieci w wieku przedszkolnym ma charakter zajęć ogólnorozwojowych. Składa
się z dwóch form – oddzielą dla trzy-czterolatków letnich oraz pięciosześciolatków. Trening na tych zajęciach skupiony jest wokół nauki czytania
przez zabawę przy wykorzystaniu metody czytania globalnego G. Domana 7. Mądre Dziecko8 obejmuje dzieci głównie z pierwszego etapu edukacyjnego i po4
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dobnie składa się z dwóch form: dla uczniów klasy I i II oraz III i IV. W obydwu
dzieci trenują usprawnienie swojej umiejętności czytania oraz poznają techniki
efektywnego uczenia się. Kurs składa się z cyklicznych cotygodniowych spotkań
o obejmuje zarówno dzieci jak i ich rodziców. Uczniowie przychodzą na zajęcia i
uczą się przez zabawę, natomiast do rodziców skierowany są warsztaty, na których przekazywane są kwestie związane ze sposobami pracy Akademii, metodami pracy z dziećmi, psychologią uczenia się oraz specyfiką dziecięcej osobowości. Rodzic zapisując dziecko na kurs deklaruje wspieranie swojego potomstwa w
dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu, ćwiczyć w domu poznane na kursie
techniki oraz motywować do systematycznej pracy. Jest to również forma rodzicielskiej integracji z dzieckiem, podejmowanie wspólnego działania oraz wzajemnego uczenia się od siebie. W artykule prezentuję swoje doświadczenia jako
trenera wywodzące się z praktyki prowadzenia zajęć w Akademii Nauki oraz
podstawowych założeń i misji tej placówki. Ze względu na bezpośredni kontakt z
tą instytucją, stosowaną przeze mnie me metodą są badania w działaniu, ponieważ ich istotą jest podejmowanie intencjonalnej interwencji w istniejąca rzeczywistość przez refleksyjne i krytyczne uczestnictwo w zmianie. Konstytutywne
elementy tej metody stanowi zmiana praktyki pedagogicznej dokonywana w
trakcie badania, a nie po jego zakończeniu a także współuczestnictwo i współpraca uczestników, również nauczyciela-badacza9 – w tym przypadku - trenera.
Elżbieta Wołodźko podkreśla, że szczególne znaczenie ma refleksja krytyczna,
ponieważ uczestnicy doświadczają zarówno sprawczych możliwości przekształcania osobistej i społecznej przestrzeni życia, ale także włączania tych doświadczeń i refleksji w zasób osobistej wiedzy10. Chciałabym właśnie takiej refleksji
poddać możliwość przełożenia uczenia się jako formy spędzania wolnego czasu.
2. Dobrowolność jako cecha konstytutywna czasu wolnego
Wśród możliwych rodzajów uczestnictwa czas wolny określa przedział
czasowy przeznaczony do swobodnego zagospodarowania na zajęcia dowolne
bez obowiązków i przymusów. Jest to czas, który zostaje po wypełnieniu powinności służbowych, rodzinnych, społecznych czy nawet fizjologicznych. Charakteryzuje go swoboda i działanie z wolnej woli, ponieważ traci status czasu wolnego stan, w którym do aktywności obliguje o obowiązek. Andrzej J. Sowiński
twierdzi, że dobrowolność traktowana jest jako cecha czynności wypełniających
czas wolny. Jednak poddaję on pod wątpliwość charakter dobrowolności zajęć
organizowanych dzieciom przez nauczycieli i wychowawców, ponieważ w praktyce jest ona realizowana połowicznie lub w ogóle. Jako przyczynę tego stanu
autor uznaje „pewien niedosyt racjonalnych przekonań o wartości działań do9

M. Czerpaniak-Walczak, za: E. Wołodźko, Badania w działaniu. Refleksja-wiedzaemancypacja, [w:] Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, red. H. Kędzierska,
Olsztyn 2010 s. 108.
10
E. Wołodźko, Badania w działaniu. Refleksja-wiedza-emancypacja, dz. cyt. s. 108
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browolnych, które bywają pochopnie przeciwstawiane działaniom obowiązkowym”11. Ta dobrowolność jest kluczowa, zwłaszcza w przypadku dzieci, ponieważ we współczesnym świecie, kiedy bierna rozrywka przykuwająca dziecko do
szklanego ekranu stała się dominującą formą spędzania wolnego czasu. Maria
Czerepaniak-Walczak dzieli czas na ten, który objęty jest formalnym zagospodarowaniem w sytuacjach edukacyjnych oraz na swoistą a „resztę” czasu, jak pozostaje po wykonaniu tego co konieczne i niezbędne, nacechowany suwerennością
a określany jako czas wolny. „Ta >>pozostałość<<, >>reszta<<, >>nadmiar<<,
>>zbytek<< może być >>zabijany<< (nawiązuję do wyrażeń >>zabijać czas<<,
>>dla zabicia czasu<<) poprzez różnorodne czynności albo być rzeczywiście
wolnym w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli zagospodarowany ze względu na
osobiście wyznaczony cel według własnego wyboru. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że tak pojmowany czas wolny może być zagospodarowany czynnościami przynoszącymi korzyści osobiste i zbiorowe, ale może być też wypełniony próżniaczeniem, zachowaniami pasożytniczymi lub innymi, przynoszącymi
szkody osobie i jej otoczeniu. Zdawanie sobie sprawy z pozytywnego i negatywnego potencjału czasu wolnego sprawia, że stanowi on tak ważny obiekt refleksji
pedagogicznej”12. Na potencjale wychowawczym, jaki ma czas wolny zasadza
się subdyscyplina nauk o wychowaniu jaką jest pedagogika czasu wolnego. Zajmuje się ona nie tylko aspektami pozytywnymi tego zagadnienia, ale również
poznaniem zagrożeń z nim związanych zarówno dla jednostki jak i zbiorowości,
a dążąc do poprawy prze różne działania próbuje zniwelować a nawet ochronić
jednostki przed alienacją, anomią i depersonalizacją.13 Jednym z głównych jej
narzędzi jest zabawa, której charakterystyczną cechą jest trwanie oraz brak określonego celu poza samą zabawą. „Polega na świadomości, że stanowi miły odpoczynek poza wymogami powszedniego życia” 14. Zabawa jest podstawową formą
aktywności w wolnym czasie od zarania dziejów. Obejmuje ona wszystkie grupy
wiekowe i polega na wyładowaniu energii psychicznej i fizycznej w bezinteresownej formie aktywności. Maria Truszkowska-Wojtkowiak twierdzi, że „kulturowe i psychologiczne znaczenie zabawy polega na skróceniu dystansu zarówno
psychicznego , jak i fizycznego, wzmacniając poczucie tożsamości 15. Właśnie
poprzez zabawę i jej swoistą nie-powagę można rozwijać poczucie humoru zaniedbywane w innych dziedzinach życia. To tez doskonała możliwość do integracji, nawiązywania relacji, zacieśniania więzi, dlatego często też w wykorzystywaniu coachingu w szkoleniach biznesowych dorośli ludzie bawią się ze sobą,
ponieważ śmiech łączy ludzi.

11

A. J. Sowiński, Szkice to teorii wychowania kreatywnego, Kraków 2013, s. 153
M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika czasu wolnego: schole w szkole i poza
szkołą dz. cyt., s. 201
13
Tamże, s. 221-222
14
J. Huizinga, Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, s. 337
15
M. Truszkowska-Wojtkowiak, Fenomen czasu wolnego, Gdańsk 2013, s. 127
12
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3. Czas wolny a nauka – możliwości koegzystencji
Pod zastanowienie warto poddać, czy można uczyć się w czasie wolnym.
W wymienionych definicjach była mowa z jednej strony o dobrowolności, z drugiej o samodoskonaleniu się, zatem czy można te dwie przeciwstawne wydaje się
kwestie połączyć. Jest potrzebny jedynie ktoś, kto skutecznie zapewni im czerpanie przyjemności z uczenia się, ponieważ dzieci rodzą się z chęcią poznawania
świata i przejawiają ją dopóki nie zostaną do tego przymuszone przez nakaz.
Nauczanie jest pracą nauczyciela z uczniami mającą na celu przyswojenie przez
nich wiadomości niezbędnych do zrozumienia otaczającej rzeczywistości 16. Z
takiej definicji wyłania się transmisyjny model oddziaływań między nauczycielem a uczniem, gdzie ten pierwszy jest ekspertem, a drugi odbiorcą. Uczenie się
odnosi się bezpośrednio do czynności ucznia, a pośrednio do nauczyciela i obejmuje zdobywanie doświadczeń prowadzących do powstania trwałych zmian w
zachowaniu”17 Zmiana w zachowaniu jest konstytutywnym elementem uczenia
się. W ten sposób postrzega je J. Sterlau, jako proces gromadzenia doświadczenia
przez podejmowanie czynności, w wyniku czego następuje modyfikacja zachowania oraz powstania nowych form zachowania18 oraz J. R. Anderson, według
którego jest to proces, w którym przez nabyte doświadczenie zachodzą zmiany z
potencjale zachowaniowym19. Odmienne podejście wyłania się dydaktyki konstruktywistycznej, według której nikomu nie można przekazać wiedzy. Każdy
musi wytworzyć ją sobie sam na podstawie własnej aktywności. Uczenie się nie
jest możliwe bez poszanowania tej autonomii. Przekazane mogą zostać pojedyncze informacje, ale muszą zostać połączone z danymi już posiadanymi przez
uczącą się osobę, aby powstała z nich wiedza. Od jakości tej struktury zależy
możliwość ich zastosowania w praktyce oraz tempo ich zapominania. Dlatego
zamiast skupiać się na nauczaniu, powinno się tworzyć środowisko edukacyjne
umożliwiające aktywność uczących się podmiotów20. Jest to podejście kompatybilne z neurudydaktyką, gdzie uczenie się jest zapisywaniem informacji w pamięci neuronalnej na podstawie podjętych aktywności oraz ich powtórzeń, afektywność tego procesu zależy w dużym stopniu od zaangażowania w działanie21.
Uczenie się, nauczanie oraz ich jakość ma ogromne znaczenie zwłaszcza, kiedy
dziecko jest w wieku przedszkolnym i szkolnym, ponieważ aż 50% zdolności
człowieka do uczenia się wykształca się w pierwszych czterech latach życia,
16

Zob. J. Sterlau, A. Jurkowski, A. Putkiewicz, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1976
17
B. Niemierko, Cele kształcenia [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela :
podręcznik akademicki, red. K. Kruszewski, Warszawa 2012, s. 18
18
J. Sterlau i in, dz. cyt. 322
19
A. Pawlak, Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Lublin 2009, s. 10
20
M. Żylińska, Neurodydaktyka: nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń
2013, s. 253-259, 307-308
21
Zob. M. Żylińska, dz. cyt.
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kolejne 30% do ósmego roku, a jedynie 20% później. Właśnie w tych latach tworzą się połączenia nerwowe stanowiące fundament intelektualnej przyszłości
dziecka22. Nie bez znaczenia są style uczenia się23, ponieważ jeśli w tym procesie
wykorzystywany jest kanał słuchowy, wzrokowy, werbalny i doświadczalny
może zostać przyswojone 90% informacji. Jeżeli zaś każdy z nich jest w separacji od pozostałych, skuteczność jest rzędu kolejno 30%, 40 % i 60 %24. Współcześnie nie można w edukacji skupiać się na przekazywaniu wiedzy, ale na efektywnym zarządzaniu nią, operowaniu i uzupełnianiu. W dobie wszechobecnego
Internetu, urządzeń mobilnych i przesytu treściowego priorytetem powinno
wdrażanie do sprawnego poruszanie się w tej przestrzeni, umiejętności selekcjonowania danych a nie na samej informacji. Środek ciężkości edukacji powinno
stanowić uczenie się przez doświadczenie oraz działanie zespołowe.
4. Narzucona organizacja czasu wolnego – między przymusem a wyborem
Uczestnictwo jednostki w jakiejś grupie rozpatrywać można w trojaki sposób. Pierwszy dotyczy samej jednostki, która własną indywidualnością wywiera
określone piętno na sposobie, zakresie i intensywności swojej aktywności w grupie oraz własnym zaangażowaniu się w jej prace. Drugi sposób skupia swoją
uwagę na tych cechach grupy, które determinują funkcjonowanie jednostki jako
członka konkretnej grupy, modyfikują jej zachowanie i charakteryzują jej członkostwo w danej grupie. Natomiast trzecia perspektywa ujmuje uczestnictwo jednostki zarówno w zakresie właściwości jednostki, jak i cech grupy, której jest
członkiem obejmując relację jednostka - grupa25. Rodzice starają się dzieciom
czas wolny zająć wypełniając dzieciństwo różnego rodzaju kursami, językami,
baletem, piłką nożną, basenem, językami obcymi i to już od najmłodszych lat.
Sposób spędzania wolnego czasu we współczesnym świecie powinien być środkiem wychowawczym i elementem integracji w rodzinie. Rodzice, którzy są
bardzo zajęci powinni wygospodarować czas, aby spędzać go z dziećmi w sposób czynny. To właśnie ich zadaniem jest przekazywać wiedzę o kulturze, potrzebie ruchu, rekreacją26. Nessia Laniado w swojej książce „Zamiast telewizji”
przytacza badania, według których 62,3% dzieci większość swojego wolnego

22

M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, S. Monostori, Czym (nie) jest coaching? :
prawdy i mity o coachingu, Sopot 2010, s. 52.
23
Por. J. Kordziński, Nauczyciel, trener, coach, Warszawa 2013; M. Żylińska, dz.
cyt, D. Markova, A. Powell, Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego
umysł, Warszawa 2006.
24
M. Zubrzycka-Nowak i in., dz. cyt., s. 53.
25
J. A. Sowiński, dz. cyt. s.155
26
Z. Malec, Gry i zabawy rekreacyjne jako sposób spędzania czasu wolnego dziecka
[w:] Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą, red, nauk. Mirosław Kisiel, Dąbrowa Górnicza 2010 s. 156
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czasu spędza w domu, a jedynie 18,3 % bawi się na zewnątrz27. Autorka podaje
też, że współczesne dzieci mają „zespół dziecka wiecznie zajętego”, zasypiają i
budzą się przy dźwiękach radia lub telewizora a pierwsza rozrywka o jakiej myślą po powrocie ze szkoły to gry komputerowe i „zagłębiają się w wirtualnym
świecie eksplozji, świateł i huków. Zahipnotyzowane przez nieustający, magnetyzujący blask ekranu, pozostają przed nim aż do wieczora, kiedy kończą grę,
zmęczone i otępiałe” 28 . Bierne poddanie się temu stanowi jest druzgocące konsekwencje dla dziecięcej osobowości, ponieważ pomijając skutki somatyczne,
dziecko traci samokontrolę i samoświadomość, biernie poddaje się łatwej rozrywce nie rozwijając swojego potencjału, który niewykorzystywany zanika. A
tylko „w miarę zyskiwania pełniejszej kontroli nad swoim ciałem i swoimi działaniami dziecko wymyśla, tworzy, improwizuje (…) nabywa umiejętności, przestrzega złożonych reguł, postępuje z określoną dyscypliną. Wewnętrzne ubogacenie, jakie dzięki temu osiągnie, pozostanie mu na całe życie jako dziedzictwo”29. Podobne stanowisko zajmuje Ewa Kozak, która uważa, że odpowiednio
zorganizowane zajęcia czasu bez obowiązków spełniają znaczącą rolę dla rozwoju jednostki, a zwłaszcza tej najmłodszej, ponieważ wzbogacają jej „sferę intelektualną, rozwijają fizycznie, uspołeczniają, wprowadzają w świat wartości moralnych i etycznych”30. Jednak w takim podejściu można zadać pytanie o autonomię dziecka oraz czy nie niesie takie podejście ryzyka zahamowania dziecięcej
wyobraźni przez zamykanie w granicach zasad? Jest to z pewnością uzasadniona
wątpliwość, ponieważ zorganizowana forma czasu wolnego i oddelegowanie
dziecka brania w niej udziału nie spełnia omawianego kryterium dobrowolności.
Podobne wątpliwości wyraziła Nessia Laniadao zadając pytanie: „decyduje
dziecko, czy my decydujemy za nie?” rozważając dwa warianty odpowiedzi.
Pierwszy – decyduje dziecko. Według autorki oczywistym jest fakt, że nie można
zmusić dziecka do uczęszczania na kurs, który w ogóle nie budzi jego zainteresowania. Jest to nie tylko niesprawiedliwe, ale ponadto przynosi efekt odwrotny
od zamierzonego. Jednak zmienna natura dziecka czasem podpowiada, że ono
samo nie wie do końca potrzebuje i pozostawienie wyboru dziecku w efekcie
spowodowały codzienną zmianę aktywności. Dziecko może zaspokoić swoją
ciekawość po kilku zajęciach lub zniechęcić się, kiedy nie radzi sobie z pierwszymi napotkanymi trudnościami. Druga wersja odpowiedzi to: decyduje rodzic.
Ta sytuacja jest dosyć niebezpieczna, ponieważ rodzic nie wiedząc co wybrać
kieruje się swoimi upodobaniami, ponadto zakłada, że dziecko nie jest w stanie
zrozumieć, co jest dla niego odpowiednie. Skoro rodzic decyduje, w co się dzieci
mają ubierać, co jeść, jak leczyć choroby i kiedy kłaść się spać, to bezzasadnym
jest porzucanie roli przewodnika i decydenta w przypadku kwestii związanych z
27

N. Laniado, Zamiast telewizji : jak pobudzać i rozwijać zainteresowania dziecka
oraz czym się kierować przy wyborze zajęć dodatkowych? , Kraków 2006, s. 5
28
Tamże, s. 6
29
Tamże, s. 8
30
E. Kozak, dz. cyt., s. 14
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rozwojem osobowościowym, intelektualnym czy sportowym. Jednak takie podejście może być przejawem dwóch skrajnych postaw: projektowanie własnych
nadziei lub rozczarowań na dziecko, aby było kontynuacją sukcesów rodziców
lub traktowanie tej sytuacji jako możliwości osobistego rewanżu do spełnienia
tego, czego rodzice dokonać nie mieli możliwości31. Jak zatem wybrnąć z tej
patowej sytuacji? Z pomocą może przyjść nam definicja dobrowolności, która
„nie stanowi antytezy obowiązkowości i pracowitości, stanowi ich swoistą realizację, polegającą na tym, że konieczność nie jest tu rygoryzmem zewnętrznym,
lecz poczuciem konieczności wypływającym od wewnątrz jednostki, pojmowanym jako powinność”32Należy być szczerym i sprawiedliwym, zarówno wobec
siebie, jak i dziecka. Zainteresowania zbudowane są doświadczeniach – dziecko
powinno nabyć wiedzy, moc zaobserwować to, co będzie działo się na zajęciach.
Jednak jeśli zostanie zaaprobowana przez dziecko taka forma spędzania czasu to
rodzic powinien wspierać sumienną realizację tego zobowiązania. Rodzice i wychowawcy chcą produktywnie spożytkować czas dzieci, aby nie został on „zabity” czy zmarnowany. Zapisują na różne zajęcia pozalekcyjne coraz szczelniej
wypełniając dziecięcy grafik, niejednokrotnie. Jednak warto pamiętać, że „pełnia
człowieka wyraża się w jego zainteresowaniach. Zajęcia obowiązkowe, jakkolwiek budzące zaciekawienie wybranymi wątkami i zjawiskami, mogą być obciążone reaktancją. To co spotyka człowiek w satysfakcjonujących sytuacjach dobrowolnych, ma większą szansę na zaspokajanie osobistych potrzeb poznawczych, ujawniania własnych niepokojów intelektualnych i emocjonalnych oraz
realizacji zamiłowań”33. W przypadku Akademii dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pokazowych i samodzielnie podjąć decyzję, czy chcą w nich
brać udział czy nie. Z praktyki wynika, że dzieci przymuszone do uczestnictwa w
zajęciach wymagają dużo więcej wysiłku, aby wywołać w nich zaangażowanie w
pracę grupy. Relacja dobrowolność – przymus nie stanowi obiektywnego faktu,
ale jest subiektywnym przeżyciem, odczuciem psychicznym jednostki, utrwalającym się w jej osobowości w zależności od charakteru nabywanych doświadczeń. Poczucie dobrowolności jest kategorią psychologiczną oznaczającą świadomość człowieka, który ma prawo być decydentem określającym cel własnej
aktywności i tylko od niego zależy wybór działania oraz kontrola wykonania. I
pomimo, że czasem poddaje się woli innych osób, to jednak robi to z własnego
wyboru34. Zachęcenie dziecka, pokazanie mu możliwości wyboru nie jest pozbawieniem go dobrowolności, jest nim pozbawienie go możliwości wyboru.
Jednak kluczowe jest aby człowiek miał możliwość wyboru, dlatego ważną rolę
w wychowaniu do czasu wolnego i wychowaniu w czasie wolnym pełni środowisko lokalne ze specyficznymi dla siebie wzorami zachowań wolnoczasowych i
31
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rekreacyjnych oraz materialnym wyposażeniem służącym wypełnianiu czasu.
Znaczące jest istnienie w środowisku lokalnym takich miejsc, instytucji i organizacji, które umożliwiają spożytkowanie czasu wolnego, dotyczy to również
obecności animatorów, profesjonalistów będących organizatorami wypoczynku i
rekreacji i sytuacji sprzyjających rozwijaniu rozmaitych zainteresowań mieszkańców w różnym wieku35. Dzięki obecności takich miejsc dzieci mogą przyjść i
spróbować tego typu rozrywki i pomysłu na czas wolny oraz samodzielnie zadecydować, czy chcą brać w tym udział czy nie.
5. Zarządzanie budżetem czasu jako dokonywanie wyborów
Zarządzanie swoim czasem jest umiejętnością praktyczną i pożądaną, dlatego powinno się dzieci wdrażać do tego od samego początku, ponieważ dzięki
przykładowi i zachęty ze strony osób dorosłych będzie lepiej i świadomie organizował swój czas wolny. Planowanie własnego budżetu czasu jest w pewnym
sensie sprawą indywidualna każdego człowieka, jednak należy być świadomym,
że nie jest to dowolność bez ograniczeń. Trzeba znaleźć równowagę pomiędzy
obowiązkami wynikającymi z pełnionych ról społecznych (szeroko pojmowany
czas pracy)a potrzebami fizjologicznymi (sen, czynności służące zachowaniu
higieny osobistej, spożywanie posiłków). Jednak do pełnej równowagi psychofizycznej oraz rozwoju w ramach trzech sfer: biologicznej, kulturalnej i społecznej
nie można zaniechać aktywności związanej z regeneracją sił fizycznych i psychicznych. Temu właśnie służy czas wolny, w ramach którego realizowany jest
wypoczynek, przełamywanie rutyny oraz dobrowolne samodoskonalenie się w
ramach różnych sfer osobowości 36. Powraca kategoria dobrowolności, ponieważ
choć stanowi immanentną cechę spędzania czasu wolnego, to nie jest celem samym w sobie, a co więcej nie stanowi wyłącznie o charakterze zajęć podejmowanych w ramach odpoczynku. Ma znacznie głębszy sens oraz wartość pedagogiczną, która „wyraża się w tym, że jest ewidentnym przejawem podmiotowości
jednostki. Stąd zwiększając dobrowolność zachowań wychowanka, umacniany
jego podmiotowość. A zatem głębszy sens aktualizacji omawianej cechy należy
wiązać z możliwością zwiększenia efektywności wpływów osobo twórczych” 37.
Jeśli przyjmiemy podmiotowość za cel oddziaływań pedagogiczny to samodzielne organizowanie swojego wolnego czasu, dokonywanie wyborów z nim związanych postawione zostaje w zupełnie innym świetle. Kursy w Akademii Nauki
są w moim odczuciu wartościową formą spędzenia wolnego czasu ponieważ
wpisują się w rozumienie tej kategorii jako poszukiwania mądrości życia. Zgodnie z łacińskim przysłowiem nihil agendo homines male agere discunt – oddając
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M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika czasu wolnego: scholie w szkole i poza
szkołą dz. cyt., s. 230
36
E. Kozak, dz. cyt., s. 13
37
A. J. Sowiński, dz. cyt., s. 154
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się lenistwu, ludzie uczą się źle czynić 38 fundamentalnym jest nauczenie człowieka szacunku dla własnego czasu i umiejętnego zarządzania nim. Zofia Malec
za kluczowe uważa uświadomienie roli czynnego spędzania czasu wolnego i jego
organizacji. Aktywne spędzanie wolnego czasu powinno stanowić wykształcony
w dzieciństwie nawyk, który ma towarzyszyć człowiekowi przez całe jego życie39.
Udział w zajęciach, na jaki zdecydowały się dzieci pokazuje im, że można
w wolnym czasie zrobić coś dla siebie, pracować nad sobą, poznać nowych ludzi.
Zarówno wartościowe są treści pojawiające się w toku zajęć, jak i sam pomysł na
czas wolny będący alternatywą dla telewizora i konsoli.

Streszczenie
Kwestie związane z czasem wolnym dotyczą każdego człowieka, zarówno
dorosłego jak i małe dziecko. Różnica polega jednak na jego ilości oraz umiejętności zarządzania budżetem swojego czasu Dzieci często nie wiedzą jak wypełnić swoje wolne chwile, więc rodzice posyłają je na różne kursy i zajęcia. Dzieci
trzeba nauczyć, jak osiągnąć równowagę w zarządzaniu czasem oraz dokonywaniu selekcji wartościowych rozrywek. Sytuacja taka zaistnieje tylko wtedy, gdy
dana osoba będzie znała oraz potrafiła docenić wartość czynności związanych z
zaspokajaniem fizjologicznych konieczności, ze sferą obowiązków i wypoczynkiem. Dziecko musi posiadać wiedzę odnośnie alternatyw dla komputera i telewizora. Jednak takie podejście rodziców może mieć negatywne skutki i być przejawem dwóch skrajnych postaw: projektowanie własnych nadziei lub rozczarowań na dziecko, aby było kontynuacją sukcesów rodziców lub traktowanie tej
sytuacji jako możliwości osobistego rewanżu do spełnienia tego, czego rodzice
dokonać nie mieli możliwości. W artykule chciałabym zastanowić się nad połączeniem wolnego czasu z uczeniem się. Mimo, że na pierwszy rzut oka te pojęcia
wydają się być we wzajemnej opozycji to chciałabym zaprezentować możliwość
ich połączenia z zachowaniem cech wolnego czasu, a zwłaszcza dobrowolności,
która w czasie wolnym stanowi wartość naczelną.
Summary
Of-school education as a way to spend free time with family
Issues related to leisure time apply to everyone, both adults and small
children. However, the difference lies in the quantity and budget management
skills of their time Children often do not know how to fill your free time, so
parents send them on different courses and activities. Children need to learn how
38

H. Arendt cyt. za M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika czasu wolnego: scholie w
szkole i poza szkołą, dz. cyt., s. 230
39
Z. Malec, Gry i zabawy rekreacyjne jako sposób spędzania czasu wolnego dziecka
[w:] pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą, red, nauk. Mirosław Kisiel, s. 157
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to achieve a balance in managing time and making the selection of valuable
entertainment. Such a situation arises only when a person is able to know and
appreciate the value of activities related to meeting the physiological necessity,
the sphere of duties and recreation. The child must have knowledge regarding
alternatives to the computer and the TV. However, this approach parents can
have a negative impact and be a manifestation of the two extreme attitudes:
design your own hope or disappointment for a child to be a continuation of the
success of their parents or treating this situation as an opportunity for Janina
Karoń (UWM)
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Lidia Baran (UŚ)
Psychologiczne aspekty małżeństw binacjonalnych
Wstęp
Małżeństwa binacjonalne, będące tematem niniejszego artykułu, stanowią
jedną z kategorii znacznie szerszej grupy związków określanej jako małżeństwa
heterogeniczne lub egzogamiczne. Elementem wspólnym tego typu małżeństw
jest przynależność tworzących go osób do odmiennych kategorii demograficznych. Oprócz małżeństw binacjonalnych, w których małżonkowie są przedstawicielami odmiennych narodów, do małżeństw heterogenicznych zalicza się także
małżeństwa interrasowe (między przedstawicielami różnych ras), interetniczne
(między przedstawicielami różnych grup etnicznych), interkulturowe/ bikulturowe (między przedstawicielami różnych kultur) oraz międzywyznaniowe (między
przedstawicielami różnych religii) (Beer, 1996, za: Jaroszewska, 2003). Powyższe kategorie mogę występować łącznie, w różnorodnych konfiguracjach lub
samodzielnie, jak w przypadku związków małżeńskich między przedstawicielami
różnych ras, ale należących do tego samego narodu, grupy wyznaniowej, kulturowej oraz etnicznej.
Ogólna liczba małżeństw binacjonalnych w Polsce liczona od czasów
wojny wynosi około 130 tysięcy (Rajkiewicz, 2009), natomiast w ciągu ostatnich
siedmiu lat dokładnie 25923 (3399 w 2012 roku). Małżeństwa binacjonalne w
stosunku do ogólnej liczby zawieranych związków stanowią raczej niewielki
procent - na przełomie ostatnich siedmiu lat najniższy poziom osiągnęły w 2008
roku – 1,5%, a najwyższy w 2012 roku – 1,7%. Należy jednak pamiętać, że statystyki te, publikowane w Rocznikach Demograficznych GUS, odnoszą się jedynie do związków małżeńskich zawartych na terenie Polski pomiędzy obywatelami oraz cudzoziemcami czyli osobami zamieszkałymi na stałe za granicą. Oznacza to brak danych o małżeństwach zawartych przez obywateli Polski poza granicami kraju, których ilość niejednokrotnie przewyższa ilość związków zawieranych w ojczyźnie. Przykładem tego zjawiska są małżeństwa polsko-niemieckie,
których w latach 1995 – 2007 zawarto na terenie Niemiec aż 75,7 tysiąca, natomiast na terenie Polski zaledwie 8,2 tysiąca (Rajkiewicz, 2009).
Charakterystycznym trendem (przedstawionym na Rysunku 1) wśród małżeństw binacjonalnych zawieranych w Polsce jest stała i znaczna przewaga kobiet wychodzących za cudzoziemców w porównaniu z mężczyznami żeniącymi
się z cudzoziemkami (w 2012 roku 76,4% małżeństw binacjonalnych stanowiły
małżeństwa Polek z cudzoziemcami).
Rysunek 1. Małżeństwa binacjonalne według roku zawarcia i płci.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rocznikistatystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2013,3,7.html.
Zróżnicowanie pod względem płci dotyczy także krajów z których pochodzą małżonkowie obywateli polskich. Kobiety w 2012 roku najczęściej wychodziły za mąż za obywateli Wielkiej Brytanii (598), Niemiec (353), Włoch (170),
Irlandii (112) oraz Niderlandów (95), natomiast mężczyźni za obywatelki Ukrainy (261), Rosji (95), Białorusi (70), Wielkiej Brytanii (46) oraz Niemiec (33).
Zaobserwowane zmiany, które nastąpiły po roku 2000 to przede wszystkim
wzrost ilości małżeństw zawieranych z obywatelami Wielkiej Brytanii i Irlandii
(związany z falą emigracji po 2004 roku), spadek ilości małżeństw zawieranych z
obywatelami byłego Związku Radzieckiego (związany ze spadkiem zainteresowania i atrakcyjności Polski dla obywateli byłego ZSRR) oraz rosnąca liczba
małżeństw zawieranych z przedstawicielami krajów afrykańskich i azjatyckich
(w 2012 roku 22 małżeństwa z obywatelami Wietnamu, 25 z obywatelami Nigerii, 43 z obywatelami Egiptu, 66 z obywatelami Turcji) (Szukalski, 2013).
Ze względu na rosnącą ilość małżeństw binacjonalnych, a co za tym idzie
binacjonalnych rodzin i dzieci, zjawisko to analizowane jest na wielu płaszczyznach. Poświęca się mu uwagę w analizach ekonomicznych (Cross, Gilly, 2013),
rozważaniach prawnych (Hegar, Greif, 1994; Constable, 2012; Geffner-Mihlsten,
2012) czy socjologiczno-antropologicznych (Penn 2011; Tyldum, 2013). Charakter tego typu związków podlega także analizie psychologicznej zwracającej uwagę na wyjątkowość sytuacji w jakiej tworzy się związek binacjonalny, na specyficzne etapy rozwoju które przechodzi (Brahic, 2013) czy charakterystyczne
trudności życia małżeńskiego i rodzinnego, których doświadcza ze względu na
wyłamanie się z panującego w społeczeństwie obyczaju endogamii (małżeństw
jednorodnych), który uważany jest za czynnik wzmacniający trwałość związku
(Walczak, 2001). W niniejszym artykule rozwinięta zostanie powyższa perspektywa ze szczególnym uwzględnieniem motywów zawierania związków binacjonalnych, jakości tego typu małżeństw oraz najczęstszych konfliktów jakich doświadczają.
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1. Motywy zawierania małżeństw binacjonalnych
Elementy procesu motywacyjnego prowadzące do zawarcia małżeństwa
binacjonalnego są równie złożone, jak te prowadzące do zawarcia małżeństw
jednorodnych, w związku z czym zostaną przedstawione w trzech grupach:
czynników polityczno-ekonomicznych, społeczno-kulturowych oraz osobowościowych.
Czynniki polityczno-ekonomiczne
Jednym z podstawowych czynników polityczno-ekonomicznych są konflikty zbrojne, które zwiększają prawdopodobieństwo nawiązania kontaktów
międzynarodowych oraz znacząco wpływają na sytuację ekonomiczną krajów
biorących w nich udział. Największą w historii falę migracyjną tak zwanych
„wojennych żon” stanowiły europejskie i azjatyckie małżonki żołnierzy amerykańskich, które po zakończeniu II wojny światowej emigrowały do Stanów Zjednoczonych (Charsley, 2012). Niejednokrotnie kobiety te po traumatycznych doświadczeniach wojennych, stracie najbliższej rodziny oraz zasobów finansowych
traktowały małżeństwo jako sposób na rozpoczęcie nowego, bezpiecznego życia
i drogę do osiągnięcia finansowej stabilizacji (Cottrell, 1990). Trend ten wpisuje
się w ogólniejszy kierunek małżeńskich migracji, charakteryzujący się przemieszczaniem obywateli biedniejszego i mniej rozwiniętego „globalnego południa” w kierunku bogatszych i bardziej rozwiniętych krajów „globalnej północy”
(Constable, 2005). Fakt ten obrazują badania Lee i Lee (2007) dotyczące historii
południowo koreańskich kobiet, które ze względu na trudne powojenne warunki
ekonomiczne i niemożność utrzymania rodziny, decydowały się na małżeństwa z
żołnierzami amerykańskimi oraz wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
Bloch (2011) przeprowadzając wywiady z kobietami pochodzącymi z krajów byłego związku radzieckiego (przede wszystkim Mołdawii), wyróżniła jako
motywy zawierania przez nie związku z obywatelami Turcji ekonomiczną oraz
prawną stabilizację, możliwość przesyłania większej ilości pieniędzy do rodziny
w kraju oraz szansę na sprowadzenie członków rodziny (niejednokrotnie dzieci)
do Turcji. Analiza małżeństw polsko-ukraińskich przeprowadzona przez Kępińską (2001), również wskazuje na istotną rolę czynnika ekonomicznego i politycznego w podejmowaniu decyzji o związku z obywatelami Polski i osiedleniu
się na jej terenie. Istotnym elementem zawierania małżeństw polsko-ukraińskich
było także uzyskanie dla małżonka Karty Stałego Pobytu, która zapewniała nie
tylko możliwość legalnej pracy, ale i wsparcie społeczne ze strony państwa.
Wspomniana możliwość uzyskania wizy czy pozwolenia na pobyt w danym kraju stanowi kolejny z czynników motywacyjnych do zawarcia związku
binacjonalnego. Przyczyniło się to nie tylko to dynamicznie rozwijającego się
„rynku małżeńskiego”, ale też do zaostrzenia przepisów obowiązujących małżonków pochodzących z innych krajów (por. Jørgensen, 2012; Wray, 2012). Jak
pisze Flemmen (2008), w stosunku do małżeństw norwesko-rosyjskich stosuje
się w Norwegii przepisy zarezerwowane dla określonej grupy imigrantów (podejrzewanych o zawieranie związków pro forma), zgodnie z którymi, aby otrzymać
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roczne pozwolenie na pobyt w kraju, muszą oni przez pierwsze trzy lata po ślubie
zgłaszać się na policję i składać podpisane przez świadków potwierdzenie
wspólnego mieszkania z małżonkiem.
Czynniki społeczno-kulturowe
Kluczowym czynnikiem rozważanym w ramach powyższej kategorii są
opisane przez Constable (2005) międzynarodowe różnice w podejściu do władzy
w związkach oraz atrakcyjności przedstawicieli odmiennych narodowości (gendered geographics of power, cartographies of desire). Różnice te umożliwiają
stworzenie swoistej mapy kierunków migracyjnych małżonków, w zależności od
charakterystycznego w danym społeczeństwie podejścia do ról kobiety i mężczyzny w związku oraz stopnia rozwoju gospodarczego kraju.
Pierwszą charakterystyczną zależnością wyłaniającą się z przeprowadzanych analiz, są związki kobiet ze słabo rozwiniętych krajów z obywatelami
państw rozwiniętych, o tradycyjnych przekonaniach na temat ról małżeńskich.
Jak pokazują badania Levchenko i Solheim (2013) 47% zagranicznych parterów
obywateli Stanów Zjednoczonych stanowią osoby pochodzące z Azji, 27% z
Ameryki Łacińskiej, a 8% z Europy Wschodniej. Japończycy najczęściej żenią
się z obywatelkami Chin, Filipin, Korei Północnej i Południowej, Tajlandii oraz
Brazylii (Skowroński, 2014), Szwedzi z kobietami pochodzącymi z Azji, Europy
Wschodniej i Ameryki Południowej (Niedomysl, Östh, van Ham, 2010), a Hiszpanie z „nowymi Europejkami” – obywatelkami krajów spoza EU-15 (Medrano i
in., 2014). Analizy wskazują, iż wybór tego kierunku poszukiwań przyszłej małżonki (niejednokrotnie przez agencje matrymonialne) wiążę się z niepowodzeniami w znalezieniu partnerki w kraju ojczystym, czy to ze względu na trudności
w kontaktach interpersonalnych, czy nieumiejętność nawiązania relacji z kobietami o nowoczesnym podejściu do związków małżeńskich. Kobiety pochodzące
z krajów „globalnego południa” postrzegane są natomiast stereotypowo, jako
hołdujące tradycyjnemu podziałowi ról w małżeństwie, łagodne i mało wymagające, z niską potrzebą niezależności (Constable, 2005).
Statystyki pokazują, iż kobiety znacznie częściej niż mężczyźni migrują w
celach małżeńskich, co według badań wzmacnia tradycyjne zależności w związkach (Charsley, 2012). Poprzez małżeństwa binacjonalne kobiety najczęściej
podwyższają swój status ekonomiczno-społeczny, szczególnie jeżeli migrują do
krajów rozwiniętych. Decyzja ta często związana jest z postrzeganiem krajów
„globalnej północy” jako gwarantujących większą niezależność i prawa, a także
większe partnerstwo w związku (Jodłowska-Herudzińska, 2002; Jaroszewska,
2003). Natomiast kobiety pochodzące z krajów wysoko rozwiniętych wybierają
zarówno mężczyzn pochodzących z krajów o podobnym poziomie rozwoju, jak
ma to miejsce wśród Hiszpanek najczęściej wychodzących za mąż za przedstawicieli krajów EU-15 (Medrano i in., 2014), czy Szwedek wychodzących za mąż
na mężczyzn z Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Australii (Niedomysl,
Östh, Ham, 2010), jak i pochodzących z krajów słabo rozwiniętych, jak w przy-
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padku Europejek i Amerykanek wychodzących za Palestyńczyków (Roer-Strier,
Ezra, 2006).
Kolejnym czynnikiem wpływającymi na poszukiwanie małżonka z innego
kraju jest szeroko pojęta stygmatyzacja społeczna. Badania Sims (2012) pokazały, iż jednym z powodów zawierania małżeństw brytyjsko-tajlandzkich jest dominująca w Tajlandii niższa pozycja społeczna osób rozwiedzionych oraz
owdowiałych (w 2012 roku rozwiedzieni lub owdowiali cudzoziemcy stanowili
20% osób wchodzących w związek małżeński z obywatelami Polski). Rolę społecznego piętna w Azji analizowała także Constable (2005) wskazując, iż zbyt
wysokie wykształcenie, rozwód, szerokie doświadczenie życiowe, posiadanie
dzieci z wcześniejszych związków czy określony wiek eliminują kobiety jako
potencjalne żony i zmuszają je do poszukiwania partnerów z innych krajów. Williams (2012) oraz Lee i Lee (2007) zwracają również uwagę na stygmatyzację
prostytutek, które wyjeżdżając za granicę mają większą szansę na znalezienie
partnera i ucieczkę od uprzedzeń społecznych. Badani przez Jaroszewską (2003)
Polacy zamieszkali w Niemczech, do motywów zawarcia małżeństwa binacjonalnego zaliczyli: trudności finansowe po śmierci współmałżonka lub rozwodzie,
chęć wyjazdu z Polski na „Zachód” i poprawienie swojej sytuacji społecznej oraz
rozczarowanie polskimi partnerami i złe doświadczenia z poprzednich związków.
Zawieraniu małżeństw binacjonalnych sprzyja także wyższy poziom migracji i znacznie większa mobilność, którą zapewnia dostępny transport lotniczy.
Coraz częstsze podejmowanie studiów za granicą, praca w międzynarodowych
korporacjach czy prawie nieograniczone możliwości podróżowania, prowadzą do
licznych kontaktów między przedstawicielami odmiennych narodowości i do
tworzenia relacji interpersonalnych „ponad granicami” (Gaspar, 2009; Skowroński, 2014). Istotnym elementem małżeńskich ruchów migracyjnych jest także
dostępna dla obywateli Unii Europejskiej swoboda przemieszczania się między
krajami członkowskimi, bez zbędnych formalności. Tak zwani „free movers”
korzystają z możliwość pracy oraz zamieszkania na terenie danego kraju i niejednokrotnie zawierają związki małżeńskie z rdzennymi obywatelami (Gaspar,
2009). Dodatkowymi zaletami tego typu związków są odmienne przepisy dotyczące małżeństw binacjonalnych między osobami będącymi obywatelami krajów
Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim niezależność pobytu w kraju od statusu związku (Lauth Bacas, 2002).
Badania (Gaspar, 2012) małżeństw binacjonalnych zawieranych przez
„free movers”, umożliwiły wyodrębnienie trzech typów par zamieszkałych w
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i Francji. Pierwsza z nich to
pary binacjonalne „Eurostar” mieszkające przede wszystkim w Wielkiej Brytanii
oraz Francji, w których jeden z partnerów jest rdzennym obywatelem, a drugi
przedstawicielem jednego z pozostałych wymienionych powyżej krajów. Głównymi powodami migracji małżonków (najczęściej pomiędzy 1994 a 2003) była
miłość do partnera, praca oraz edukacja. Drugą grupę stanowią pary binacjonalne
„retired” w większości zamieszkujące Hiszpanię, a pochodzące z Włoch i Fran-
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cji. Ponad połowa pozostaje w związku z obywatelem Hiszpanii, a motywami
migracji była poprawa jakości życia oraz zamieszkanie z partnerem lub rodziną
po przejściu na emeryturę. Ostatnią grupę stanowią natomiast pary binacjonalne
„love” mieszkające przede wszystkim w Niemczech i Włoszech, w których jeden
z partnerów jest rdzennym obywatelem, a drugi pochodzi z Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii lub Francji. Głównymi powodami migracji była chęć mieszkania z
partnerem oraz miłość.
Czynniki osobowościowe
Czynniki osobowościowe odnoszą się do motywacji wewnętrznej jednostki, stanowią najbardziej zindywidualizowany element procesu motywacyjnego i
wiążą się z określonymi cechami osobowości oraz potrzebami.
Wśród cech i potrzeb charakteryzujących osoby zawierające małżeństwa
binacjonalne wyróżnia się między innymi:
a) Wyemancypowanie, buntowniczość, śmiałość, niezależność oraz wielokulturowość - wychowanie w rodzinie binacjonalnej lub liczne kontakty międzynarodowe (Cottrell, 1990) .
b) Wewnętrzna potrzeba ucieczki ze środowiska społeczno-kulturowego,
nieumiejętność rozwinięcia tożsamości etnicznej w danej kulturze, kompulsywna
potrzeba zróżnicowania oraz poszukiwanie tożsamości w innym kręgu kulturowym (Cohen, 1982).
c) Ryzykowność, poszukiwanie przygód, zafascynowanie tym co nieznane, chęć ucieczki od znanych schematów, słabe lub zbyt opresyjne relacje z najbliższym otoczeniem oraz poszukiwanie niezależności (Barbara, 1989).
d) Nonkonformizm, bycie outsiderem, skłonność do pomagania innym
oraz znaczne zainteresowanie obcymi kulturami (Jaroszewska, 2003).
Wśród badanych przez Jodłowską-Herudzińską (2002) polskich par binacjonalnych najczęstszym motywem osobistym do zawarcia małżeństwa była
miłość (motywacja uczuciowa), w następnej kolejności dopasowanie charakterów, połączenie obu powyższych motywów, brak jasno określonej motywacji,
mające urodzić się dziecko, całość osoby oraz właściwy wiek. Natomiast w przeglądzie badań i literatury dokonanym przez Jaroszewską (2003) zwraca się uwagę na poniższe motywy osobiste zawierania małżeństw binacjonalnych:
a) Dłuższy pobyt za granicą prowadzący do poczucia wyobcowania w kraju ojczystym i skutkująca małżeństwem chęć utrzymania określonego stylu życia.
b) Motywy podświadome np. atrakcyjność fizyczna partnera.
c) Dopasowanie określonej kultury do cech temperamentu i osobowości
jednostki np. kolektywizm/indywidualizm, feminizm/maskulinizm.
d) Wzrost atrakcyjności przedstawicieli innej narodowości z powodu
przenoszenia konfliktu z ojcem na mężczyzn z własnego kraju.
e) Kompensacja określonego defektu fizycznego lub psychicznego.
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2. Jakość i trwałość małżeństw binacjonalnych
Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Brahica (2013) fazy rozwoju
związków binacjonalnych są ściśle związane z ewoluującym znaczeniem komponentu różnic międzynarodowych.
Pierwszy etap (early day) wiąże się ze skupieniem pary na binacjonalności, przejawiającym się otwartością na nieznaną kulturę, poświęcaniem uwagi na
zrozumienie różnic międzynarodowych oraz poznawaniem partnera przez ich
pryzmat. Odmienność wywołuje w tej fazie ciekawość i zwiększa atrakcyjność
drugiej osoby, ale może także prowadzić do frustracji i najczęściej jest identyfikowana jako podstawowe źródło niezgodności (Brahic, 2013). Istotne znaczenie
dla jakości i trwałości związku na tym etapie mogą mieć dodatkowe społecznodemograficzne różnice między partnerami dotyczące wieku, rasy czy wykształcenia (por. Kępińska, 2001; Jodłowska-Herudzińska, 2002; Jaroszewska, 2003;
Levchenko, Solheim, 2013). Dodatkowo, analiza Milewskiego i RuszczakŻbikowskiej (2008) dotycząca polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii
pokazała, że procent osób pozostających w stałych związkach z przedstawicielami innej narodowości jest raczej niewielki (6%), ale rośnie w miarę wydłużającego się pobytu za granicą i po pięciu latach osiąga już 24%, co potwierdza istotność czasu przebywania w danym kraju oraz adaptacji kulturowej dla zawierania
i rozwoju związków binacjonalnych. Brahic (2013) zwraca także uwagę, iż
wspólne wartości moralne oraz wcześniejsze związki z przedstawicielami innej
narodowości mogą mieć kluczowe znaczenia w pierwszej fazie tworzenia relacji
między partnerami.
Kolejnym etapem jest zmierzanie do normalizacji (towards normalisation),
w trakcie którego partnerzy podejmują najczęściej pierwszą znaczącą decyzje o
wspólnym zamieszkaniu. Związana jest ona z koniecznością przeprowadzeniem się
jednej z osób do kraju partnera lub obu do wybranego trzeciego państwa. Zmusza
to partnerów do wypracowania licznych kompromisów kulturowych w codziennym życiu oraz prowadzi do swoistego braku równowagi w związku. Może ona
wynikać z konieczności adaptacji społeczno-kulturowej jednego z partnerów do
życia w nowym otoczeniu oraz nierównowagi wsparcia społecznego w razie trudności czy zakończenia związku. Jednocześnie „poświęcenie” dokonane na tym
etapie stanowi w późniejszym czasie trudny do zrównoważenia argument, wykorzystywany często do przeforsowania swojego zdania (Brahic, 2013). Istotnym
elementem wzmacniającym jakość i trwałość związku jest na tym etapie szeroko
pojęta akceptacja społeczna (por. Jayaweera, 2012). Jak pokazały badania Moscato
i współpracowników (2014) dyskryminacja doświadczana przez partnera pochodzącego z innego kraju wiąże się z obniżoną satysfakcją z życia, natomiast identyfikacja z nowym społeczeństwem związana jest z odczuwaniem poczucia wspólnoty i wyższej satysfakcji. W odniesieniu to powyższych zależności należy zaznaczyć, że wyniki badań zmian akceptacji społecznej dla związków binacjonalnych
w Polsce (Nowicka, Łodziński, 2001) pokazały wzrost otwartości na tego typu
małżeństwa pomiędzy 1988 a 1998 (prawie 20% dla związków z osobami rasy

1215

czarnej oraz pochodzącymi z Półwyspu Arabskiego) oraz pozytywne nastawienie
respondentów do związków binacjonalnych (prawie 80% opowiedziało się za anulowaniem lub złagodzeniem restrykcji prawnych odnośnie zawierania małżeństw
binacjonalnych). Wspominanym w licznych analizach elementem wpływającym na
jakość związku jest również pozytywna reakcja rodzin partnerów na ich małżeństwo i wsparcie jakie mogą stanowić, przede wszystkim dla małżonka z innego
kraju (Jaroszewska, 2003; Brahic, 2013).
Następną fazę związku stanowi normalizacja (normalisation) w której binacjonalność przestaje być centralnym punktem budowania relacji i identyfikowanym
źródłem konfliktów małżeńskich. Zmianę tę obserwuję się poprzez analizę wypowiedzi małżonków, w których uwagi na temat narodowości partnera ustępują miejsca uwagom na temat jego osobowości (Brahic, 2013). Istotnym i koniecznym elementem normalizacji w ramach binacjonalności jest wypracowanie przez parę określonej strategii międzykulturowej (Matsumoto, Juang, 2007). Według Tsenga (1977,
za: McFadden, Moore III, 2001) jeden z partnerów może przejąć kulturowe wzory
postępowania współmałżonka (one-way adjustment), para może naprzemiennie stosować wzory postępowania charakterystyczne dla jednej lub drugiej kultury (alternative adjustment), wybrać rozwiązanie pomiędzy swoimi stanowiskami (mid-point
comprise), połączyć elementy obu kultur (mixing adjustment) lub stworzyć całkowicie nowe wzory kulturowe (creative adjustment). Wśród badanych przez Roer-Strier
i Ezrę (2006) par binacjonalnych (europejsko-palestyńskich i amerykańskopalestyńskich) najczęstsze zastosowanie miała pierwsza oraz czwarta strategia (identyfikowana przez autorów odpowiednio jako assimilated cultural adaptation pattern
oraz bicultural adaptation pattern), natomiast wspomniani już „free movers” (Gaspar, 2009) zwracali uwagę na dodatkowy, wspólny dla nich element kulturowy
jakim jest tożsamość Europejczyka. Na jakość i trwałość małżeństwa binacjonalnego
na tym etapie może wpływać także partnerstwo w związku (Jodłowska, 2001a), sposoby rozwiązywania konfliktów (Cheng, 2010) czy szczęście małżeńskie (Fu, Tora,
Kendall, 2001).
Analizując satysfakcję ze związku w polskich małżeństwach binacjonalnych
należy wspomnieć o badaniach Walczak (2001) przeprowadzonych wśród małżeństw zamieszkałych w Polsce, których wyniki wskazują na brak istotnych różnic
pomiędzy związkami binacjonalnymi a jednorodnymi narodowościowo w ocenie
szczęścia, trwałości oraz jakości małżeństwa. Natomiast w badaniach JodłowskiejHerudzińskiej (2002) 96% polskich par binacjonalnych zaklasyfikowano do grupy o
wysokiej jakości i trwałość małżeńskiej, przy czym jak stwierdza autorka na wynik
ten wpłynął najprawdopodobniej wysoki poziom wykształcenia badanych, nieduża
różnica wieku między małżonkami oraz krótki staż małżeński. Przypuszczenia te
potwierdzają wyniki Jaroszewskiej (2003) zgodnie z którymi 70% badanych małżeństw polsko-niemieckich określiło swój związek jako mniej lub bardziej udany,
10% jako przeciętny, natomiast za nieudane uznali swoje małżeństwo respondenci,
którzy w związku pozostają od 4 do 10 lat, posiadają wykształcenie zawodowe lub
podstawowe, a małżeństwo zawarli w wyniku swatania. Co ciekawe 14% osób oce-
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niających swój związek jako bardzo udany oraz jedna trzecia oceniających go jako
przeciętny nie podjęła by ponownie decyzji o jego zawarciu. Polki pozostające w
związkach binacjonalnych z Holendrami opisały natomiast następujące czynniki
wpływające na poziom satysfakcji w związku (Polek, Schoon, 2008):
a) Chęć małżonka do poznania polskiego języka i kultury (młodsze respondentki).
b) Mniej tradycyjny podział ról w związku: kobieca kultura Holandii.
c) Skupienie się na cechach wspólnych partnerów.
d) Wsparcie partnera w trakcie adaptacji kulturowej.
Po fazie normalizacji różnice międzynarodowe przestają zajmować główne miejsce w relacji, jednak powracają jako jej centralny element jeżeli związek
rozpada się i w efekcie dochodzi do rozstania partnerów. Binacjonalność interpretowana jest wtedy niejednokrotnie jako źródło niepowodzenia i konfliktów,
element tworzący dystans i ostateczny powód rozstania (Brahic, 2013). Jak podaje Jodłowska (2001b) najczęstszymi powodami rozwodów polskich małżeństw
binacjonalnych jest nieznajomość kultury współmałżonka, różnice w poziomie
intelektualnym, poziom wykształcenia współmałżonka, niewiedza w zakresie
odmienności religijnych, bariera językowa czy zbyt powierzchowne podchodzenie do sfer duchowych. Wśród polskich respondentów w badaniu Jaroszewskiej
(2003) 14% zakończyło związek binacjonalny rozwodem, natomiast Harmsen
(1999) podaje, iż według danych statystycznych z 1997 w przeciągi 10 lat w
Holandii rozwodem kończyło się jedno na siedem małżeństw między Holendrami, jedno na trzy małżeństwa między imigrantami, jedna trzecia małżeństw między Holendrami i imigrantkami oraz prawie połowa małżeństw między Holenderkami i imigrantami. Wysoki w tym wypadku procent rozwodów wśród małżeństw binacjonalnych jest jednak interpretowany przez autora jako skutek
związków zawieranych dla otrzymania prawa do stałego pobytu na terenie Holandii. Na zakończenie rozważań dotyczących jakości i trwałości związków binacjonalnych w Tabeli 1 przedstawione zostaną ich wady i zalety, sformułowane
przez respondentów w badaniu Jaroszewskiej (2003) oraz w trakcie praktyki
terapeutycznej obejmującej poradnictwo dla małżeństw binacjonalnych (Bhugra,
de Silva, 2000).
Tabela 1. Zalety i wady związków binacjonalnych.
ŹRÓDŁO

Jaroszewska
(2003)

ZALETY
1. Poszerzenie
horyzontów:
poznanie nowego języka, kultury, zwiedzanie świata.
2. Wzrost tolerancji dla odmienności.
3. Pozytywny wpływ na dzieci.
4. Lepsza sytuacja materialna.
5. Lepsza przyszłość: opieka
zdrowotna, zabezpieczenie na

WADY
1. Gorsza sytuacja zawodowa.
2. Ograniczone wsparcie społeczne.
3. Różnice kulturowe.
4. Zmiany charakteru: upodobnienie
się do wzorca kulturowego dominującego w innym kraju.
5. Utrata tradycji.
6. Trudna sytuacja dla dzieci z
wcześniejszych związków.
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Bhurga,
de
Silva (2000)

wypadek rozpadu związku i
starości.
6. Model związku bardziej
odpowiadający potrzebom.
7. Zmiany indywidualne: usamodzielnienie się czy większa
sprawność działania.
8. „Przedłużenie młodości”.

7. Nierównowaga sił w związku.

1. Bardziej gruntowane przygotowanie do małżeństwa.
2. Wyższy poziom zaangażowania.
3. Wyższy poziom szacunku,
tolerancji i akceptacji wobec
innych.
4. Szersze możliwości rozwoju
i nauki.
5. Lepsze możliwości dla dzieci.
6. Wyższa akceptacja różnic
społecznych.

1. Brak wspólnego podłoża w
związku.
2. Różnice prowadzące do wątpliwości.
3. Poczucie utraty Ja.
4. Stygmatyzacja społeczne i brak
akceptacji.
5. Rasizm zinstytucjonalizowany.
6. Zakłócenie rozwoju i nauki przez
konflikty kulturowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bhurga, de Silva (2000) oraz
Jaroszewska (2003).
3. Konflikty w małżeństwach binacjonalnych
Konflikty pojawiające się w związkach binacjonalnych najczęściej dotyczą
sfer będących obszarami spornymi również dla związków homogenicznych pod
względem narodowości, co odzwierciedla uniwersalność problemów w relacjach
międzyludzkich. W związku z tym poniżej przedstawione i uwypuklone zostaną
jedynie te trudności, które identyfikowane są jako wynikające z komponentu różnic
międzynarodowych czy międzykulturowych.
Pierwszym szerokim obszarem konfliktowym jest charakter i jakość związku
z partnerem. Jaroszewska (2003) zwraca uwagę na często pojawiającą się wśród par
binacjonalnych błędną ocenę osobowości i możliwości partnera. Przykład stanowią
obywatele Niemiec, którzy żeniąc się z obywatelkami Filipin wychowanymi w ubogim środowisku, przekonani są o ich zrozumieniu dla wartości pieniądze i oczekują
od nich skromności oraz oszczędności. Filipinki natomiast, wychodząc za mąż za
obywateli Niemiec liczą na wygodne oraz dostatnie życie w wysoko rozwiniętym
kraju, u boku partnera nie szczędzącego na wydatkach. Problem stanowić mogą
także różnice między idealnym obrazem partnera (żony/męża, matki/ojca), a jego
realnym zachowaniem (Jodłowska, 2001b). Jak pokazały badania Walczak (2001)
różnice w idealnym i realnym obrazie partnera dotyczyły kwestii takich jak wrażliwość i szacunek dla odmienności współmałżonka, pilność i obowiązkowość, samokrytycyzm czy zdolność do działania w oparciu o potrzeby drugiej osoby. Na różnice
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te nakłada się odmienny dla poszczególnych kultur wzór ról małżeńskich oraz praw i
obowiązków kobiety w związku – od emancypacji i partnerstwa, po podporządkowanie i posłuszeństwo (por. Jodłowska, 2001b; García, 2006; Roer-Strier, Ezra
2006). Problematyczne dla partnerów mogą być także znaczne różnice kulturowe
miedzy krajami ich pochodzenia i wynikająca z nich odmienna tożsamość etniczna.
W momencie zaadoptowania strategii łączenia elementów kulturowych w związku,
niejednokrotnie potężnym szokiem jest wizyta w ojczystym kraju partnera, który w
momencie powrotu do rdzennego środowiska wraca do wcześniejszych nawyków i
tradycji (Jaroszewska, 2003). Może to być związane z nagłym, mniej partnerskim
traktowaniem współmałżonka, w tym w szczególności kobiet (Ząbek, 2006) czy
zmuszaniem go do zachowań zgodnych z przyjętym obyczajem kulturowym np.
spożywaniem posiłków w innym pomieszczeniu czy zakładaniem tradycyjnego stroju (Jodłowska, 2001b). Wyzwaniem dla parterów może być także odmiennie postrzegany w danych kulturach poziom wsparcia emocjonalnego w związku (Kong,
2013), sposoby wyrażania miłości i bliskości, poziom zaangażowania w związek,
postawy wobec małżeństwa i jego definiowanie (Matsumoto, Juang, 2007).
Kolejnym obszarem konfliktów są różnice w religii wyznawanej przez
partnerów oraz konieczność konwersji dla zawarcia legalnego związku, stwarzająca kolejny stan nierównowagi między partnerami. Przykładowo, dla wyznawców Islamu zmiana religii wiąże się nie tylko z wykluczeniem społecznym i
stygmatyzacją rodziny, ale też z możliwym wyrokiem śmierci nałożonym na
osobę podejmującą tego typu działanie (Kong, 2013). Konieczność konwersji
niesie za sobą znaczne zmiany w funkcjonowaniu społecznym jednostki, spojrzeniu na rzeczywistość przez pryzmat nowych wierzeń oraz w obrazie Ja (por.
García, 2006; Roer-Strier-Ezra, 2006). O ile jednak zmiana wyznania współmałżonka nie zawsze jest obligatoryjna, niezbędnym elementem każdego legalnie
zawartego związku jest podjęcie decyzji odnośnie wyznania wspólnych dzieci
pary małżeńskiej. Pomimo wyrażonej pierwotnie zgodny na wychowanie potomstwa w religii współmałżonka, dochodzi nieraz do zmiany decyzji w tej kwestii,
czy to w wyniku głębszego zapoznania się z zasadami i obowiązkami nakładanymi na członków danego wyznania czy ze względu na chęć przekazania potomstwu elementów własnej kultury i wierzeń (Jodłowska, 2001b). Pojawienie się
dziecka i nawiązanie z nim więzi niejednokrotnie zmienia bowiem nastawianie
rodzica do kwestii wiary, nawet jeżeli dotychczas nie był osobą praktykującą czy
głęboko wierzącą (Barbara, 1989). Przykładem tego mogą być opisywane przez
Lauth Bacas (2002) konflikty wśród małżeństw niemiecko-greckich dotyczące
chrztu dzieci oraz nadawania im niemiecko lub grecko brzmiących imion.
Czas pojawienia się oraz ilość dzieci w rodzinie również bywa punktem spornym wśród partnerów wychowanych w innych kulturach (Barbara, 1989) i ściśle
wiąże się z wspomnianymi wcześniej różnicami w podejściu do ról małżeńskich i
idealnego obrazu współmałżonka. Tradycyjny obraz rodziny z licznym potomstwem
i pozostającą w domu matką może nie być podzielany przez oboje partnerów i poważanie nadwyrężać trwałość związku (García, 2006; Ząbek, 2006). Wśród badanych
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przez Jaroszewską (2003) małżeństw polsko-niemieckich źródłem konfliktów był
nacisk kładziony przez niemieckich partnerów na szybkie usamodzielnienie się dzieci oraz bardziej intelektualny charakter więzi między rodzicami i potomstwem, w
porównaniu z istotniejszym dla polskich małżonków komponentem emocjonalnym.
Problemem badanych mieszkających z partnerem poza krajem pochodzenia jest
natomiast lepszy kontakt dzieci z rodzicem pochodzącym z danej kultury (Brahic,
2013) oraz trudność w przekazaniu potomstwu określonych wartości wyznawanych
przez drugiego rodzica (García, 2006). Powyższe kwestie są związane z faktem, że w
małżeństwach binacjonalnych dzieci stanowią dla rodziców swoistych partnerów,
którzy w przeciwieństwie do małżonka mają szansę głębszego zrozumienia elementów dostępnych jedynie dla osób wychowanych w danym kręgu kulturowym (Brahic, 2013). Dlatego też problem dla rodziców stanowi z jednej strony przekonanie o
braku zakorzenienia dziecka w ich ojczystej kulturze (Brahic, 2013), z drugiej natomiast strony obawa o wykształcenie się u niego poczucia wyobcowania z obu kultur
i brak jasno określonej tożsamości etnicznej (por. Paxton, Wade, 2011).
Kolejnym elementem stwarzającym trudności w związkach binacjonalnych jest znajomość języka partnera i osiągnięty poziom biegłości posługiwania
się nim w różnorodnych sytuacjach społecznych. W badaniach Jaroszewskiej
(2003) 90% polskich partnerów opanowało dobrze język niemiecki, jednak konflikty między małżonkami wynikały z błędnej interpretacji tonu, trudnością w
zrozumieniu aluzji czy dostatecznie płynnym i szybkim wyrażaniu myśli. Z kolei
badane przez Polek i Schoon (2008) Polki pozostające w związkach z Holendrami zwróciły uwagę na fakt, iż używanie drugiego języka do komunikowania się
w związku nie pozwala im w pełni wyrazić siebie oraz swojej tożsamości. Prawdopodobnie dlatego też dzieci badanych w większości są dwujęzyczne i to z nimi
częściej niż z partnerami rozmawiają w języku polskim.
Nie bez znaczenia dla jakości związku binacjonalnego, ale też pojawiających się w nim konfliktów pozostają relacje z dalszą rodziną współmałżonków.
Jaroszewska (2003) zwraca uwagę na odmienny dla kultury polskiej i niemieckiej charakter więzi z rodziną, które dla Polaków są znacznie bliższe, wiążą się
ze spontanicznym składaniem wizyt oraz kolektywnością w wychowywaniu
dzieci. Dla badanych trudne do zaakceptowanie były więc skrupulatnie planowane z wyprzedzeniem odwiedziny teściów oraz większy dystans w kwestii wspólnej opieki nad dziećmi. Podobne trudności zgłaszały Polki w badaniu Polek i
Schoon (2008) określające więzi w rodzinnie swoich holenderskich partnerów
jako bardziej pragmatyczne, pełne dystansu i ograniczonej elastyczności. Lauth
Bacas (2002) z kolei zwraca uwagę na trudną do zrozumienia i zaakceptowania
dla Niemek nadmierną opiekuńczość i częste kontakty greckiego partnera z matką. Kong (2013) prezentuje natomiast historię w której częste i bliskie kontakty
irańskiej dziewczyny z rodziną były przedmiotem drwin jej angielskiego partnera. Konflikty z dalszą rodziną związane mogą być także z negatywną reakcją
rodziców na małżeństwo binacjonalne dzieci, wynikającą z obawy o utratę kontaktu i możliwości uczestniczenia w ich życiu czy z istniejących stereotypów
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dotyczących kraju pochodzenia partnera lub partnerki (Jodłowska, 2001). Paxton
i Wade (2011) opisują przykładowe historie małżeństwa nigeryjskoamerykańskiego, którego ze względu na silne przekonania rasistowskie nie zaakceptował ojciec pochodzącej z Ameryki kobiety oraz malezyjskoamerykańskiego, którego ze względu na konserwatywne poglądy nie zaakceptowała matka Amerykanki. Natomiast Barbara (1989) zwraca uwagę na ciągle żywe, wzajemne uprzedzenia względem przedstawicieli poszczególnych krajów
europejskich będące rezultatem rozkładu sił w trakcie II wojny światowej.
Napięcia w związku binacjonalnym mogą generować także szeroko pojęte
problemy finansowe. Ze zmianą miejsca zamieszkania wiązać może się dla partnera z zagranicy problem ze znalezieniem pracy, szczególnie we własnym zawodzie, z uwagi na różnice międzynarodowe w honorowaniu uprawnień do wykonywania określonych profesji (Jodłowska, 2001b). Analiza Polek i Schoon
(2008) pokazuje ze chociaż 68% badanych mężatek pracowało poza domem to
ich status zawodowy po emigracji był niższy niż ten przed emigracją. Wartym
zauważania jest także fakt, że jedynym predyktorem ich adaptacji psychologicznej do życia na emigracji był właśnie obecny statut socjoekonomiczny (zatrudnienie). Interesującym źródłem międzykulturowych konfliktów małżeńskich jest
natomiast podejście do roli kobiety w zakresie finansów rodziny. Poza wspomnianymi już różnicami dotyczącymi partnerstwa w związku, a co za tym idzie
możliwości pracy kobiety poza domem, istotny punkt stanowi odmienne podejście do zarządzania budżetem rodzinnym. W opisanej przez Kong (2013) historii
związku japońsko-angielskiego problemem był nieprzystający do tradycji zachodnich, dominujący w Japonii zwyczaj przekazywania przez męża zarobionych pieniędzy żonie, która dysponuje nimi i zarządza wszystkimi wydatkami
rodziny. Natomiast w związku irańsko-angielskim trudność stanowiło przystosowanie się do wspólnego zarządzania wydatkami, z powodu charakterystycznego w Iranie przekonania o nieangażowaniu się kobiet w kwestie finansowe rodziny, którymi w pełni zajmuje się mężczyzna.
Ostatnim obszarem konfliktów w związkach binacjonalnych są natomiast
różnice kulturowe w codziennym życiu małżeńskim i rodzinnym. Jaroszewska
(2003) wymienia wśród nich planowanie urlopu najczęściej w kraju ojczystym jednego z partnerów (w przypadku badanych była to Polska), nie dość uroczyste obchodzenie świąt Bożego Narodzenia w Niemczech, przystosowanie do innej kuchni i
bardziej „funkcjonalnego” sposobu spożywania posiłków w Niemczech czy niezwykle skrupulatne planowanie zakupów i dokonywanie ich według wcześniej stworzonej, ściśle określonej listy. Jodłowska (2001b) zwraca także uwagę na konflikty
związane z brakiem poszanowania dla kultury współmałżonka oraz na wynikający z
trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy brak czasu partnera niepochodzącego z
Polski na wspólne aktywności z rodziną. Napięcia w związku mogą wynikać także
ze zmiany miejsca zamieszkania prowadzącej do wystąpienia różnic klimatycznych,
skutkujących zmianami w metabolizmie i funkcjonowaniu psychologicznym oraz
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zmian czasoprzestrzennych parametrów prowadzących do poczucia zmęczenia, obniżenia nastroju i popędu seksualnego (Barbara, 1989).
Podsumowanie
Podsumowując rozważania dotyczące małżeństw binacjonalnych należy
stwierdzić, że choć zarówno motywy ich powstawania, jakość i trwałość oraz
obszary konfliktów nie różnią się znacznie od tych prezentowanych i doświadczanych przez pary homogeniczne pod względem narodowym to komponent
binacjonalności nadaje im nieco inny charakter. Świadczy o tym chociażby rosnąca ilość ofert terapeutycznych dla małżeństw heterogenicznych, powstawanie
ośrodków prawnego i społecznego wsparcia dla osób w nich pozostających czy
programów szkolących nauczycieli i trenerów w radzeniu sobie z kwestią różnic
międzykulturowych (por. Białek i in., 2008).
Williams (2012) przewiduje, że rosnąca liczba binacjonalnych małżeństw
i rodzin może ostatecznie doprowadzić do tworzenia trans-nacjonalnych grup
społecznych, których członkami mogą być opisani przez Paxton i Wade (2011)
wielorasowi i wielokulturowi „obywatele świata”. Jeżeli trend ten faktycznie
będzie się utrzymywał, rosnąć będzie również zapotrzebowanie na badania podłużne, które analizowałyby doświadczenia i sposoby tworzenia się tożsamości
społecznej oraz etnicznej wśród transkulturowych członków globalnej społeczności.
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Daria Becker-Pestka (WSB)
Problem bezrobocia jako zagrożenie dla funkcjonowania rodziny
Wstęp
Nastały czasy niezwykle dynamicznych i systemowych zmian, budowania
kariery i intensywnego rozwoju zawodowego. Okres wielu szans i możliwości,
tworzenia i rozwijania własnego potencjału, swobody w przemieszczaniu się,
czego brak tak bardzo doskwierał poprzednim pokoleniom. Jednocześnie nastąpiło wiele nieodwracalnych zmian w relacjach międzyludzkich i funkcjonowaniu
różnych struktur społecznych-w tym rodziny. Transformacji uległa struktura
rodziny i jej formy. Paradoksalnie w nowej rzeczywistości oprócz oczywistych
korzyści i profitów pojawiły się także problemy. Wiele z nich stanowi zagrożenie
dla struktury, trwałości i prawidłowego funkcjonowania rodziny. Rodzina powinna zaspokajać podstawowe, emocjonalno-społecznych potrzeb swoich członków. Z powodu deprywacji potrzeb rodzina staje się miejscem, w którym występuje patologia społeczna. Pojawiają się alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość, agresja. Poważnym problemem staje się zbudowanie właściwej atmosfery i wypełnienie przypisanych funkcji.
Zwiększa się ilość rodzin, które są dotknięte bezrobociem, biedą czy ubóstwem. To powoduje, że wiele z nich musi zredefiniować swoje podstawowe
potrzeby materialne. Konsekwencją tych decyzji jest deprawacja potrzeb kulturalnych oraz niewydolność edukacyjna. Chociaż najbardziej istotnym problemem współczesnej rodziny jest niewątpliwie kryzys wartości, to jednak bardzo
ważne są także kwestie ekonomiczne.
Jedną z przypisanych rodzinie funkcji jest wypełnianie zadań ekonomicznych. W prezentowanym tekście koncentruję się na zdefiniowaniu tego obszaru
jako zagrożenia dla funkcjonowania rodziny. W opracowaniu dokonuję analizy
zakresu wypełnianiu funkcji materialno-ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z bezrobociem i jego konsekwencjami dla życia
członków rodziny.
1. Prezentacja zgromadzonego materiału
W bogatej literaturze przedmiotu autorzy podejmują szereg zagadnień i
problemów dotyczących rodziny, definiują jej zadania i funkcje. Za niezwykle
trafną należy uznać wypowiedź B. M. Nowak1, która podkreśla, że każda rodzina stanowi niepowtarzalny system psychospołeczny o niepowtarzalnej strukturze,
wzorach życia, wewnątrzrodzinnych relacjach. Rodzina ma swoją historię, jest
1

B. M. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa
2012, s. 310.
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osadzona w zdefiniowanym środowisku zamieszkania, ma unikalny skład osobowy a także swój własny system norm i zasad, który wynika ze specyficznego
przekazu międzypokoleniowego. Cytowana autorka podkreśla, że to w rodzinie
„konstytuuje się JA człowieka, krystalizują się jego plany i aspiracje życiowe,
system wartości i światopogląd. Rodzina stanowi zatem dobro uniwersalne i niezbywalne, zabezpieczające ciągłość trwania gatunku ludzkiego. Trzeba ją zatem
chronić, wspierać w rozwoju i wspomagać zawsze, gdy tylko zajdzie taka potrzeba”2.
Ja przyjęłam, że rodzina stanowi najważniejszą, podstawową grupę społeczną, która spełnia funkcje prokreacyjne, ekonomiczne i społeczne. Rodzina
jest pierwszym środowiskiem socjalizacji, a jej członków łączą najczęściej więzy
krwi. Wobec społeczeństwa i jednostki wypełnia zadania szczególnie znaczące,
które w istotny sposób determinują jakość i wartość życia grup i poszczególnych
osób. Podejmując zagadnienia dotyczące rodziny i przypisanego jej znaczenia,
trzeba pamiętać, że:
• zapewnia dzieciom najlepsze warunki rozwoju,
• prawidłowo funkcjonująca zapewnia swoim członkom zapewnienie ich
wszystkich potrzeb,
• kształtuje wyobrażenia o świecie i własnym w miejscu człowieka,
• przekazuje podstawowe normy moralne i wzory kulturowe
społeczeństwa,
• w jej strukturze odbywa się proces uspołecznienia,
• odpowiada za utrzymanie ciągłości biologicznej i kulturowej
społeczeństwa3.
Konsekwencje nieprawidłowego funkcjonowania rodziny najdotkliwiej
odczuwają dzieci. Skutki rozwodu, bezrobocia lub innych problemów mają charakter psychiczny, społeczny, fizyczny. Zmiany modelu demograficznego rodziny, zmiany na rynku pracy i zasobów pracy tzn. konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oznacza równoległe inwestowanie w kapitał ludzki
rodziców i dzieci, zmiany formy zatrudnienia, utrwalanie się modelu rodziny
obojgiem pracujących rodziców i ze wspólną odpowiedzialnością za opiekę nad
dziećmi to cechy charakterystyczne dla współczesnej rodziny. Niezwykle istotny
wpływ na życie rodziny wywarła realizowana poza domem zawodowa aktywność kobiet.
2

Tamże, s. 310.
Por. B. Maj, Rodzina współczesna - kierunki przemian oraz nowe obszary zadań
socjalnych [w:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska
pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2010, s. 103-108; H. Filipczuk, Rodzina a rozwój
psychiczny człowieka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1981, s. 61; Z. Markocki, Wpływ
sytuacji rodzinnej na przestępczość [w:] Przemoc dzieci i młodzieży, red. J. Papież i A.
Płukis, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998, s.368.
3
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Trzeba przypomnieć, że problematyka rodziny podejmowana jest przez
różnych autorów, którzy w odmienny sposób interpretują jej funkcje. M. Ziemska pisze, że rodzina „jako podstawowa grupa społeczna wypełnia istotne funkcje w interesie społeczeństwa, zaspokajając zarazem potrzeby psychiczne, emocjonalne i społeczne swych członków”4.
W. Okoń wyróżnia do funkcji rodziny zalicza:
•prokreacyjne, przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne, ich
pielęgnowanie i wychowanie oraz zapewnienie im odpowiedniego startu językowego,
•prowadzenie gospodarstwa domowego zaspokajającego potrzeby członków rodziny
•sprawowanie pieczy nad życiem członków rodziny, ich zachowaniem,
kulturą, zdrowiem, trudnościami życiowymi5.
Inny autor, S. Kawula wyróżnił:
I. funkcję prokreacyjną - głównym zadaniem jest powoływanie do życia
i rodzenie dzieci, które stają się członkami rodziny i zaspokajają jednocześnie
reprodukcyjne funkcje społeczeństwa,
II. funkcję ekonomiczną- umożliwia zaspokojenie potrzeb materialnych
wszystkich członków rodziny: pozwala gromadzić trwałe dobra materialne zabezpieczając tym samym egzystencję rodziny,
III. funkcję kulturalną- polega ona na wprowadzaniu dziecka w świat kultury danego społeczeństwa, przekazywaniu dziedzictwa kulturowego, dostarczaniu przeżyć estetycznych, pobudzaniu do twórczej aktywności,
IV. funkcję emocjonalną-zadaniem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i oparcia, bezwarunkowej miłości, opieki i akceptacji indywidualności
dziecka,
V. funkcję socjalizacyjno-wychowawczą- najważniejszą z punktu wychowania i rozwoju dziecka6.
Realizacja przypisanych funkcji zapewnia dzieciom harmonijny rozwój i
prawidłowe warunki życia. Zaspokajane są potrzeby członków rodziny, wypełniane przypisane zadania. Zmiana realizacji funkcji rodziny negatywnie wpływa
na jej życie, stanowi również poważne zagrożenie dla właściwego rozwoju dzieci
wychowujących się w takiej rodzinie. Zdaniem J. Raczkowskiej „dobra rodzina
stanowi zdecydowanie najcenniejsze środowisko człowieka, korzystnie kształtujące warunki jego rozwoju”7. Badaczka uważa, że szczególna rola rodziny polega
głównie na tym, że:
4

M. Ziemska, Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci [w:] Rodzina i
dziecko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1986, s. 233-235.
5
W. Okoń, Słownik terminów pedagogicznych, PWN, Warszawa 1995, s. 248.
6
S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Wydawnictwo A. Marszałek,
Toruń 2002, s. 57-58.
7
J. Raczkowska, Na tropach rodzicielskich niepowodzeń, IWZZ, Warszawa 1988, s. 18.
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• zaspokaja podstawowe potrzeby biologiczne i psychiczne, w tym
potrzeby emocjonalne, potrzeby zwierzania się z przeżyć, także konfliktowych,
ułatwia wyzwalanie się z doznawanych niepowodzeń i upokorzeń, daje oparcie w
sytuacjach trudnych, zapewniając w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i
stabilizacji,
• tworzy warunki do zachowania psychicznego i fizycznego zdrowia
człowieka, wspiera go w sytuacjach zmniejszonej sprawności, zapewnia opiekę,
• wyzwala motywację do działania, inspiruje jednostkę do realizacji
własnych dążeń i pragnień, zaspokajanie potrzeb najbliższych, do aktywności
zawodowej i społecznej,
• wprowadza w świat natury i kultury, wiąże ze społeczeństwem, jego
historią, teraźniejszością i przyszłością, wyzwala pragnienie uczestnictwa w
życiu ludzkich wspólnot,
• dzięki silnemu przeżywaniu z bliskimi ich problemów wzbogaca życie
człowieka oraz chroni go przed neurotyczną koncentracją na własnej osobie,
•
wzmacnia świadomość sensu życia, dając człowiekowi poczucie, że jest
komuś potrzebny8.
M. Ziemska podkreśla, że rodzina „wypełnia dwojakiego rodzaju zadania:
wobec społeczeństwa i wobec jednostek wchodzących w jej skład”9. Wypełniając
funkcję prokreacyjną rodzina dostarcza nowych członków sobie i społeczeństwu
zaspokajając w ten sposób także potrzeby seksualne małżonków. Z uwagi na
zarobkowanie poza domem członkowie rodziny zabezpieczają potrzeby ekonomiczne. Zaspokajając codzienne potrzeby rodzina wypełnia funkcję opiekuńczousługową. W obszarze działań rodziny znajduje się także wypełnianie funkcji
socjalizacyjnej, ponieważ wzajemne oddziaływania małżonków powodują ich
wzajemne dostosowanie się. Dzieci przejmują od rodziców wzorce zachowań,
język wartości, obyczaje, normy zachowań. Zapewniając swoim członkom poczucie stabilizacji, warunki optymalnego rozwoju, gwarantując poczucie bezpieczeństwa rodzina realizuje funkcję psychohigieniczną10.
Funkcje rodziny mają charakter dynamiczny, podlegają zmianom.
Wszystkie zmiany funkcji rodziny znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturze
rodziny, relacjach między członkami rodziny, więzi między nimi.
Realizowanie przez rodzinę określonych funkcji zdeterminowane jest
przez różne czynniki: ekonomiczne, religijne, historyczne, społeczne, polityczne,
które ze sobą często współwystępują. Obecnie realizacja podstawowych funkcji
rodziny jest zagrożona. Dla funkcji ekonomicznej zagrożeniem jest ubóstwo,
trudna sytuacja materialna, bezrobocie, rozwody. Zagrożeniem dla funkcji prokreacyjnej jest niepłodność, aborcja, uzależnienia. Funkcje kulturalna, emocjonalna i socjalizacyjno-wychowawcza zagrożone są przez niewłaściwe i niedoj8

Tamże, s. 18.
M. Ziemska, Wpływ przemian …, op. cit., s. 234.
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rzałe postawy rodzicielskie, niski poziom intelektualny, kulturalny i emocjonalny
rodziców, narastające patologie życia rodzinnego, brak autorytetów w rodzinie,
niewłaściwy system wartości i wzorów zachowań11.
Obecnie coraz częściej mówi się o kryzysie rodziny. Za główne czynniki
wpływające na kryzys rodziny F. Adamski uznaje: „aktywizację zawodową kobiet zamężnych, problemy mieszkaniowe, wzrost liczby rozwodów, sytuację
materialną rodziny”12.
Z badań Pentora z 2005 roku wynika, że 68 % Polaków preferuje taki model rodziny, w którym mąż i żona razem pracują zawodowo i jednocześnie zajmują się domem dziećmi13. W 1996 roku tą pierwszą opinię podzielało 48% badanych, zaś 43 % preferowało model, w którym mąż zarabia, a żona zajmuje się
domem i dziećmi. Tą ostatnia opinię częściej podzielały osoby starsze, z niższym
wykształceniem, oraz zamieszkałe w miejscowościach poniżej 200 tysięcy
mieszkańców. Co ciekawe, z opinią, że kobieta powinna zajmować się domem i
dziećmi, a mąż pracować w 2005 roku zgadzała się podobna liczba kobiet i mężczyzn (odpowiednio 30% i 34%). Tradycyjny, patriarchalny układ, często związany z faktem, że głowa rodziny (najczęściej ojciec) był jej jedynym żywicielem,
ustępuje demokratyzacji życia rodzinnego i indywidualizacji członków rodzin.
Aktywność zawodowa obojga rodziców może nie tylko korzystnie wpływać na zwiększenie się budżetu rodziny. Praca pozadomowa rodziców może
stanowić bodziec rozwojowy, gdyż dzięki niej u dzieci kształtuje się postawa
szacunku dla pracy jako dziedziny aktywności i źródła wielu wartości i życiowej
i materialnej satysfakcji. Ważna jest nie tyle zawodowa aktywność rodziców, ale
czas nieobecności w domu i umiejętność właściwej organizacji życia rodzinnego.
Nie bez znaczenia jest także kontrola wychowawcza w czasie wolnym od nauki o
poświęcenie dzieciom czasu wolnego.
Rodzina pełni ważną funkcję jako podmiot inwestujący w młode pokolenie. Funkcje opiekuńcza i wychowawcza wysuwają się na czoło zadań rodziny.
W warunkach dynamicznego rozwoju gospodarczego, postępu cywilizacyjnego,
konkurencji, kształcenia ustawicznego, wreszcie rosnących potrzeb niezwykle
istotne jest wypełnianie zadań materialnych. Przemiany systemowe zachodzące
w Polsce w ostatnich latach spowodowały zmiany w poziomie aktywności zawodowej całej ludności. Na skutek reorganizacji rynku pracy i zmniejszenia zapotrzebowania na niektóre profesje pojawiło się zjawisko bezrobocia, które dotknęło bardzo wiele rodzin i stało się przyczyną konfliktów, obniżenia poziomu życia, zmiany planów dotyczących wykształcenia dzieci. Brak pracy spowodował
emigrację zarobkową, co doprowadziło do rozbicia rodziny, zaburzenia jej funkcjonowania. Niewątpliwie zła kondycja materialna wielu rodzin wpłynęła na
11

T. Rostowska, Co zagraża podstawowym funkcjom rodziny w Polsce [ w:] „Problemy rodziny”, 2000, nr 5, s. 21-26.
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pogorszenie kondycji psychicznej i relacje w rodzinie. Przeobrażenia społeczne,
gospodarcze, sytuacja na rynku pracy realnie znacząco wpływają na zmianę
funkcjonowania gospodarstw domowych i warunki życia rodzin, implikują poszukiwanie nowych źródeł dochodów. Dokonujące się zmiany prowadzą nie
tylko do zróżnicowania sytuacji materialnej rodzin, ale wywołują narastanie
innych zagrożeń : ubóstwa, bezrobocia, marginalizacji.
Istotnym problemem współczesnej rodziny są trudności związane z zaspokajaniem finansowych potrzeb jej członków. Wypełnianie funkcji materialnoekonomicznej wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego statusu materialnego i
związanej z tym poprawy jakości życia. Obejmuje starania rodziców o zaspokojenie potrzeb materialnych i kulturalnych rodziny14.
Bardzo istotny jest sposób, w jaki rodzice traktują swoje obowiązki zawodowe. Zdaniem H. Misiewicz15 w rodzinach, w których rodzice pracują głównie
w celach zarobkowych przekazywane są fatalne wzory. Praca traktowana jest
jako źródło dochodów, a wszystkie inne potrzeby związane z samorealizacją
zaspokajane są w inny sposób. Dzieci z takich rodzin traktują szkołę jako zło
konieczne, ponieważ wie, że wszystko to, co wartościowe odbywa się poza nauką.
Zapewnienie rodzinie odpowiednich warunków materialnych stało się niezwykle trudnym zadaniem. Poświęcany zawodowej aktywności czas znacząco
się wydłuża, wzrastają wymagania wobec pracowników. Z jednej strony zagrożeniem i problemem jest brak pracy, z drugiej jednak wzrastające oczekiwania
pracodawców i nieobecność w domu rodziców.
Warunki bytowe mają bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie rodziny,
ponieważ umożliwiają zaspokajanie potrzeb życiowych. Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych pozwala na rozwój zainteresowań, finansowanie
elementarnych potrzeb członków rodziny, zakup ubrania. Ważne są warunki
mieszkaniowe, miejsce do nauki i odpoczynku. Wyniki badań wskazują na
zmniejszenie się rozmiarów skrajnego ubóstwa w Polsce i wzrost dochodów,
jednak nie zmienia to faktu, że wiele rodzin żyje w złych warunkach materialnych. Taka sytuacja uniemożliwia bądź utrudnia wypełnianie zadań rodziny.
Z publikowanych danych wynika, że w 2008 roku w gospodarstwach domowych przeciętny miesięczny dochód na osobę wyniósł około 1 046 złotych i był realnie
wyższy o 8% od dochodu z roku 2007. Wzrost realnego poziomu dochodu odnotowano we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych16. Z danych wynika również, że
wzrósł nie tylko poziom dochodów, ale także wydatków. Utrzymała się pozytywna
tendencja obserwowana od 2006 roku wskazująca na stopniowe ograniczanie skrajnego ubóstwa. Zasięg skrajnego ubóstwa oszacowano w 2008 roku na 5,6 % osób wobec
14

H. Cudak, Szkice z badań nad rodziną, Wyd. WSP im. J. Kochanowskiego, Kielce
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6,6% w 2007 roku17. Analiza wyników za 2008 rok pozwala stwierdzić, że czynnikiem
decydującym o statusie społecznym w tym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne i ich rodziny. W 2008 roku wśród gospodarstw domowych, w
skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna, stopa ubóstwa skrajnego wynosiła około 14%, podczas gdy wśród gospodarstw, w których nie było osób
bezrobotnych około 5%. Utrzymało się też zjawisko relatywnie częstszego zagrożenia
ubóstwem ludzi młodych, w tym dzieci, głównie z rodzin wielodzietnych i takich,
których głową jest osoba niepełnosprawna. W ubóstwie częściej żyją rodziny mieszkające na wsi i w małych ośrodkach miejskich, zwłaszcza na obszarach dotkniętych bezrobociem strukturalnym18.
Tymczasem wiele rodzin Polsce zmaga się z problemem biedy, bezrobocia, ubóstwa. D. Graniewska19 pisze, że bezrobocie wpływa na realizację funkcji
ekonomicznych i opiekuńczo-wychowawczych rodziny. Funkcja prokreacyjna
jest realizowana w warunkach zagrażających rozwojowi i zdrowiu dzieci. Ponadto zdaniem badaczki deformującym ograniczeniom ulega funkcja socjalizacyjna.
Z dostępnych danych stopa bezrobocia zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn w
Polsce była wysoka od początku okresu transformacji. Następnie przez kilka lat,
do roku 2001 spadała. W 2002 roku nastąpił dramatyczny wzrost i stopa bezrobocia znacznie przekroczyła poziom z początków okresu transformacji. Bezrobocie wśród kobiet przekroczyło nawet 20% i było wyższe niż wśród mężczyzn20.
W świetle dostępnych danych wynika, że w końcu marca 2014 roku bezrobocie wynosiło 13,5%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach
pracy w końcu listopada 2010 roku wyniosła 2182,2 tysiące osób. Oznacza to
nieustanny wzrost liczby osób bezrobotnych i stopy bezrobocia, co w niekorzystny sposób wpływa na funkcjonowanie rodziny21.
W ostatnich latach XX wieku dokonała się w Polsce transformacja przekształcająca społeczeństwo z modelu przemysłowego na informacyjny. Nastały
nowe czasy, które charakteryzuje dominacja mediów, gwałtowna ekspansja elektroniki, dynamicznie postępująca globalizacja wytwarzania, handlu, migracji,
informacji, „wymieszania” kultur. Nasze czasy cechuje dokonująca się rewolucja
naukowo-techniczna oraz szybki rozwój społeczno-ekonomiczny, który pociąga
za sobą zmiany. Współczesność wymusza dostosowanie się do wysokich wyma17

Tamże.
Tamże.
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D. Graniewska, Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce [w:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Wyd. Nauk. UAM, Poznań
2001, s. 338-340.
20
www.kobietypraca.org/statystyka/bezrobocie.html [dostęp 15.02.2014].
21
Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na
koniec marca 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/bezrobociestopa-bezrobocia/bezrobotni-oraz-stopa-bezrobocia-wg-wojewodztw-podregionow-i-powiatowstan-na-koniec-marca-2014-r-,2,19.html, [14.06.2014].
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gań, funkcjonowanie człowieka przygotowanego do stałego uczenia się, poszerzania wiedzy, rozumienia istoty szybkich zmian, odpowiedzialności, ryzyka i
właściwych decyzji22.
Wzrastają nowe oczekiwania, które dotyczą kwalifikacji intelektualnych,
zdolności do uczenia się i innowacyjności wobec jednostek ludzkich. Znaczenia
nabiera oświata zaawansowana, właściwie niekończąca się, ustawiczna. Droga
do społeczeństwa prowadzi przez szkoły, uczelnie, placówki naukowe, a podążają nią uczniowie, studenci, nauczyciele i wszyscy, którzy pragną znaleźć się w
takim społeczeństwie23. Z punktu widzenia funkcji rodziny ma to niebagatelne
znaczenie. Chcąc mieć zatrudnienie dorośli nie tylko sami powinni nieustannie
podnosić kwalifikacje, ale także zapewnić dzieciom warunki do zdobywania
wiedzy i nowych umiejętności. Wiele dodatkowych zajęć odbywa się nieodpłatnie w szkole, jednak przeważnie uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat. Wiele dzieci po lekcjach w szkole
uczy się na dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych, językowych, informatycznych.
W wyniku komercjalizacji placówek oświaty pozaszkolnej te ważne formy
rozwoju i wychowania dziecka są niedostępne dla tych dzieci, których rodziców
nie stać na ponoszenia niemałych przecież opłat. Wysokość honorarium za lekcję
języka obcego to kilkadziesiąt złotych, roczny kurs w szkole językowej to koszt
około 2000, godzina zajęć na pływalni oscyluje wokół kilkunastu złotych. Dla
rodziców oznacza to nie tylko konieczność zorganizowania opieki nad dzieckiem
i dojazdu na zajęcia, ale przede wszystkim duże duże wydatki. Olbrzymi postęp
techniczny, nieustanny rozwój technologii implikuje także posiadanie komputera
z dostępem do Internetu czy innych urządzeń, co również związane jest z ponoszeniem kosztów zakupu, utrzymania i wymiany sprzętu.
J. A. Pielkowa uważa, że bezrobocie „wywołało gwałtowne zmiany w
pełnieniu ról rodzicielskich, a w następstwie tego zmiany w ustalonym trybie i
porządku życia domowego”24. Bezrobotni to zazwyczaj osoby wychowujące
dzieci, co w istotny sposób wpływa na zmianę form opieki nad dziećmi. Bezrobotni rodzice decydują się na odebranie dziecka ze żłobka lub przedszkola, ponieważ korzystanie przez dzieci z zajęć w takich palcówkach wiąże się z koniecznością uiszczania opłat za te usługi, na co rodziny nie stać. Taka decyzja ma
katastrofalne skutki dla dziecka, przedszkole pełni nie tylko funkcję opiekuńczą,
ale poprzez realizowany program stymuluje rozwój intelektualny dziecka. W
22

I. Kość, Podmiotowość w edukacji wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego [w:] Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, red. K. Pająk, A. Zduniak, Warszawa-Poznań 2004, s. 97-98.
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W. Wróblewska, Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów w obliczu zmian,
Wyd. Trans Humana, Białystok, 2004, s. 7.
24
J. A. Pielkowa, Zmiany w pełnieniu funkcji socjalizacyjnej w rodzinie [w:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Wyd. Nauk. UAM,
Poznań 2001, s. 256.
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ostatnich latach pojawiło się w Polsce wiele placówek niepublicznych, które
oferują bogaty program zajęć.
Można stwierdzić, że gospodarka wolnorynkowa przyczyniła się do wypchnięcia najuboższych grup z najniższym wykształceniem poza rynek pracy.
Powstała podklasa społeczna złożona z osób bezrobotnych od dłuższego czasu,
żyjących w skrajnej nędzy, gdzie niezdolność dziedziczenia pracy często jest
dziedziczona w kolejnym pokoleniu25.
Niemożność zaspokojenia materialnych potrzeb dzieci negatywnie wpływa na relacje w rodzinie. W warunkach rodzących się napięć, konfliktów, problemów zmianie ulega funkcja socjalizacyjna rodziny. Życie rodzinne sprzyja
społecznej izolacji, jest bardzo zubożone i zdominowane przez troskę o rozwiązanie problemów materialnych. Brak pracy w rodzinie, problemy materialne nie
sprzyjają budowaniu właściwej, sprzyjającej rozwojowi dziecka atmosfery, pogłębiają się konflikty, lęk, niepewność.
Cytowana już D. Graniewska uważa, że „bezrobocie stanowi główną
przyczynę poszerzania się w Polsce sfery ubóstwa i silnie oddziałuje na nasilanie
się zjawiska marginalizacji społecznej dużych grup rodzin”26. Utrata pracy prowadzi często do innych problemów i patologii, ogranicza dostęp członków rodziny - w tym tych najważniejszych – dzieci - do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, uniemożliwia rozwój własnych zainteresowań, często prowadzi do
wykluczenia z grupy rówieśniczej. Bezrobocie załamuje funkcję ekonomicznokonsumpcyjną rodziny, która musi być spełniona, jeżeli rodzina ma trwać i wychowywać dzieci. Aby rodzina mogła właściwie funkcjonować jej członkowie
rodziny muszą mieć mieszkanie, posiadać wystarczające środki na jego utrzymanie i wyposażenie, organizować wypoczynek, mieć dostęp do dóbr kultury. Aby
zaspokoić swoje podstawowe potrzeby rodziny najpierw decydują się na wykorzystanie oszczędności (jeżeli je oczywiście posiadają), potem sprzedają rzeczy,
następnie się zadłużają. Rodziny rezygnują z zakupu ubrań, butów, ograniczają
wydatki na jedzenie, rezygnują z usług, dóbr kultury, turystyki, wyjazdów na
urlop. Dla wielu bezrobotnych wydatkiem najbardziej obciążającym domowy
budżet jest opłata za mieszkanie. Jej wysokość uniemożliwia systematyczne regulowanie czynszu, co skutkuje narastaniem zaległości i zagrożeniem eksmisją.
Prezentowane konsekwencje bezrobocia „powodują niepokój, częste konflikty w
rodzinie, co wpływa negatywnie na wychowanie. Pojawia się również konieczność ograniczenia dalszego kształcenia dzieci”27.
Najdłużej ochraniane są zawsze potrzeby dzieci, jednak w przypadku długotrwałego bezrobocia ich zaspokajanie jest niemożliwe. Prasowe i telewizyjne
reportaże realizowane w rejonach szczególnie nasilonego bezrobocia ukazują
25
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przerażającą skalę skutków bezrobocia. Dzieci nie posiadają podręczników,
ubrań, zabawek, przyborów szkolnych, niekorzystające z żadnych form wypoczynku, niewłaściwie odżywione, zaniedbane higienicznie czy edukacyjnie.
Dzieciom często trudno jest zrozumieć i zaakceptować gorszą sytuację materialną rodziny, brak materialnych środków na zaspokojenie ich potrzeb. Chociaż
stopa bezrobocia w Polsce jest wysoka i nie ma chyba rodziny, w której nie byłoby osoby dotkniętej tym problemem dzieci i młodzież mogą doświadczać w
środowisku rówieśników poniżenia, dokuczliwe uwagi, przykrości.
Dokonującej się degradacji nie da się naprawić. Jak pisze J. Żebrowski:
„Coraz więcej rodzin w Polsce żyje na granicy ubóstwa. Rodzice nie są w stanie
zaspokoić wciąż rosnących potrzeb dzieci. Frustrację i niezadowolenie pogłębiają dodatkowo środki masowego przekazu lansujące postawę konsumpcyjną i
wszechobecny sukces”28. Inny badacz zauważa: „Społeczeństwo polskie bardzo
szybko przeszło od „gospodarki niedoboru” i pustych półek sklepowych do sytuacji nadmiaru dóbr konsumpcyjnych, co wobec braku środków finansowych na
ich nabycie często zwiększa poczucie deprywacji”29.
Bezrobocie to dramat dla całej rodziny. Brak pracy jednego lub obojga rodziców obniża stopę życiową rodziny, wywołuje i potęguje stres, prowadzi do
patologii i konfliktów. W rodzinach dotkniętych problemem bezrobocia ograniczane są wydatki na żywność, odzież, przyjemności. Powszechna jest rezygnacja
lub zmiana planów związanych z wypoczynkiem, udziałem w kulturze, realizowaniem zainteresowań. W bardzo dotkliwy sposób skutki bezrobocia w rodzinie
odczuwają dzieci i młodzież. Rodzina musi zmienić plany kształcenia i zrezygnować lub ograniczyć wydatki na dodatkowe zajęcia: kursy językowe, wycieczki, udział w treningach i innych formach płatnych zajęć ruchowych. Rodzina
rezygnuje również z korzystania z usług, wyjść do kina, teatru, na basen. Członkowie rodziny zmuszeni są także do rezygnacji bądź ograniczenia kontaktów
towarzyskich i rozwijania zainteresowań. Bezrobocie wywołuje skutki psychologiczne, takie jak stres, załamanie planów życiowych, obniżenie aspiracji edukacyjnych, poczucia własnej wartości, zmiany w postrzeganiu obrazu samego siebie. Badania S. Kawuli wskazują, że bieda i bezrobocie stanowią zagrożenie
rozwoju osobistego i społecznego rodziny i dziecka. S. Kawula nazywa te rodziny „rodzinami ryzyka” z powodu egzystencji i wychowania30. Brak pracy jest dla
jednostki i rodziny traumatycznym doświadczeniem, powoduje wewnętrzne napięcia, znacząco utrudnia planowanie życia rodziny w długiej perspektywie.
Zdaniem Z. Markockiego „bezrobocie (…) wzmaga różne sytuacje konfliktowe,
28

J. Żebrowski, Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny polskiej [w:]
Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, red. J. Żebrowski, Wyd. UG, Gdańsk 2002, s. 16-19.
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Fundacji, Humaniora, Poznań 2000, s. 137.
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maksymalizuje uczucie niepewności jutra, zwiększa skłonności do nadużyć, kradzieży, przemocy, gwałtu, alkoholizmu, narkomanii i rozwodów”31.
Z. Tyszka zalicza bezrobocie do grupy czynników prowadzących do dysfunkcjonalności rodziny. Badacz wymienia cztery grupy czynników, które doprowadzają do nieprawidłowego funkcjonowania rodziny. Są to:
1) bezrobocie, bieda, bezdomność,
2) dezorganizacja struktury wewnętrznej,
3) wpływ mediów na organizację życia rodzinnego, funkcję wychowawczą rodziny,
4) zjawiska patologiczne (alkoholizm, przemoc, przestępstwa)32.
Konsekwencją bezrobocia jest wykluczenie, migracja, problemy wewnątrzrodzinne. Aby zaspokoić potrzeby materialne wiele rodzin decyduje się na rozłąkę.
W diagramie zgromadziłam zawarte w tekście informacje. Prezentowany
wykres stanowi zatem graficzną prezentację zebranych treści.
Wykres 1. Problem bezrobocia jako zagrożenie dla funkcjonowania rodziny

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dostępne dane i literaturę przedmiotu.
Zakończenie
Na zakończenie trzeba podkreślić, że zagrożenie dla współczesnej rodziny
stanowi wiele czynników i problemów. Ich szkodliwe działanie wymusza konieczność wykorzystywania rozwiązań legislacyjnych i instytucjonalnych na
miarę obecnych czasów i rzeczywistych potrzeb.
Niewątpliwie problemem dużej wagi jest zmiana systemu wartości, stylu
życia, konsumpcjonizm, transformacja form życia rodzinnego. Warto jednak
pamiętać, że chociaż rodzina wypełnia zróżnicowane i złożone zadania wobec

31
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jednostki i społeczeństwa to musi także mieć możliwości zapewnienia swoistej
ciągłości ekonomicznej swoim członkom.
Nie jest zatem nieuzasadnione dokonywanie analizy skali bezrobocia, ponieważ jego konsekwencje wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie i
spójność życia rodzinnego. Brak pracy jednego bądź obojga rodziców destabilizuje funkcjonowanie rodziny, negatywnie wpływa na jej relacje społeczne. Wymusza także zmianę edukacyjnych planów dzieci, przekreśla bądź wyklucza
możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Wsparcie w zakresie poszukiwania systemowych rozwiązań tej kwestii to wyzwanie dla pedagogów, prawników i przedstawicieli instytucji państwowych zwłaszcza na szczeblu lokalnym.
Streszczenie
Prezentowany tekst dotyczy konsekwencji i znaczenia bezrobocia dla
funkcjonowania współczesnej rodziny. Jej bardzo istotnym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb ekonomicznych. Obecnie nie zawsze jest to możliwe. Źródłem
problemów jest brak pracy, bieda, pogorszenie jakości życia rodziny w sferze
kultury, integracji, edukacji, deprawacja potrzeb jej członków w tym obszarze.
Bezrobocie jest zagrożeniem dla właściwego funkcjonowania rodziny i realizacji
przypisanych zadań . Konsekwencje braku pracy to między innymi zmiana stylu
życia rodziny, obniżenie poziomu życia, pojawienie się konfliktów, transformacja aspiracji edukacyjnych dzieci, brak możliwości rozwijania ich zainteresowań.
Znacząco utrudnione jest zaspokajanie potrzeb związanych z samorealizacją
członków rodziny i dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, izolacja społeczna, podjęcie decyzji o migracji zarobkowej, wykluczenie, destabilizacja. Trzeba pamiętać, że funkcje rodziny mają dynamiczny charakter. Wszystkie
dokonujące się zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturze rodziny
oraz relacjach i więzi między jej członkami. Dotyczy to również materialnego
obszaru jej funkcjonowania.
Abstract
Problem of joblessness as threat for functioning family
It concerns presented text consequence and meanings of joblessness for
functioning modern family. Alleviating of economic requirement is very important task. Sometimes it is not possible task. Lack of work is serious problem. Its
source is poverty, deterioration of quality of life of family in sphere of culture,
education, integration, depravity of requirement of its member in this area. Joblessness threatens proper functioning of family as well as realization of attribute
task. Consequence of it is between other the change of style of life of family,
drop of life’ level, appearance conflicts, transformation of aspiration of educational child, lack of capability of deployment of their interest. Alleviating of requirement related is made difficult with self-realization of member of (limb of)
family significantly and access to attractive form time free spending, social isolation, decision-making about earning migration, exclusion, destabilization. It is
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necessary to remember, that functions of families have dynamic character. All
find changes in structure of family mirror performing and rates and attachments
between its member. It concerns the material area of functioning also.
Bibliografia:
1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
2. Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (red.), Pedagogika społeczna
wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na
początku XXI wieku, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.
3. Cudak H., Szkice z badań nad rodziną, Wyd. WSP
im. J.
Kochanowskiego, Kielce 1995.
4. Filipczuk H., Rodzina a rozwój psychiczny człowieka, Nasza Księgarnia,
Warszawa 1981.
5. Graniewska D., Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce
[w:]
Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka,
Wyd. Nauk. UAM Poznań 2001.
6. Kawula S., Dziecko w rodzinie ryzyka-zagrożenie socjalne [w:]
Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Wyd. A. Marszałek,
Toruń 2002.
7. Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Wyd. A. Marszałek,
Toruń 2002.
8. Kość I., Podmiotowość w edukacji wobec wyzwań globalnego społeczeństwa
informacyjnego [w:] Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa
informacyjnego, red. K. Pająk, A. Zduniak, Warszawa-Poznań 2004.
9. Kukołowicz T., Sytuacja wychowawcza rodzin w nowych kategoriach w
okresie transformacji ustrojowej [w:] Rodzina współczesna, red. M. Ziemska,
Wyd. UW 2005.
10. Maj B., Rodzina współczesna-kierunki przemian oraz nowe obszary
zadań socjalnych [w:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej
rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. M.
Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.
11. Markocki Z., Wpływ sytuacji rodzinnej na przestępczość [w:] Przemoc
dzieci i młodzieży, red. J. Papież i A. Płukis, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998.
12. Misiewicz H., Rola rodziny w kształtowaniu postaw, IWZZ, Warszawa 1986.
13. Nowak B. M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN,
Warszawa 2012.
14. Okoń W., Słownik terminów pedagogicznych, PWN, Warszawa 1995.
15. Papież J. i Płukis A.(red.), Przemoc dzieci i młodzieży, Wyd. A.
Marszałek, Toruń 1998.
16. Petrykowska M., Patologia społeczna-próba definicji problemu [w:]
Patologie społeczne, red. M. Jędrzejko, Wyd WSH, Pułtusk 2006.

1239

17. Pielkowa J. A., Zmiany w pełnieniu funkcji socjalizacyjnej w rodzinie
[w:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka,
Wyd. Nauk. UAM Poznań 2001.
18. Raczkowska J., Na tropach rodzicielskich niepowodzeń, IWZZ,
Warszawa 1988.
19. Rostowska T., Co zagraża podstawowym funkcjom rodziny w Polsce
[w:] „Problemy rodziny”, 2000, nr 5.
20. Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym-jej znaczenie dla jednostki
i społeczeństwa [w:] Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się
świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 1995.
21. Tyszka Z. (red.), Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek
przemian, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.
22. Wróblewska W., Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów w obliczu
zmian, Wyd. Trans Humana, Białystok, 2004.
23. Ziemska M., Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci [w:]
Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1986.
24. Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego,
Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
25. Żebrowski J., Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny
polskiej [w:] Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia,
patologie, red. J. Żebrowski, Wyd. UG, Gdańsk 2002.
Netografia:
1. www.egospodarka.pl/articleprint/41268/-1/39 [dostęp 15.02.2014]
2. www.kobietypraca.org/statystyka/bezrobocie.html [dostęp 15.02.2014].
3. www.pentor.pl, [dostęp 15.02.2014]
4. www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/bezrobociestopa-bezrobocia/bezrobotni-oraz-stopa-bezrobocia-wg-wojewodztwpodregionow-i-powiatow-stan-na-koniec-marca-2014-r-,2,19.html
[dostęp
14.06.2014].

1240

Jowita Berdzik (LSW)
Destrukcyjny wpływ migracji rodziców na funkcjonowanie rodziny
„Rodzina jest liną, która wiąże ze sobą ludzi, trzyma ludzkość razem przez wieki,
łączy pokolenia na przestrzeni dziejów, aby człowiek mógł wzrastać i rozwijać się. Jeśli
jednak lina łącząca ludzkość zerwie się, ludzie odłączają się od swojej historii, stają się
straconym pokoleniem bez historii i tożsamości. Rodzina daje ludziom tożsamość i odciska w nich obraz Boga. Rodzina jest miejscem zachowania pamięci ludzkości, a ludzkość
bez rodziny jest pozbawiona pamięci. Człowiek bez pamięci kręci się w kółko, a ludzkość
bez pamięci zatrzyma się i zginie…”1
Św. Charbel

Wstęp
Życie ludzkie skupia się głównie wokół Boga, rodziny, przyjaciół. Rodzina jest nierozerwalnie związana z istnieniem ludzkiego społeczeństwa i kultury.
Zależnie od miejsca i czasu przybierała ona bardzo zróżnicowane formy i dlatego
istnieje wiele definicji ją określających. Rodzinę można potocznie zdefiniować
jako parę małżeńską posiadającą dzieci. Odpowiednia forma powinna zawierać
wszystkie formy życia rodzinnego, charakterystyczne dla społeczeństw różnych
kultur, okresów historycznych i ustrojów. Definicja powinna tez obejmować
wszystkie typy rodzin: powstałe w wyniku wymiany pierwotnych partnerów w
małżeństwie na nowych, małżeństwa z dziećmi adoptowanymi czy tzw. rodziny
zastępcze, rodziny grupowe, zrekonstruowane . Autorem bardzo ogólnej definicji
rodziny jest M. Sherif. Według niego „rodzina to grupa, która jest formacją społeczną i składa się z pewnej liczby jednostek pozostających w określonych pozycjach i rolach w stosunku do siebie, i która ma własny system wartości oraz normy regulujące zachowanie jednostek w sprawach ważnych dla grupy, a zatem:
rodzice i dzieci występują w określonych rolach i zajmują określone pozycje w
strukturze wewnętrznej rodziny”2.
1. Funkcje rodziny
Funkcje współczesnej rodziny są różnie definiowane przez poszczególne
dyscypliny naukowe. Psychologowie koncentrują swoją uwagę na wewnętrznych
problemach rodziny i związanych z nimi relacjach emocjonalnych, na rozwoju
osobowości dziecka i ocenach osobowości małżonków. Socjolodzy podkreślają
instytucjonalny charakter rodziny, wiążą z nim spełniane przez nią funkcje, które
jak twierdzą ściśle są powiązane z jej strukturą, tj. układem ról i pozycji
społecznych.
1
2

Św. Charbel, Orędzia z Nieba, Wydawnictwo AA, Kraków, 2013, s. 91–93.
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Z. Tyszka twierdzi, iż funkcje służą analizie rodziny w działaniu. Kwestionuje on próby wyodrębnienia z jednej strony zadań, z drugiej funkcji rodziny.
„...Próby te wydają się nie być uzasadnione. Zadanie jest z reguły implicite zawarte w funkcji, jako działalności zaspokajającej istotną potrzebę, realizującej
istotny cel. Zadania działania i efekt działalności stanowią jedność w ramach
funkcji”. Z. Tyszka wyróżnia cztery grupy funkcji pełnionych przez rodzinę, a w
ich obrębie funkcje składowe:
I. Funkcje biopsychiczne w skład ich wchodzi funkcja prokreacyjna tj.
zaspokajanie potrzeb w kwestii posiadania potomstwa oraz funkcja seksualnazaspokajanie potrzeb seksualnych małżonków, która nie musi być związana z
prokreacja.
II. Funkcje ekonomiczne, w ich skład wchodzi funkcja materialnoekonomiczna czyli zaspokajanie potrzeb materialnych jak również funkcja
opiekuńczo-zabezpieczająca czyli troska o dzieci, osoby starsze i chore.
III. Funkcje społeczno – wyznaczające dzieli się na: funkcje legalizacyjnokontrolne, gdzie rodzice legalizują pewne zachowania np. przyzwyczajenie do
nagości, oraz funkcje klasowe, utrzymanie dziecka w klasie rodziny.
IV. Funkcje socjopsychologiczne, klasyfikowane na funkcję socjalizacyjną
(dostosowanie zachowania do norm obowiązujących w społeczeństwie), funkcję
kulturalną (zapoznanie z dziedzictwem kultury, inkulturacja) ,rekreacyjnotowarzyska (umiejętności zachowania się w towarzystwie, spędzania czasu
wolnego, spontaniczne kontakty towarzyskie i funkcję emocjonalno-ekspresyjną
(poparcie, bezpieczeństwo, miłość, kształtowanie wspólnoty rodzinnej,
emocjonalnej i intelektualnej)3.
Podobne stanowisko zajmuje M. Ziemska łącząc pojęcie funkcji rodziny z
pojęciem jej zadań, wypełnianych na rzecz członków rodziny, jak i całego społeczeństwa. Ziemska ujmuje to w następujący sposób: „...podstawowe funkcje
wskazują na zadania współczesnej rodziny jakie wypełnia i jakie ją konstytuują.
Istnienie rodziny polega bowiem na wypełnianiu głównych zadań, czyli funkcji”.
Rodzina więc spełnia zadania zarówno wobec swych członków jak i społeczeństwa. Zaspokaja potrzeby ogólnospołeczne, narodowe.
Rodzina ma według M. Ziemskiej spełnić podstawowe funkcje:
1. funkcję prokreacyjną
2. funkcję produkcyjną
3. funkcję usługowo – opiekuńczą
4. funkcję socjalizującą
5. funkcję psychohigieniczną.
Funkcja prokreacyjna - w tej funkcji rodzina postrzegana jest jako swego rodzaju zespół osób, tworzących swoisty typ społeczności. Poprzez procesy
biologiczne przyczynia się do zasilania tej społeczności przez nowonarodzone
osoby. Należą one zarówno do mniejszej jego cząstki, jaką jest rodzina, jak i do
3
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ogółu społeczeństwa. Dzięki procesom biologicznym w tym samym czasie następuje zasilenie grupy nowymi osobami, jak i zapewnienie twórcom, czyli mężowi i żonie zaspokojenia popędu seksualnego.
Funkcja produkcyjna - nowonarodzeni członkowie społeczeństwa, po
dorośnięciu stają się nową siłą roboczą, posiadając różnorakie uzdolnienia dążą
do ich rozwoju, jak i tym samym do kształtowania rozwijania się różnych dziedzin gospodarki. Takie działanie daje możliwość zatrudniania nowych osób, a
więc i zarobkowania w różnych zakładach pracy. Dzięki temu uzyskują środki
pieniężne, których używając zapewniają sobie dogodne życie (zaspakajanie potrzeb ekonomicznych).
Funkcja usługowo-opiekuńcza - zaspokaja potrzeby pojawiające się w
życiu codziennym, czyli głodu, pragnienia, czystości, "dachu nad głową", czy
odzieży, itp., jak również dzięki niej członkowie rodziny, którzy nie potrafią
działać samodzielnie, czego przyczyną jest np. wiek, choroba, kalectwo itp. mogą liczyć na zadbanie o nich i ich potrzeby.
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, członkowie powinni się czuć dobrze, ze względu na zaspokojenie ich wszelkich potrzeb, m.in. bytowych, opiekuńczych, troski, opieki, bycia potrzebnym- ogólnie bycia spełnionym.
Funkcja socjalizacyjna - przy jej wykorzystaniu, dzieci osoby poznają,
uczą się postaw jakimi otaczają ich najbliżsi. Dzieci stają się jakby odzwierciedleniem swoich rodziców, którzy żyją w danym społeczeństwie. Ponad to rodzice
pokazują swoim potomkom aspekty socjalizacyjne, czyli język, wzory zachowania występujące w danym otoczeniu, obyczaje, zasady moralne i kulturę. Zatem
nowi członkowie dzięki tej funkcji poznają zwyczaje i normy, które obowiązują
w danym społeczeństwie, czy środowisku.
Funkcja psychohigieniczna - zapewnia członkom rodziny odpowiedni
rozwój psychiczny, jak również wszystkie podstawowe aspekty higieniczne,
czyli m.in. poczucie bezpieczeństwa. Dzięki niej można poczuć się spełnionym, a
uczucie leku i obawy przed niepowodzeniem będzie nam obce.
Jeśli rodzice dbają o prawidłową realizację tej funkcji, jednocześnie przyczyniają się do budowania wysokiego poczucia wartości, spełnienia siebie, czy
harmonii, w psychice u potomka.
Często funkcja ta określana jest mianem funkcji, dzięki której następuje
otwarte wyrażanie uczyć, swoich emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Instytucja rodziny pomaga społeczeństwu w tworzeniu, rozkrzewianiu i
zachowaniu atmosfery, która sprzyjałaby zdrowiu psychicznemu. Każdy członek
może spełnić swoje pragnienia w zakresie emocjonalności. Są to m.in. miłość,
uznanie, szacunek, przynależność itp.4.

4
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Kochać i nie móc być razem to jak jechać w różnych autach na sąsiednich
pasach ruchu - jedziemy obok siebie, patrzymy w szyby swoich aut, uśmiechamy
się do siebie, ale przesiąść się nie możemy 5.
2. Istota eurosieroctwa
Umiejscowienie eurosieroctwa w praktyce wychowawczej wydaje się nie
sprawiać trudności. Jednakże szersza analiza tematu ukazuje liczne problemy i
niejasności. Pierwszą z nich jest zdefiniowanie samotności i osamotnienia jako
zjawisk współwystępujących zarówno z sieroctwem dzieci, w tym i eurosieroctwem. Jak podaje Rembowski samotność jest problemem o charakterze społecznym. Jest stanem złożonym i trudnym do jednoznacznej interpretacji. Wynika z
izolacji społecznej lub zaburzonych relacji międzyludzkich. Definiuje się ją jako
negatywny stan psychiczny, będący efektem braku zadowolenia z ilości i jakości
kontaktów społecznych jednostki z pozostałymi członkami społeczeństwa. Samotność jest ściśle związana ze stanem ducha człowieka. Jak podaje T.E. Olearczyk można dokonać podziału samotności na: fizyczną, psychiczną i moralną.
Samotność fizyczna (społeczna) rozumiana jest jako odosobnienie, będące skutkiem izolacji od najbliższych lub społeczności lokalnej. Objawia się jako brak
zainteresowania zarówno problemami, sukcesami, jak i życiem codziennym danej jednostki. Taka samotność dotyka w szczególności dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wszędzie tam, gdzie
rozpoczął się proces sieroctwa społecznego. W obecnych czasach jednym z ważniejszych czynników wpływających na poczucie osamotnienia dziecka jest migracja zagraniczna rodzica. Brak obecności najbliższej osoby, jej praca poza
domem, a tym samym niemożność codziennego kontaktu powoduje, iż młody
człowiek staje się samotny. Niejednokrotnie izoluje się, czując wstyd z powodu
wyjazdu rodzica. Zazwyczaj samotność fizyczna współwystępuje z samotnością
psychiczną, czyli osamotnieniem. Dotyczy ona indywidualnych odczuć jednostki, jej wrażliwości, potrzeb. Jest to niewystarczający kontakt z drugim człowiekiem, który wpływa na zachwianie równowagi wewnętrznej, dyskomfort psychiczny i poczucie powstania bariery między samotnym dzieckiem, a rodziną i
społeczeństwem. Jak pisze T.E. Olearczyk specyficznym rodzajem samotności
jest samotność moralna. Charakteryzuje się ona upadkiem wartości, norm i autorytetów w opinii dziecka. Jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym w ponowoczesnym świecie. Stanowi skutek chaotycznie przekazywanych wzorców kulturowych, sposobów postępowania czy umiejętnego wypełniania ról społecznych. Często jest efektem braku autorytetu rodzica, który wiąże się z jego wyjazdem poza granice kraju. Osobie, przeżywającej ten rodzaj samotności towarzyszy
poczucie niemocy identyfikacji z cenionymi powszechnie wartościami. W
związku z tym powoduje to utrudnienie funkcjonowania w świecie, w którym
przyszło żyć młodemu pokoleniu. Samotność moralna ma ścisły związek z prze5
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żywanym kryzysem autorytetów. W znacznym stopniu utrudnia prawidłowe
kształtowanie osobowości6.
3. Skutki nieobecnośći rodziców na życie młodych ludzi
Nieobecność rodziców ma ogromny wpływ na życie młodych ludzi. Ich
dzieciństwo różni się od dzieciństwa dzieci z rodzin, w których rodzice pracują w
kraju. Utrata jednego z rodziców- przede wszystkim matki- nawet na krótki okres
jest przeżyciem, które powoduje trwałe zmiany w psychice. Problematyka rodzin
niepełnych podejmowana jest wielokrotnie przez licznych autorów. Warto pamiętać, iż młodzi ludzie, którzy w dzieciństwie wychowywali się w rodzinie
migracyjnej, nie są skazani na niepowodzenie w przyszłości. Sytuacja życiowa
eurosierot jest bardzo zróżnicowana. Jej charakter uzależniony jest od czynników
obiektywnych i subiektywnych. Mama i tata od najmłodszych lat są dla dzieci
wzorcem i wyznacznikiem zachowań. Poprzez właściwe zachowanie i postępowanie wypełniają dziecięcy świat poczuciem bezpieczeństwa. Charakterystyczną
cechą rodzin migracyjnych jest rozłąka. Niezależnie od czasu jej trwania niesie
za sobą wiele przykrych przeżyć. Przywyknięcie do nieobecności rodzica wymaga wielu umiejętności adaptacyjnych. Każda rozłąka wiąże się z tęsknotą, lękiem, i licznymi obawami. Dzieciom najbardziej brak wsparcia rodziców w codziennych sytuacjach. W bardziej niestabilnej sytuacji znajdują się dzieci, których rodzice migrują okresowo niż stale. Pierwszym elementem, do którego rodzina musi się dostosować jest wyjazd bliskiej osoby, a kolejnym jej powrót.
Rodzice przyjeżdżający i wyjeżdżający niszczą ustalony podczas ich nieobecności porządek. Powoduje to chwiejność życia rodzinnego. W trudnej sytuacji znajdują się te rodziny, gdzie występują naprzemienne wyjazdy obojga rodziców.
Powoduje to destabilizację życia rodziny. Obraz dzieciństwa opiera się tu na
niestabilności, zmienności sytuacji, osób, dezorganizacji życia codziennego.
Długotrwała rozłąka jest powodem frustracji, poczucia żalu. Dzieci z rodzin migracyjnych znają model rodziny z matkami lub ojcami przebywającymi poza
domem. Niektóre znają tez taki model rodziny, w którym oboje rodzice pozostawiają je na długi czas pod opieką innych. Jeżeli mieszkają z dziadkami dość często jest to niekorzystna sytuacja dla obu stron ze względu na podeszły wiek, stan
zdrowia, nieumiejętności wychowawcze, czy nawet próby kompensowania nieobecności rodziców poprzez uleganie zachciankom i nadopiekuńczość. Jest to
dodatkowo poczuciem osamotnienia. Trudności, jakie sprawiają dzieci bardzo
często wynikają z sytuacji, jaką stworzyli im dorośli, Tęsknota jest nieodłącznym
elementem towarzyszącym migracji. Spowodowana jest ona rozłąką okresową
lub stałą z bliskim człowiekiem. Przyzwyczajenie się do nieobecności rodzica
wymaga od dziecka wielu umiejętności adaptacyjnych. Sam wyjazd budzi w nim
niepokój, liczne obawy, a w dalszej fazie rozłąki- tęsknotę. Zburzony zostaje
6
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dotychczas ustalony plan dnia, zaczyna brakować rodzica podczas podstawowych czynności domowych. W życiu dziecka istnieje wiele okoliczności, które w
sposób istotny przyczyniają się do pogłębienia uczucia tęsknoty. Doświadczenia
gromadzone w dzieciństwie są ściśle związane ze sposobem postępowania dorosłych. To dorośli, wykorzystując swoją miłość rodzicielską potrafią wypełnić
świat dziecka poczuciem bezpieczeństwa i beztroski. Jednakże niejednokrotnie
powodują, że ten czas wzrastania w dorosłość jest zagrożony i trudny. W rodzinach migracyjnych niektóre dzieci mają zaspokojoną potrzebę afiliacji z kilku
powodów. Główną rolę w tej kwestii odgrywa niewydłużanie czasu pobytu za
granicą oraz zapewnienie odpowiedniej opieki podczas migracji. Ważne jest, by
wyjeżdżający rodzic często kontaktował się z dzieckiem, które pozostało w kraju.
Obecne środki masowego przekazu w znacznym stopniu ułatwiają komunikację
rozdzielonym rodzinom. W. Danilewicz omawiając rodzaje dzieciństwa w świetle sytuacji rodzinnej dzieci z rodzin migracyjnych jako pierwsze wymienia dzieciństwo stabilne (spokojne, bezpieczne). W tym typie dzieciństwa zauważalne są
dwa oblicza. Pierwsze dotyczy dzieci, które mimo rozłąki z rodzicami doskonale
sobie radzą w zaistniałej sytuacji. Są to osoby, które w pełni akceptują decyzje o
migracji, która podjęli rodzice lub jeden z nich. Jest to efektem m.in. partnerskiego potraktowania dzieci przy rozważaniu możliwości wyjazdu. Wówczas młody
człowiek docenia pracę i poświęcenie rodziców zarobkujących za granicą. Serdeczna atmosfera rodzinna i pozytywny charakter relacji z rodzicami sprzyjają
stabilności rodziny. Mimo braku bliskości fizycznej pozostaje więź emocjonalna
między dzieckiem a rodzicem. Odpowiednie radzenie sobie w sytuacji, w jakiej
znalazły się rodziny tzn. częste kontakty, zainteresowanie problemami, ale też
sukcesami dziecka sprawia, że relacje pozostają niezmienione. Niejednokrotnie
bywa też, że wieź zostaje wzmocniona. Dzieciństwo spokojne, bezpieczne jest
też efektem rozłąki z tymi rodzicami, którzy w niewłaściwy sposób realizowali
swoje funcie w rodzinie. Są to rodzice, którzy zakłócali życie rodziny poprzez
awantury, uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających. Ich wyjazd wpłynął pozytywnie na sytuacje panująca w domu rodzinnym.
Dzieci odzyskały spokój, poczucie bezpieczeństwa i zaczęły optymistycznie patrzeć we własną przyszłość7.
4. Badania własne
Do przeprowadzeni badania wykorzystano metodę jaką jest analiza dokumentów. Techniką zastosowaną przy tym rodzaju badań była analiza rysunku.
Rysunek rodziny został stworzony z zamiarem poddania go analizie naukowej.
Zamiar ten był znany osobie badanej. W obecności nauczyciela i badającego
uczeń wykonał rysunek swojej rodziny. Badanie zostało przeprowadzone w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łuszczaczu w czerwcu 2014 roku. Badania
7

W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Wydawnictwo
Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006, s.12-14
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zostały przeprowadzone po wcześniejszym uzyskaniu zgody pani dyrektor Teresy Puchacz. Badaniem objęto Marcina - ucznia III klasy Szkoły Podstawowej w
Łuszczaczu. Marcin wychowuje się w rodzinie migracyjnej. Mama chłopca pracuje sezonowo za granicą. W domu rodzinnym spędza około 6 miesięcy w roku.
W czasie nieobecności mamy Marcin pozostaje pod opieką ojca, który nie pracuje zawodowo. Rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego i pracy zarobkowej
mamy chłopca.
„W niedzielę jadę z tatą na ryby, ale nie mam jeszcze wędki […] tatuś kupi mi na
urodziny taką dużą wędkę. Mój tata jest najlepszym wędkarzem w okolicy”
MARCIN, 10 lat

Dzieci, w przeciwieństwie do osób dorosłych, nie potrafią wyrazić słowami wszystkich swoich myśli i emocji. Rozłąka z rodzicem, w szczególności z
matką jest dla dziecka przeżyciem, które odciska ogromny ślad w psychice. Interpretacja rysunku rodziny Marcina pozwala na stwierdzenie, że długotrwała
nieobecność mamy spowodowała u chłopca zaburzenia w naturalnym procesie
identyfikacji z nią. Poziom graficzny rysunku odpowiada wiekowi badanego.
Podczas interpretacji rysunku należy zwrócić szczególną uwagę na sposób posługiwania się kredką. W przypadku Marcina można zaobserwować silny nacisk,
ujawniający się w żywej kolorystyce i mocno zaakcentowanych szczegółach.
Może to świadczyć o odczuwanym przez chłopca napięciu, będącym konse-
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kwencją nagromadzonych emocji, które dziecko tłumi w sobie8. Przy analizie
rysunku istotna jest kolejność rysowania postaci. Osoba rysowana jako pierwsza
jest tą osobą, z którą dziecko pragnie się identyfikować, do której jest najbardziej
przywiązane. Marcin jako pierwszego narysował swojego tatę. Może to świadczyć o jego silnej więzi z nim. Każdy ojciec odgrywa wielką rolę w wychowaniu
dziecka. Jednakże warto podkreślić, iż nieobecność matki w życiu dziecka może
dodatkowo umocnić relacje na płaszczyźnie ojciec-syn. Na rysunku Marcina nie
pojawiła się postać mamy. Pominięcie postaci jednego z członków rodziny wyraża stosunek emocjonalny dziecka do tej osoby. Osoby opuszczone przez dziecko
w jego rysunku bywają dla niego źródłem lęku lub w ten sposób jest wyrażone
odrzucenie i izolowanie tej osoby. Chłopiec, z pewnością ma żal do matki- emigrantki. Obwinia ją za sytuację, w której się znalazł. Prawidłowo rozwijające się
dziecko rysując używa od 4 do 6 kolorów. Kolory wybierane przez dziecko nie
zawsze są przypadkowe. Marcin, podczas wykonywania rysunku miał do dyspozycji paletę barw. Kolory odgrywają istotną rolę w rysunku. Mają znaczenie psychologiczne, każdy kolor ma pewną wartość emocjonalną. Uczeń do narysowania postaci ojca użył kilku kolorów, większość w zimnych odcieniach. Kolor
zielony, którym posłużył się Marcin może oznaczać wolę działania, upór i stanowczość. W przypadku omawianej postaci może to być związane z uporem w
podtrzymywaniu prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych. Tata chłopca, jako
rodzic pozostający w domu zapewne dąży do tego, by ich rodzina funkcjonowała
na wzór innych, pełnych rodzin. Do wykonania postaci ojca Marcin użył także
koloru niebieskiego, oznaczającego potrzebę miłości i afiliacji. Swoją postać
wykonał w sposób barwny. Kolor pomarańczowy, którym się posłużył wyraża
radość, wesołość i energię. Ostatnią postacią, która pojawiła się na rysunku
chłopca jest jego siostra. Do jej narysowania użył koloru czerwonego, który jest
kolorem ciepłym. Jeśli dziecko używa ciepłych kolorów, to świadczy to o więzi i
zaspokojeniu potrzeb psychicznych w środowisku rodzinnym. W tym przypadku
może być to oznaką prawidłowych relacji z młodszą siostrą. Warto zwrócić uwagę na usytuowanie postaci na rysunku. Brak dystansu odległościowego pomiędzy
daną osobą i dzieckiem oznacza występowanie więzi emocjonalnych. Im większa
odległość między postaciami tym większa niechęć między nimi. Chłopiec umiejscowił swoją postać blisko ojca. Może to świadczyć o silnej więzi emocjonalnej
z ojcem. Jednakże zaskakujący jest fakt, iż Marcin narysował ojca bez dłoni.
Brak na rysunku dłoni oznacza brak więzi emocjonalnej. Brak dłoni może też
oznaczać lęk przed tą osobą, zahamowanie wobec niej. Można wywnioskować,
że chłopiec bardzo przeżywa zaistniałą sytuację. Czuje się niestabilny emocjonalnie. Jeśli na rysunku dziecko unika ust, sygnalizuje to, że dana osoba ma kłopoty z wyrażaniem uczuć, jest bardzo zamknięta w sobie. Usta świadczą o sferze
kontaktów społecznych. Postać ojca Marcina nie ma ust. Może to oznaczać, ze
8

M. Chojak, Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin
z problemem alkoholowym [w:] Alkoholizm i narkomania, 2008, Tom 21, nr2, s. 158-159.
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mężczyzna ma problemy z otwartym mówieniem o zaistniałej sytuacji. Niejednokrotnie w rodzinach migracyjnych pojawia się uczucie wstydu i obawy przed
opinią otoczenia. Interpretacja rysunku Marcina pozwala na wysunięcie stwierdzenia, iż autorytet matki jest słabo ukształtowany. Chłopiec pominął postać
mamy na rysunku. Pomijanie mamy to otwarta niechęć wobec niej i obwinianie
jej za zaistniałą sytuację. O wiele silniejsza więź łączy go z ojcem, który nie pracuje za granicą. Po dogłębnej analizie rysunku Marcina można śmiało stwierdzić,
iż zauważa się znikomą wartość matki w jego życiu. Pozytywnym przeobrażeniom uległ jednak ojciec Marcina. Chłopiec przez nieobecność matki skupił na
ojcu całą swoją uwagę, z niego czerpie wzorce, w nim szuka wsparcia i miłości.
Migracja matki wywarł negatywny wpływ na życie chłopca. Struktura i funkcje
rodziny uległy różnym przeobrażeniom.
Zakończenie
Fala migracji w obecnych czasach osiągnęła ogromne rozmiary. Mimo
poprawy sytuacji finansowej wyjazdy do innych państw negatywnie wpływają na
życie rodziny, a w szczególności na rozwój dzieci. Reasumując problem migracji
i eurosieroctwa jest zagrożeniem współczesnych rodzin. Na zakończenie chciałabym zaprezentować kilka wybranych przypadków opublikowanych przez Gazetę
Wyborczą 12 maja 2008 roku:
•„(...) Matka zostawiła kilkuletnią Paulinkę z dziadkami w Nowym Sączu.
Ale pisała listy. Przysyłała też prezenty, dziewczynka miała się czym pochwalić
na podwórku i w szkole. Po latach listy i paczki przychodziły coraz rzadziej.
Dziewczynka jest wściekła, mówi, że nienawidzi matki. Nie wraca na noce do
domu, dziadkowie mówią, że "zadaje się z byle kim". I że są bezradni.
•Jurek od kilku lat mieszkał z ojcem, matka odeszła, ma już nową rodzinę.
Ojciec wyjechał do Holandii, Jurek został z dziadkami. Ale z dziadkami się nie
układało: "Jakiej ty muzyki słuchasz?!", "Co ty na siebie założyłeś?!". Jurek złamał w szkole rękę. Trzeba ją było składać operacyjnie. Nie miał kto podpisać
zgody, bo jedyny opiekun prawny dziecka był za granicą. Jakoś udało się obejść
przepisy. Kolejny koszmar: kto może odebrać nieletniego ze szpitala? Dziesiątki
rozmów telefonicznych z Holandią, faksy. Jurkowi groziło umieszczenie w domu
dziecka. Wreszcie ojciec postanowił sprowadzić syna do Holandii. Chłopiec nie
może się doczekać. Zaraz po skończeniu nauki wyjeżdża z Polski.
•Jacek bardzo kocha tatę, który wyjechał do pracy w Belgii. Ojciec nie ma
warunków, by ściągnąć żonę z dzieckiem. Jacek manifestuje złość. Jest wulgarny, wagaruje. Matka zupełnie sobie z nim nie radzi.
•Strzyżów. Ojciec czwórki dzieci wyjechał "za chlebem". Początkowo
przysyłał zarobione pieniądze, więc sytuacja rodziny na krótko się poprawia.
Później kontakt urywa się. Dzieci zaczynają kraść - części do rowerów, czekolady w sklepach. Sprawa drobnych kradzieży trafiła do sądu.
•Tomaszów Mazowiecki. W ostatnich kilku latach było pięć spraw o
umieszczenie eurosierot w rodzinach zastępczych. Powód - wyjazd jednego z
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rodziców do pracy za granicą, drugi rodzic nie potrafił właściwie zaopiekować
się dziećmi. Czworo dzieci zażywało narkotyki. 110 tys. opuszczonych dzieci to
miasto sporych rozmiarów. A nie dotarliśmy do środowiska klasy średniej, które
też nie jest wolne od negatywnych skutków emigracji. Wyniki naszych badań są
tym bardziej alarmujące - mówi Piotr Bajor, prezes fundacji9.
Streszczenie
Zjawisko migracji jest w obecnych czasach niezwykle autentyczne. Dorośli ludzie wyjeżdżając kierują się różnymi pobudkami. Głównym jednak powodem migracji jest chęć polepszenia sytuacji finansowej rodziny. Rodzinę można
potocznie zdefiniować jako parę małżeńską posiadającą dzieci. Brak obecności
najbliższej osoby, jej praca poza domem, a tym samym niemożność codziennego
kontaktu powoduje, iż młody człowiek staje się samotny. Tęsknota jest nieodłącznym elementem towarzyszącym migracji. Spowodowana jest ona rozłąką
okresową lub stałą z bliskim człowiekiem. Przyzwyczajenie się do nieobecności
rodzica wymaga od dziecka wielu umiejętności adaptacyjnych. Sam wyjazd budzi w nim niepokój, liczne obawy, a w dalszej fazie rozłąki- tęsknotę. Zburzony
zostaje dotychczas ustalony plan dnia, zaczyna brakować rodzica podczas podstawowych czynności domowych. Niezwykle ważnym aspektem jest uświadomienie ludzkości, iż emigracja zarobkowa jest ogromnym zagrożeniem dla małżeństwa oraz rodziny.
Summary
The devastating impact of migration on family functioning family
The phenomenon of migration is nowadays extremely authentic. Adults
people leaving driven by different motives. But the main reason for migration is
the desire to improve the financial situation of the family. Family can be commonly defined as a married couple having children. The absence of a loved one,
her work outside the home, and thus the impossibility of daily contact causes the
young man becomes lonely. Longing is an integral part of the accompanying
migration. It is caused by periodic or permanent separation from the middle man.
Getting used to the absence of a parent from a child requires a lot of skill adaptation. Sam awakens in him a trip anxiety, numerous concerns, and further phase
separation-longing. Demolished is not yet established a plan of the day, run out
of a parent during basic household activities. A very important aspect is the
awareness of humanity that emigration is a huge threat to marriage and the family.
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Joanna Garbulińska-Charchut (AI)
Ageizm zagrożeniem dla rodziny
Współczesny świat charakteryzuje nieustająca pogoń za młodością, pięknem, witalnością, wiedzą, posiadaniem, czyli rzeczami, teoretycznie zarezerwowanymi dla energicznych, w domyśle - młodych osób. Takiej energii nierzadko
odmawia się osobom starszym.
Kiedyś sędziwy wiek był postrzegany jako czas mądrości, doświadczenia,
z którego czerpały młodsze pokolenia. Starsi pełnili rolę mędrców, doradców,
powierników. Jednak obecnie, w wielu środowiskach nie ma miejsca dla starości,
która kojarzy się z przemijaniem, wątłym ciałem, niedoskonałością, chorobą,
śmiercią, czymś wstydliwym, przed czym człowiek chce uciec, itd. W literaturze,
mediach funkcjonuje pojęcie wykluczenia osób starszych z obszaru np. różnorodnych zawodów czy świata techniki. Rzadko i wyraźnie jednak podkreśla się
występowanie zjawiska ageizmu w rodzinie, czyli – przynajmniej teoretycznie –
najbliższej grupie danej osoby starszej. Jak zauważyła Wanda Badura-Madej,
„dla starszego człowieka jest coraz mniej miejsca w życiu ich dzieci, wraz z wiekiem maleją szanse na możliwość utrzymywania bliskich relacji również z rówieśnikami”1.
Artykuł jest próbą ukazania zjawiska ageizmu, jako zagrożenia dla współczesnej rodziny. Dyskryminacja ze względu na wiek nie obejmuje tylko i wyłącznie np. sfery zawodowej, ale również zatacza szerokie kręgi w rodzinie. Artykuł został oparty na dostępnej literaturze i badaniach własnych.
1. Dyskryminacja ze względu na wiek
Dyskryminacja oznacza rozróżnianie. W jej skład wchodzą też ujęcia
związane ze stereotypami, czyli uproszczonym oglądem na daną osobę, zdarzenie, itp., spowodowane schematycznym podejściem do człowieka, danej kwestii,
często bez dogłębnego poznania jej. Dyskryminacja nierzadko jest przeniesieniem opinii negatywnej o – w tym przypadku – danej osobie na całą grupę, populację. Do jej wytworzenia może przyczynić się obserwacja, wyrywkowe doświadczenie czy informacje zasłyszane. Dyskryminacja i jej następstwo w postaci wykluczenia, jest kryterium szczególnym. Jest to, jak zauważyła Anna Zawidzka-Łojek – „kryterium, któremu wszyscy możemy podlegać w jakimś momencie życia, w zależności od tego, w jakim punkcie na skali czasu wiek jako
kryterium zostanie ustalony i ile w tym czasie mamy lat. Wiek jest czynnikiem
związanym z istotą człowieka, stanowi bowiem biologiczny wyznacznik upływu
1
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czasu od urodzenia do śmierci. Wiele sytuacji, jakich w życiu doświadczamy,
jest definiowanych poprzez wiek”2. Rozróżnienie za względu na ten czynnik ma
znaczenie pejoratywne, przede wszystkim w przypadku osób starszych. W tym
przypadku możliwe wystąpienie zjawiska ageizmu, jest kumulacją „przekonań,
uprzedzeń i stereotypów mających swe podstawy w biologicznym zróżnicowaniu
ludzi, które dotyczą kompetencji i potrzeb osób w zależności od ich chronologicznego wieku”3. Trudno jednak znaleźć synonim lub jednowyrazowe określenie pojęcia ageizmu, który jest wymieniany w kontekście przede wszystkim
związanym z pracą zarobkową.
2. Ageizm w rodzinie
Obraz starości, konstruowany m.in. przez media, jest nasycony ujęciem
stereotypowym, pokazującym starość w kontekście śmierci, negatywnego obrazu
ludzkiej egzystencji. Starość kojarzy się z lekarstwami, gnuśnością, a nie np. z
uprawianiem sportu czy wizytami w teatrze. Osoby starsze nie biorą tak aktywnego udziału w życiu publicznym jak młodsze roczniki. Seniorom – za pośrednictwem seriali, filmów, reklam, odmawia się prawa do decydowania o sprawach
nie tylko w aspekcie społecznym (mam tutaj na myśli reklamę sprzed kilku lat,
której głównym przesłaniem było uniemożliwienie staruszkom wzięcia udziału w
wyborach – akcja „Zabierz babci dowód”), ale także w odniesieniu do nich samych – jako indywidualnych osób. Poprzez takie działania odmawia się osobom
starszym możliwości do decydowania i dokonywania własnych wyborów. Ma to
szczególnie negatywny wpływ na obraz osób starszych w rodzinie. Ograniczanie
decyzyjności seniorów może mieć oddziaływać na pogorszenie nastroju, pojawienie się psychologicznych skutków wykluczenia i poczucia bycia gorszym,
niepełnowartościowym człowiekiem. To może utwierdzać osoby starsze i ich
najbliższe, rodzinne otoczenie, o posiadaniu przez seniorów niskich kompetencji,
umiejętności w danej dziedzinie. To może tylko potęgować stres, zagubienie i
niemoc starszego pokolenia.
Nierzadko w takich sytuacjach osoby starsze mogą być traktowane jak
dzieci, które nie mają własnego zdania, nie są zdolne do podejmowania wartościowych, konsekwentnych decyzji. Taki obraz może zostać wytworzony w opinii dorosłych już dzieci, które widząc możliwe ułomności rodziców, dostrzegają
jedynie regres somatyczny i psychiczny. Równocześnie osoby starsze mogą być
niedoceniane także przez dzieci i młodzież. Reprezentanci młodszego pokolenia
nie znajdując z nimi nici porozumienia, wspólnego języka czy np. zrozumienia
dla techniki, będą wtedy silniej wykluczać seniorów ze swojego kręgu. Dodatkowo brak zrozumienia naturalnych etapów zachowania i wyglądu, związanego
2
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ze starością, może powiększać różnice światopoglądowe, ideowe oraz te, związane z codziennym życiem. Dzieci i młodzież będą wówczas wykluczać dziadków ze swojego najbliższego otoczenia, traktując z pobłażliwością próbę nawiązania kontaktu przez babcię lub dziadka.
Ponadto, jak dostrzegła Ewa Sygit, mogą pojawić się „naduprzejmości, które
lekceważą myśli i uczucia starszych, dziecinny język i przekonanie, że starsi to „duże
dzieci” nie pomagają w tworzeniu ciepłych relacji międzyludzkich. Relacje społeczne
osoby starszej mogą kształtować się na zasadzie zależności, podporządkowania nadopiekuńczym postawom ze strony najbliższego otoczenia. Często podyktowane jest to
postawą: „Wiem, co jest dobre dla mojego starszego ojca, matki...”, mimo braku rozmowy na ten temat. Często zdarza się, że w obawie przed niezrozumieniem tematu,
wiele kwestii dotyczących życia starszych pozostaje wyłącznie w uznaniu młodych.
Relacje te zamiast satysfakcjonować obydwie strony, dyskryminują osoby starsze”4.
Pominięcie może nastąpić nie tylko w przypadku ważnych, rodzinnych sytuacji, jak
np. zakup nowych nowego samochodu, czy wybór imienia dla potomka, ale również w
kwestii błahych, codziennych sytuacji, np. wybór menu lub pory spaceru. Wciąż zbyt
mało osób zdaje sobie sprawę z istotnej roli rodziny w procesie pozytywnego starzenia
się najbliższych – matki, ojca, babci, dziadka, itd. Brunon Hołdys zauważył, że „polskie statystyki wskazują, że 20% siedemdziesięciolatków skarży się na brak opieki, a
13% czuje się izolowanych od spraw rodzinnych. W grupie kobiet skargi najczęściej
tyczą się braku opieki emocjonalnej, nieokazywania uczuć oraz izolacji”5. To ukazuje
złożoność, zasięg problemu, związanego ze zrozumieniem seniorów przez rodziny,
okazywanego im szacunku i nastawienia do nich.
3. Ageizm w badaniach własnych
Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadziłam badania jakościowe na
temat postrzegania zjawiska ageizmu przez osoby powyżej 65 roku życia. W
wywiadach pogłębionych wzięło udział szesnaście osób – osiem kobiet i tyle
samo mężczyzn, mieszkańców powiatu dębickiego i ropczyco-sędziszowskiego
(oba: województwo podkarpackie). Badania zostały przeprowadzone w maju
bieżącego roku. W dniu badania wszyscy byli nieaktywni zawodowo (wszystkie
osoby przebywały na emeryturze od co najmniej pięciu miesięcy). Najstarszy
respondent miał 79 lat. Wywiady zawierały klucz 10 pytań, jednak badani mogli
je uzupełniać o własne wątki i spostrzeżenia. Badanie zostało zrealizowane w
miejscach zamieszkania respondentów. W artykule zostały zaprezentowane wybrane pytania.
Pierwsze pytanie brzmiało: „Czy osoby starsze doświadczają zjawiska
dyskryminacji społecznej i rodzinnej?”. Respondenci odpowiadali twierdząco.
Interesującą argumentacją były słowa Julii, lat 67, która zauważyła, że „dyskryminacja występuje na każdym kroku. Osoby 50+, które przecież należą do mło4
5

E. Sygit, Dlaczego dyskryminujemy osoby starsze?, http://fozp.org.pl, 20.05.2014.
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dych osób, mają problemy w znalezieniu zatrudnienia, są uważane z mniej wartościowego pracownika. O osobach 65+ nie wspomnę. Czuję się świetnie, jestem
aktywna – dbam o ogród, popołudniami uprawiam Nordic Walking, chodzę na
zajęcia Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a mimo to obserwuję elementy dyskryminacji, szczególnie wśród młodych osób. Sensację, nieprzyjemne
komentarze słyszałam rok temu, na początku mojej przygody ze sportem. Takie
uwagi mogłyby zniechęcić osoby nieśmiałe, skryte”6.
Jadwiga, lat 70 na pytanie odpowiedziała następująco: „w mojej rodzinie
raczej nie dostrzegam zjawiska dyskryminacji osób starszych, ale u mojej koleżanki występuje brak szacunku do seniorów. Dorosłe dzieci, które założyły własne rodziny obarczają większością obowiązków swoich rodziców, z którymi
mieszkają. To dziadkowie zajmują się dwójką wnucząt, opłacają wszystkie rachunki, gotują obiady, dbają o obejście i porządek w domu. Zięć co prawda chodzi do pracy, ale po powrocie nie zajmuje się własnymi dziećmi, tylko ogląda
telewizję, spotyka się z kolegami. Córka znajomych nie pracuje i nie szuka zatrudnienia. Ponadto godnym politowania jest to, że córka i zięć coraz silniej wykluczają rodziców z ich własnego domu, zajmując kolejne pokoje. Wszystko
rozgrywa się na zasadach cichego przyzwolenia”7.
Józef, lat 79, zauważył, że „dyskryminacja istnieje, nie ma poszanowania dla
wieku. Mam 79 lat, nie jestem zgorzkniałym staruszkiem. Codziennie jeżdżę na rowerze, rozwiązuję krzyżówki, staram się zachować sprawność. Jest mi przykro, że ignoruje się moje doświadczenie i bagaż doświadczeń moich rówieśników. My też wiele
przeżyliśmy. Nie podoba mi się, kiedy młodsze pokolenia powielają nasze błędy, mimo iż ostrzegamy, mówimy. Nikt nas nie słucha”8. To pokazuje, że respondenci dostrzegają zjawisko dyskryminacji, nie tylko na swoim przykładzie, ale także w otoczeniu. To zjawisko dotyczy wielu aspektów ich życia, począwszy od stereotypowego
postrzegania starości, przez pracę zarobkową, aż po więzi i relacje rodzinne. Te ostatnie były dla nich szczególnie istotne.
Kolejnym pytaniem, które zostało zadane respondentom, brzmiało: „Czy
zna Pani/Pan zjawisko ageizmu, jeśli tak, z czym się Pani/Panu ono kojarzy?”
Dziewięć osób nie potrafiło trafnie lub jakkolwiek zdefiniować pojęcia ageizmu.
Pozostałe postrzegały go przede wszystkim jako: wykluczenie, dyskryminację ze
względu na wiek, odepchnięcie, coś negatywnego9. Relatywnie niewielka znajomość terminu ageizm i jego znaczenia, może wskazywać np. na zbyt rzadkie
stosowanie go przez media, czy w środowisku, w którym funkcjonują badani.
„Jakie są według Pani/Pana możliwe przyczyny dyskryminacji seniorów?”
– to kolejne pytanie zadane respondentom. Wśród odpowiedzi przeważały: negatywne postrzeganie osób starszych w polityce, mediów, przez państwo, niewpa6
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8
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janie szacunku dla wieku10. Andrzej, lat 66 zauważył, że „od pewnego czasu,
mniej więcej od transformacji ustrojowej, kiedy zmieniał się nie tylko system
polityczny, ale także styl życia społeczeństwa, obserwuję zmianę również w postrzeganiu osób starszych. Teraz trzeba być bardzo zaradnym, błyskawicznie
podejmować decyzje, szybko odnajdywać się w dynamicznym świecie. Tego
zaczęto odmawiać osobom starszym, które m.in. są mniej mobilne, bardziej
przywiązane do miejsca, w którym spędziły wiele lat, wolniej przyswajają nowinki techniczne itd. Kiedy ja byłem dzieckiem, młodym chłopakiem, uczono
mnie szacunku do starszych. Teraz tego brakuje. Wiele osób zapomina, że wychowanie w szacunku do seniorów rozpoczyna się od najmłodszych lat. Wielokrotnie widziałem sytuację np. w autobusie, kiedy staruszka stała w czasie podróży, a młodzież beztrosko, nie zwracając na nią uwagi, zajmowała miejsca
siedzące, również te, które były przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością”11.
Marianna, lat 77, na powyższe pytanie odpowiedziała: „my, ludzie starsi
nie mamy tak dużej sprawności jak młodzież, dlatego zostajemy w tyle w pewnych sprawach. Jednak to, że nie jesteśmy biegli np. w obsłudze komputera, wcale nie musi oznaczać, że jesteśmy nieprzydatni. Możliwych przyczyn dyskryminacji osób starszych można szukać właściwie w wielu środowiskach. My sami,
jako osoby, powiedzmy – w wieku emerytalnym, również pomagamy tworzyć
bariery, choćby poprzez podkreślanie swoich dysfunkcji, które przecież mają
wszyscy, niezależnie od wieku. Przecież ile jest teraz otyłych osób, mnóstwo
dzieci i młodzieży nosi okulary itd. To nie jest więc tak, że tylko środowisko nas
wyklucza, ale w tym pomagamy też my sami”12.
Przyczyn dyskryminacji seniorów, respondenci upatrywali w specyfice
dynamicznej współczesności, w przekazie mediów, wpajaniu młodszym pokoleniom zasad indywidualizmu, konieczności dostosowania się do istniejącej rzeczywistości, także nierzadko kosztem słabszych jednostek. Jednocześnie warto
podkreślić również głosy badanych, którzy wspominali o tym, że w jakimś stopniu to osoby starsze pomagają budować zjawisko dyskryminacji, zgadzając się na
nią lub podkreślając swoje cechy, które mogą przesądzać o kształtowaniu się
negatywnych lub stereotypowych postaw wobec nich.
„Czy i jak dużym problemem jest dyskryminacja seniorów w rodzinach?”
było kolejnym pytaniem, na które odpowiadali respondenci. Większość osób
dostrzegała problem dyskryminacji w rodzinach sąsiadów, znajomych. Tylko
dwie osoby mówiły o dyskryminacji we własnym środowisku rodzinnym. Zdzisława, lat 71 wspomniała o występowaniu zjawiska w jej rodzinie. Respondentka
powiedziała, że: „tak, dyskryminacja występuje w mojej rodzinie. O wielu sprawach związanych z prowadzeniem domu, w którym mieszkam razem z synem,
jego żoną i wnukami, dowiaduję się zwykle po fakcie. Jeśli coś jest zmieniane w
10
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domu lub ogrodzie, ja dopiero poznaję efekty tego. Dzieci nie uprzedzają mnie o
swoich wyjazdach, ale po prostu zostawiają mi wnuki, którymi mam się zaopiekować. Wygląda to tak, jak bym nie mogła mieć swoich własnych planów. Kiedy
im to mówię, powtarzają z pobłażliwością, że „mamuś, jakie ty możesz mieć
plany?”. To przykre”13.
Antoni, lat 69 zauważył, że „młodzi zachowują się tak, jak gdyby pozjadali wszystkie rozumy. Być może my też tacy byliśmy, ale wtedy było mniej możliwości, alternatyw. Teraz jest inaczej. Tylko, że taka duża paleta wyborów może
doprowadzić do zachłyśnięcia się tym, co oferuje otoczenie. Młodsze pokolenia
teraz dużo pracują, starają się wiązać koniec z końcem. Dokształcają się, realizują dodatkowe zlecenia po godzinach pracy. Żyją w biegu, nie mają czasu na relaks, spokojne spotkanie w gronie bliskich osób, bo już dzwoni telefon służbowy,
bo trzeba wysłać raport i setki maili. Tutaj często zaczyna brakować czasu i zrozumienia dla osób starszych, którzy są potrzebni tak długo, jak długo mogą być
przydatni, bo np. zaopiekują się wnukami, ugotują obiad, posprzątają mieszkanie
itp. Powiem inaczej - możliwych problemów seniorów nie dostrzega się również
tak długo, jak długo oni tego nie zgłaszają. A nie zgłaszają, ponieważ nie chcą
być balastem, bo dzieci nie mają czasu, itd. Sam znam taki przypadek, w którym
to sąsiedzi – obcy przecież ludzie – stali się bliższymi osobami dla staruszki, w
przeciwieństwie do jej własnych dzieci, które wyjechały za pracą zagranicę i nie
interesowały się jej losem”14.
Respondenci dostrzegli szereg problemów seniorów w rodzinach. Żadna z
osób badanych nie powiedziała, że ich nie zauważa. Część trudnych kwestii być
może udałoby się zażegnać, gdyby w rodzinie był prowadzony dialog, występowało zrozumienie dla potrzeb drugiego człowieka, a także gdyby zanikły przejawy egoizmu. „Jak według Pani/Pana za kilka, kilkanaście lat będzie wyglądać
miejsce seniorów w polskich rodzinach?” – to kolejne pytanie, które zostało zadane. Odpowiedzi badanych można interpretować głównie w kategoriach negatywnych wizji. Bartłomiej, lat 70 stwierdził, że obawia się o los rodzin – „moim
zdaniem, jeśli nic się nie zmieni, a mam na myśli nie tylko politykę państwa, ale
także samą mentalność ludzi, polskie rodziny nie czeka nic dobrego. Z jednej
strony obserwuję zanik prawdziwych, szczerych więzi, większą interesowność
nawet wobec najbliższych, z drugiej strony dostrzegam np. ideologię gender,
która atakuje nas z telewizji czy prasy. Jak w tym wszystkim ma się odnaleźć
współczesna rodzina? Pokazuje się nam, że człowiek tak długo jest ważny, jak
długo można mieć z niego określone korzyści. Tym karmi się najmłodsze pokolenia. Nawet jeśli my jeszcze w miarę spokojnie doczekamy kresu ziemskich dni,
nie widzę przyszłości dla naszych następców. Dzieci się nie rodzą, jest niż, a ktoś
będzie musiał pomagać starszym ludziom. Zabraknie miejsc w domach opieki”15.
13
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Zuzanna, lat 68 stwierdziła, że „seniorzy mogą być spychani na margines,
ponieważ nie wpisują się w standardy współczesnego świata. Gdzie pyta się starych ludzi o poradę, gdzie są autorytetem? Mało już jest takich przypadków, w
których babcia, czy dziadek odgrywają ważną rolę w przeciętnej rodzinie. Myślę,
że to będzie się nasilać. Nie mam natury pesymistycznej, ale to, co obserwuję
skłania mnie właśnie do takich wniosków”16.
Powyższe wypowiedzi stanowią zaledwie wycinek przypuszczeń seniorów
na temat przyszłości i miejsca osób starszych w polskich rodzinach. Swoje opinie
opierali przede wszystkim na własnych obserwacjach otoczenia.
Kolejne pytanie, które zostało zadane respondentom brzmiało: „Co należałoby zmienić w polskich rodzinach, aby zmniejszyć zjawisko dyskryminacji
seniorów?” Eustachy, lat 76 odpowiedział: „jest to problem złożony, ponieważ
nie znajduje się tylko i wyłącznie w rodzinie, ale także np. w: polityce, systemie
szkolnictwa, Kościele, mediach, czyli w wielu obszarach, które powinny współpracować ze sobą dla dobra rodziny. Trzeba by zmienić sposób pokazywania
tego, jak wygląda obraz prawidłowej, chrześcijańskiej rodziny. Za dużo jest
przyzwolenia na eksperymenty, które prowadzą do degradacji wielu istotnych
wartości. Część osób, choć by chciała, nie może zmienić wielu czynników, które
niszczą rodziny. Mam tutaj na myśli to, że np. nie zrezygnują z pracy, nawet jeśli
ta pochłania dziesięć godzin dziennie, bo z czego utrzymają rodzinę? Z drugiej
strony znam takie rodziny, w których dorosłe dzieci nie pracują, bo wygodniej im
się żyje z emerytur rodziców. Brakuje złotego środka, który jest trudny nie tylko
do wcielenia w życie, ale także do zdefiniowania, określenia”17.
Michalina, lat 66, zauważyła, że „rodziny powinny znów stać się bardziej
spójne. Tylko jedność, dialog, porozumienie, mogą przynieść wymierne efekty.
To jest tak, że to pojedynczy ludzie zaczęli dostosowywać się do zmieniającej się
rzeczywistości, a w tym wszystkim zapomniano o rodzinach. Nie można skokowo, rewolucyjnie wprowadzać zmian. Rodzina to wyjątkowa komórka społeczna,
która skupia w sobie osoby o różnych charakterach, potrzebach. Ważnym jest,
aby nie tylko ich wszystkich wysłuchać, ale również nierzadko znaleźć kompromis w wielu kwestiach”18. Respondenci po raz kolejny podkreślili nie tylko złożoność problemu seniorów w polskich rodzinach, ale także w samej, wielowarstwowej strukturze rodzin. Ponadto zauważyli, że trudności pojawiają się nie
tylko w rodzinach, ale także w środowiskach, w których funkcjonują.
Podsumowanie
Ageizm jest zjawiskiem występującym nie tylko w sferze zawodowej, ale także
w polskich rodzinach. Choć nierzadko respondenci nie znali pojęcia ageizm, potrafili
wskazać obszary dyskryminacji osób starszych również w rodzinie. Badani pytani o
16
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przyczynę tego zjawiska, mówili nie tylko o negatywnych czynnikach, tkwiących w
samej grupie najbliższych osób, ale również wspominali o obszarach, w których rodzina funkcjonuje. Według nich również m.in. media, szkoła, mają wpływ na to w jaki
sposób są traktowani seniorzy, także w gronie bliskich im osób. Ważnym było podkreślenie tego, że jeśli problemy seniorów, polskich rodzin w dużym stopniu nie zostaną
zażegnane, wówczas kolejne pokolenia będą pogłębiać proces dyskryminacji osób
starszych.
Streszczenie
W wielu epokach wiek sędziwy był utożsamiany z mądrością, doświadczeniem, radami, z których czerpały młodsze pokolenia. Jednak współcześnie
starość ma przede wszystkim negatywne znaczenie, ponieważ kojarzy się głównie z przemijaniem, niedoskonałością, chorobą, czymś, przed czym człowiek
chce uciec. Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia zjawiska ageizmu, jako zagrożenia dla współczesnej rodziny. Zjawisko ageizmu zostało omówione na przykładzie dostępnej literatury oraz w oparciu o badania własne.
Summary
Ageizm threat to family
In many eras old age was synonymous with wisdom, experience and
advice, which drew the younger generation. Today, however, aging is primarily
negative meaning, since it is associated mainly with transience, imperfection,
sickness, something from what a person wants to escape. This article attempts to
explain the phenomenon of ageism, as a threat to the modern family. Ageism
phenomenon has been discussed on the example of the available literature and
based on their own research.
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Katarzyna Hawryło (KUL)
Macierzyństwo w obliczu znacznej niepełnosprawności ruchowej
Wstęp
Rodzina jest podstawowym środowiskiem warunkującym rozwój osoby
ludzkiej i pozostaje fundamentem życia społecznego (Jan Paweł II, 1984, s. 187;
Wielgus, 2007, s. 16). Wartości związane z rodziną – bycie małżonkiem i bycie
rodzicem – oceniane są najwyżej. Rodzicielstwo jest postrzegane jako ważne
zadanie życiowe (Półtawska, 1999, s. 41). Rodzina jest uznawana za wartość
nadającą sens życiu, na niej koncentrują się dążenia i cele ludzi młodych (Beisert, 2006, s. 25; Kornas-Biela, 2007, s. 110-114). Rola ojca i matki różnią się
radykalnie. Przed urodzeniem dziecka ojciec nie jest w żaden sposób obciążony
osobiście, natomiast bycie matką pociąga za sobą wiele trudów, co pozwala
uznawać los mężczyzny za „łatwiejszy”. Na pierwszy plan w świadomości kobiety wysuwa się trud, jaki musi podjąć stając się matką – noszenia dziecka i
jego urodzenia się (Półtawska, 1999, s. 44-45). Jednak to, jak kobieta sprawdza
się w swej macierzyńskiej roli i czy czerpie z niej satysfakcję zależy w dużym
stopniu od więzi pomiędzy małżonkami oraz wzajemnego porozumienia (Zając,
Strojnowska, 1999, s. 129).
1. Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością
Miłość jest najważniejszym wydarzeniem między narodzinami a śmiercią
człowieka (Wojciszke, 2003, s. 5). Jej naturalnym owocem staje się dziecko.
Macierzyństwo – czyli bycie matką, jest naturalnym przypisanym kobiecie zjawiskiem i dopełnieniem kobiecości (Bartosz, 2002, s. 9, 182). Kobieta bez dzieci
dość powszechnie postrzegana jest jako niepełnowartościowa (Ostrouch, 2004, s.
33-34). Macierzyństwo jest warunkiem jej równowagi psychicznej i dobrego
samopoczucia (Ostrouch, 2004, s. 39). Kobieta, która staje się matką otrzymuje
wiele, przede wszystkim radość (Soszyńska, 1999, s. 75). Prawie wszystkie kobiety, niemal w każdym okresie swego życia marzą o posiadaniu dziecka (Sznater, 1948, s. 38), niemożność zaś jego urodzenia wywołuje wiele negatywnych
konsekwencji psychologicznych (Bartosz, 2002, s. 45, 47). Jedną z barier utrudniających rozważanie funkcji macierzyńskiej jest niepełnosprawność matki.
Rodzicielstwo kobiet obarczonych niepełnosprawnością jest bardzo trudnym,
a nawet drażliwym problemem społecznym. W polityce społecznej Polski, praktyce
polskiej służby zdrowia oraz w świadomości społecznej w naszym kraju, kwestia
macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością jest mało dostrzegana i pomijana. Mimo że ostatnie lata przyniosły wiele zmian społecznych w zakresie społecznej percepcji niepełnosprawności, wciąż budzi społeczne zaskoczenie ciąża kobiety ze
znaczną i widoczną niepełnosprawnością. Istnieje bariera mentalna w społeczeństwie
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wynikająca z braku pozytywnego obrazu macierzyństwa tych kobiet. (Rydzewski,
2011, Domagała-Zyśk, 2009, s. 279).
Osoby z niepełnosprawnością ruchową postrzegane są przez pryzmat stereotypów i mitów, które tworzy się na temat ich funkcjonowania. Uważa się, iż
kobiety poruszające się na wózku: są aseksualne; nie powinny rozważać ciąży,
gdyż potencjalne dziecko zostanie obarczone niepełnosprawnością; powinny
wiązać się tylko z niepełnosprawnymi partnerami (Fiduccia, 1997, s. 8). Badania
potwierdzają, iż niepełnosprawność jest istotnym czynnikiem utrudniającym
budowanie związków partnerskich, jednak nieprawdziwa jest implikacja, iż z
faktu niepełnosprawności wynika brak potrzeby psychoseksualnej (Radomski,
2007, s. 106). W związku z rosnącą świadomością własnych praw, coraz więcej
niezależnych i samowystarczalnych osób z niepełnosprawnością decyduje się na
założenie rodziny i aktywność seksualną (Izdebski, 2007, s. 30). Rośnie liczba
kobiet z niepełnosprawnością, które zostają matkami. Większość kobiet ze
znaczną dysfunkcją narządu ruchu może urodzić zdrowe dziecko. Okres ciąży
dla kobiety niepełnosprawnej jest na pewno bardziej uciążliwy niż dla kobiet
sprawnych fizycznie. Należy jednak podkreślić, że niepełnosprawność matki nie
jest niebezpieczna dla rozwijającego się dziecka. Nie istnieją dowody na większe
ryzyko wystąpienia nieprawidłowości u dzieci matek, np. z uszkodzeniem rdzenia kręgowego czy u dzieci matek z innymi dysfunkcjami fizycznymi, które nie
są związane z chorobami dziedzicznymi lub układowymi. Także rodzice dzieci i
młodych osób niepełnosprawnych są często przekonani o ich aseksualności. Problemy związane z dojrzewaniem seksualnym i odczuwanymi potrzebami w tym
względzie się pomijane w procesie wychowania i socjalizacji. W efekcie młody
człowiek niepełnosprawny pozostaje ze swoimi problemami zupełnie sam
(Ostrowska, 2007, s. 16). Popularne modele adaptacji, rehabilitacji czy integracji
dostrzegają wagę wykształcenia, zatrudnienia, czy osiągnięcia niezależności życiowej dla właściwego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością – eliminują
jednak działania, które mogłyby pomóc w realizacji najbardziej osobistych i intymnych potrzeb (Ostrowska, 2007, s. 14).
Problem osób niepełnosprawnych chcących posiadać własne potomstwo
rozpoczyna się znacznie wcześniej niż innych kobiet, wiąże się z dyskusją pary,
czy ich dziecko ma szansę uniknąć losu niepełnosprawnego rodzica, o ile niepełnosprawność zaistniała w wyniku wad wrodzonych. W obecnym systemie ochrony zdrowia brak jest uregulowań prawnych umożliwiających badania genetyczne
par, które przygotowują się do prokreacji (Dmoch-Gajzlerska, Mazurkiewicz,
2011, s. 93-94). Kobiety z niepełnosprawnością mają ponadto problem z uzyskaniem medycznej informacji, czy potencjalna ciąża będzie miała szkodliwy wpływ
na ich stan zdrowia. Należy wskazać dwie główne przyczyny tego stanu rzeczy.
Pierwszą jest podejście do problemu niepełnosprawności reprezentowane na
medycznych uczelniach. Niepełnosprawność traktuje się w sposób selektywny,
uwypuklając aspekty dotyczące fizycznego wymiaru i występujących zaburzeń.
W środowisku medycznym bardzo rzadko podejmuje się temat niepełnosprawno-
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ści w położnictwie (Janusz, 20012, s. 114). Drugą przyczyną jest brak specjalistycznych szkoleń dla lekarzy na temat ciąży kobiet z niepełnosprawnością. Konsekwencją braku medycznej edukacji dotyczącej złożoności niepełnosprawności
jest brak naukowych badań na temat ciąży i rodzicielstwa kobiet z niepełnosprawnością ruchową (Rogers, 2010). Rodzące kobiety z niepełnosprawnością
czują się dyskryminowane i „inne” w znaczeni gorsze. Utrudnia to pacjentce i
rodzinie wejście w nowe role oraz uniemożliwia uzyskanie wsparcia w nowych
kwestiach wynikających ze zmian zachodzących w organizmie matki w połogu
oraz opieki nad nowonarodzonym dzieckiem (Dmoch-Gajzlerska, Mazurkiewicz,
2011, s. 98).
Doświadczenia związane ze stawaniem się i byciem matką są jedną z dróg
kreowania osobowości kobiety (Fromm, 1971), i nie powinny być ich pozbawiane kobiety z powodu niepełnosprawności. Dlatego tak ważne jest, by podnieść
stan wiedzy na temat potrzeb kobiet z niepełnosprawnością w ciąży i dążyć do
tego, by częścią edukacji medycznej stało się jej szerzenie, tak, aby pracownicy
opieki zdrowotnej byli lepiej przygotowani do zapewnienia tym kobietom odpowiedniej opieki medycznej i udzielenia porad, których potrzebują. Personel medyczny uświadamiając sobie braki, jakie występują w opiece nad kobietą z niepełnosprawnością w poszczególnych fazach prokreacyjnych powinien dążyć do
systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Zagadnienia te powinny stanowić szeroką debatę w celu opracowania standardów opieki nad pacjentkami z
niepełnosprawnością w opiece okołoporodowej w celu zapewnienia należytej
opieki kobietom z niepełnosprawnością (Dmoch-Gajzlerska E., Mazurkiewicz,
2011, s. 98). Kompetentny system wsparcia informacyjnego, emocjonalnego i
medycznego pomoże w rozważeniu funkcji macierzyńskiej i w konsekwencji
pozwoli pokonać nieprzychylne postawy wobec pełnienia funkcji macierzyńskiej
przez kobiety z niepełnosprawnością.
2. Seksualność osób z niepełnosprawnością
Seksualność jest podstawowym elementem bycia człowiekiem przez całe
życie. Jest podstawową częścią osobowości każdej istoty ludzkiej, atrybutem
człowieka (Lew-Starowicz, 2010, s. Beister, 2010, s. 83). Poprzez związki seksualne realizowana jest potrzeba uczuć, więzi międzyludzkich, kontaktów emocjonalnych (Ostrowska, 2007, s. 11).
Kulturowy obraz osób z niepełnosprawnością często uwypukla ich brak
atrakcyjności seksualnej (Długołęcka, 2012, s. 59). Jednym z najbardziej utrwalonych stereotypów różnych społeczeństw i cywilizacji jest przekonanie, że potrzeba seksualna i jej ekspresja fizyczna jest ściśle związana z atrakcyjnością
fizyczną. To społeczne przekonanie prowadzi do poglądu, iż osoby z niepełnosprawnością nie maja potrzeb seksualnych. Obecnie WHO zajmuje stanowisko,
iż konieczne jest dostrzeganie i rozwiązywanie problemów seksualnych osób z
niepełnosprawnością, a osoby z niepełnosprawnością mają pełne prawo do dobrej
jakości życia seksualnego (Starowicz, 2010, s. 158-159).
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Niepełnosprawność wrodzona znacznie bardziej niż nabyta oddziałuje na
rozwój psychoseksualny. Osoba z niepełnosprawnością na skutek kumulacji
traumatycznych doświadczeń często charakteryzuje się większym bogactwem
emocjonalnym i wrażliwością w porównani ze zdrowymi rówieśnikami (Starowicz, 2010, s. 162-163). Rola rodziców dzieci, które są niepełnosprawne od urodzenia lub od pierwszych lat życia jest w tym zakresie wyjątkowa – to oni budują
podstawy stabilnej samooceny, poczucia własnej wartości i akceptacji własnej
płciowości (Długołęcka, 2007, s. 102). Samoświadomość w zakresie własnej
seksualności i przyjmowanych ról płciowych, umiejętności psychospołeczne
związane z tworzeniem intymnych relacji, realizacja potrzeb uczuciowych, seksualnych i rodzicielskich stanowią podstawowe wyznaczniki dobrej adaptacji
osób z niepełnosprawnością (Długołęcka, 2011, s. 52).
Aktywność seksualna stanowi element składowy poprawy jakości życia
psychicznego, społecznego i zawodowego, ta prawidłowość stanowiła przesłankę
wyodrębnienia rehabilitacji seksualnej. Rehabilitacja seksualna osób niepełnosprawnych jest jednym z nowoczesnych kierunków współczesnej rehabilitacji,
która się rozwija na gruncie medycyny i seksuologii. Głównym celem rehabilitacji seksualnej jest stworzenie psychosomatycznych warunków umożliwiających
realizację satysfakcjonującego życia seksualnego, uwzględniających ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Rehabilitacja seksualna stanowi uzupełnienie dla rehabilitacji medycznej oraz społecznej (Radomski, 2007, s. 112).
Istotną rolę w rehabilitacji seksualnej odgrywa świadomość seksualna, w tym
mechanizmy i funkcje zachowań seksualnych (Aouil, 2011, s. 82).
Zaplanowanie procesu rehabilitacji seksualnej osób z niepełnosprawnością
zależy od problemów i przeszkód, z jakimi styka się dana osoba z niepełnosprawnością. Rehabilitacja seksualna osób z niepełnosprawnością fizyczną obejmować powinna następujące zadania:
•Edukację zapewniającą właściwy przebieg dojrzewania psychoseksualnego
•Budowanie wartościowej samooceny
•Edukację prawidłowych wzorców komunikacji interpersonalnej
•Optymalizację technik współżycia seksualnego
•Optymalizację metod antykoncepcyjnych
•Wsparcie w logistyce funkcjonowania układu partnerskiego
•Edukację w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową (Radomski, 2010).
Wśród osób z niepełnosprawnością fizyczną nabytą przed inicjacją seksualną duży nacisk powinno kłaść się na zbudowanie prawidłowej samooceny (Radomski, 2007, s. 114). Tematyka seksualności osób niepełnosprawnych ogólnie
jest nadal tematem tabu, szczególnie jeżeli chodzi o formy i techniki związane z
rehabilitacją seksualną dorosłych osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i
ruchowymi. Niezależnie jednak od emocji, jaki ten temat wzbudza wśród terapeutów i lekarzy, jest on bardzo ważny dla osób niepełnosprawnych (Aouil,
2011, s. 90).
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Każdy człowiek, zarówno pełnosprawny jak i niepełnosprawny, ma prawo
do wyrażania swoich seksualnych potrzeb (Długołęcka, 2007, s. 101). Potrzeba
przemian dominujących postaw społecznych i przemian w sposobie traktowania
seksualności osób z niepełnosprawnością (Ostrowska, 2007, s. 24). Rehabilitacja
seksualna znajduje się w początkowej fazie rozwoju, nie jest możliwe opracowanie standardów postępowania terapeutycznego opartych na rzetelnych badaniach
klinicznych. Należy ustalić system kształcenia rehabilitantów seksualnych i ich
kompetencje. Rozwój tej dziedziny zależy także od tworzonego przez media i
polityków nastawienia do seksualności człowieka (Radomski, 2010, s. 179).
3. Cel pracy
Celem podjętych badań była ocena możliwości pełnienia przez kobietę ze
znaczną niepełnosprawnością ruchową funkcji macierzyńskiej oraz diagnoza
ograniczeń występujących w związku z tym zadaniem. Aby osiągnąć cel sformułowano następujące problemy badawcze:
• Jaką wartość stanowi dla kobiety ze znaczną niepełnosprawnością ruchową rodzina?
• Czy znaczna niepełnosprawność ruchowa generuje problemy w sferze opieki i
wychowania dziecka? Jeśli tak, to jakie?
• Jak radzi sobie kobieta ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z zadaniami
rodzicielskimi?
• Co stanowi dla kobiety z niepełnosprawnością ruchową motywację do pokonywania codziennych trudności, jakie stawia naprzeciw niej niepełnosprawność?
• Jakie systemy wsparcia są pomocne dla kobiety z niepełnosprawnością ruchową w wypełnianiu przez nią obowiązków rodzicielskich?
• Czy kobieta z niepełnosprawnością ruchową doświadcza stereotypów odnoszących się do rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową, a jeśli tak,
to jakich?
4. Badania
Badaniu poddano dwudziestoczteroletnią kobietę o znacznym stopniu niepełnosprawności chorującą na przepuklinę oponowo-rdzeniową i z tego powodu poruszającą
się na wózku inwalidzkim. Badanie przeprowadzono w maju 2014 roku stosując metodę indywidualnych przypadków i stosując wywiad pogłębiony.
Prezentacja przypadku
Pani Anna K. jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Urodziła się z
rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem, porusza się na wózku, z powodu schorzenia ma znaczną skoliozę. Jest mężatką i mamą czteroletniego chłopca, Adasia. Zamieszkuje w Siedlcach.
Badana zapytana o to, co stanowi dla niej największą wartość stwierdza, iż
jest to rodzina: Jest ona fundamentem w pokonywaniu wszelkich przeciwności,
jakie stawiają mi obcy ludzie. Pomimo swojej poważnej niepełnosprawności od
zawsze marzyła, by zostać mamą. Będąc w liceum dowiedziała się – z informacji
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przekazanej przez pielęgniarkę – że prawdopodobnie nigdy nią nie zostanie. Ze
względu na głęboką skoliozę odradzano jej zajście w ciąże. Powiedziano mi, że
mogłoby się to dla mnie bardzo źle skończyć. Spekulowano, iż Pani Anna nie
donosi ciąży, dziecko urodzi się niepełnosprawne bądź że nie przeżyje porodu.
Wbrew prognozom badana znosiła bardzo dobrze ciążę, nie musiała spędzać tego
czasu leżąc, jak przewidywano, i jak określa – funkcjonowała normalnie tak, jak
wcześniej. Gdy Pani Anna po raz pierwszy poszła do ginekologa, by potwierdzić
ciążę zasugerowano jej aborcję. Przespałam się z tym i postanowiłam zmienić
lekarza. Udało się jej odnaleźć lekarz ginekolog, która zgodziła się poprowadzić
ciążę. Wszystkie przychodnie, szpitale i gabinety, z których badana korzystała w
związku z ciążą były w pełni przystosowane. Pani Anna urodziła przez cesarskie
cięcie w 33 tygodniu (8 miesiącu) ciąży. Twierdzono, że mogą być problemy z
wybudzeniem i będzie potrzebny respirator, jednak nie było takiej potrzeby. Badana informuje, że ciąża nie wpłynęła znacząco na zmianę jej trybu życia, jedynie samodzielne zakładanie butów przysparzało mi problemów pod koniec ciąży.
Respondentka zwraca uwagę, iż całe życie boryka się ze stereotypami. Bez dziecka i męża nie miałam prawa wychodzić w ogóle z domu według „społeczeństwa”,
w ciąży słyszałam: „no i po co ona zachodziła w ciążę? przecież i tak se nie da
rady”, „kolejny będzie w domu dziecka”, „toż ona umrze”, „jak ona w ogóle
mogła współżyć?”, a teraz gdy mam rodzinę najbardziej bawią mnie spojrzenia
starszych pań którym oczy wychodzą na wierzch gdy mój synek zwraca się do
mnie „mamo”, dla nich to coś „nadprzyrodzonego” że dziewczyna na wózku
może mieć dziecko. Najbliższa rodzina badanej na początku negatywnie odnosiła
się do faktu zajścia w ciążę, ale niebawem zaakceptowała ten stan rzeczy i udzielała wsparcia. Część dalszej rodziny twierdzi, iż Pani Anna nie powinna być w
związku i mieszkać całe życie ze swoją matką.
Pani Anna po urodzeniu dziecka wszystkie czynności związane z opieką
nad dzieckiem poza kąpielą i przygotowywaniem mleka dla dziecka wykonywała
sama. Nie chciałam by ktokolwiek mnie w tym wyręczał. A w nocy wstawaliśmy
razem. Mąż robił mleko, gdy to zrobił to szedł spać, a ja karmiłam maluszka i z
powrotem utuliłam go do snu. To było cudowne. Jedynie pierwszą noc po powrocie ze szpitala spędziliśmy z teściową. Bałam się że nie dam sobie sama rady, ale
teściowa nie była potrzebna nawet przez minutę tej nocy.
Pani Anna informuje, iż w domu nic nie sprawia jej trudności w byciu
matką, poza tym, iż nie jest w stanie nic ugotować dla syna oraz nie może z nim
wyjść samodzielnie na spacer. Potrzebna mi jest pomoc tylko wtedy, gdy mąż
gdzieś musi wyjść, a ja zostaję z synem sama. Gdy trzeba byłoby coś podgrzać na
gazie lub gdy mały siedzi przy oknie i płacze, że chce wyjść na dwór, a ja nie
jestem w stanie nic na to poradzić. Chodzi mi o pomoc jakiejś „opiekunki” lub
coś w tym stylu.
Pani Anna z powodu bycia niepełnosprawną matką nie otrzymywała ani
nie otrzymuje ze strony państwa żadnego dodatkowego wsparcia finansowego.
Uzyskuje świadczenie rodzinne w wysokości 77 zł na syna oraz rentę socjalną i
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zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 630 zł i 153 zł. Pani Anna nie pracuje, jej
mąż jest bezrobotny. Ponadto odebrano mężowi Pani Anny prawo do pobierania
świadczenia pielęgnacyjnego uzasadniając to możliwością sprawowania opieki
nad chorą przez matkę (co oznaczałoby zamieszkiwanie z matką a nie mężem).
Pani Anna w znacznym stopniu odczuwa brak wsparcia finansowego, ma wraz z
mężem problem z sfinansowaniem podstawowych potrzeb dziecka oraz pokryciem bieżących kosztów związanych z utrzymaniem. Badana sugeruje, iż należy
zapewnić dzieciom matek ze znaczną niepełnosprawnością możliwość bezpłatnego uczęszczania do przedszkola i wdrożyć różne ulgi w edukacji tych dzieci.
Adaś uczęszczał do publicznego przedszkola, jednak koszty, jakie generowało
ono zmusiło Państwa K. do wypisania ich dziecka z placówki. Pani Anna już
teraz obawia się, w jaki sposób sfinansuje w przyszłości zakup podręczników
syna do szkoły. Zwraca uwagę, że matka posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności otrzymuję rentę socjalną, która uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb i niejednokrotnie jej mąż bądź partner nie pracuje.
Pani Anna informuje, iż siłą napędową, dzięki której jest w stanie stawić
czoła wszystkim trudnościom, jest jej rodzina. Czuję się spełniona jako matka,
gdy syn przybiegnie do mnie, przytuli i powie: „kocham Cie, Ty moja królowo”,
a jako żona czuję się spełniona każdego dnia gdy budzę się i jest przy mnie mąż
mimo mojej niepełnosprawności.
5. Wnioski
Kobieta znacznie niepełnosprawna ruchowo, wskutek przepukliny oponowo-rdzeniowej, poruszająca się na wózku inwalidzkim jest w stanie urodzić
dziecko i dzięki wsparci partnera przejąć zadania wychowawcze. Pani Anna nie
może wykonać tych obowiązków opiekuńczych, które wiążą się z wysiłkiem
fizycznym, je przejmuje ojciec dziecka, który jest bardzo zaangażowany w proces wychowania dziecka. Podejmowanie codziennych działań opiekuńczowychowawczych wymaga od badanej większego wysiłku niż od kobiety zdrowej,
jednak dzięki ogromnej determinacji i oparciu w mężu może realizować się jako
matka. Rodzina stanowi dla badanej największą wartość i dzięki niej jest w stanie
ona stawić czoła napotykanym trudnościom. Badana zwraca uwagę na trudną
sytuację finansową jej rodziny. Z powodu znacznej niepełnosprawności nie
otrzymuje na dziecko żadnego dodatkowego wsparcia. Podkreśla, iż źródło
utrzymania jej rodziny – Pani Anna i jej mąż z uwagi na opiekę nad żoną nie
pracują – nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Obawia się, co do
sytuacji materialnej w przyszłości, gdy edukacja dziecka będzie generowała dodatkowe wydatki. Pani Anna doświadczała stereotypów w związku z własną
niepełnosprawnością i ciążą, który fakt był nieakceptowany przez część rodziny i
budził zdziwienie wśród obcych. Aktualnie zauważa, iż niekiedy obcy ludzie są
zaskoczeni, gdy słyszą, iż będący z nią chłopiec nazywa ją mamą, jednak częsty
widok dziecka pozwala oswoić się społeczeństwu z faktem bycia matką w sytuacji niepełnosprawności.
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Podsumowanie
W sytuacji pojawienia się dziecka obowiązujący dotychczas model małżeństwa musi ulec transformacji w kierunku modelu rodzicielskiego. Duże znaczenie w radzeniu sobie z zadaniami macierzyńskimi ma wsparcie, które kobieta
otrzymuje po urodzeniu dziecka ze strony męża (Bartosz, 2002, s. 65-67). Rodzina powszechnie jest traktowana jako podstawowy obszar wpływów oddziałujących na rozwój i funkcjonowanie dziecka. W niej dziecko uczy się podstawowych umiejętności życiowych, kształtuje swoją osobowość, nabiera przekonań o
świecie, o jego wartościach i zasadach życia, tu formuje się jego tożsamość i
wzorce zachowań (Jarosz, Wysocka, 2006, s. 111). Wypełnienie tych funkcji nie
wymaga pełnej sprawności fizycznej. Właściwe wychowanie wymaga więzi
między partnerami. Bez niej rodzina rozpada się, a wychowanie jest kruche, niedoskonałe i na ogół nie przynosi spodziewanych efektów (Sorkowicz, 2006, s.
51). W procesie wychowania najważniejsze dla rozwoju dziecka jest zaspokojenie potrzeby miłości. Stosunek emocjonalny rodziców do dziecka zabarwiony
życzliwością, serdecznością, troskliwością i czułością dostarcza mu dodatkowych doświadczeń spełniających ważną rolę w procesie jego uspołecznienia. Na
ich podstawie kształtuje się dziecka nastawienie względem ludzi i szerszego otoczenia społecznego (Ziemska, 1979).
Miłość macierzyńska stanowi kluczowy fundament prawidłowego rozwoju dziecka, bo to niczym tak jak odpowiednia gleba dla roślin. ,,(...) i podobnie,
jak bujność roślin zależy od jakości gleby, tak rozwój uczuciowy dziecka(zależy)
(…) z jednej strony od tego, jak głęboki związek uczuciowy łączy je z matką, z
drugiej zaś – od bogactwa przeżyć i odczuć psychicznych, cechujących matkę”
(Pospiszyl, 1980, s. 10). Rola matki wymaga od kobiety ekspresji uczuć, serdeczności, ciepła, wyrozumiałości (Ziemska, 1979). Te warunki zaś nie mają nic
wspólnego z niepełnosprawnością.
Streszczenie
Artykuł dotyczy możliwości pełnienia funkcji macierzyńskiej przez kobietę o znacznej niepełnosprawności ruchowej. Został poświęcony omówieniu zagadnienia macierzyństwa i seksualności kobiet z niepełnosprawnością. W trzeciej
części zaprezentowano analizę przypadku. Badaniu została poddana dwudziestoczteroletnia kobieta chorująca na przepuklinę oponowo-rdzeniową, matka
poruszająca się na wózku inwalidzkim. W badaniu zastosowano metodę indywidualnych przypadków przeprowadzając wywiad. Głównym celem badań było
uzyskanie wiedzy, jakie możliwości pełnienia funkcji macierzyńskiej ma kobieta
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz jakie ograniczenia w związku z
tym zadaniem występują? Celami szczegółowymi badań było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaką wartość stanowi dla kobiety ze znaczną niepełnosprawnością ruchową rodzina?
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2. Czy znaczna niepełnosprawność ruchowa matki generuje problemy w
sferze opieki i wychowania dziecka? Jeśli tak, to jakie?
3. Jak radzi sobie kobieta ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z zadaniami rodzicielskimi?
4. Co stanowi dla kobiety ze znaczną niepełnosprawnością ruchową motywację do pokonywania codziennych trudności, jakie stawia naprzeciw niej
niepełnosprawność?
5. Jakie systemy wsparcia są dostępne dla kobiety ze znaczną niepełnosprawnością ruchową w wypełnianiu przez nią obowiązków rodzicielskich?
6. Czy kobieta ze znaczną niepełnosprawnością ruchową doświadcza stereotypów odnoszących się do macierzyństwa? Jeśli tak, to jakich?
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Anna Bernacka (UWM)
Znaczenie rodziny w edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wstęp
Rodzina jest dla dziecka podstawowym środowiskiem wychowawczym.
Jest wspólnotą naturalną, stanowiącą model i normę dla wszystkich grup społecznych. W rodzinie dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia, doznaje pierwszych odczuć emocjonalnych, przyswaja obowiązujące wzorce i zasady współżycia. Rodzina to nie tylko środowisko wychowawcze, to także najbliższe człowiekowi środowisko życia, najbliższa mu grupa, która powinna wzbogacać jego
życie, zaspokajać potrzeby, dawać poczucie bezpieczeństwa.
Rola rodziny w kształtowaniu sfery seksualnej wiąże się z psychologicznym prawem pierwszych połączeń. Prawo to wyjaśnia względną całość skutków
początkowych doświadczeń erotycznych1. Dziecko kształtuje swoją tożsamość
płciową, buduje obraz własnego ciała, przypisuje sobie określoną rolę społeczną
w oparciu o wzorce osobowe kobiety lub mężczyzny. Rodzice zwykle nie są
świadomi roli jaką powinni odgrywać w wychowaniu seksualnym swoich dzieci2. W zakresie wychowania seksualnego popełniają wiele błędów wychowawczych. Najczęściej rolą edukacji seksualnej obarczają specjalistów, nauczycieli,
pedagogów3.
Wychowanie seksualne, edukacja seksualna jest więc zadaniem złożonym.
Musi być więc realizowana zarówno w domu, jak i szkole, w tym szkole specjalnej. Zamierzony efekt można osiągnąć tylko dzięki współpracy środowisk wychowawczych – rodziny i szkoły. Celem wychowania, edukacji seksualnej jest
ukształtowanie osoby zdrowej seksualnie, akceptującej swoją płeć, spełniającej
określone role społeczne związane z płcią, wyrażającej swoją seksualność. Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną podejmowana przez
pracowników instytucji sprawujących opiekę nad tą grupą osób – pedagogów i
terapeutów ze szkół, warsztatów terapii, ośrodków adaptacyjnych i domów pomocy społecznej – stanowić powinna uzupełnienie wychowania prowadzonego w
rodzinie, jednak najczęściej bywa ona jedyną okazją do rozwijania wiedzy i
umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza tych, które nie
mogły wychowywać się w domach rodzinnych4.
Na grupie specjalistów spoczywa zatem ogromna odpowiedzialność za
zapewnienie wysokiej jakości edukacji seksualnej, która będzie nie tylko dosto1

I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, Rozwój erotyczny , Warszawa 1982,s.34
Badania autorów: A. Jaczewskiego 1963, H. Malewskiej 1963, M. Trawińskiej 1993
3
Badania A. Giryńskiego 2005
4
http://www.pion.pl/artykuly/czytelnia/wychowanie-seksualne-osob-zniepelnosprawnoscia-intelektualna-refleksje-nad-rola, dostęp 20.05.2014
2
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sowana do wieku oraz możliwości percepcyjnych podopiecznych, ale przede
wszystkim będzie odnosiła się do biologicznego, społeczno-kulturowego, psychologicznego i duchowego wymiaru ludzkiej seksualności5.
Artykuł jest próbą odpowiedzi na ważne pytanie, które od wielu lat nurtuje
pedagogów, nauczycieli, rodziców i specjalistów. Czy powinni i jaką rolę powinni spełniać rodzice, rodzina w wychowaniu seksualnym, edukacji seksualnej
swoich dzieci? Odpowiedź na to ważne pytanie może w przyszłości ułatwić
współpracę rodziców i nauczycieli, pedagogów.
1. Rozwojowe ujęcie seksualności osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Seksualność dziecięca wyraża się w potrzebie więzi i przynależności do
dorosłego człowieka. U osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną obserwuje się potrzeby i zachowania właściwe dla dziecięcego stadium rozwoju
seksualności. Osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną wyrażają głód,
potrzebę bliskości, której nie doświadczyły w dzieciństwie. M. Kościelska przedstawia następujące przejawy spóźnionej dziecięcej seksualności u osób z niepełnosprawnością intelektualną:
- dążenie do stałej bliskości z matką,
- labilność nastroju,
- przyleganie fizyczne, obłapanie, tulenie się,
- obnażanie się,
- domaganie się „dowodów miłości”,
- niepełna świadomość zróżnicowania stref organizmu dostępnych dla
kontaktu z obcymi oraz z bliskimi, w tym stref erogennych,
- dziecięca kokieteria,
- preferowanie zabiegów pielęgnacyjnych wokół ciała6.
Seksualność młodzieńcza przejawia się odejściem od bezpośredniej relacji
z rodzicami na rzecz relacji z rówieśnikami. To okres przygotowywania się do
życia płciowego i do rozrodczości. Okres ten ma wiele aspektów:
- zmienia się ciało i jego niektóre funkcje, a w sferze psychicznej mogą
powstać problemy związane z adaptacją do zmian, z rozpoznawaniem ograniczeń
własnego ciała;
- występują dążenia do bycia w grupie rówieśniczej i zdobywania jej akceptacji;
- pojawia się potrzeba podobania się potencjalnym partnerom i związane z
nią działania upiększające;
- pojawiają się rywalizacyjne tendencje;
- występują napięcia seksualne, rozładowywane w zastępczych formach;
- pojawia się masturbacja i fantazje erotyczne;
- następuje poszukiwanie informacji na temat seksu i erotyki;
5
6

Tamże
M. Kościelska, Niechciana seksualność, Warszawa 1994, s. 34-35
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- występują fascynacje erotyczne, próby zbliżeń fizycznych, pocałunki,
necking, petting;
- dochodzi do przeżywania pierwszych miłości i budowania planów przyszłego życia w związku7.
Psychologicznym warunkiem przejścia z fazy seksualizmu dziecięcego do
młodzieńczego jest osiągnięcie takiego poziomu rozwoju osobowego Ja, które
pozwala na funkcjonowanie w miarę autonomiczne w stosunku do najbliższych i
umożliwia ukierunkowanie uwagi na innych oraz warunkuje chęć bycia w grupie
rówieśniczej. U osób z niepełnosprawnością umysłową występuje mniejsze w
stosunku do ogółu młodzieży nasilenia tendencji do bycia w grupie i uzależnienie
się od grupy. Często pozostają one w toku swojego życia i rozwoju zależne
przede wszystkim od osób dorosłych. Może występować dążenie do większej
bliskości z wybranym równieśnikiem8. Seksualność dojrzała to zdolność do zdobycia partnera seksualnego, do prokreacji i opieki nad potomstwem.
„W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną zdolności są generalnie tym słabsze, im głębszy jest stopień upośledzenia i większe jego zdeterminowanie przez czynniki genetyczne9. W sferze psychospołecznej seksualność
dojrzała to przede wszystkim świadoma realizacja potrzeb seksualnych połączona z odpowiedzialnością za siebie, partnera, potomstwa. Realizacja potrzeb seksualnych powinna być czynnikiem rozwoju osobowego partnerów. Seksualność
starcza jest również ważnym etapem rozwoju człowieka. Seksualność starcza nie
musi kończyć się na etapie dorosłości. Zainteresowania seksualne nie muszą
mijać po menopauzie. Wiele mężczyzn i kobiet po pięćdziesiątce, nawet do
osiemdziesiątki przyznaje się do kontynuowania współżycia seksualnego10.
2. Wychowanie seksualne
Wychowanie seksualne to świadomie zorganizowane działania, których
celem jest pomoc w procesie stawania się kobietą i mężczyzną w trzech wymiarach ludzkiej egzystencji: fizycznej, psychospołecznej i duchowej poprzez budowanie określonego systemu wiedzy i wartości oraz kształtowanie adekwatnego
repertuaru uczuć, zachowań i postaw11. Autorzy B. N. Gordon i C. S. Schroeder
uwzględniając przebieg psychoseksualnego rozwoju człowieka, określiły cele
wychowania seksualnego w rodzinie w zależności od wieku dziecka.
Cele wychowania seksualnego w rodzinie są następujące:
- Od urodzin do 2 roku życia – wprowadzanie poprawnych nazw części
ciała, w tym również narządów płciowych, w sytuacji, gdy dziecko przejawia
7

M. Kościelska za: Obuchowska 2000, Lew-Starowicz 2000, s. 35-36
Tamże, s.36
9
M. Kościelska za: Zaremba 2003,s.36
10
M. Kościelska op. cit.., s. 41
11
W. Pilecka, Wychowanie seksualne w systemowej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego [w:] Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca, (red) M. Kościelska, B.
Aouil, Bydgoszcz 2004,s.115
8
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nimi zainteresowanie, kształtowanie tożsamości psychoseksualnej (dobór ubrań,
preferencja czynności i zachowań), pełna kontrola aktywności dziecięcej.
- Od 3 do 5 roku życia – posługiwanie się adekwatnymi nazwami części ciała,
w tym również narządów płciowych, prowadzenie pierwszych rozmów o życiu seksualnym człowieka, rozmowa o różnicach między chłopcami i dziewczynkami, wyjaśnianie, iż ciało jest własnością człowieka i nikt nie ma prawa go dotykać w innych
celach niż tych, które związane są ze zdrowiem i higieną osobistą.
- Od 6 do 12 roku życia – rozmowa o zmianach w budowie ciała, w tym
również narządów płciowych, zachęcanie dziecka do ujawniania własnych zainteresowań, talentów oraz preferowanych wartości celem uniknięcia stereotypizacji, rozmowa o tym, w jaki sposób można rozpoznać niewłaściwe zamiary innych
osób, nauka rozpoznawania sytuacji, w których może dochodzić do wykorzystania seksualnego, dążenie do rozwoju umiejętności asertywnych oraz umiejętności
rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych, rozmowa o podejmowaniu
właściwych decyzji w kontaktach heteroseksualnych.
- Od 13 do 18 roku życia – rozmowa o zdrowiu i higienie, rozmowa o zabezpieczeniach przed niechcianą ciążą, chorobach przenoszonych drogą płciową,
rozmowy na temat tożsamości psychoseksualnej w kontekście często zranionego
ja fizycznego rzutującego na proces tworzenia się koncepcji własnej osoby, przekonywanie o konieczności unikania sytuacji niebezpiecznych, rozmowy na temat
wpływu alkoholu, narkotyków na zachowania seksualne, rozmowy o uczuciach,
wartościach, postawach związanych z relacjami heteroseksualnymi w okresie
dorastania oraz z życiem seksualnym człowieka12.
Międzynarodowa Organizacja Zdrowia dodaje, iż edukacja seksualna powinna realizować następujące cele:
- pomagać w kształtowaniu dojrzałości psychoseksualnej człowieka,
- sprzyjać modelom trwałych związków opierających się na miłości i partnerstwie,
- pomagać w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płci,
- realizować uświadomienie seksualne, polegające na dostarczeniu wiedzy
dotyczącej zmian biologicznych , psychicznych i społecznych na różnym etapie
rozwoju człowieka,
- przekazywać informacje na temat chorób przenoszonych droga płciową,
- uświadamiać, jakie jest znaczenie i następstwa inicjacji seksualnej,
- przeciwdziałać kompleksom, lękom i fobiom seksualnym,
- realizować promocję zasad higieny osobistej13.
R. Kijak wymienia założenia edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną:

12

W. Pilecka za: B. N. Gordon i C. S. Schroeder 1995
R. Kijak, Zachowania seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie w aspekcie uwarunkowań rodzinnych [w:] Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej (red) A. Klinik, D. Prysak, Sosnowiec 2011,s. 156-157
13
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- „Uczenie osób niepełnosprawnych intelektualnie jak wyrazić zainteresowanie seksualne w sposób odpowiedni do wieku i okoliczności,
- Uczenie adekwatnego zachowania się w sytuacjach pobudzenia seksualnego (uczenie jakie miejsca są publiczne, a jakie prywatne i jakie zachowania są
adekwatne w miejscach prywatnych i publicznych),
- Wskazywanie na różnice pomiędzy złym a dobrym dotykiem,
- Uczenie prawidłowego nazewnictwa dotyczącego seksualności oraz poznanie funkcji, jaką seksualność odgrywa w życiu każdego człowieka (nazwy
odnoszące się do genitaliów, seksualności, fizjologii, zapłodnienia i ciąży, dróg
zakażenia się chorobami przenoszonymi droga płciową, pojęcia prywatności
własnej i innych, jakie zachowania są zachowaniami seksualnymi, ważne są dyskusje o sprawach związanych z fizycznym rozwojem, dojrzałością i seksualnością, budową i funkcją narządów rozrodczych, ciążą, menstruacją, masturbacją,
polucjami nocnymi, okresem pokwitania i pojawiającymi się wraz z nim emocjami; istotne wydaje się być poznanie fizycznych i psychicznych różnic płci,
problem dewiacji seksualnych, różnych sytuacji społecznych między kobietami i
mężczyznami),
- Rozmowy o seksualności należy rozpocząć od wczesnego dzieciństwa i
kontynuować do wieku dorosłego, zapewniając przy tum szacunek i prywatność
każdemu dziecku i dorosłemu,
- Pomoc rodzicom w zrozumieniu, że zdolności poznawcze ich dzieci
działają na ich zachowanie i socjalizację,
- Ważne jest uświadomienie rodzicom i dzieciom, że konieczne są specjalistyczne badania w okresie dojrzewania (wizyty ginekologiczne, umiejętność
samodzielnego badania piersi i jąder),
- Uświadomienie, że edukację seksualną należy rozpoczynać w domu,
ważna jest jej kontynuacja w szkole,
- Zachęcanie rodziców do bycia głównymi nauczycielami i edukatorami
seksualnymi swych dzieci, ważne, aby edukacja seksualna była zgodna z wartościami rodziny. Aby edukacja seksualna na poziomie domu rodzinnego była skuteczna, konieczne jest zapewnienie rodzinom informacji na temat seksualności
człowieka, ważne są spotkania ze specjalistami, edukatorami. Wydaje się zatem,
że wiedzę w tym zakresie można przekazywać już od najmłodszych lat, jednak w
odpowiednim dla dziecka zakresie, który wraz z rozwojem będzie się stopniowo
rozszerzał. Dziecko poprzez zadawanie pytań rodzicom samo podpowiada im,
jakich informacji w danej chwili potrzebuje,
- Ważne jest uczenie dziecka niepełnosprawnego tego, jakie rodzaje więzi
mogą pojawiać się miedzy ludźmi. Ważne jest uświadomienie czym jest więź
rodzinna czy braterska, i że różni się ona od więzi przyjacielskiej czy partnerskiej. Należy wyjaśnić również , czym jest więź seksualna i w jakich relacjach
może być realizowana”14.
14
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3. Rodzice i opiekunowie wobec edukacji seksualnej osób z
niepełnosprawnością intelektualną
Osoba niepełnosprawna intelektualnie rozwija się, staje się dorosła. Staje
się kobietą bądź mężczyzną. Nierzadko rodzice podejmują walkę z czasem, starając się go zatrzymać. Rodzice młodzieży pełnosprawnej są zmuszeni do zaakceptowania stanu, w którym ich dziecko staje się osobą dorosłą. Również rodzice
dzieci niepełnosprawnych muszą pogodzić się z sytuacją. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną są świadomi ograniczeń swego dziecka, dlatego
boją się dorosłości ich dziecka. Boją się przejawów seksualności. Pojawiają się
pytania: Czy moja dziecko sobie poradzi? Jak będzie żyć? Kto mu pomoże, gdy
zajdzie taka potrzeba? Pojawiają się również pytania, które sugerują zaakceptowanie, oswojenie się z myślą rodziców, iż ich dziecko jest dorosłe, jest kobietą,
mężczyzną, posiada popęd seksualny. Pytania te brzmią najczęściej następująco:
Co zrobimy jeśli zajdzie w ciąże? Jak poradzi sobie z wychowaniem dziecka? Co
zrobić, by ustrzec ją przed wykorzystaniem seksualnym?.
Rodzice najczęściej nie podejmują tematu związanego z seksualnością ich
niepełnosprawnego dziecka. Żyją złudną nadzieją, iż niepokojące objawy związane z pokwitaniem znikną. Często również wykazują restrykcyjny bądź ambiwalentny stosunek do problemów związanych z seksualnością ich dziecka. Zdarza się, iż w pełni akceptują seksualność dziecka, dając całkowitą swobodę w
działaniu. Najczęściej spotykane obawy rodziców dotyczące seksualności ich
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną są następujące:
- lęk przed ciążą,
- strach przed wykorzystywaniem emocjonalnym, czy seksualnym,
- obawa, że wybrany partner będzie nieodpowiedni – rodzice wypierając
prawdziwy obraz swojego dziecka ze świadomości, nie tolerują innych niepełnosprawnych i nie wyobrażają sobie takiej osoby jako partnera,
- lęk przed niepowodzeniem i frustracją – zawsze istnieje prawdopodobieństwo odrzucenia, gdyż zawyżona samoocena osób z głębiej upośledzonych
umysłowo prowadzi do lokowania uczuć w nieosiągalnych obiektach,
- obawa, że utraca kontrolę nie tylko nad ta sferą życia , lecz także nad innymi zachowaniami swojego dziecka,
- lęk ze przyzwalanie na jakiekolwiek zachowania w sferze seksualnej
wywoła obsesję seksualną i rozwiązłość15.
Rodzice często nie wiedzą jak ich niepełnosprawne dzieci radzą sobie z
potrzebami seksualnymi. Zachowania masturbacyjne są bardzo często spotykaną
formą zaspokajania potrzeby seksualnej u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Masturbacja należy do typowych zachowań w okresie adolescencji. Jest też
także właściwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Formy zachowań
autoerotycznych bywają różne. Są również zależne od stopnia niepełnosprawno-
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Ż. Stelter, Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2009

ści intelektualnej. Bardziej prymitywne zachowania obserwuje się u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
Na podstawie badań można wyróżnić następujące uwarunkowania masturbacji osób z niepełnosprawnością intelektualną:
- masturbacja jako rozwojowa aktywność wieku adolescencji – masturbacja jest przejawem potrzeby seksualnej w wieku dojrzewania, służy poznaniu
funkcji swojego ciała,
- masturbacja jako zastępcza forma realizacji potrzeby seksualnej – masturbacja jest wynikiem braku możliwości podjęcia współżycia seksualnego z
partnerem. W przypadku osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jest
to jeden z głównych powodów jej podejmowania,
- masturbacja jako forma zaspokojenia „głodu emocjonalnego” – osoby z
niepełnosprawnością intelektualna często doświadczają braku akceptacji, czują
się samotne, mają niezaspokojoną potrzebę bliskości, czułości, miłości, a ich
życie jest przepełnione lękiem i cierpieniem. Szukają więc sposobu rozładowania
napięcia emocjonalnego i odnajdują go w masturbacji. Masturbacja daje chwilowe rozładowanie napięcia, odprężenie, uspokaja i daje poczucie szczęścia,
- masturbacja jako forma zaspokojenia „głodu stymulacji” – osoby z niepełnosprawnością intelektualną (zwłaszcza w stopniu znacznym i głęboki) mają
ograniczone możliwości zaspokojenia potrzeb związanych z podejmowaną przez
jednostkę aktywnością. Sposobem na życie, które pozbawione jest aktywności
stają się czynności stereotypowe,
- masturbacja jako forma sprzeciwu wobec dorosłych – dla niektórych
osób z niepełnosprawnością intelektualną masturbacja to sposób na zwrócenie na
siebie uwagi,
- masturbacja jako konsekwencja wykorzystania seksualnego w dzieciństwie16.
W ciągu ostatnich lat można zaobserwować zmianę nastawienia rodziców
wobec sfery seksualnej swoich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Nie
mają już wątpliwości co do faktu, że są one istotami seksualnymi jednakże wobec możliwości realizacji płciowości mają postawy ambiwalentne. Nie widzą
realnych szans jej realizowania poza praktykami masturbacyjnymi.
Wychowanie seksualne w domu rodzinnym odbywa się na dwa sposoby.
Pierwszy sposób to wychowanie nieplanowane, nieuświadamiane. Dokonuje się, gdy rodzice poprzez codzienne własne reakcje werbalne i pozawerbalne
modelują stosunek osób z niepełnosprawnością intelektualną między innymi
wobec płci czy też bliskości fizycznej, kształtują umiejętności wyrażania uczuć
oraz dbałości o zdrowie, w tym także zdrowie seksualne. Wczesna relacja z matką czy też podstawowym opiekunem, a więc sposób, w jaki dziecko doświadcza
czułości i opieki podczas rutynowych czynności związanych z karmieniem, ubieraniem oraz treningiem czystości będzie w dużej mierze wpływać w późniejszym
czasie nie tylko na akceptację i poczucie zadowolenia z własnego ciała, ale także
16
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na zachowania seksualne. Ilość uwagi i miłości, które otrzymuje się w dzieciństwie ma zasadnicze znaczenie dla zdrowego rozwoju seksualności człowieka17.
Drugi rodzaj wychowania w rodzinie dotyczy świadomego i celowego oddziaływania. Niestety jest on rzadkością - zdecydowana większość rodziców nie
porusza ze swoimi dziećmi tematów dotyczących seksualności. Powodów traktowania seksualności jako tabu jest kilka, między innymi niedostatek wiedzy,
brak doświadczeń i osobistej gotowości, jak również kwestionowanie przez rodziców faktu, iż ich niepełnosprawne dziecko będzie mogło prowadzić normalne
życie seksualne18.
Streszczenie
Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym. Rodzice pełnią ważną rolę w wychowaniu seksualnym dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Są pierwszymi nauczycielami życia. Artykuł przedstawia znaczenie
rodziny w wychowaniu seksualnym dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
Rola rodziców w tym procesie jest niewyobrażalna. Obok rodziców również
pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie powinni wychowywać seksualnie podopiecznych.
Summary
The family is an essential education environment. Parents are performing
the important part in the sex education of the child with intellectual disability.
Lives are the first teachers. The article is presenting meaning of the family in the
sex education of the child with intellectual disability. The role of parents in this
process is inconceivable. By parents teachers, teachers, carers should also bring
charges up sexually.
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Jakub Matwiejczyk (KUL)
Nieskuteczna polityka rodzinna w Polsce jako największe zagrożenie
współczesnej rodziny
1. Rodzina i polityka rodzinna
Rodzina to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe
społeczeństwo.1 Dlatego państwo i każdorazowa grupa polityczna sprawująca władzę
powinna obejmować rodzinę kompleksową opieką realizowaną poprzez politykę rodzinną. Można ją zdefiniować jako całokształt norm prawnych, działań i środków
uruchamianych przez państwo w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla
rodziny: jej powstawania, prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nią
wszystkich ważnych ról społecznych2. Gwarancją osiągnięcia prawidłowego rozwoju i
szeroko rozumianego dobrobytu rodziny jest podjęcie działań państwa w wielu obszarach m. in.: polityki socjalnej, polityki gospodarczej, polityki podatkowej, polityki
mieszkaniowej oraz polityki edukacyjnej.
Zadania i uprawnienia państwa w zakresie polityki rodzinnej podzielone
są miedzy organy centralne, terenowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Podmiotami polityki rodzinnej są również organizacje pozarządowe, związki
zawodowe, związki pracowników, Kościół Rzymskokatolicki oraz inne kościoły
i związki wyznaniowe3. Przedmiotem polityki rodzinnej jest rodzina i dzieci.
Swym zasięgiem w ujęciu modelowym, powinna obejmować wszystkie typy
rodzin, bez względu na ich strukturę, uznając za rodziną co najmniej jedną osobę
dorosłą i jedno dziecko4.
Celem polityki rodzinnej, zgodnie z definicją, jest wspieranie rozwoju rodziny oraz pomoc w wypełnianiu przez nią funkcji ekonomicznej, opiekuńczej i
wychowawczej. W zależności od przyjętych celów, polityka rodzinna może być
adresowana do wybranych kategorii rodzin z dziećmi – ma wówczas charakter
selektywny, lub do wszystkich rodzin z dziećmi i wówczas ma charakter uniwersalny5. Poszczególne instrumenty polityki rodzinnej pełnią różne funkcje: dochodową -uzupełnienie dochodów rodziny, kompensacyjną- rekompensacja wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, redystrybucyjną- korygowanie podziału
1

Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika Społeczna, pod red. T. Pilch, I. Leparczyk, wyd. Żak, Warszawa 1995, s. 137.
2
S. B. Kamerman, Rodzina: problemy teorii i polityki, [w:] O polityce rodzinnej: definicje, zasady, praktyka, Materiały z Zagranicy z. 2, IPiSS, Warszawa 1994.
3
B. Kłos, J. Szymańczak, Polityka państwa wobec rodziny, w: Informacja BSiE nr
1251 (IP-111S)
4
ibidem
5
ibidem
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PKB na rzecz najuboższych rodzin, egalitaryzującą- zmniejszenie dysproporcji w
poziomie życia różnych grup rodzin, stymulacyjna- oddziaływanie na decyzje
prokreacyjne rodzin6.
Jeżeli polityka rodzinna nie jest odpowiednio planowana i wdrażana w życie oraz nie odpowiada na bieżące zapotrzebowania rodzin negatywnie odbija się
na przyroście naturalnym, który w obecnych czasach jest podstawowym elementem wpływającym krajową na gospodarkę. Aktualną politykę rodzinną, po mimo
dokonania pewnych zmian w ostatnim czasie, należy negatywnie oceniać. Cechuje ją niestabilności, brak spójnego i konsekwentnego realizowania programu,
co jest konsekwencją szukania oszczędności w budżecie państwa i ograniczenie
się do zaspokajania podstawowych potrzeb najuboższych rodzin. Problemem jest
również wyznaczanie kierunków nie na podstawie realnej diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin, a na podstawie populistycznych propozycji składanych najczęściej w okresie przedwyborczym.
Niestety nie wyciągnięto wniosków z nieskutecznej polityki rodzinnej
prowadzonej w latach 1989-2005. Charakteryzowało ją podejście selektywnedostęp do świadczeń warunkowały niskie dochody, a podstawowym instrumentem państwa były świadczenia pieniężne. Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego od 1995 roku stało się spełnienie określonego kryterium dochodowego,
które wielokrotnie było obniżane przez co stale spadała liczba rodzin uprawnionych do zasiłku. Kolejnym mankamentem był brak waloryzacji tego świadczenia, przez co stale spadała jego rzeczywista wartość wraz z rosnącą inflacją.
Bardzo negatywnie należy również ocenić regres w rozwoju placówek i instytucji wspierających rodziny w sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczej. Po 1989 roku przestały istnieć zakłady pracy, które przestały
udzielać wsparcia socjalno-bytowego swoim pracownikom. Zakładowe żłobki i
przedszkola, ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjno-sportowe zostały zamknięte
lub skomercjalizowane. Sporą część przejęły również samorządy, które często
nie miały wystarczających możliwości organizacyjnych i finansowych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. Skutkiem było zwiększenie udziału
rodziców w finansowaniu placówek, przez co te usługi społeczne stały się drogie
i nie każdą rodzinę było na nie stać.7
2. Sytuacja demograficzna Polski w 2013 roku.
Na skutki źle prowadzonej polityki rodzinnej w Polsce nie trzeba było długo czekać. W dniu 31.12.2013 roku według Głównego Urzędu Statystycznego w
Polsce żyło 38 495 6598 osób. Liczba urodzeń żywych niemowląt wyniosła 369
6

B. Paradowska-Balcerzak, Świadczenia rodzinne w Polsce. Zmiany okresu transformacji, stan obecny i perspektywy, [w ]:Polityka Społeczna Nr 4/2002.
7
B. Kłos, J. Szymańczak, Polityka państwa wobec rodziny, [w:] Informacja BSiE nr
1251 (IP-111S)
8
[http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx]- 15.06.2014 r.
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5769, natomiast zamarło 387 31210 co oznacza, że przyrost naturalny wyniósł -17
73611.To bardzo alarmujące dane, które mogą świadczyć o początku kryzysu
demograficznego w Polsce. Jak prognozuje Główny Urząd Statystyczny w Prognozie ludności faktycznej na lata 2008-2035 liczba osób żyjących w Polsce
może się zmniejszyć o ponad 2,5 mln ludzi, co doprowadzi do tego ,że w 2035
roku będzie nas 35 993 06912. Jeżeli prognozy się sprawdzą, będzie to oznaczało,
że do 2060 r. ubędzie nas 7 milionów. W ten sposób wrócimy do liczebności
Polski z 1960 r. To oznaczałoby, że w perspektywie stu lat nie dość, że ludność
się nie zwiększy, to jeszcze dramatycznie zmieni się struktura społeczna. W 1960
r. było 7 mln dzieci w wieku do 10 lat i 200 tys. osób powyżej 80. roku życia. W
2060 r. dzieci będzie zaledwie 2 mln, a osób powyżej 80. roku życia – 4 mln13.
Przyczyną ujemnego przyrostu naturalnego jest niski współczynnik dzietności w Polsce, czyli współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat)14. Według ostatnich
badań Eurostat z 2011 roku współczynnik ten dla Polski wynosi 1,3015. Należy
podkreślić, że współczynnik dzietności między 2,10 ÷ 2,15 jest poziomem zapewniającym zastępowalność pokoleń.
Co bardzo ważne, dokładnie taki współczynnik osiągają Polki mieszkające
i rodzące dzieci w Wielkiej Brytanii. Państwo to realizuje bardzo skuteczną politykę prorodzinną, co skutkuje współczynnikiem dzietności na poziomie 1,9616,
czyli bliskim osiągnięcia tzw. zastępowalności pokoleń. Jak podał w publikacji
„Childbearing Among UK Born and Non-UK Born Women Living in the UK”
brytyjski Office for National Statistics17, statystyczna Polka urodziła w 2011 roku
w Anglii i Walii 2,13 dziecka. Urodziło się 21,2 tys. polskich dzieci, a to średnio
aż 57 noworodków dziennie. Z tych danych wynika więc, że odpowiednio prowadzona polityka rodzinna skutkuje wysokim przyrostem naturalnym i pozytywnie wpływa na decyzje prokreacyjne rodziców.
3. Wybrane instrumenty polityki rodzinnej.
3.1 Program „Mieszkanie dla młodych’’
Przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi stanowią podstawę nowego progra9

Ibidem
ibidem
11
ibidem
12
[http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza.aspx]- 15.06.2014 r.
13
[http://wpolityce.pl/polityka/173544-nik-bierze-pod-lupe-koszmarnie-nieudolnapolityke-rodzinna-kosztuje-nas-ona-az-50-mld-zl-rocznie]- 15.06.2014 r.
14
Miquel Porta: A Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press, 2008.
15
[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-013/EN/KS-SF13-013-EN.PDF]- dostęp online z dnia 15.06.2014 r.
16
Ibidem
17
[http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_283876.pdf] - 15.06.2014 r.
10
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mu udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z
nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem. Warunkami uczestnictwa w programie jest 18:
• nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)
• wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
• zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu
jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci
• zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
• cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej
lokalizacji
Po spełnieniu powyższych kryteriów można liczyć na dofinansowanie:
2
• dopłata do 50 m (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
• 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
• 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących
co najmniej jedno dziecko
• dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału
kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub
zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
• dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji.
Zaprezentowaną ustawę należy ocenić pozytywnie, chociaż należy zwrócić
uwagę na to, że osoby młode rzadko mają kapitał potrzeby do pokrycia od 85 do
80% wkładu własnego. Spora część osób młodych nie chce zaciągać kredytu na
co najmniej 15 lat.
3.2 Świadczenia i ulgi.
3.2.1 Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to pomoc materialna udzielana
przez państwo dzieciom, których rodzic nie płaci zasądzonych alimentów. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w
swej preambule stanowi: „Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie
są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom,
jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i
opiekuńczym członków ich rodziny.”
Zgodnie z ustawą wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z wysokością bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do nich jest uzależnione od
spełnienia kryterium dochodowego. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
może przekroczyć kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
• gdy osoba uprawniona do świadczeń nie ukończyła 18 lat,

18
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[https://rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych] -15.06.2014 r.

• gdy osoba uprawniona do świadczeń uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia,
• bezterminowo, jeśli osoba, której przysługują świadczenia ma znaczny
stopień niepełnosprawności.
Do świadczeń ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, to znaczy, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie
wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczna egzekucja to również niemożność ściągnięcia alimentów od
dłużnika przebywającego poza granicami RP19.
3.2.2 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko popularnie zwana „becikowym”. Jego przyznawanie
określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie
wypłacane jest od 9 lutego 2006. Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, jest uzależnione od kryterium dochodowego,
które wynosi 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Warunkiem jego otrzymania jest pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Takie zaświadczenie może wystawić lekarz lub położna. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w
terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka20.
3.2.3 Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie
dziecka. Kryteria jego przyznawania określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione
jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym albo
znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 623 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
• 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
• 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
• 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku
życia. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi
faktycznemu dziecka; osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do
alimentów od rodziców). Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom,
19
20

[https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/fundusz-alimentacyjny] - 15.06.2014 r.
[https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/becikowe] -15.06.2014 r.
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do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole - jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia - jeżeli kontynuuje naukę
w szkole i jest niepełnosprawny (umiarkowanie albo znacznie). Osobie uczącej
się zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w
szkole wyższej - jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się otrzymuje zasiłek rodzinny na
własne dziecko;
• osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą21.
Do zasiłku rodzinnego (po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego.
3.2.4 Ulgi dla rodziny.
Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze, którzy składają roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 i rozliczają
się według skali podatkowej. Ulga przysługuje na dzieci małoletnie, oraz na pełnoletnie otrzymujące zasiłek albo rentę socjalną.22 Z ulgi mogą korzystać także
osoby wychowujące pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te:
• uczą się lub studiują (także za granicą),
• w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego kwotę
3.089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna).
Ulga na dzieci wynosi:
• na pierwsze i drugie dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie)
• na trzecie dziecko 139,01 zł miesięcznie (1668,12 zł rocznie)
• na czwarte i każde kolejne dziecko po 185,34 zł miesięcznie (2224,08 zł rocznie).
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[https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/zasilek-rodzinny] - 15.06.2014 r.
[https://rodzina.gov.pl/swiadczenia/ulgi-dla-rodziny]- 15.06.2014 r.

Jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci, wysokość uzyskanego przez
nas dochodu w roku podatkowym nie ma znaczenia. Natomiast osoby wychowujące jedno dziecko obowiązuje limit dochodu. W tym przypadku odliczenie przysługuje pod warunkiem, że roczne dochody rodzica nie będącego w związku
małżeńskim nie przekroczyły 56 tys. zł.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim limit dotyczy łącznych dochodów małżonków i wynosi 112 tys. Taki sam limit dotyczy osób samotnie
wychowujących dzieci. Zwolnienie z podatku niektórych dochodów powoduje, iż dane
świadczenie jest traktowane w sposób szczególny i wypłacane jest w całości, bez potrącenia podatku dochodowego. Do zwolnionych od podatku świadczeń otrzymywanych na dzieci, lub innych członków rodziny należą m.in.:
• świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe;
• zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków
zawodowych;
• pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych;
• zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, pomoc
materialna dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób
uczestniczących w innych formach kształcenia;
• stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł;
• dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.
3.2.5 Dodatki do zasiłku rodzinnego
Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (spełniają kryterium dochodowe), mogą być również – w szczególnych sytuacjach – uprawnione do
specjalnych dodatków.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
a) Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Dodatek przyznawany jest w okresie korzystania z urlopu wychowawczego i
przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Dodatku nie można pobierać dłużej
niż przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych; 36 miesięcy kalendarzowych,
jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas
jednego porodu; 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
b) Samotnego wychowywania dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości
170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka niepełnosprawnego (w stopniu znacznym) kwotę dodatku
zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie
dzieci. Dodatek przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie
zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z
rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka
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jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego
z rodziców zostało oddalone.
c) Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wysokość dodatku
wynosi 80 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci
uprawnione do zasiłku rodzinnego.
d) Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Wysokość dodatku wynosi miesięcznie: 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 80
zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
e) Rozpoczęcia roku szkolnego. Przysługuje on raz w roku szkolnym w
wysokości 100 zł na dziecko.
f) Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
3.2.6 Karta dużej rodziny
Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem w życie i rozpoczęciem wydawania Karty Dużej Rodziny. Będzie ona przysługiwać rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci
- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta ma oferować system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej
posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie
tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Kartę przyznawać będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny
wielodzietnej23.
3.2.7 Urlop rodzicielski
Z dniem 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
675) wprowadzająca nowy urlop rodzicielski. Urlop rodzicielski przysługuje
rodzicom w wymiarze 26 tygodni. Łącznie z urlopem macierzyńskim (20 tygodni) oraz z wydłużonym od 17 czerwca dodatkowym urlopem macierzyńskim (6
tygodni), pozwala rodzicom na sprawowanie opieki nad nowonarodzonym
dzieckiem aż przez 52 tygodnie.
Rodzice mają obecnie do dyspozycji:
• 20-tygodniowy urlop macierzyński (w tym 14 tygodni po porodzie zarezerwowanych jest tylko dla matki);
• 2-tygodniowy urlop ojcowski;
• 6-tygodniowy urlop macierzyński dodatkowy;
• 26-tygodniowy urlop rodzicielski;
Z tych dwóch ostatnich (urlop macierzyński dodatkowy i urlop rodzicielski) na równych prawach mogą korzystać matka i ojciec dziecka. Do nowych
23
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[https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny] -15.06.2014 r.

urlopów uprawnione są nie tylko osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę,
ale także zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, samozatrudnione oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Rodzice nie muszą całkowicie rezygnować z
pracy w czasie urlopów. Mogą łączyć urlop rodzicielski z pracą na pół etatu u
pracodawcy, który udziela urlopu, albo w trakcie urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego) oraz urlopu rodzicielskiego mogą pracować na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Po wykorzystaniu ww. urlopów rodzice mają prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego.

Źródło: www. rodzicielski.gov.pl

3.3 Ocena polityki rodzinnej.
W powyższym zestawieniu przedstawiłem jedynie wybrane instrumenty
polityki rodzinnej, ponieważ część jesto dopiero w fazie planów, a pozostała część
dopiero będzie wdrażana w życie. Widząc jednak przestawione instrumenty może się
wydawać, że polityka rodzinna zmierza w dobrym kierunku i powinna być
pozytywnie oceniana. Jak wynika z badań Centrum Badań Opini Społecznej Badanie
przeprowadzonych w dniach 4-11 lipca 2013 roku na 1005-osobowej grupie
dorosłych Polaków i przedstawionych w dokumencie „POLITYKA
PRORODZINNA – OCENY I POSTULATY.”24 zaledwie co ósmy badany (13%)
jest zadowolony z polityki państwa wobec rodziny, co drugi (51%) ocenia ją
dostatecznie, a co trzeci (32%) – niedostatecznie. Zdaniem aż 71 proc. Polaków
państwo poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki powinno zachęcać ludzi do
posiadania większej liczby dzieci, zaś prawie jedna czwarta respondentów (23 proc.)
nie widzi takiej potrzeby.
Należy zwrócić uwagę, że badania zostały przeprowadzone rok temu, a w
tym czasie wprowadzono kilka zmian w polityce rodzinnej Polski. Oczywiście
nawet dobrze oceniane zmiany nie muszą przekładać się na zwiększenie
24

[http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_110_13.PDF] - 15.06.2014 r.
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przyrostu naturalnego. Widać to po przeanalizowaniu budżetu z 2012 roku. Na
szeroko rozumianą politykę rodzinną państwo przeznaczyło 50 miliardów złoty
co stanowi 3 % PKB25. Można doliczyć się 50 różnych strumieni, którymi środki
z budżetu płyną do ośmiu różnych instytucji. W 2012 r. w Polsce urodziło się ok.
390 tys. dzieci. Na jedno z nich przypadło więc niemal 130 tys. zł wydanych
przez państwo na wsparcie rodzin we wszystkich programach 26. Liczby te
pokazują, że prawdopodobnie gdzieś popełniany jest poważny bład. Wyjaśnić
mają to kontrolerzy z Najwyższej Izby Kontroli, bowiem w tym roku ma zostać
przeprowadzona całościowa kontrola polityki demograficznej państwa.
4. Nieskuteczna polityka rodzinna jako zagrożenie.
Celem niniejszej pracy nie jest kolmpleksowa analiza aktualnej polityki
rodzinnej Polski, a zwrócenie uwagi na fakt, że nieudolnie prowadzona może w
przyszłości stanowić poważne zagrożenie dla rodziny. W sytuacji kiedy coraz
mniej korzyści oferować będzie państwo rodzicom, w zamian za trud
wychowania i utrzymania rodziny, coraz mniej par będzie podejmować decyzje o
założeniu rodziny. Kiedy mężczyny i kobiety nie będzie już jednoczył wspólny
cel, jakim będzie posiadanie dzieci, zaczną sobie zadawać pytanie po co
małżeństwo. Jeżeli małżeństwo zawarli- rozwiodą się, jeśli jeszcze go nie zawarli
postanowią żyć na „kocią łapę”. Taka sytuacja oznaczać to będzie zwiększenie
ilości związków kohabitacyjnych, tak niebezpiecznych dla rodziny, bo
próbujących nieudolnie ją naśladować. Związek kohabitacyjny jest tylko umową
na wspólne mieszkanie i życie. Cięzko aby z takiej relacji, którą można w każdej
chwili zakończyć, dzieci mogły czerpać prawidłowe wzorce.
Wraz z wzrostem ilości związków kohabitacyjnych znacząco może się
zmiejszyć liczba zawieranych małżeństw, a także opóźnić wiek, w którym osoby
będą podejmowały decyzję o ślubie. A przecież integralną częścią rodziny jest
małżeństwo kobiety i mężczyzny, zawierane przed kapłanem na całe życie. Jest
więc to fundament rodziny, na którym należy opierać wychowanie potmstwa i
przekazywanie właściwych wartości.
W sytuacji kiedy rodzina nie zostanie otoczona szczególną opieką ze
strony państwa, rozpocznie się proces umniejszania jej znaczenia, co doprowadzi
do spadku trwałości rodziny. Rozwody, kłótnie o majątek i przedmitowe
traktowanie dzieci, o które walczą małżonkowie na sali sądowej, mają
kolosnalny wpływ na życie psychiczne dzieci. Często cieżko takim dzieciom
wytłumaczyć, że od dziś tatuś i mamusia „nie są już razem”. Spotykanie jednego
rodzica raz w tygodniu, albo miesiącu buduje barierę nie do pokonania, bo
dziecko nie rozumie co się w rzeczywistości wydarzyło.
Kolejnym, bardzo negatywnym skutkiem nieudolnie prowadzonej polityki
rodzinnej może być wzrost średniego wieku matki w momencie urodzenia
25
26
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pierwszego dziecka, co zwiększa prawdopodobieństwo niskiej dzietności oraz
wystąpienia chorób. Kobiety najpierw chcą się ustatkować- ukończyć studia,
znaleść dobrze płatną pracę, wyjść za mąż, kupić własne mieszkanie i na samym
końcu urodzić pierwsze dziecko. Często okazuję się, że kobieta ma wtedy 35-40
lat i jej płodność znacząco spadła. W tej sytuacji rozpoczyna się walka o to
jedno, ukochane dziecko. Zdesperowani rodzice niejednokrotnie uciekają się do
metody ostatecznej i sprzeczecznej z etyką oraz nauką Kościoła Katolickiego,
jaką jest in-vitro.
Zakończenie
Mam nadzieję, że teza postawiona w tytule mojej pracy , czyli „polityka
rodzinna jako największe zagrożenie rodziny” została wyczerpująco zasygnalizowana
w niniejszej pracy. Temat powinien być wyjątkowo ważny dla każdego z nas. Chęć
degradacji znaczenia instytucji rodziny w XXI wieku jest wszechobecna. Nie można
na to pozwolić. W mojej ocenie kluczem do tego jest stworzenie „dobrego klimatu dla
rodziny” i utrwalanie w najmłodszym pokoleniu odpowiednich wartości i wzorców.
Stabilna, uniwersalna i długofalowa polityka rodzinna państwa jest gwarancją
osiągniecia sukcesu, zaś nieudolnie prowadzona może doprowadzić do zmniejszenia
znaczenia rodziny oraz katastrofy demograficznej.
Streszczenie
W niniejszym artykule autor przedstawia zagrożenie, jakim jest dla współczesnej rodziny nieskuteczna polityka rodzinna państwa. W pracy zaprezentowano czym jest polityka rodzinna, kto jest jej beneficjentem, jaki jest jej cel i w jaki
sposób powinna oddziaływać. Przedstawiono najnowsze dane Głównego Urzędu
Statystycznego z 2013 roku dotyczące sytuacji demograficznej Polski oraz wybrane instrumenty aktualnej polityki rodzinnej. Zamieszczone w pracy wyniki
sondażu CBOS, prezentują nastroje społeczne w odniesieniu do polityki rodzinnej, na którą w 2012 roku z budżetu Polski wydano 50 mld złoty. W zakończeniu
autor wymienia długofalowe skutki źle prowadzonej polityki rodzinnej.
Summary
In this article, the author presents a threat, which is ineffective family policy of the state for the modern family. Author presents what is family policy, who
is the beneficiary, what is its purpose and how it should interact. In this essay I
will analyze the latest data from the Central Statistical Office about Polish demographic and selected instruments of the current family policy. The ineffectiveness
of family policy is very common problem nowadays. In 2012 for family policy
Poland government spent 50 billion Polish zlotys. The foregoing essay will attempt to present how important a pre-planned and long-term the modern family
policies are. In the summary, the author mentions the long-term effects of
botched family policy.
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Stanisław Żukowski (UMCS)
Niepełnosprawność w rodzinie - wybrane aspekty życia codziennego
1. Pojawienie się niepełnosprawnego w rodzinie
Pojecie niepełnosprawności wciąż nie jest jednolicie definiowane przez
badaczy, chociaż stanowi ważny obszar badawczy w naukach medycznych,
socjologicznych, psychologicznych, teologicznych i pedagogicznych. Z
terminem „niepełnosprawność” wiąże się szereg pojęć bliskoznacznych, takich
jak: inwalidztwo, uszkodzenie, upośledzenie, defekt, niezdolność do pracy,
ułomność, kalectwo. W literaturze przedmiotu najczęściej stosuje się terminy:
niepełnosprawność, inwalidztwo, uszkodzenie oraz upośledzenie.
Rodzina odgrywa bardzo ważną i wyjątkową rolę w życiu każdego
człowieka. To w rodzina jest pierwszą grupą społeczną, w której jednostka
funkcjonuje, poznając i ucząc się zachowań i ważnych wartości społecznych. Bez
większego znaczenia, jest fakt czy to mamy na myśli rodzinę, w której każdy z
jej członków jest w pełni sprawny czy też rodzinę w której występuje osoba z
zaburzoną sprawnością. Szczęście oraz funkcjonowanie danej rodzinne nie wiąże
się tyle ze sprawnością jej poszczególnych członków ile z dojrzałością i
odpowiedzialnością osób składających się na daną rodzinę.
W momencie pojawienia się w rodzinie osoby niepełnosprawnej
wymagającej większego wsparcia, troski oraz pomocy, niewątpliwie znacznie
zmieniają się zadania rodziny. Niepełnosprawność może dotknąć każdego z
członków rodziny na różnych etapach życia. Zarówno niepełnosprawność może
dotknąć rodziców jaki i dzieci, na skutek nieprzewidzianych wypadków losu.
Można mówić o pełno- i niepełnosprawnym rodzeństwie, rodzicach, dziadkach,
bliższych lub dalszych krewnych.
Zgodnie z ujęciem systemowym rodziny niepełnosprawność nie jest
wyłącznie problemem jednostki, ale poprzez siec powiązań stanowi sytuacje, w
której uczestniczy w niej najbliższe otoczenie. Jak zaznacza Z. KawczyńskaButrym, „cala rodzina jest uwikłana w problem niepełnej sprawności i dotknięta
jest nią we wszystkich swych funkcjach, we wszystkich wymiarach swej
egzystencji i w codziennym życiu”. W sposób jeszcze bardziej sugestywny
można ująć, iż „fakt "uszkodzenia" dziecka "uszkadza" także rodziców, dotyka
ich boleśnie, zaburza równowagę psychiczna, powoduje szereg dolegliwości
psychosomatycznych”1.

1

Z. Kawczyńska-Butrym, Rodziny osób niepełnosprawnych. Problemy wspierania
rodzin z osobami niepełnosprawnymi, [w:] A. Ostrowska red., Badania nad niepełnosprawnością w Polsce 1993, Warszawa 1994, s. 34,
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Niekorzystna diagnoza zawsze wyzwala w rodzicach przykre emocje.
Pojawiają się reakcje rozpaczy, złości, zaprzeczenia i szukania winnych.
Rodziców często nurtuje pytanie, co było przyczyna i gdzie leży wina? Brak
rzetelnej wiedzy o przyczynach powoduje, ze rodzice nie są w stanie uwolnić się
od poczucia osobistego sprawstwa za stan dziecka2. Przeżycia rodziców, maja
niewątpliwie wpływ na dostępność i gotowość do interakcji z dzieckiem – mniej
dotykają dziecko, mniej się do niego uśmiechają i to może mieć kluczowe
znaczenie z punktu widzenia rozwoju więzi emocjonalnej.
Rodzice nierzadko przechodzą bardzo ostry kryzys, na początku
zaprzeczają, nie dopuszczają do siebie wiadomości o niepełnosprawności,
zamykają się w sobie, potem buntują się przeciwko zaistniałej sytuacji, dopóki w
końcu nie zaakceptują odmienności dziecka lub nie uciekną przed nią. Czas
trwania takiego kryzysu jest zróżnicowany, może on trwać od kilku tygodni,
nawet do kilku lat. Kryzys ostry jaki przechodzą czasami rodzice trwa około 6
tygodni. Do najpowszechniejszych objawów kryzysu zauważalnych u rodzin
dzieci niepełnosprawnych należą: frustracja, napięcie, poczucie wytracenia z
równowagi wyrażające się niepokojem, strachem, niepewnością, poczucie
zagrożenia oraz poczucie winy i wstydu a także beznadzieją i bezradność wobec
nierozwiązywalnego problemu3.
Kryzys zakłóca równowagę panującą w systemie rodzinnym i niejako
zmusza członków rodziny do poszukiwania nowych rozwiązań. Jeśli w rodzinie
wcześniej występowały nierozwiązane nieporozumienia i konflikty, pod
wpływem kryzysu mogą się one powtórzyć, co przyczyni się do pogorszenia
zaistniałej sytuacji. Przejawami kryzysu są: uczucia i reakcje emocjonalne,
procesy poznawcze związane z brakiem możliwości zrozumienia sytuacji oraz
skupienia na jej rozwiązaniu, objawy fizjologiczne (zaburzenia snu,
nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych układów) oraz zachowania,
które wynikają z przeżywanego stresu, zmęczenia, poddenerwowania i poczucia
bezradności.
Mianem stresu określa się reakcję osoby na występujące w jej otoczeniu
wydarzenia (stresory), które ocenia ona jako sytuacje zagrażające poczuciu
bezpieczeństwa i stabilizacji. Rodzice wychowujący dzieci z zaburzeniami
rozwoju mogą doświadczać tego typu odczuć, ponieważ w ich życiu zaistniała
nowa sytuacja, pod wpływem której w organizacji i funkcjonowaniu rodziny
nastąpiły zmiany. Jan Terelak wymienia cztery źródła stresu: zakłócenia,
zagrożenia, przeciążenia i deprywację. Zakłóceniami nazywa „sytuacje, w
których działają jakieś okoliczności szczegółowe, zmuszające człowieka do
2

M. Karwowska, Rodzice w trudnej sytuacji wychowania dziecka
niepełnosprawnego intelektualnie, [w:] red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Sfery życia osób
z niepełnosprawnością intelektualna, Kraków 2005, s. 51.
3
M. Skórczyńska, Podejście zorientowane na rodzinie we współczesnej teorii i praktyce wczesnej interwencji, [w:] red. B. Cytowska i B. Winczura. Dziecko z zaburzeniami
w rozwoju. Kraków 2006, s. 281.
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zwiększonego wysiłku”4. Są to wydarzenia, na które nie jest się przygotowanym.
Autor wymienia następujące rodzaje zakłóceń: sytuację konfliktową
(nieporozumienia wynikające z konieczności podejmowania wspólnych,
ważnych decyzji), nieoczekiwany rezultat działania (sytuacje nieprzewidywalne,
zaskakujące, dotyczące na przykład rozwoju dziecka i jego przyszłości), sytuację
braku czasu i informacji (odczuwanie presji w podejmowaniu decyzji,
wykonywaniu obowiązków) oraz sytuację nieokreśloności (otrzymywanie
sprzecznych, niejednoznacznych sygnałów). Kolejnym źródłem stresu są
zagrożenia, czyli wydarzenia, „w których następuje naruszenie określonej
wartości cenionej przez człowieka”5. Największym pragnieniem rodziców jest
zaznanie szczęścia przez ich dziecko. W obliczu niepełnosprawności obawiają
się tego, że nie będzie to możliwe. Przeciążenia to te chwile, w których człowiek
działa na granicy swoich możliwości. Ich wynikiem jest obniżenie sprawności i
efektywności podejmowanych działań, a nawet wypalanie sił. Ostatnim źródłem
stresu są deprywacje, czyli sytuacje, w których rodzina może doświadczać
stygmatyzacji, nie akceptacji i izolacji ze strony społeczeństwa.
2. Sytuacja materialno-bytowa rodzin osoby niepełnosprawnej
Pojawienie się niepełnosprawnego członka w rodzinie wiąże się z wieloma
zmianami w dotychczasowym życiu jej członków, oddziałuje na interakcje między
rodzicami, rodzeństwem i innymi krewnymi. Rodziny dzieci niepełnosprawnych
mają szczególną sytuację psychiczną i społeczną. Oprócz zwykłych, wspólnych dla
wielu ludzi problemów związanych z życiem codziennym, radzeniem sobie z
wyzwaniami stawianymi przez świat współczesny, ich życie jest w pewien sposób
szczególne. Szczególne po przez wychowywanie dziecka niepełnosprawnego i
narażone na szereg problemów natury emocjonalnej, materialnej czy społecznej6.
Bardzo odczuwalna staje się zmiana w sferze finansowej rodziny. Konsekwencje w
sferze egzystencjalnej rodzin z niepełnosprawnością wiążą się w szczególności z
dużymi nakładami finansowymi na leczenie, rehabilitacje, wizyty prywatne u
specjalistów, dostosowanie mieszkania, zakup sprzętu ortopedycznego i inne.
Prowadzone przez Kawczyńska-Butrym badania wskazują na konsekwencje, jakie
niesie dla rodziny fakt niepełnosprawności dziecka. do pozytywnych następstw –
gdyż także i takie występują – należy zaliczyć wiek sza troskę o osobę
niepełnosprawna, częste okazywanie miłości, unikanie konfliktów, integracje
rodziny i sąsiadów niosących pomoc osobie niepełnosprawnej. Są to nieliczne
pozytywne reakcje w rodzinie i w najbliższym środowisku. Prowadzone badania

4

J. F. Terelak, Stres psychologiczny, Bydgoszcz 1995, s. 119.
Ibidem s. 122.
6
A. Żyta, Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności, Toruń 2010, s. 7-8.
5
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wskazują jednak na przewagę negatywnych następstw, w których najdotkliwsza
wydaje się być sfera materialna, ekonomiczna, zwana dalej egzystencjalna7.
Wychowywanie dziecka niepełnosprawnego wiąże się z dużymi
wydatkami związanymi z leczeniem, pobyty w szpitalach, turnusy
rehabilitacyjne, specjalna dieta, potrzebne leki, sprzęt rehabilitacyjny, pampersy,
opłacenie opieki, opłacenie transportu, lista wydatków jest zwykle bardzo długa8.
Rodzice dziecka niepełnosprawnego staja niejednokrotnie przed dylematem:
pozostawić dziecko w domu pod niepewna opieka innych, czy tez zawiesić
działalność zawodowa i poświęcić się opiece nad nim, dla wielu z nich
rozwiązanie jest oczywiste, dobro najbliższych jest najważniejsze. W rezultacie
jedno z rodziców chcąc zapewnić jak najlepszą opiekę dziecku rezygnuje z pracy
zarobkowej9, decyzja taka ma wiele negatywnych konsekwencji, do których
należą przede wszystkim zmniejszenie i tak juz nadwyrężonych na leczenie i
rehabilitację dochodów finansowych rodziny. Rodzina w takim przypadku
utrzymuje się z zarobków pracującego jednego z rodziców zazwyczaj ojca oraz
zasiłków. Dodatek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny czy w późniejszym okresie
życia dziecka renta socjalna, często nie zaspokajają nawet części wydatków.
Warto zaznaczyć, że przeświadczenie o całkowitej refundacji kosztów
utrzymania dziecka niepełnosprawnego przez państwo jest złudne10.
Także niewątpliwie jednym z następstw zawieszenia działalności zawodowej
przez matkę jest rezygnacja z jej własnego rozwoju, możliwości awansu czy realizacji
siebie. Z tym zagadnieniem ściśle wiąże się zmęczenie psychiczne matki, tak zwany
zespól „wypalania się sil”. Objawia się wyczerpaniem emocjonalnym, osłabieniem
miłości do dziecka, zmiennością nastroju, utrata energii i sil oraz poczuciem zmęczenia
psychicznego i fizycznego. Wypalenie jest procesem obejmującym kilka etapów.
Pierwsze stadium – ostrzegawcze. Tutaj ciało odmawia posłuszeństwa, pojawiają się
chroniczne przeziębienia, bezsenność, bóle głowy, uczucie irytacji i nieokreślonego
niepokoju. Drugie stadium jest dłuższe. Jego charakterystyczne objawy to gwałtowne
wybuchy irytacji, depersonalizacja oraz obniżony poziom wykonywanych przez matki
zadań. W kolejnym stadium stan staje się chroniczny. Pojawiają się poważne problemy
ze zdrowiem. Są to wrzody żołądka, napady leku i depresji, nadciśnienie, poczucie
alienacji, i osamotnienia11, które przychodzi z czasem. Brak kontaktu z szerszym
otoczeniem, zamkniecie w domu i ciągła koncentracja na dziecku z dysfunkcja
przyczyniają się do wypalenia, które źle wpływa także na osobę niepełnosprawna.
Matka nabiera przeświadczenia, ze tylko ona potrafi najlepiej sprostać oczekiwaniom
dziecka i nikt nie może jej w tym wyręczyć. Takie podejście do problemu powoduje,

7

Z. Kawczyńska-Butrym, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność,
starość, Lublin 2008, s. 132-143.
8
A. Żyta, Rodzina osób z... op. cit., s. 9.
9
Ibidem.
10
Ibidem, s. 17.
11
R. Kaczyńska-Maciejewska, Spaleni pracą, Charaktery nr 9. 2003, s.47-49,
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ze rodzic koncentruje się na niepełnosprawności dziecka, nie zauważając wielu
pozytywnych aspektów jego życia.
3. Rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego
Dziecko niepełnosprawne i jego choroba wywierają wpływ nie tylko na rodziców, ale także na zdrowe rodzeństwo. Funkcjonowanie zdrowego rodzeństwa
o zaburzonym rozwoju zależy od wielu czynników. Powszechnie uważa się, że
bracia i siostry dzieci niepełnosprawnych częściej miewają problemy z psychiczną adaptacją niż rodzeństwo dzieci zdrowych. Badacze zajmujący się tym
problem zgodnie wymieniają czynniki stresogenne, mające wpływ na rodzeństwo
dziecka niepełnosprawnego. Są wśród nich: zmiana podziału ról w rodzinie,
zmiany w funkcjonowaniu i działaniach rodziny, utrata lub brak uwagi ze strony
rodziców, poczucie winy, poczucie wstydu potęgowane często negatywnymi
ocenami ze strony rówieśników, zakłopotanie dziwacznymi zachowaniami brata
czy siostry.12
W większości rodzin niepełnosprawne dziecko traktowane jest na równi z
innymi dziećmi, nie ma oddzielnych reguł i standardów postępowania wobec
niego, jednakowy jest też stosowany przez rodziców system kar i nagród. Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych jest jednak często nie usatysfakcjonowane
ilością uwagi poświęcanej im przez rodziców. Wszelkie wyróżnianie przez rodziców dziecka niepełnosprawnego może spowodować u zdrowego rodzeństwa
zazdrość, gniew, poczucie zaniedbania prowadząc czasem do odrzucenia chorego
rodzeństwa lub znienawidzenia rodziców. U zdrowego dziecka w chwili pojawienia się w rodzinie dziecka o zaburzonym rozwoju występują negatywne przeżycia emocjonalne. Nasilają się one wraz z upływem czasu, gdy rodzice poświęcają choremu dziecku coraz więcej uwagi. Powoduje to, że zdrowe rodzeństwo
czuje się zazdrosne i rozżalone, skrzywdzone, odsunięte od rodziców i mniej
kochane. Uczucie to szczególnie potęguje się, gdy zdrowe dziecko porówna sytuację swoją i swoich rówieśników. Postrzega wtedy chore rodzeństwo jako źródło swoich niepowodzeń, odczuwa zazdrość, wrogość, gniew, agresję. Będąc
jednak świadomym oczekiwań rodziców nie ujawnia tych uczuć, a nawet czuje
się winne z powodu ich przeżywania. Skutkiem tego jest podwyższony poziom
napięcia emocjonalnego, niepewność uczuciowa oraz zaburzenia obrazu samego
siebie. Rodzeństwo zaniedbywane ma świadomość marginalnego usytuowania w
rodzinie, czuje się osamotnione i pozostawione samo sobie. Niektóre dzieci mają
wiele wątpliwości dotyczących niepełnosprawności brata lub siostry, cierpią z
powodu braku informacji na ten temat, ale nie zadają rodzicom żadnych pytań,
chcąc uchronić ich przed rozmową na te przykre kwestie. Stąd też niekiedy dzieci te czują się osamotnione. Inną przyczyną tego osamotnienia jest fakt, że nikt
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A. Żyta, Rodzeństwo osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2004
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nie uczy zdrowego rodzeństwa jak reagować na swego niepełnosprawnego brata
lub siostrę13.
Opieka i wychowanie niepełnosprawnego dziecka pochłania wiele czasu i
uwagi rodziców, co w konsekwencji powoduje, iż na pozostałe zdrowe dzieci
spada więcej obowiązków domowych. Rodzeństwo, przede wszystkim dzieci
autystycznych, jest obciążone dodatkowymi zajęciami wynikającymi z potrzeby
zapewnienia opieki choremu bratu lub chorej siostrze. Pod tym względem większe wymagania stawia się starszym siostrom dziecka autystycznego i młodszemu
rodzeństwu. W takiej sytuacji rodzeństwo może odczuwać gniew, urazę czy też
mieć poczucie winy. Nierzadko starsza siostra pełni rolę wyręczającej matkę
piastunki i wychowawczyni. Sytuacja taka nie zawsze sprzyja wyrabianiu u
zdrowych dzieci pozytywnych pod względem społecznym postaw, często niekorzystnie odbijając się również na ich nauce i kontaktach z rówieśnikami 14.
Pomoc i obowiązki wobec niepełnosprawnego rodzeństwa mogą zmniejszyć u dzieci poczucie winy związane z faktem, że są zdrowe. W świetle literatury rodzeństwo, głównie dzieci autystycznych, może mieć poczucie winy, odczuwać niepokój, strach czy zakłopotanie. Niektóre dzieci czują się odpowiedzialne
za stan swojego chorego brata czy siostry inne z kolei żywią obawę, że mogą się
od nich zarazić lub, że i u nich rozwinie się podobna choroba. Szczególnie małe
rodzeństwo dzieci autystycznych zaniepokojone jest możliwością zarażenia się
kalectwem, a kiedy wchodzi w okres dojrzewania zaczyna się obawiać, że w
przyszłości może mieć również dziecko niepełnosprawne15.
Wiele dzieci wstydzi się swojego chorego rodzeństwa. Dotyczy to szczególnie dzieci autystycznych, które w obecności innych ludzi mogą zachowywać
się niegrzecznie lub dziwacznie. Zdrowe rodzeństwo krępuje się pokazywać z
niepełnosprawnym bratem lub siostrą w miejscach publicznych. Z obawy przed
odrzuceniem przez kolegów unika również kontaktów koleżeńskich na terenie
domu. Często rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych może odczuwać samotność
z powodu trudności w nawiązywaniu stosunków z rówieśnikami i znalezieniem
przyjaciół. Powodem tego może być brak umiejętności informowania otoczenia o
niepełnosprawności brata lub siostry. Zdarza się, że na pytanie o nich milczy,
gdyż wstydzi się przyznać, że jest ono inne. Spora grupa rodzeństwa, przede
wszystkim dzieci z autyzmem, żali się, że brat lub siostra często im przeszkadzają i niszczą ich rzeczy16.
Zdrowe rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych często stawiane jest w sytuacji, w której rodzice przenoszą na nie swoje niespełnione nadzieje i oczekiwania
wynikające z faktu posiadania chorego dziecka. Sprawia to, iż idealizują oni pełnosprawne rodzeństwo, wierząc w jego ponadprzeciętne możliwości rozwojowe i
13

Ibidem
I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1993
15
W. Janocha, Niepełnosprawność. Wybrane aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Kielce 2006
16
I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne... op. cit.
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stawiają mu wygórowane wymagania. Często też same dzieci czują się zobligowane do wynagrodzenia rodzicom niedoborów przejawianych przez dziecko
autystyczne, niekiedy odczuwają wewnętrzną presję by spełnić wysokie wymagania swoich rodziców. Silniejsza presja rodziców może dotyczyć zwłaszcza
młodszego rodzeństwa oraz tych dzieci, które są jedynym i zdrowymi dziećmi w
rodzinie. Niektóre dzieci czerpią satysfakcję z tego, że uczą się żyć i radzić sobie
z niepełnosprawnym rodzeństwem. Wśród tych dzieci odnotowano także większy poziom tolerancji i empatii w stosunku do innych niepełnosprawnych, wykazują one też więcej altruizmu i idealizmu oraz charakteryzują się większą dojrzałością i odpowiedzialnością17.
We wszystkich wymienionych sytuacjach najważniejszą kwestią pozostaje
zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku i jego zdrowemu rodzeństwu jednakowo dobrych warunków rozwojowych, w których każde z dzieci czułoby się ważne, szanowane i kochane.
3. Rodzina niepełnosprawnego a otoczenie społeczne
Niepełnosprawność dziecka zakłóca zarówno relacje wewnątrzrodzinne,
jak i istniejące dotychczas stosunki ze środowiskiem społecznym. Adekwatne
przystosowanie się do nowych warunków życia z dzieckiem niepełnosprawnym
zależy od dwóch czynników: zdolności adaptacyjnych rodziny jak również
właściwości otoczenia społecznego, czyli postaw społecznych jakie są wobec
osób niepełnosprawnych, przynależności warstwowo-klasowej oraz usytuowania
środowiskowego rodziny18. Te czynniki z pewnością wpływają na prawidłowe
funkcjonowanie rodzin niepełnosprawnych oraz stopień integracji danej rodziny
ze środowiskiem sąsiedzkim i lokalnym. Istotną sprawą są postawy otoczenia
społecznego wobec osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, których istnienie
zostały tylko zasygnalizowane. Na przestrzeni rozwoju ludzkiej cywilizacji
możemy
wyróżnić
następujące
postawy
społeczne
wobec
osób
niepełnosprawnych: dyskryminację, wyniszczenie, izolację, segregację i
integrację19.
Na prawidłowe funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
bardzo duży wpływ ma także jej społeczna przynależność do środowiska
wiejskiego lub miejskiego, a w konsekwencji styl życia, jego materialne i
kulturowe warunki, aspiracje rodziców w odniesieniu do swojego dziecka i jego
przyszłości oraz stosowane metody oddziaływań wychowawczych i
socjalizacyjnych20.

17

W. Janocha, Niepełnosprawność. Wybrane aspekty... op. cit.
A. Twardowski, Sytuacja rodzin niepełnosprawnych, [w:] red. I. Obuchowska,
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1999, s. 30-35.
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A. Maciarz, Wybrane zagadnienia rewalidacji dzieci, Zielona Góra 1984, s. 36-38.
20
Z. Tyszka, Społeczna przynależność rodziny a sytuacja rodzinna dziecka, [w:] red.
M. Ziemska, Rodzina a dziecko, Warszawa, s. 28-44.
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Trudności ekonomiczne i problemy społeczne, z jakimi borykają się rodziny
osób niepełnosprawnych, są w dużym stopniu pochodna przyczyny najważniejszej, a
zarazem najbardziej skrytej – funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów.
Pojecie to wiąże się z poznawczym składnikiem postawy, a źródłem jego
powstawania jest brak informacji na temat danej grupy osób. „Stereotypem
posługujemy się wówczas, gdy z pewna kategoria osób nie mamy kontaktu lub
kontakt jest bardzo rzadki i nie ma możliwości wyrobienia sobie opinii na ich temat
na podstawie własnego doświadczenia”21. Niekoniecznie musza mieć one wydźwięk
pejoratywny, jednak na ogól stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych maja
zabarwienie negatywne. Upraszczając sobie drogę poznania, środowisko naznacza
osoby niepełnosprawne tymi cechami, które bezpośrednio kojarzą się z utrata
sprawności.
Skutkiem posługiwania się stereotypami jest dyskryminacja, czyli
negatywne,
krzywdzące
działanie
skierowane
przeciw
osobom
niepełnosprawnym, a jej najczęściej spotykana forma to piętnowanie. Podstawa
piętna jest cecha, która w widoczny sposób odróżnia osobę lub grupę osób od
innych i niezależnie od atrybutów danej osoby jest oceniana negatywnie.
Piętnowaniu wiec może podlegać osoba z widoczna dysfunkcja, okaleczeniem,
zachowująca się inaczej niż otoczenie. następstwem takiej postawy jest
ograniczenie kontaktów i izolacja22. Piętnowanie, które łączy się z reakcja
odrzucenia, eliminowania, wytwarzania dystansu, to bardzo silny negatywny
mechanizm, przyczyniający się do izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i
ich rodzin.
Jak zaznacza E. Goffman, piętno dotyka także osoby powiązane z
nosicielem piętna. Relacja ta powoduje, ze społeczność traktuje obie osoby pod
pewnym względem jak jedność. Lojalny małżonek pacjenta szpitala
psychiatrycznego, przyjaciel niewidomego czy innej osoby napiętnowanej,
wszyscy oni musza dzielić część dyskredytacji nosiciela piętna, z którym są
powiązani. Jedna z reakcji jest zgoda na piętno i życie w świecie piętnujących
powiązań. osoby nabywające jakiś stopień piętna mogą być związane z innymi
osobami, które również nabywają jakąś cześć napiętnowania na zasadzie
skazania pośredniego23. Tak wiec problem piętnowania rozchodzi się falowo, z
tym ze kolejne fale są coraz mniej intensywne. ogólnie rzecz biorąc,
rozpowszechnianie się piętna z nosiciela na osoby bliskie z nim związane jest
powodem, dla którego takich relacji zwykle się unika, a jeżeli juz istnieją,
doprowadza się do ich zerwania.
Potwierdzają to prowadzone badania nad relacjami społecznymi rodzin
osób niepełnosprawnych, gdzie rodzina doświadcza trudności w kontaktach z
21
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otoczeniem, ponieważ jest postrzegana przez bliskich i znajomych z perspektywy
niepełnosprawności swojego dziecka. Powstaje swoiste „brzemię rodziny”. nie
dziwi wiec fakt, ze często sama odchodzi ona w cień pod presja różnych
zachowań społecznych. Dla rodziny niepełnosprawność dziecka jest wielokrotnie
wewnętrzną tajemnica, która chce się zachować. Wyniki badan wskazują, ze
blisko 70% rodzin skarży się na izolacje, która z jednej strony jest ich wyborem,
z drugiej jednak wynika z funkcjonujących stereotypów społecznych, przed
którymi rodzina broni swojej integralności i jedności24.
Streszczenie
Decyzja o założeniu rodziny jest jedna z najdonioślejszych decyzji, jaką
każdy podejmuje w swoim życiu. Rola i znaczenie rodziny znacznie wzrasta,
jeśli w domu pojawia się dziecko niepełnosprawne. Niepełnosprawność dziecka
jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny, zaburza jej funkcjonowanie,
wymaga wielu wyrzeczeń i samozaparcia, reorganizacji rozkładu zajęć, zmiany
w wyznaczanych celach, nierzadko rezygnacji z rozwoju i kariery zawodowej.
Szczęście oraz funkcjonowanie danej rodzinne nie wiąże się tylko ze
sprawnością jej poszczególnych członków ile z dojrzałością i odpowiedzialnością
osób składających się na daną rodzinę. Doświadczenie jednak wskazuje, że z tak
wielkim problemem rodzina najczęściej nie jest w stanie poradzić sobie sama.
Pozbawiona wsparcia i niezbędnej pomocy ekonomicznej i społecznej spychana
jest na margines życia, aż do całkowitego wykluczenia. Stad problematyka
wsparcia społecznego, jego struktura i forma jest niezwykle ważna w kontekście
deprywacji, jakiej podlega wspólnota rodzinna z osoba niepełnosprawną.
Summary
Disability in a family – chosen aspects of everyday life
One of the most important decisions one has to take in their lives is to start
a family. The role and significance of a family increases substantially if a disabled child becomes a new family member. The disability of a child is a traumatic experience for the whole family; it distorts its functioning, needs much
sacrifice and perseverance, reorganizes schedules, changes in defined goals, and
frequently means resignation from professional development and carriers.
Happiness and functioning of a given family does not only concern fitness
of its certain members but is related to emotional maturity and responsibility of
people who form a given family. Nevertheless, the experience presents evidence
that a family is not able to deal with such big problem alone. Devoid of support
as well as indispensable financial and social assistance, the family is pushed on to
the sidelines which lead to a total exclusion. Henceforth, the issues of social sup-
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port, its structure and form are inevitably important in respect of deprivation
which a family as a community with a disabled person is vulnerable to.
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