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Wstęp

W dobie XXI wieku obraz małżeństwa i rodziny jest zależny
od wielu czynników. W przestrzeni kulturowej poszczególnych kon-
tynentów i państw dostrzeżemy wiele typów i modeli. W świecie
nauki najczęściej mówi się o małżeństwach patriarchalnych, gdzie
mężczyzna (mąż, ojciec) posiada najwyższy autorytet. Coraz częściej
w wielu społecznościach możemy spotkać małżeństwa matriarchalne
w których najwyższy autorytet należy do kobiety (matki, żony). Wy-
daje się, że najbardziej wskazanym jest model małżeństwa egalitar-
nego o równym podziale obowiązków i władzy.

Ze względu na zamieszkanie małżonków wyróżniamy małżeń-
stwa patrylokalne – czyli sytuacja ta występuje wówczas, gdy żona
osiedla się w domu męża. Natomiast jeśli mąż osiedla się w miejscu
zamieszkania żony mamy wówczas do czynienia z małżeństwem
matrylokalnym. W przypadku, gdzie małżeństwo nie zamieszkuje w
miejscu związanym zarówno z mężem jak i żoną wówczas mamy do
czynienia z małżeństwem neolokalnym.

Małżeństwo jest instytucją towarzyszącą człowiekowi od po-
czątku jego istnienia, jawi się jako naturalna oraz podstawowa ko-
mórka społeczeństwa, wspólnoty. Ma ona wymiar zarówno świecki,
jak i religijny. Nasza kultura osłabiła małżeństwo, zdejmując piętno
z jego rozwiązania, z rozwodu. Zbyt dobrze znamy emocjonalne i
finansowe konsekwencje nieudanego małżeństwa. Dzisiaj znacznie
trudniej rzeczywistym ludziom utrzymać udane małżeństwo. Na
świecie spotyka się różne ujęcia rozwiązań prawnych definiujących
oraz ustalających istotę małżeństwa, a także konsekwencje, przywi-
leje i obowiązki wynikające z jego trwania. Choć w cywilizacji za-
chodniej ugruntowane jest małżeństwo monogamiczne, tradycyjne
znaczenie małżeństwa w zasięgu niektórych kultur i religii obejmo-
wało lub nadal obejmuje również poligamię, a niektóre grupy etnicz-
ne uznają poliandrię. W polskim ustawodawstwie, jak i wielu innych
na świecie, małżeństwo postrzega się jako związek kobiety i męż-
czyzny, co uniemożliwia legalne zawieranie małżeństw przez pary
jednopłciowe.
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W Polsce do XVI w. ślub miał charakter świecki, mimo naka-
zów kościelnych przekazanych przez legata papieskiego Piotra z
Kapui w 1197 r. Po soborze trydenckim śluby kościelne stały się
jedyną formą zawierania małżeństw, a od 1577 r. ślub bez dopełnie-
nia wszystkich wymogów kościelnych był prawnie nieważny. W tym
okresie ograniczono też swobodę rozwodu, który wcześniej zależał
wyłącznie od obopólnej woli małżonków. Śluby cywilne wprowa-
dzono Kodeksem Napoleona w czasach Księstwa Warszawskiego,
jednak z uwagi na brak odpowiednich urzędników nadal praktyko-
wano śluby kościelne, gdyż duchowni ci odmawiali udzielania ślu-
bów cywilnych. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r.
przywrócił śluby kościelne jako wyłączną formę małżeństwa, a w
1836 r. wszystkie kwestie małżeńskie przekazano sądów kościel-
nych. W zaborze pruskim w 1874 r. wprowadzono śluby świeckie.

Od 1 stycznia 1946 r. dekretem z 25 września 1945 r. wpro-
wadzono prawo małżeńskie i o aktach stanu cywilnego, które zakła-
dało wprowadzenie w pełni świeckich ślubów cywilnych. Śluby
kościelne mogły być zawierane na życzenie małżonków, nie powo-
dowały jednak żadnych skutków prawnych, tj. państwo nie uznawało
za małżonków ludzi, którzy wzięli jedynie ślub kościelny. Liczne
przypadki, w których duchowni nie informowali biorących ślub ko-
ścielny o potrzebie zawarcia także małżeństwa cywilnego spowodo-
wał, że w 1958 r. wprowadzono wymóg zawarcia małżeństwa cywil-
nego przed ślubem kościelnym. Konkordat z 1993 r. wprowadził
możliwość zawarcia ślubu cywilnego poprzez ceremonię ślubu ko-
ścielnego.

Jeśli chodzi o rodzinę to od najdawniejszych czasów zajmo-
wała ona uwagę filozofów, a także reformatorów życia społecznego.
Już Arystoteles podejmował próby teoretycznej analizy życia rodzi-
ny oraz jej miejsca w społeczeństwie. Księgi Starego i Nowego Te-
stamentu również pełne są obrazów, porównań, przykładów i wska-
zówek moralnych dotyczących małżeństwa oraz życia rodzinnego.
Biblia zatem stanowi dotąd źródło i fundament klasycznej, podsta-
wowej wspólnoty, która jest najstarsza i najpełniej angażuje czło-
wieka. Polskimi prekursorami badań nad rodziną byli Florian Zna-
niecki oraz Bronisław Malinowski. Natomiast w latach międzywo-
jennych Ludwik Krzywicki i Józef Chałasiński podjęli próby pierw-
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szych publikacji, których wyniki badań odzwierciedlają obraz pol-
skiej rodziny chłopskiej. Nie można pominąć tutaj również Karola
Wojtyły, który rozważania na temat miłości małżeńskiej i rodziny
zawarł w swoich wykładach z etyki.

W ostatnich latach zauważyć można wzrastające zaintereso-
wanie zarówno historią tematyki rodzinnej, jak i jej współczesnym
obliczem. Badacze być może wyrażają nadzieję, że dzięki badaniom
łatwiej będzie wyciągnąć właściwe wnioski budujące związki ro-
dzinne, stanowiące fundament przyszłego społeczeństwa. Rodzina
odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka i jest uznawana za element
jej rozwoju. Powinna być źródłem wzajemnej miłości, szacunku i
solidarności. Jednak w chwili obecnej polskiej rodzinie przypadło
funkcjonować w bardzo trudnym czasie. Zachwiana została hierar-
chia wartości, tak żmudnie budowana przez stulecia, pogorszył się
poziom materialny wielu rodzin, rozluźnieniu uległy normy etyczne i
moralne, a także więzi emocjonalne między jej członkami.

Wiele polskich rodzin na skutek ich dysfunkcyjności wymaga
wsparcia z zewnątrz: wsparcia psychologicznego, pedagogicznego,
społeczno-socjalnego. Właśnie wtedy, gdy rodzina nie może zadbać
sama o siebie, potrzebna jest pomoc państwa, które oferuje profilak-
tykę i poradnictwo, podstawy stabilizacji i oparcia. W obszarze rzą-
dowych form wspomagających rodzinę znaczącą działalność w tym
zakresie podejmują przedszkola, szkoły, poradnie, instytucje kurato-
ra sądowego, domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie.

Wszyscy, którzy mają jakiś wpływ na współczesny obraz pol-
skiej rodziny: politycy, prawnicy i urzędnicy, nauczyciele i pedago-
dzy, lekarze, duchowni, filozofowie, twórcy kultury, uczeni i dzien-
nikarze, wszyscy, którym leży na sercu los i rozwój polskiego społe-
czeństwa, winni podjąć wszelkie dostępne im działania dla wprowa-
dzenia konsekwentnych działań prorodzinnych, dzięki którym pol-
skiej rodzinie będzie żyło się lepiej i godniej. Nasuwa się wniosek,
że mimo trudu, z jakim przychodzi żyć niektórym rodzinom więk-
szość jest świadoma szczęścia, którego doświadcza w życiu, szczę-
ścia, za które są wdzięczni Bogu czy losowi.

Siedemnastowieczny moralista hiszpański Baltazar Gracjan
twierdził, że „trzeba mieć zawsze coś do pragnienia, aby nie być
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nieszczęśliwym w swym szczęściu” (Izdebska, 1988). To bardzo
mądre słowa wskazujące na ciągłą potrzebę pragnienia szczęścia w
życiu człowieka. Wydawać by się mogło, że owo pragnienie już jest
szczęściem, bo kiedy osiągniemy cel, czujemy chwilową satysfakcję,
a później pustkę i próbujemy znów do czegoś dążyć. Tak również
jest w przypadku rodziny, dla której szczęście to szereg drobnych
radości każdego dnia. To zadowolenie z tego, że jesteśmy zdrowi, że
osiągamy w swoim życiu coraz to nowe cele. Szczęście rodziny zda-
niem jednego z rodziców to: „zdrowie dzieci, wzajemne zrozumie-
nie, poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozmawiania ze sobą,
własny dom, praca”.

Reakcja na podstawowe wyzwania dotyczące rodziny w war-
stwie treściowej musi wyraźne nawiązywać do tajemnic Chrystusa,
połączonych z życiem Najświętszej Rodziny, a elementy religijne,
historyczne tradycje i wychowawcze idee rodzinne powinny się dalej
zbiegać w jeden głos sławiący wyjątkowość sakramentalnego związ-
ku kobiety i mężczyzny, którzy, współpracując z Bogiem, dzielą się
nowym życiem. Potencjał tej nauki pozwoli przetrwać Polakom
trudny czas desakralizacji i laicyzacji, obecnych w nowoczesnym
wychowaniu, oraz powstrzymać niebezpieczne tendencje prawne
szkodzące wizji chrześcijańskiej rodziny.

Zanim przejdziemy do lektury tekstów, które w różny sposób i
z różnej strony podejmują refleksję na temat rodziny, warto spojrzeć
na to, co sami Polacy mówią o tym, co dla nich ważne, wartościowe
– i spojrzeć, jakie miejsce w ich sercach i umysłach zajmują: rodzi-
na, małżeństwo i dzieci. Aż 92% Polaków jest zdania, że do praw-
dziwego szczęścia człowiek potrzebuje rodziny. 95% naszych roda-
ków (w tym 66% zdecydowanie – zwłaszcza starsi, wierzący i mają-
cy doświadczenie własnego małżeństwa) widzi w sobie ludzi rodzin-
nych, dla których rodzina ma ważne miejsce w życiu. Rodzina jest
najpowszechniej wymienianą przez Polaków ważną wartością w
życiu. Zdania, że jest bardzo ważna jest aż 88% naszych rodaków.
Znacznie mniej zgodni byli w takiej ocenie pracy (58% odpowiedzi
„bardzo ważna”), przyjaciół/znajomych (47%), wykształcenia (41%),
religii (41%), czasu wolnego (37%), dostatniego życia i służby in-
nym (po 29%), sukcesu i kariery (18%), czy wreszcie polityki (7%).
Co ważne, podobne deklaracje pozostały w miarę stałe przez cały
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okres transformacji, a także rosnącego znaczenia komercji – co
wszystko dla kondycji rodziny nie było obojętne.

O wyzwaniach stojących przed współczesną rodziną decydo-
wał splot wydarzeń historycznych, społecznych i narodowych, w
których tle na przełomie wieków przez blisko trzy dekady dojrzewa-
ło nauczanie św. Jana Pawła II o rodzinie oraz rodzin-na strategia
duszpasterska Kościoła katolickiego. Ważne sprawy rodziny zawie-
rały się nie tylko w planach duszpasterskich, listach Episkopatu Pol-
ski, dokumentach dotyczących nauki religii, podręcznikach i kate-
chizmach, ale także w prowadzonej walce o kształt polskiego prawa.
Trzeba z dumą stwierdzić, że w warunkach lokalnych udało się ro-
dzinę uchować od największych niebezpieczeństw, choć nie udało
się znacząco pogłębić jej duchowej kondycji. Obecnie wyzwania
stały się globalne, nieoczekiwane, trudne do przewidzenia i wpisane
w machinę ustawodawczą zjednoczonej Europy. Nie wystarczą za-
tem tylko lokalne doświadczenia z polskiej „batalii rodzinnej”, ale
potrzebne są wspólne działania ludzi dobrej woli na całym świecie,
odpowiednio ukierunkowanych przez mądrych pasterzy.

Publikacja ma na celu pomóc lepiej zrozumieć zagnienie mał-
żeństwo i rodziny. Istnieje potrzeba permanentnego spojrzenia na te
kwestie. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim Auto-
rom zamieszczonych w niniejszej monografii tekstów za ich pozy-
tywną odpowiedź na zaproszenie w jej przygotowanie. Należy mieć
nadzieję, że zawarte w niej treści staną się osobistą refleksją a także
pomocą w przybliżeniu problematyki tak istotnej dla każdego z nas.

Ks. Jan Zimny
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Rozdział I

RODZINA
WSPÓLNOTĄ OSÓB
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Ks. Jan Zimny

Poradnictwo rodzinne w dobie współczesnych
zagrożeń rodziny

Wstęp
Od schyłku XX wieku coraz więcej mówi się o kryzysie ro-

dziny i związanym z nim kryzysie wychowania, obserwowanym w
społeczeństwach cywilizacji zachodniej. Badacze zjawisk społecz-
nych biją na alarm i ostrzegają przed groźnymi konsekwencjami tego
niepokojącego zjawiska. Ale są i tacy przedstawiciele świata nauki,
którzy uważają, że proces ten jest nie tylko nieuchronny, ale i ko-
rzystny z punktu widzenia całej ludzkości. Według nich ponowocze-
sne społeczeństwa potrzebują nowej formuły organizacji życia ro-
dzinnego, gdyż stara – oparta na uniwersalnych wartościach oraz
tradycyjnej rodzinie – bezpowrotnie straciła rację bytu.

Rodzina to komórka społeczna, która stanowi podstawę na-
szego funkcjonowania. To właśnie w niej człowiek uczy się podsta-
wowych rzeczy, zdobywa wiedzę, buduje własny system wartości,
dlatego też prawidłowe funkcjonowanie tej grupy jest tak ważne.
Zmieniający się świat, poglądy, tworzące się nowe wzorce zacho-
wań, doprowadzają do szeregu przemian we współczesnym świecie.
Zmiany również dotyczą rodziny, której struktura w wyniku licznych
przeobrażeń społeczno- ustrojowych, strukturalno- ekonomicznych,
moralno- społecznych uległa i nadal ulega zmianie. Mimo tych
wszystkich przemian, jakie następowały przez stulecia, jedna pod-
stawowa kwestia dotycząca spełniania przez członków rodziny pew-
nych funkcji nie uległa zmianie. Prawidłowe ich wypełnianie jest
podstawą dobrego funkcjonowania całej rodziny, która w następ-
stwie tego, daje swoim członkom poczucie bezpieczeństwa, stając się
zarazem miejscem, w którym jednostka otrzymuje wsparcie w każdej
sytuacji.

W związku z występowaniem w społeczeństwie coraz to no-
wych zagrożeń, również w obrębie życia rodzinnego pojawiają się
problemy, z którymi należy się zmierzyć. Nie ma bowiem rodziny,
która nie przechodziłaby przez mniejsze, lub większe kryzysy. Umie-
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jętność poradzenia sobie w sytuacji kłopotliwej, nie jest cechą którą
można przypisać każdej osobie, bądź grupie takiej jak rodzina. Po-
jawia się wówczas potrzeba udzielenia wsparcia osobom, które tego
potrzebują.

W związku z istniejącym i pogłębiającym się kryzysem małżeń-
stwa i rodziny w społeczeństwie polskim i nie tylko zauważalna staje
się potrzeba wsparcia rodzin, które znajdują się w sytuacji trudnej, bez
możliwości samodzielnego poradzenia sobie z jej rozwiązaniem. Po-
wstawanie coraz to nowych form wsparcia, umożliwia znaczną po-
prawę w funkcjonowaniu rodzin z problemami. Mimo, iż w obecnych
czasach widać znaczny wzrost zainteresowania tą kwestią, choćby
poprzez pojawienie się nowych pozycji literackich, czy też tworzących
się coraz to nowych kierunków studiów, kształcących absolwentów
mogących w przyszłości udzielać fachowej pomocy rodzinie, to ciągle
jednak widoczne jest zapotrzebowanie w tym temacie.

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w dobie XXI wieku
Rodzina to podstawowa komórka życia społecznego. To w

niej tworzy się nowe życie i to ona stanowi pierwsze i podstawowe
środowisko wychowawcze. Jak twierdził Jan Paweł II „rodzina sta-
nowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości”1. Nie można nie zgo-
dzić się z tymi słowami, albowiem dla każdego człowieka rodzina
stanowi niezwykłą i wyjątkową wartość. To właśnie w rodzinie
przebiega większa część życia człowieka i to ona obejmuje dużą
część jego zadań życiowych. W liście do rodzin Jan Paweł II podkre-
ślał, że „pośród wielu dróg jakimi idzie w swoim życiu człowiek
rodzina jest drogą pierwszą, a i z wielu względów najważniejszą. Jest
drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną,
jedyną i niepowtarzalną, jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.
Rodzina jest tą drogą, od której nie może się on odłączyć”2.

1 Jan Paweł II, Familiaris Consoritio. Adhortacja apostolska Jana Paw-
ła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym z 22XI
1981, [w:] S.Matysiak, Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, T.1, Kra-
ków 1996, s. 67.

2 Jan Paweł II, List do rodzin, Częstochowa 2005, s.1
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We współczesnym świecie, coraz częściej dochodzi do pro-
blemów związanych z prawidłowym wypełnianiem funkcji i spełnia-
niem ról w obrębie życia rodzinnego. Niewątpliwie przyczynę tego
zjawiska, można upatrywać w zagrożeniach, na jakie narażona jest
rodzina. Zjawiska patologiczne, kryzys gospodarczy, bezrobocie, to
tylko kilka z problemów z jakimi muszą poradzić sobie członkowie
rodziny. Przywracanie rodzinie prawidłowej struktury staje się pod-
stawowym wymogiem w zapobieganiu narastaniu patologiom spo-
łecznym.

Do podstawowych zadań państwa i Kościoła, należy więc
udzielanie wsparcia rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życio-
wej, lub borykającej się z jakimś ściśle określonym problemem. Od-
powiedzialność i opieka nad rodzinami tworzącymi społeczeństwo,
jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania każdego kraju. Aby
wesprzeć rodziny w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, stworzo-
nych zostało wiele instytucji tj. przedszkola, szkoły, świetlice, ośrodki
dziennej lub całodobowej opieki, które mają swymi działaniami towa-
rzyszyć, uzupełniać i wspierać każdą rodzinę. Do jednej z form pomo-
cy rodzinie, należy także poradnictwo. Występujące w różnych for-
mach tj. rodzinne, wychowawcze, zawodowe, psychologiczne. W
zależności od problemów z jakimi zgłaszają się poradobiorcy, pomoc
im świadczona przybiera różny kontekst. Charakter świadczonej po-
mocy jest ściśle związany z usuwaniem zaburzeń i trudności, profilak-
tyką problemów oraz potencjalną prognozą sytuacji.

2. Definicje poradnictwa
Powstanie i rozwój poradnictwa w Polsce ściśle wiąże się z

przemianami społecznymi, jakie miały miejsce na przełomie
XIX/XX wieku. Industrializacja, urbanizacja, jaka w tym czasie ma
miejsce doprowadza między innymi do powstania nowych proble-
mów w społeczeństwie. Przed człowiekiem zostaje postawione wiele
nowych i niezrozumiałych dla niego sytuacji. Dokonywanie wyboru,
podejmowanie decyzji, przez jednostkę w sprawach dla niego nie-
zrozumiałych, dotyczących jego lub jego bliskich staje się skompli-
kowane i bardzo kłopotliwe. Wszystko to sprawia, że pojawia się
potrzeba rozwoju nauki szczególnie w zakresie psychologicznym i
pedagogicznym. W związku z coraz większą potrzebą pomocy lu-
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dziom, borykającym się z sytuacjami trudnymi tj. nieprzystosowanie
społeczne, osłabienie funkcji rodziny, problemy wychowawcze, pa-
tologie społeczne, dostrzeżono potrzebę wyodrębnienia służb mają-
cych na celu wspieranie oraz pomaganie w ich rozwiązywaniu. W
związku z tym na gruncie wielu dziedzin zaczyna tworzyć się szero-
ko rozumiane poradnictwo m. in. zawodowe, wychowawcze, zaś w
latach dwudziestych wraz z rozwojem nauk społecznych wyodrębnia
się poradnictwo rodzinne i partnerskie3. Aby zrozumieć istotę porad-
nictwa, należy podjąć się zdefiniowania tego pojęcia. Termin ten w
literaturze używany jest w dwóch znaczeniach, a mianowicie jako
działanie praktyczne, oraz określona wiedza. Zasadniczo jednak po-
radnictwo praktyczne czerpie podstawy z poradnictwa rozumianego
jako wiedza, czyli z poradoznawstwa4. Rozpatrując kwestie porad-
nictwa w zakresie praktycznych działań, można powiedzieć, że jest
to forma niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytu-
acji życiowej, której aktualnie nie są w stanie sami rozwiązać.

Zdaniem jednej z głównych przedstawicielek pedagogiki spo-
łecznej w Polsce H. Radlińskiej całe „poradnictwo jest metodą dzia-
łania występującą we wszystkich sferach życia społecznego, stoso-
waną w kontaktach formalnych, w ramach specjalnie do tego powo-
łanej instytucji podejmującej poradnictwo jako działanie towarzyszą-
ce. Może także występować w oparciu o więź nieformalną”5.

Zdaniem A. Kargulowej „(…) poradnictwo niejednokrotnie
utożsamia się z doradztwem i traktuje, albo jako działanie społeczne
(rzadziej interakcję międzyosobową), polegające na dostarczaniu
przez doradcę rad, porad, wskazówek radzącemu się w celu rozwią-
zania jego problemów lub jako działalność instytucji – poradni”6.
Tak więc poradnictwo – można powiedzieć - to działalność zorgani-
zowana, pod względem realizacji ściśle określonych zadań.

W nieco innym ujęciu poradnictwo określa O. Czerniawska,
która twierdzi, że poradnictwo „(…) to działanie polegające na nie-

3 R. Pawłowska, Poradnictwo pedagogiczne, Warszawa 1986, s. 20.
4 A. Kargulowa, Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do

poradoznawstwa, Wrocław 1986, s. 4.
5 O. Czerniawska, Poradnictwo kulturalno – wychowawcze. Problemy i

formy działania, Warszawa 1973, s.52.
6 A. Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2004, s. 37.
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sieniu pomocy za pośrednictwem porady”7. Podstawowym, mini-
malnym elementem poradnictwa jest więc porada. Zdaniem Elżbiety
Sujak „(…) istotą porady – w jakimkolwiek zakresie - jest spotkanie
człowieka potrzebującego pomocy w jakiejś dla niego trudnej sytu-
acji”8. Treść porady stanowi natomiast przewidzenie możliwości
rozwiązania danej sytuacji w której znalazł się poradobiorca, oraz
udzielenie rady i wskazanie środków potrzebnych do rozwiązania
problemu. Rozpatrując kwestię porady, którą często nie zawęża się
do jednego tylko spotkania, a raczej do szeregu spotkań, ta sama
autorka określa poradę, jako pewien proces. Poradnictwo w takim
kontekście staje się więc metodą działania stosowaną w celu naucza-
nia, dokształcania, wspomagania, a także sposobem na pomoc w
prawidłowym wykonywaniu zadań życiowych9. Taki rodzaj pomocy
udzielany jednostce bądź grupie można, zdaniem A. Kargulowej,
zdefiniować jako „(…) działanie społeczne, interakcję międzyoso-
bową, działalność zorganizowaną, lub formę pomocy społecznej”10.

Poradnictwo rozumiane, jako działanie społeczne jest rodza-
jem pomocy udzielanej jednostce znajdującej się w sytuacji kryzy-
sowej. Głównym więc celem jest rozwiązanie problemu osoby ra-
dzącej się. Aby można było mówić o skuteczności działania poradni-
czego, należy zwrócić uwagę na czynniki tj. podmiot, przedmiot
działania oraz metody, techniki, a także środki oddziaływania.
Wszystkie te czynniki zostaną omówione w kolejnych podrozdzia-
łach tej pracy.

Poradnictwo w kontekście interakcji międzyosobowej zdaniem
A. Weissbrot-Koziarskiej „(…) realizowane jest poprzez narrację,
dialog, lub przekaz wskazówek, zaleceń, czy zadań prowadzących do
trwałych zmian w osobie radzącego się, umożliwiających refleksyjną
zmianę jego sytuacji życiowej, co ma doprowadzić do rozwiązania
problemu”11. Interakcja, która wytwarza się między jednostkami w

7 O. Czerniawska, Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wycho-
wawczego, Warszawa 1977, s. 7.

8 E. Sujak, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Katowice 1995, s. 65.
9 Czerniawska, Poradnictwo kulturalno…, s. 8 .
10 Kargulowa, O teorii…, s. 37.
11 A. Weissbrot-Koziarska, Poradnictwo socjalne dla rodzin, Opole

2012, s. 12.
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tym układzie, a mowa jest w tym przypadku o osobie radzącej się,
oraz doradcy sprawia, że rozwiązanie problemu z jakim zgłasza się
jedna ze stron staje się o wiele łatwiejsze. Dużą rolę w powodzeniu
działania poradniczego może odegrać również użycie odpowiedniej
metody pracy grupowej i masowej.

Trzecim sposobem definiowania poradnictwa przedstawianym
przez A. Kargulową jest rozpatrywanie go w kategorii działalności
zorganizowanej. Zdaniem autorki działania poradnicze realizowane
są poprzez instytucje specjalnie w tym celu powołane. Takie spoj-
rzenie na poradnictwo sprawia, że każde działania podejmowane w
poradniach można nazwać poradnictwem12.

Ostatnią definicję poradnictwa autorka upatruje w kontekście
formy pomocy społecznej. Według A. Kargulowej wydaje się jednak
niemożliwe takie ujęcie poradnictwa, gdyż zmiany jakie miły miejsce w
Polsce po roku 1989 sprawiły, że działalność poradnicza rozszerzona
została również na instytucje i stowarzyszenia niepodlegające systemo-
wi zabezpieczeń społecznych13. Wszystkie te spojrzenia na poradnictwo
wydaja się być uzasadnione, gdyż nie można zaprzeczyć, że ta forma
wsparcia jest zarówno działaniem społecznym, interakcją międzyoso-
bową, ale również jest to w pewnym sensie działalność zorganizowana
świadczona przez formy pomocy społecznej.

3. Rodzaje i typy poradnictwa
Omawiając kwestię poradnictwa zasadne jest wymienienie je-

go rodzajów. Podział ich wynika przede wszystkim z obszarów życia
w których poradobiorcy upatrują swoje problemy. Można więc za-
tem wyróżnić poradnictwo obywatelskie, wychowawcze, rodzinne,
zawodowe, psychologiczne, genetyczne. Każdy rodzaj poradnictwa
można rozpatrywać w dwóch aspektach, a mianowicie, jako instytu-
cjonalny system o ściśle określonej strukturze organizacyjnej, oraz
jako czynności, świadczone przez osoby profesjonalnie do tego

12 Kargulowa, O teorii…, s. 50.
13 Tamże, s. 55.
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przygotowane, zmierzające do pomagania jednostkom przeżywają-
cym problemy14.

Alicja Kargulowa w oparciu o koncepcję behawioralną, hu-
manistyczną, oraz poznawczo – rozwojową człowieka wyróżnia trzy
rodzaje poradnictwa:

1. Poradnictwo dyrektywne - polega na instrumentalnym ste-
rowaniu osobą zgłaszającą się o pomoc, jest to poradnictwo nie li-
czące się z indywidualnością jednostki. Oparte jest o dwie koncep-
cje: behawioralną i wczesno psychoanalityczną. Ten rodzaj poradnic-
twa podtrzymuje przekonanie, iż człowiek uczy się całe życie pod
wpływem bodźców dostarczanych przede wszystkim z sytuacji ze-
wnętrznych. Celem więc staje się wspieranie jednostki w walce o
sukces, poprzez naukę, trening w wykonywaniu określonych zadań.
Zdaniem A. Kargulowej poradnictwo dyrektywne „(…) można więc
uznać za tę formę oddziaływania społecznego, którą nazywamy ste-
rowaniem pozytywnym i która polega na pobudzaniu, utrwalaniu i
modyfikacji zachowania za pomocą wzmocnień pozytywnych”15.

2. Poradnictwo liberalne – bazuje na gruncie psychologii hu-
manistycznej. Jest to rodzaj poradnictwa polegający na zapewnieniu
przez doradcę osobie zgłaszającej się z problemem wsparcia, oraz
stworzenie poczucia bezpieczeństwa, aby jednostka mogła sama pora-
dzić sobie z rozwiązaniem swoich problemów, jedynie za pomocą
zabiegów stymulujących. Według tego typu poradnictwa zachowanie
człowieka stymulowane jest siłami zarówno wewnętrznymi jak i ze-
wnętrznymi, ale również pierwotnymi, wrodzonymi i wtórnymi, waż-
ną rolę odgrywa również oddziaływanie społeczne i kulturowe.

3. Poradnictwo dialogowe – polega na wspólnym rozwiązy-
waniu problemów w dialogu pomiędzy doradcą, a osobą radzącą się.
Jest to pewnego rodzaju współpraca oparta na analizie sytuacji pro-
blemowej, dochodzeniu do konsensusu. Odmianą takie poradnictwa
jest m. in. poradnictwo rodzinne. Poradnictwo dialogowe nie jest ani
kierującym, ani otwierającym. Jest więc pewnego rodzaju pośredni-

14 L. Albiński (red.), Profilaktyka i wspomaganie pedagogiczne rodziny,
Jelenia Góra 2001, s. 45.

15 Kargulowa, Poradnictwo jako wiedza…, s. 15 – 16.
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kiem pomiędzy człowiekiem, tym wszystkim co przeżywa, wszyst-
kimi jego sprzecznościami, a środowiskiem16.

Do wyżej wymienionych rodzajów poradnictwa można przy-
porządkować różne formy w zależności od sfery w jakiej jednostka
zgłaszająca się o pomoc odczuwa potrzebę zmiany bądź naprawy
istniejącego stanu rzeczy tj. rodzinne, psychologiczne.

W związku ze wzrostem intensywności zagrożeń, jakie doty-
kają podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina aktualne stało
się stworzenie ośrodków, organizacji itp., które zajmą się świadcze-
niem swoim obywatelom pomocy w sytuacjach trudnych. W związ-
ku z pojawieniem się potrzeby wsparcia rodziny, która przez dłuższy
czas zaspokajana była w naturalny sposób, przez osoby spokrewnio-
ne, lub znajdujące się w jej otoczeniu współczesnej rodzinie zaofe-
rowana została taka forma pomocy jaką jest poradnictwo rodzinne.

W literaturze przedmiotu poradnictwu rodzinnemu został
przypisany różny zakres oparty na całości funkcjonowania w róż-
nych fazach życia, lub też podzielony na działy tj. przedmałżeński,
małżeński, wychowawczy, seksualny pomagające w regulowaniu
stosunków związanych z pełnieniem ról, obowiązkami domowymi i
opiekuńczymi17. Jednak biorąc pod uwagę sfery w jakich udzielana
jest pomoc rodzinie istnieje problem z usystematyzowaniem działów
poradnictwa rodzinnego wynika to przede wszystkim ze złożoności
życia rodzinnego, oraz ilości czynników, jakie mają wpływ na po-
wstawanie zaburzeń i problemów w obrębie życia członków tej gru-
py społecznej. Dlatego też, tak ważne staje się zastosowanie odpo-
wiedniego wielopłaszczyznowego działania poradniczego przy
udziale wykwalifikowanych specjalistów oraz przy użyciu odpo-
wiednich metod i środków oddziaływań.

Wśród wielu dziedzin poradnictwa można więc zatem wyróż-
nić specjalistyczne poradnictwo rodzinne, funkcjonujące w Polsce
poza systemem oświaty i wychowania i obejmujące swym zasięgiem
dzieci, młodzież i osoby dorosłe od lat 50 XX w. Udzielanie porad
rodzinom borykającym się z problemami w tym czasie świadczone
było przez nieliczne wtedy poradnie prowadzone przede wszystkim

16 Weissbrot-Koziarska, Poradnictwo socjalne…, s. 15.
17 Kargulowa, W teorii…, s. 43.
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przez TPR, oraz LK. Obejmowały przede wszystkim poradnictwo
uwzględniające kontekst psychologiczny i socjologiczny, a także
prawno – społeczny. W ramach resortu oświaty i wychowania reali-
zowane było zaś poradnictwo wychowawcze. Natomiast odpowie-
dzialnym za poradnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży od-
powiadał resort zdrowia i opieki społecznej.

Pierwszą placówką posiadającą poradnictwo rodzinne w swej
ofercie, która powstała na gruncie polskim była PdRiD, działająca
przy ZPSAM w Warszawie w latach 1962 – 1968. Pomoc jaką moż-
na było otrzymać w tej instytucji, dotyczyła między innymi porad
psychologicznych, wychowawczych i lekarskich18.

W obecnych czasach wygląd i założenia poradnictwa rodzin-
nego w Polsce uregulowane są przez wprowadzoną 29 listopada
1990 roku ustawę o pomocy społecznej, a także ustawę z 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej. Zgodnie z tą drugą ustawą pomoc
społeczna obejmuje świadczenia pieniężne i niepieniężne, oraz po-
radnictwo specjalistyczne prawne, psychologiczne i rodzinne. Pro-
wadzenie tej formy pomocy należy do zadań własnych powiatu, na-
tomiast wykonują je jednostki organizacyjne tzn. PCPR19.

Specjalistyczne poradnictwo w ramach pomocy społecznej
przyjmuje różne rodzaje i formy. Jak już zostało wyżej wspomniane
kwestia ta została zawarta w Art. 46 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej, w której to poradnictwo specjalistyczne zostało
podzielone na trzy kategorie: prawne, psychologiczne i rodzinne.

„Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psy-
chologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które
mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu
swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

1. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informa-
cji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opie-
kuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

18 M. Słowik, O potrzebie rozwoju poradnictwa rodzinnego, opartego
na wartościach chrześcijańskich – na przykładzie działalności Kościoła
katolickiego w Polsce, Pedagogia Christiana, 2/30 2012.

19 E. P. Sitnik, Poradnie rodzinne w Polsce, [w:] S. Bębas, E. Jasiuk,
Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, t.2,
Radom 2011, s.573 – 574.
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2. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy
diagnozowania, profilaktyki i terapii;

3. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania
rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także
terapię rodzinną”20.

Pierwszy typ poradnictwa specjalistycznego oprócz udzielania
informacji poradobiorcy odnośnie prawa, obejmuje również pomoc
w sporządzaniu projektów pism procesowych, oraz służy wsparciem
w trakcie trwania postępowania sądowego i administracyjnego klien-
ta. Prowadzone jest zazwyczaj przez dyplomowanego prawnika.
Drugi typ skoncentrowany jest na pomocy osobom znajdującym się
w sytuacji traumatycznej, oraz przeżywającym kryzysy psychiczne.
M. Jasnoch dzieli ten typ poradnictwa na cztery fazy: diagnoza pro-
blemu; określenie czynników podtrzymujących i problem, oraz pro-
blemów z jego rozwiązaniem; wyszukanie sposobów rozwiązania;
wspieranie klienta w realizowaniu zmian21. Poradnictwo psycholo-
giczne to również działania profilaktyczne zapobiegawcze, świad-
czone przez dyplomowanego psychologa. Trzeci typ koncentruje się
wokół działań wychowawczych w rodzinie, wspierania we wszyst-
kich sytuacjach trudnych związanych z nieprawidłowymi relacjami
jej członków itp.

Taki podział poradnictwa specjalistycznego przez ustawodaw-
cę daje możliwość szerszego spojrzenia na poradnictwo, oraz możli-
wość lepszego rozplanowania zadań w poszczególnych formach.
Świadczona pomoc osobom zwracającym się z trudną sytuacją staje
się wtedy bardziej efektywna i zarazem satysfakcjonująca obie stro-
ny działań poradniczych. Otrzymanie tej formy pomocy, nie jest
uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczone jest
wobec osób i rodzin potrzebujących wsparcia w sytuacjach trudnych,
kryzysowych, związanych z funkcjonowaniem rodziny, problemami
wychowawczymi, opieką nad osobami niepełnosprawnymi i terapią

20 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013
r. poz. 509, 1650).

21 M. Jasnoch, Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce [w:]
http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20ZE%20RzD.
pdf (stan z dnia: 14.12.2018), s. 6

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/
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rodzin. Polega na udzieleniu informacji, porad, wskazaniu instytucji
specjalistycznego wsparcia lub urzędów administracji22. Zdaniem O.
Czerniawskiej specjalistyczne poradnictwo ma zatem za zadanie
„(…) służyć pomocą tym wszystkim, którym nowe sytuacje życiowe,
role z nimi związane i odpowiedzialność za nie stwarzają pewne
problemy”23.

Tak więc poradnictwo rodzinne jest wsparciem dla rodziny,
którą dotykają problemy w każdym obszarze życia rodzinnego. Jak
pisze Marlena Jasnoch „poradnictwo specjalistyczne to specyficzna
praca profesjonalistów ukierunkowana na pomoc w rozwiązywaniu
sytuacji problemowych z uwzględnieniem wewnętrznych przeżyć
osoby zgłaszającej się o pomoc”24. Poradnictwo rodzinne swym dzia-
łaniem skoncentrowane jest więc na problematyce relacji, oraz pra-
widłowym wypełnianiem ról w obrębie życia rodzinnego.

Analizując rozwój poradnictwa rodzinnego na gruncie polskim
nie można pominąć parafialnego poradnictwa rodzinnego. Jego początki
podobnie jak to było w przypadku świeckiego poradnictwa rodzinnego
sięgają lat 50 XX wieku. Ściśle wiąże się to z wprowadzeniem w Polsce
w 1956 ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży. Mając na celu
ochronę życia nienarodzonego powołano krajowe i diecezjalne DPL. W
ramach późniejszych działań utworzone zostało KDR, oraz KEPdSDR.
Poradnictwo rodzinne obok dotychczasowych form wspierania rodziny
wprowadzone w Kościele zostało w 1969 roku IEP25. W wyniku
wszystkich wyżej wymienionych działań doprowadzono do stworzenia
sieci parafialnego poradnictwa rodzinnego26. Głównym założeniem
wyżej wymienionej instrukcji, było ułatwienie dostępu do poradni, aby

22 D. Kowalczyk, Poradnie rodzinne, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red),
Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy
społecznej, Opole 2005, s. 156.

23 Czerniawska, Poradnictwo kulturalno…, s. 10.
24 M. Jasnoch, Specjalistyczne poradnictwo…, s. 5.
25 I Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wier-

nych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin (12.02.1969), [w:]
C. Krakowiak, L. Adamowicz (oprac.), Dokumenty duszpastersko – liturgiczne
Episkopatu Polski (1966 – 1998), Lublin 1999, s. 185.

26 Kowalczyk, Poradnie rodzinne, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red), For-
my opieki…, s. 154.
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wszystkie rodziny potrzebujące wsparcia miały możliwość w jak naj-
krótszym czasie otrzymać pomoc.

Tak więc poradnictwo rodzinne funkcjonuje zarówno w insty-
tucjach świeckich, publicznych, jak również oferowane jest w ra-
mach działań Kościoła. Według J. M. Jackowskiego świeckie pod-
stawy poradnictwa rodzinnego wydają się jednak coraz bardziej od-
dalać od chrześcijańskich. Prawo świeckie normalizuje sytuacje,
które w rzeczywistości osłabiają wartość małżeństwa i rodziny, czyli
współtworzy politykę, która wbrew wzniosłym założeniom w prak-
tyce nie okazuje się prorodzinna, ale raczej antyrodzinna27.

Poradnictwo, a w szczególności poradnictwo rodzinne, jest
więc wielopłaszczyznowym sposobem pomocy rodzinie. Nie ma w
dzisiejszych czasach rodziny, która nie przechodziłaby przez mniej-
sze, lub też większe kryzysy. Dla prawidłowego funkcjonowania tej
najmniejszej grupy społecznej zasadne staje się więc stworzenie
takich form pomocy, które w swym założeniu będą wspierać i poma-
gać. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi poradnictwo rodzinne
przyjmujące różne rodzaje i formy, aby jak najbardziej trafnie wes-
przeć osoby zwracające się o pomoc.

4. Cele i zadania poradnictwa rodzinnego
Poradnictwo rodzinne jak już zostało wcześniej wyjaśnione

jest formą pomocy świadczoną rodzinie znajdującej się w sytuacji
trudnej. W zależności od problemów na jakie narażona jest współ-
czesna rodzina, różne instytucje i formy wsparcia tworzą pewien
zbiór celów i zadań, jakie realizują w trakcie świadczenia swoich
usług. Przemiany, jakie nastąpiły i następują we współczesnym
świecie sprawiają, że coraz większa grupa ludzi zasięga fachowej,
specjalistycznej pomocy w poradniach. Występowanie problemów
rodzinno – opiekuńczo – wychowawczych, które dosięgają coraz to
większą ilość rodzin rodzą potrzebę rozwoju poradnictwa. W roz-
wiązywaniu i wspieraniu rodzin swoją pomocą służy m.in. poradnic-
two rodzinne, które w oparciu o problemy z jakimi zwracają się po-
radobiorcy realizuje pewne cele i zadania.

27 J. M. Jackowski, Czas rodzin, Szczecinek 2007, s. 36.
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Aby określić cele poradnictwa rodzinnego D. Markowska
dzieli je na trzy grypy:

• cele kreatywne – związane z pomocą w podejmowaniu i
kształtowaniu ról małżeńskich i rodzicielskich;

• cele profilaktyczne – odnoszące się do zapobiegania stresom,
trudnościom, konfliktom w rodzinie;

• cele korektywne – mające na celu rozwiązywanie istnieją-
cych konfliktów28.

Można więc zauważyć, że poradnictwo rodzinne powinno
zdaniem autorki być ukierunkowane na działania profilaktyczne,
kompensacyjne, zapobiegawcze. Przede wszystkim jednak głównym
celem poradnictwa rodzinnego staje się rozwiązanie sytuacji trudnej
z jaką jednostka, bądź grupa zwraca się o pomoc. W zależności jed-
nak od instytucji, jaka prowadzi ten rodzaj wsparcia można wyróżnić
cele szczegółowe, będące uzupełnieniem celu głównego. W dużej
jednak mierze cele szczegółowe, oraz zadania, jakie stawiane są
przed poradnictwem rodzinnym pokrywają się bez względu na to,
kto jest ich adresatem.

Zatem jeśli celem poradnictwa rodzinnego jest rozwiązanie
problemu z jakim zwraca się poradobiorca do osoby wykwalifiko-
wanej, adekwatne staje się zdefiniowanie samego pojęcia problemu.
A. Weissbrot – Koziarska definiuje go więc jako „(…) trudności i
kłopoty, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie jednost-
ki”29. Inna autorka A. Kargulowa wyróżnia dwa rodzaje problemów:

• „Problemy instrumentalne – dotyczące wiedzy, sprawności,
umiejętności, czy kompetencji społecznych; są to problemy, które
człowiek stara się rozwiązywać, przede wszystkim w sposób racjo-
nalny (…);

• Problemy egzystencjalne – rozumiane w sensie szerokim ja-
ko poszukiwanie sensu życia, lub w węższym – jako odnoszenie się
do rzeczywistości poza empirycznej, na którą składają się byty ideal-
ne, wartości absolutne, w tym także poznawcze i estetyczne(…)”30.

28 D. Markowska, Problemy i zadania poradnictwa przedmałżeńskiego i
rodziny, [w:] Problemy rodziny, nr 3 1975, s.21 – 28.

29 Weissbrot – Koziarska, Poradnictwo…, s. 31.
30 Kargulowa, W teorii…, s. 43 – 44.
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Tak więc problemy mogą dotyczyć różnych sfer funkcjono-
wania człowieka. Autorka podkreśla dwa rodzaje problemów z jaki-
mi człowiek w trakcie swojego życia musi się zmierzyć. Przede
wszystkim te związane z codziennością oraz poszukiwaniem sensu
życia.

W odniesieniu do poradnictwa rodzinnego R. Pawłowska dzie-
li problemy z jakimi zwracają się interesanci na dwie grupy:

• problemy dotyczące zewnętrznych stosunków rodziny. Do
tej grupy autorka przyporządkowała problemy dotyczące m. in.
spraw mieszkaniowych, bytowych, rozwojowych, zawodowych,
konflikty sąsiedzkie, sprawy spadkowe, alimentacyjne;

• problemy związane ze stosunkami w obrębie rodziny. W tej
grupie znalazły się m. in. problemy współżycia małżeńskiego, oraz
problemy wychowawcze31.

Wystąpienie problemu w obrębie życia rodzinnego nie zawsze
staje się powodem do zwrócenia się o pomoc. Często powodem dla
którego osoba radząca się potrzebuje wsparcia ze strony innej osoby,
jest nieumiejętność poradzenia sobie z sytuacją, którą sam ocenia,
jako negatywną, wstydliwą, czy też traumatyczną. Rozwiązanie, czy
też samo ukierunkowanie na pewien tor zmian jest dziełem obu stron
będących podmiotem działania, gdyż zarówno osoba doradcy musi
wykazać się pewnymi umiejętnościami wywołania zmian u radzące-
go się, ale i on dzięki tym działaniom mobilizuje się do aktywnych,
pozytywnych i zdecydowanych zmian w swoim życiu32. Impulsem
do podjęcia działania przez klienta powinno stać się uświadomienie
sobie swego problemu, zidentyfikowanie i zdefiniowanie, będące już
połową sukcesu działania poradniczego. Poszukiwanie i zagłębianie
się w istotę swojego problemu, odnalezienie powiązań z nim związa-
nych, uświadomienie sobie emocji, jakie towarzyszą całej negatyw-
nej sytuacji, oraz uwzględnienie kontekstu społecznego i kulturowe-
go jest nieodłącznym elementem wpływającym na późniejsze efekty
pracy z doradcą.

Wszystkie problemy stające się przedmiotem poradnictwa
zdaniem A. Kargulowej można dzielić ze względu na wiele kwestii

31 Pawłowska, Poradnictwo…, s. 90.
32 Kargulowa, W teorii…, s. 42.
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tj. pełnione role społeczne, podejmowane zadania, obszary życia w
jakich jednostka się znajduje, czy też wewnętrzne uwarunkowania33.
Wystąpienie problemów w obrębie wszystkich tych obszarów może
stać się impulsem do zwrócenia się o pomoc do fachowców. Wśród
osób wykwalifikowanych w celu udzielania pomocy są psycholodzy,
pedagodzy, czy też duchowni. Coraz częściej zwracają oni uwagę i
poruszają temat kryzysu małżeństwa i rodziny. Wielu z nich podkre-
śla, że wpływ na taką sytuacje ma w dużej mierze brak przygotowa-
nia, zmienność obyczajów, brak umiejętności rozwiązywania sytu-
acji trudnych czy też kult spontaniczności młodych ludzi zakładają-
cych rodziny34.

Wystąpienie więc problemu, a co za tym idzie sytuacji kryzy-
sowej z którą rodzina, czy tez jej członek nie jest w stanie sobie sam
poradzić staje się impulsem do działania poradnictwa rodzinnego,
które w oparciu o problemy poradobiorców określa swoje cele i za-
dania. Zdaniem więc E. Sujak celem poradnictwa rodzinnego jest
„pomoc rodzinie w zachowaniu i rozwoju więzi emocjonalnych –
świadczona indywidualnie w konkretnych trudnościach – pozwoli
przekroczyć pozornie piętrzące się progi i zażegnać niejeden stan
zagrożenia”35. Wynika z tego, że podstawą rozwiązania każdego
problemu jest zachowanie wśród członków rodziny więzi emocjo-
nalnych, lub też pomoc w ich rozwoju. Zasadne jest więc dbanie o
wzajemne relacje, gdyż w sytuacji pojawienia się trudności w życiu
rodzinnym wsparcie wśród najbliższych niejednokrotnie staje się
bodźcem do działania i zmiany sytuacji.

Ta sama autorka wyróżnia również następujące zadania po-
radnictwa rodzinnego:

• przygotowanie do życia w rodzinie, pełnienia ról i radzenia
sobie z przeciwnościami losu;

• pomoc w zachowaniu i rozwoju więzi emocjonalnych;
• nauka prawidłowego kontaktu;
• nauka wyrażania własnych uczuć;
• wspieranie w kwestii racjonalnego kierowania płodnością;

33 Tamże, s.43.
34 Sujak, Poradnictwo małżeńskie…, s. 19.
35 Tamże, s. 20.
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• pomoc w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Przy ta-
kich problemach zadaniem doradcy jest nauczenie osób zwracają-
cych się o pomoc, akceptowania tych sytuacji, oraz umiejętnego ich
rozwiązywania;

• wspieranie działań wychowawczych. W tym obszarze życia
rodzinnego pojawia się często wiele problemów tj. przemiany roz-
wojowe dziecka, bunt, niepowodzenia szkolne. Rodzice bardzo czę-
sto nie umieją poradzić sobie z rozwiązaniem pewnych sytuacji, lub
też w pewnym momencie życia dziecka nie mają pomysłu jak wpły-
nąć na postępowanie młodego człowieka. Rodzą się wtedy kwestie
sporne między obojgiem rodziców, dotyczące tego, jakie kroki pod-
jąć, aby zmienić zaistniałą sytuację. Pomocą w tych przypadku może
stać się właśnie doradca, będący mediatorem między rodzicami, lub
między rodzicami, a dzieckiem. Ważne jest również podnoszenie
kompetencji rodzicielskich, kształtowanie umiejętności podtrzymy-
wania więzi rodzinnych;

• pomoc indywidualna, dotycząca np. ważnych decyzji życio-
wych, zmiany zawodu, problemów natury religijnej, choroby, kalec-
twa, śmierci bliskiej osoby, wyboru drogi życiowej, w sytuacji uza-
leżnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropo-
wych to również zadania poradnictwa rodzinnego, które swoimi
metodami i technikami może wywołać zmiany w zachowaniach i
postawach klientów36.

Wszystkie wymienione zadania poradnictwa rodzinnego uka-
zują jak z wieloma problemami muszą niekiedy „walczyć” rodzinny.
Aby można było mówić o prawidłowym funkcjonowaniu tej grupy
społecznej, potrzebna jest umiejętność radzenia sobie z rozwiązywa-
niem problemów. Nie zawsze jednak członkowie rodzin potrafią
sami sprostać sytuacjom kryzysowym w jakich się znaleźli. Dlatego
tak ważne i potrzebne staje się poradnictwo rodzinne.

Biorąc pod uwagę rodzaj instytucji, obok poradni rodzinnych
działających przy centrach pomocy rodzinie można wyróżnić rów-
nież poradnie małżeńskie i rodzinne oparte na wartościach chrześci-
jańskich, czyli świadczone przez Kościół katolicki. Trudna sytuacja
małżeństw i rodzin wymusiła niejako podjęcie tej formy pomocy

36 Tamże, s. 19 – 23.
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wobec swoich parafian. Rozwój poradnictwa rodzinnego nieustannie
powoduje również rozszerzenie działalności duszpasterstwa rodzin.
Wyrazem tego jest rozszerzenie podmiotu i przedmiotu poradnictwa
oraz wzbogacenie form i środków działania. Tak więc poradnictwo
rodzinne świadczone przez Kościół zajmuje się sprawami dotyczą-
cymi problematyki:

• odpowiedzialnego rodzicielstwa (planowania rodziny, nauki na-
turalnej metody regulacji poczęć, wychowania psychoseksualnego);

• problemami psychologiczno – pedagogicznymi rodziny (kon-
fliktami małżeńskimi, rodzinnymi, problemami wychowawczymi);

• problemami związanymi z adopcją, samotnym macierzyń-
stwem, oraz związanymi z aspektem prawnym;

• problemami z zakresu światopoglądowego (konfliktów su-
mienia, poczuciem braku sensu życia);

• problemami osób uzależnionych37.
Nadrzędnym celem poradnictwa rodzinnego bez względu na to

jaka instytucja świadczy ten rodzaj pomocy, jest jak już wcześniej
zostało powiedziane pomoc rodzinie w sytuacji trudnej. Można jednak
wyróżnić również cele szczegółowe, do takich realizowanych przez
Kościół katolicki, należy między innymi dążenie do rozwoju ducho-
wego człowieka, pomoc w odkrywaniu mocy modlitwy, wsparcie w
wyznawaniu własnych grzechów, promowanie chrześcijańskiego stylu
życia38. Duszpasterstwo rodzin, a co za tym idzie poradnictwo rodzin-
ne stawia sobie za cel zwalczanie trudności, przekazując naukę Ko-
ścioła o małżeństwie i rodzinie, a także godności osoby ludzkiej, czy-
stości przedmałżeńskiej i małżeńskiej, zasadach pożycia małżeńskie-
go, oraz świętości życia rodzinnego. Jednym z podstawowych celów, a
zarazem pierwszym etapem pracy z rodziną borykającą się z trudno-
ściami, jest nauczanie skutecznej naturalnej metody regulacji poczęć.
To właśnie dziecko często jawi się w świadomości ludzi, którzy nie

37 E. P. Sitnik, Poradnie rodzinne w Polsce, [w:] S. Bębas, E. Jasiuk,
Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, t.2,
Radom 2011, s.573 – 574.

38 M. Słowik, O potrzebie rozwoju poradnictwa rodzinnego, opartego
na wartościach chrześcijańskich – na przykładzie działalności Kościoła
katolickiego w Polsce, Pedagogia Christiana, 2/30 2012.
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potrafią kierować płodnością, jako pewnego rodzaju zagrożenie. Po-
radnictwo rodzinne ma więc w tych przypadkach oddziaływać na
zmianę postawy, stanowić wsparcie dla małżeństw, rodzin, które czę-
sto nie potrafią poradzić sobie również z takimi sprawami. Pracownicy
poradni powinni więc służyć pomocą, wsparciem i dobrą radą w
uświadomieniu i przekazaniu wiedzy, którą klienci będą potrafili wy-
korzystać we własnym życiu39.

Cele poradnictwa rodzinnego opartego na wartościach chrześci-
jańskich i naukach Kościoła katolickiego, można odnaleźć również w
encyklice Humanae vitae i adhortacji Familiaris consortio. To właśnie
słowa zawarte w tych dwóch dokumentach można bardzo łatwo od-
nieść do poradnictwa rodzinnego i celów jakie powinni stawiać sobie
doradcy świadczący pomoc drugiemu człowiekowi. W wyżej wymie-
nionej adhortacji Jan Paweł II pisze „(…) bezwzględnie nieodzowne
jest wychowanie do czystości, jako cnoty, która doprowadza osobę do
prawdziwej dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania i rozwijania „ob-
lubieńczego sensu” ciała”40. Czystość w życiu człowieka ma polegać
przede wszystkim na panowaniu nad własnymi popędami, celem zaś
poradnictwa w tym przypadku ma być uświadomienie istoty, sensu i
potrzeby życia w czystości. Paweł VI w encyklice wzywa do świętości
w każdym obszarze życia człowieka, zadaniem doradcy pod tym ką-
tem jest pomagać ludziom żyć w sposób święty, odpowiedzialnie i z
wiarą w to, że każdy z nich powołany jest przez Boga41. Na temat
tego, jak powinna wyglądać przykładna rodzina można odnaleźć w
wielu dokumentach Kościoła katolickiego, w samym Piśmie Świętym
znajduje się wiele przykładów na to, jak powinna wyglądać i jakie
cechy powinni posiadać małżonkowie.

Celem więc poradnictwa rodzinnego staje się uświadomienie
osobom potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych w mał-

39 Cz. Murawski, Warto żyć dla miłości, Sandomierz 1997, s. 28 – 38.
40 Jan Paweł II, Familiaris Consoritio. Adhortacja apostolska Jana Paw-

ła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym z 22XI
1981, [w:] S. Matysiak, Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, T.1, Kra-
ków 1996, s. 37.

41 Paweł VI, Humanae Vitae, [w:]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/Humane. html,
s. 9.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/Humane
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żeństwie, że przysięgę, którą składali przed ołtarzem, wyznając sobie
miłość, wierność i uczciwość małżeńską, należy szanować, kierować
się nią, ale również rozwijać. Taki sposób pomocy rodzinie ma słu-
żyć wszystkim ludziom bez wyjątku, jednak naczelną zasadą przy
udzielaniu wsparcia jest brak przyzwolenia na każde działania ude-
rzające w godność człowieka tj. eutanazja, antykoncepcja, aborcja, in
– vitro. Osoba zwracająca się z problemem do poradni rodzinnej
musi mieć świadomość, że takie zachowania burzące relacje lub
niszczące je nie są akceptowane. Uświadomienie klientowi, że szan-
są na zwalczenie problemów jest życie w zgodzie z podstawowymi
wartościami jest podstawą prawidłowej współpracy.

Specyficzna sytuacja rodzin niewątpliwie sprawia, że porad-
nictwo rodzinne stało się potrzebą współczesności. Zadania jakie
zatem stoją przed pracownikami poradni rodzinnych wynikają z pro-
blemów z jakimi muszą radzić sobie współczesne rodziny. O zada-
niach, jakie powinny spełniać poradnie rodzinne oparte na warto-
ściach chrześcijańskich pisze Małgorzata Słowik „poradnictwo ro-
dzinne realizowane przy parafiach ma spełniać określone zadania:
ukazywanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej, w
tym czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej; uwrażliwianie na
godność każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmier-
ci; kształtowanie postaw prorodzinnych; nauczanie zasad odpowie-
dzialnego rodzicielstwa; pomoc w rozwiązywaniu konfliktów ro-
dzinnych i problemów wychowawczych”42. Można więc wniosko-
wać, że zadania wokół, których toczy się działalność poradnictwa
rodzinnego koncentruje się na zagadnieniach dotyczących planowa-
nia rodziny. Niewątpliwie zasadne staje się takie działanie, gdyż
praca z rodziną u jej podstaw jest początkiem do powstania dobrej,
„zdrowej” i trwałej rodziny.

Wszystkie te cele i zadania poradni rodzinnych opartych na
wartościach chrześcijańskich, które zostały przytoczone w tym pod-
rozdziale są podstawa do rozpoczęcia współpracy między klientem, a
doradcą. Jak pisze Elżbieta Sujak „ostatecznie bowiem – szczególnie
w poradnictwie duszpasterskim, ale przecież także w ogóle w porad-
nictwie wyznaniowych – chodzi o to, by małżeństwa i całe rodziny

42 Słowik, O potrzebie rozwoju…, s.211.



32

mogły żyć trwale w łasce uświęcającej, uczestniczyć wspólnie z
dziećmi w życiu sakramentalnym Kościoła i coraz pełniej urzeczy-
wistniać swoje powołanie chrześcijańskie”43.

Wystąpienie w obrębie życia rodziny pewnych problemów
powinno stać się powodem do udzielenia wsparcia przez różne insty-
tucje do tego powołane. Ważne są jednak nie tylko działania mające
na celu rozwiązanie pojawiających się sytuacji problemowych, ale
przede wszystkim przeciwdziałanie ich wystąpieniu. Aby rodzina
mogła prawidłowo funkcjonować i aby zminimalizować ryzyko wy-
stąpienia sytuacji trudnych potrzebne są działania ukierunkowane na
profilaktykę będące podstawą usprawnienia funkcjonowania rodzin.
To właśnie powinno stać się esencją poradnictwa rodzinnego, po-
nieważ zdaniem R. Pawłowskiej „poradnictwo rodzinne ma do speł-
nienia bardzo ważne zadanie społeczne, które dotyczy utrzymania
harmonii w życiu rodziny”44.

Zakończenie
Poradnictwo rodzinne to jedna z form pomocy, jaka zaofero-

wana została współczesnym rodzinom. W związku z pojawieniem
się coraz większej potrzeby udzielenia pomocy członkom rodzin,
które znalazły się w sytuacji trudnej zwiększa się również zasięg i
działalność instytucji, również tych, które mają w swojej ofercie
poradnictwo rodzinne. Aby jednak w przypadku wystąpienia sytuacji
trudnej skorzystać z możliwości, jakie daje nam np. poradnictwo
rodzinne ważne jest, aby posiadać chociaż podstawową wiedzę w
tym temacie. Zdobycie jej możliwe poprzez własne dążenia, ale
przede wszystkim powinno być zasługą instytucji, które swoimi
działaniami powinny również dążyć do uświadamiania społeczeń-
stwa w kwestii możliwości, jakie daje poradnictwo rodzinne.

W wyniku występowania w społeczeństwie, a co za tym idzie
także w rodzinie szeregu problemów tworzy się potrzeba udzielania
wsparcia przez osoby trzecie. Poradnictwo rodzinne z racji możliwo-
ści jakie daje osobom zwracającym się o pomoc jest ważnym ele-
mentem w istniejącej w społeczeństwie sieci wsparcia dla rodzin

43 Sujak, Poradnictwo małżeńskie…, s. 21 – 22.
44 Pawłowska, Poradnictwo…, s. 92.
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znajdujących się w sytuacji trudnej. Niezwykle ważne jest więc, aby
ta forma pomocy realizowała pewne cele i zadania w sposób jak
najbardziej prawidłowy i przynoszący efekty u poradobiorcy. Satys-
fakcja klienta z uzyskanej pomocy w ramach poradnictwa rodzinne-
go jest więc najlepszą rekomendacją dla tej formy wsparcia. Z ob-
serwacji współczesnych rodzin można jednak wnioskować, że bar-
dzo często w przypadku wystąpienia w obrębie życia rodzinnego
jakiegoś problemu strach, lęk a także niestety nieznajomość możli-
wości jakie daje poradnictwo rodzinne hamuje członków tej grupy
przed skorzystaniem z pomocy specjalistów.

Streszczenie:
W dzisiejszych czasach życie w rodzinie wiąże się z przeży-

waniem wielu trudności. Świat w którym obecnie żyjemy wymusza
na nas bycie bardziej dla siebie, dbanie o własne dobro, niż o innych
ludzi. W związku z tym w zderzeniu z problemami w życiu rodzin-
nym zatracona zostaje umiejętność „walki” o wspólne dobro. W
wyniku tego powstaje potrzeba wsparcia rodzin znajdujących się w
sytuacji trudnej, aby poprzez podjęcie działań przez wykwalifikowa-
nych w tym celu specjalistów nakierować, pobudzić do działania,
oraz zmotywować osoby zwracające się o pomoc. Wraz z upływem
lat powstaje więc szereg nowych form wsparcia tej komórki społecz-
nej. Wydaje się jednak, że mimo tak licznych możliwości, jakie za-
równo państwo, jak i np. Kościół katolicki wystosowują do społe-
czeństwa ciągle istnieje potrzeba ulepszania sieci wsparcia rodzin,
które znajdują się w sytuacji problemowej. Pojawienie się poradnic-
twa rodzinnego jako formy wsparcia jest wynikiem rosnącego zapo-
trzebowania rodzin borykających się z problemami. Celem tej formy
jest dążenie do poprawy jakości życia w małżeństwie i rodzinie w
wyniku udzielania fachowej porady. Wszystkie podjęte działania
poradniane mają więc pomóc w budowaniu relacji międzyosobo-
wych, przygotowaniu do małżeństwa, rozwiązaniu problemów wy-
chowawczych i małżeńskich.

Słowa kluczowe: rodzina, poradnictwo rodzinne, pomoc,
opieka,
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Summary:
Family counseling in the era of modern family threats
Nowadays, life in the family is associated with experiencing

many difficulties. The world in which we live now forces us to be
more for ourselves, taking care of our own good, than for other
people. Therefore, in the face of problems in family life, the ability
to "fight" for the common good is lost. As a result, there is a need to
support families in a difficult situation so that by taking action by
qualified specialists for this purpose, they can lead, stimulate to act,
and motivate people seeking help. Over the years, a number of new
forms of support for this social unit are being created. It seems,
however, that despite the numerous possibilities that both the state
and the Catholic Church are sending to the society, there is still a
need to improve the support networks of families who are in a
problematic situation. The emergence of family counseling as a form
of support is the result of the growing demand of families struggling
with problems. The purpose of this form is to strive to improve the
quality of life in marriage and family as a result of providing
professional advice. All counseling activities undertaken so help to
build interpersonal relationships, prepare for marriage, solve
educational and marital problems.

Keyword: family, family counseling, help, care,
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Janusz Kawa

Rodzina i jej funkcjonowanie z dzieckiem niepełnosprawnym.
Badania własne.

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykuł jest ukazanie Czytelnikowi specyfi-

kę pojawienia się w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością, powo-
dującego zmiany w jej funkcjonowaniu. Rodzina jest miejscem
kształtowania się osobowości młodego człowieka. Pojawienie się w
rodzinie dziecka z niepełnosprawnością, prawie zawsze budzi strach
i obawę przed podjęciem trudu wychowania i opieki. Biorąc pod
uwagę niepełnosprawność ruchową, sensoryczną, intelektualną jak i
sprzężoną, każda z tych niepełnosprawności wymaga poświęcenia
ogromnej uwagi i cierpliwości, gdyż efekty wychowania nie są wi-
doczne od razu, czasami w ogóle się nie pojawiają, a niekiedy są
krótkotrwałe. Wiele rodzin nie znajduje wsparcia ani pomocy ze
strony instytucji państwowych i bardzo często rodziny te zmuszone
są do samodzielnego radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. „Nieko-
rzystny stan zdrowia poszczególnych osób niepełnosprawnych w
rodzinie ma swój negatywny wpływ na ogólną sytuację zdrowotną
całej rodziny. Jest to zrozumiałe, gdy uwzględnimy systemowe po-
dejście do rodziny. Przyjmuje ono, że poszczególne osoby nie żyją
obok siebie, czy z sobą, ale stanowią powiązany system wzajemnie
oddziałujących na siebie”1. Członkowie rodzin z dzieckiem niepeł-
nosprawnym są skazani na wiele wyrzeczeń i ogromną, obciążającą
fizycznie i psychicznie wieloletnią mobilizację. Często prowadzi to
do pojawienia się u opiekunów dzieci niepełnosprawnych zaburzeń
ich zdrowia fizycznego i psychicznego, zaniedbań w opiece nad po-
zostałymi członkami rodziny, a nawet do rozpadu rodziny i jej dys-
funkcjonalności w różnych aspektach życia rodzin osób niepełno-
sprawnych. Zostało przebadanych 30 członków różnych rodzin. Wy-
niki badań stały się podstawą do sformułowania wniosków, mają-

1 Cyt. za: Z. Krawczyńska-Butrym, Rodziny osób niepełnosprawnych,
Warszawa 1994, s. 24.
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cych na celu uwrażliwienie społeczeństwa na różnorakie trudności,
na jakie w swoim funkcjonowaniu napotyka rodzina z dzieckiem
niepełnosprawnym oraz zachęcenie do podejmowania działań ukie-
runkowanych na lepsze funkcjonowanie tych rodzin.

1. Teoretyczne uzasadnienie problemu
W krajach Unii Europejskiej 15 procent populacji to osoby

niepełnosprawne; nie ma tam jednak jednej definicji „niepełno-
sprawności”. Często nawet w jednym kraju używa się kilku różnych.
Każdy kraj Unii ma również własny system orzekania o niepełno-
sprawności. Dlatego osoba, która w jednym z państw członkowskich
uznawana jest za osobę z niepełnosprawnością, w innym kraju mo-
głaby nie otrzymać prawnego statusu osoby niepełnosprawnej. Po-
nadto w wielu krajach Unii funkcjonuje kilka definicji „niepełno-
sprawności” używanych do różnych celów, np. rehabilitacji społecz-
nej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, opieki medycznej, edu-
kacji. W Polsce, według narodowego spisu powszechnego przepro-
wadzonego w 2012 roku, co dziesiąty mieszkaniec naszego kraju jest
osobą niepełnosprawną lub za taką się uważa. Definicja niepełno-
sprawności jest bardzo płynna i nie daje się jasno sprecyzować. W
życiu każdego człowieka pojawiają się momenty mniejszych lub
większych możliwości czy też ograniczeń fizycznych. To, co obecnie
jest dla nas łatwo dostępne, za kilka lat może być barierą nie do po-
konania. Pomijając dysfunkcje z powodów nieszczęśliwych wypad-
ków, jest wiele przyczyn pogłębiania się wraz z wiekiem niepełno-
sprawności i dysfunkcji. Wbrew obiegowym opiniom, niepełno-
sprawność jest brakiem przystosowania funkcji danego organizmu
do warunków, w jakich się znajduje.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w tekście Konstytucji Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1980 roku: „Osoba niepełno-
sprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawno-
ści funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnie-
nie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie,
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biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki ze-
wnętrzne”2.

W 1992 roku WHO przedstawiła zmodyfikowaną wersję kon-
cepcji niepełnosprawności. Zgodnie z tym modelem osoby niepełno-
sprawne to jednostki o naruszonej sprawności psychofizycznej, która
powoduje ograniczenie sprawności lub aktywności życiowej w stopniu
utrudniającym pełnienie ról społecznych. Z tego punktu widzenia nie-
pełnosprawność jest nie tylko właściwością osoby, ale i środowiska3.

Istnieje jeszcze wiele innych definicji określających osobę
niepełnosprawną, np.: Aleksander Hulek podaje, że ,,za osobę nie-
pełnosprawną uznać należy osobę, której stan fizyczny lub psychicz-
ny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wy-
pełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami
społecznymi i prawnymi”4. Natomiast definicja podana w Encyklo-
pedycznym słowniku rehabilitacji brzmi następująco: „osoba niepeł-
nosprawna to jednostka, u której występujące obniżenie – w stosun-
ku do norm – stanu sprawności organizmu, powoduje pewne ograni-
czenia i utrudnienia w wypełnianiu ról społecznych5. Zabłocki poda-
je, że „osoba niepełnosprawna to taka osoba, u której nastąpiło naru-
szenie sprawności w stopniu wymagającym odpowiedniego i skoor-
dynowanego wspomagania rehabilitacyjnego”6.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zastosowano
inną definicję, przyjętą głównie dla celów przyznawania renty
inwalidzkiej; brzmi ona następująco: „Niepełnosprawnymi są osoby,
których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo
utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych,
a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy
zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie: o zakwalifikowaniu do
jednego z trzech stopni niesprawności albo orzeczenie o całkowitej

2 International Classification of Imparments, Disabilites and Handicaps,
WHO, 1980:1. 1117–1120).

3 S. Vasey S., A Response to Liz Crof. ,,Coalition”, 9, 1992, s. 42–44.
4 A. Hulek, Świat ludziom niepełnosprawnym. Warszawa 1992, s.24–28.
5 T. Gałkowski, J. Kiwerski, Encyklopedyczny słownik rehabilitacji.

Warszawa 1986, s. 194.
6 J. K. Zabłocki, Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń1997, s. 65.
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lub częściowej niezdolności do pracy, a jeżeli nie ukończyły 16 roku
życia – orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności”7.

Aby dana osoba mogła być uznana za niepełnosprawną w
rozumieniu formalnym, musi spełniać wymogi zawarte w ustawie o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Tak więc w celu określenia kategorii pojęcia
„osoba niepełnosprawna” w Biurze Pełnomocnika ds. Osób
Niepełnosprawnych powołano zespół ekspertów, który ostatecznie
zaproponował następującą definicję: niepełnosprawną jest osoba,
której stan fizyczny lub/i psychiczny trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról
społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi8.

2. Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie
Rodzice, po uzyskaniu informacji, że ich dziecko jest niepeł-

nosprawne, przeżywają bardzo silne negatywne emocje. W rezultacie
ulegają zakłóceniu relacje między członkami rodziny, szczególnie
zaś między rodzicami oraz między rodzicami a niepełnosprawnym
dzieckiem. W dotychczasowej literaturze spotkać można liczne opisy
reakcji emocjonalnych rodziców na wiadomość, że ich dziecko jest
niepełnosprawne. Rzadziej ukazuje się, jak z upływem czasu przeży-
cia te zmieniają się i jak tym samym zmienia się ich wpływ na
związki między członkami rodziny. Najogólniej ewolucję przeżyć
emocjonalnych rodziców można opisać jako stopniowe przechodze-
nie do pytania „dlaczego właśnie nas i nasze dziecko dotknęło to
nieszczęście?” do pytania „co i jak możemy zrobić, aby pomóc na-
szemu dziecku?” W przeżyciach rodziców po wykryciu u dziecka
niepełnosprawności można wyróżnić kilka okresów. Są to okresy:
szoku, kryzysu emocjonalnego, pozornego przystosowania się oraz
konstruktywnego przystosowania się do sytuacji.

7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 1213, poz. 776 z
późn. zm.

8 A. Kurzynowski, Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
na wolnym rynku pracy. „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”,
1997, s. 104–110.
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3. Okres szoku
Nazywany również okresem krytycznym lub okresem wstrzą-

su emocjonalnego, następuję bezpośrednio po tym, kiedy rodzice
dowiadują się, że ich dziecko jest niepełnosprawne i że nie będzie się
rozwijać prawidłowo.

4. Okres kryzysu emocjonalnego
Nazywany również okresem rozpaczy lub depresji. Rodzice

nie potrafią pogodzić się z myślą, że mają niepełnosprawne dziecko.
Nadal przeżywają silne negatywne emocje, ale już nie tak burzliwe.
Spostrzegają swoją sytuację jako beznadziejną, są przygnębieni,
zrozpaczeni i bezradni. Mają poczucie zawodu i niespełnionych na-
dziei spowodowane rozbieżnością między wymarzonym a rzeczywi-
stym obrazem dziecka. W przeżyciach rodziców dominują: poczucie
klęski życiowej, poczucie osamotnienia, skrzywdzenia przez los i
beznadziejności.

5. Okres pozornego przystosowania się do sytuacji
Jego dominującą cechą jest to, że rodzice podejmują nieracjo-

nalne próby radzenia sobie z sytuacją, w jakiej się znaleźli po stwier-
dzeniu u dziecka niepełnosprawności. Rodzice, nie mogą pogodzić
się z faktem, że ich dziecko jest niepełnosprawne, stosują różne me-
chanizmy obronne – tzn. deformują obraz realnej rzeczywistości
zgodnie ze swymi pragnieniami. W konsekwencji wytwarzają sobie
nieprawidłowy obraz dziecka, który dominuje nad realną rzeczywi-
stością. Podejmują próby zorganizowania funkcjonowania rodziny
niejako z wyłączeniem niepełnosprawnego dziecka, któremu „nie
można pomóc”.

6. Okres konstruktywnego przystosowania się do sytuacji
Jego istotą jest przeżywanie przez rodziców problemu, czy i

jak można pomagać dziecku. Zaczynają się oni zastanawiać nad ta-
kimi kwestiami, jak: jakie są realne przyczyny niepełnosprawności
dziecka, jaki jest wpływ niepełnosprawności na rozwój psychiczny
dziecka oraz na rodziców i rodzinę, jak należy postępować z dziec-
kiem, jaka jest jego przyszłość itp. Rodzice podejmują próbę racjo-
nalnego rozpatrzenia swej sytuacji. Oczywiście mogą oni nadal prze-
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żywać stresy i problemy emocjonalne, ale nie są one już związane z
pytaniem „dlaczego my i nasze dziecko?”, lecz z pytaniem „jak po-
móc dziecku i jak zorganizować dalsze życie własne i rodziny?”.
Rodzice zaczynają stosować różne zabiegi wychowawcze i rehabili-
tacyjne w stosunku do dziecka i zaczynają współpracować ze sobą.
Życie i funkcjonowanie rodziny zaczyna organizować się wokół
wspólnego celu – niesienia pomocy dziecku.

W przeżyciach rodziców zaczynają dominować uczucia pozy-
tywne. Kontakty z dzieckiem i czynności wykonywane wokół niego
zaczynają przynosić im satysfakcje. Rodzice zaczynają dostrzegać
postępy dziecka w przeżywają z tego powodu radość.

7. Formy wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
Wsparcie i wspomaganie raczej nie występują jako dwa osob-

ne pojęcia. Mają jakiś drugi człon, który doprecyzowuje ich charak-
ter. Śledząc jednak stanowiska, w literaturze terminy „wspieranie” i
„wspomaganie” używane są zamiennie. Oznaczają czynności, które
dotyczą „bycia” z drugą osobą oraz pokonywania z nią trudności w
rozwiązywaniu problemów życiowych9.

Wsparcie społeczne udzielane rodzicom dziecka z dysfunk-
cjami oferowane jest przez rodzinę i znajomych. Do wsparcia należą
także różnego rodzaju instytucje rządowe i pozarządowe. Instytucje
rządowe, które oferują pomoc, zostały podzielone na działy: dział
zdrowia, czyli poradnie zdrowia psychicznego, psycholodzy i logo-
pedzi w szpitalach i klinikach, dział pomocy społecznej, czyli porad-
nie rodzinne, ośrodki wsparcia, powiatowe centra pomocy rodzinie,
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi pracownicy socjalni, dział spra-
wiedliwości, czyli sądy rodzinne, kuratorzy sądowi, psycholodzy,
pedagodzy, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne (Meis-
sner-Łozińska, 2006: 80).

Z kolei instytucjami pozarządowymi są stowarzyszenia, fun-
dacje oraz inne organizacje, o charakterze niedochodowym. Irena
Lepalczyk organizacjom pozarządowym przypisuje kilka funkcji:
wspomagania biologicznego, społecznego i kulturalnego rozwoju,

9 M. Karwowska. Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umy-
słowo, Kraków2003, s. 9.
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funkcję wdrażającą jednostki do pełnienia ról społecznych i zawo-
dowych, funkcję wzbogacania życia obywateli, funkcję upowszech-
niania wiedzy poprzez promowanie osiągnięć nauki, funkcję rozwi-
jania i urzeczywistniania idei demokracji10.

Zadaniem organizacji pozarządowych jest pomoc osobom, ro-
dzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. dotknię-
tym niepełnosprawnością dziecka. Organizacje pozarządowe zajmują
się tworzeniem i organizacją własnych ośrodków, placówek, świetlic
jak również wspieraniem innych. Kolejną dziedziną działania na
rzecz ochrony zdrowia dzieci jest udzielanie wsparcia finansowego
oraz psychologicznego zarówno dziecku, jak i jego rodzicom11. Or-
ganizacje pozarządowe zajmują się rozpowszechnianiem informacji
na temat osób z niepełnosprawnością. Są organizowane projekty,
akcje i kampanie społeczne, które mają na celu zapoznanie się z pro-
blemami osób z dysfunkcjami oraz ich rodzin, również organizowa-
ne są poradnictwo i pomoc. Ich działania dotyczą zmian w prawie,
dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
organizowania czasu wolnego, zapewnianie usług transportowych12.

Wsparcie społeczne udzielane rodzinie jest działaniem wielo-
aspektowym pod względem jego organizacji i form. Ze względu na
różne kryteria można wyróżnić wiele rodzajów wsparcia:

−Wsparcie formalne realizowane przez instytucje i stowarzy-
szenia, których celem jest wyróżniona w statucie działalność pomo-
cowa. Mogą być to Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz świetli-
ce socjoterapeutyczne;

−Wsparcie nieformalne udzielane jest w obrębie powiązań
społecznych istniejących między jednostką a otoczeniem. Dotyczy
społeczności sąsiedzkiej czy rodzinnej. Dawanie i przyjmowanie
wsparcia odbywa się tu w sposób naturalny i wzajemny;

10 J. Szymanowska, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc i
wsparcie, Białystok 2008, s. 44-45.

11 J. Meissner-Łozińska, Instytucje i organizacje wspierające dziecko i
rodzinę, [w:] U. Gruca-Miąsik (red.) Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i
rodziny, Rzeszów 2006, s. 78–90.

12 J. Szymanowska, jw. s. 48).
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−Wsparcie profesjonalne udzielane przez osoby odpowiednio do
tego przygotowane. Są to lekarze specjaliści, rehabilitanci, prawnicy;

−Wsparcie nieprofesjonalne świadczone jest spontanicznie
przez dawców pozostających w interakcjach społecznych z biorcą.
Nie muszą oni mieć specjalnych kompetencji, by móc realizować ten
rodzaj wsparcia;

−Wsparcie samopomocowe jest oparte na wzajemności i do-
browolności. Na potrzeby jego realizacji powstają grupy samopomo-
cowe, które nastawione są neutralnie lub opozycyjnie do instytucji
pomocy społecznej.

−Wsparcie wolontariatowe udzielane jest przez osoby wrażli-
we, empatyczne i otwarte. Cechą charakterystyczną tego wsparcia
jest dobrowolność i bezpłatność13.

Formy pomocy, które powinny być oferowane rodzicom dzie-
ci niepełnosprawnych na podstawie badań Jamesa Intagliata i N.
Doyle to: wyposażenie rodziców w wiedzę o zaburzeniach rozwoju
dziecka i możliwych formach pomocy, zmniejszanie poczucia izola-
cji, obniżenie poziomu stresu poprzez udział w terapii lub spotka-
niach grup wsparcia, trening w zakresie technik, z których rodzice
mogą skorzystać w procesie wychowania i nauczania dziecka; odcią-
żenie rodziców od opieki nad dzieckiem w celu ochrony ich przed
fizycznym i psychicznym wyczerpaniem14.

Działania wspierające rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym
to: wsparcie emocjonalne, wsparcie informacyjne, wsparcie mate-
rialne, wsparcie przez świadczenie usług, wsparcie w rozwoju.
Wsparcie w rozwoju jest szczególnym rodzajem wsparcia rodzin,
jest skierowane na osoby niepełnosprawne i obejmuje następujące
działania: wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w organizo-
waniu czasu wolnego, wypoczynku, działania wspierające rozwój
społeczny. Ważną formą wspierania rozwoju jest uczestnictwo osoby

13 M. Karwowska, jw. s. 15–17.
14 E. Pisula, Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami

rozwojowymi, Warszawa 1998, s. 36–37.
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niepełnosprawnej w grupach samopomocowych, pozwalających na
przejście od bycia biorcą do bycia dawcą15.

Ważne jest, aby wsparcie spełniało dane oczekiwania rodziny i
było dostosowane do jej potrzeb. Do głównych zasad wspierania
rodzin zaliczyć należy: zwiększenie poczucia przynależności do spo-
łeczności, działanie mające na celu rozwijanie poczucia bycia człon-
kiem jakiejś szczególnej społeczności. Jest nią także lokalna spo-
łeczność, która może być jednym z najważniejszych źródeł wsparcia,
mająca ważną misję do spełnienia, polegającą na:

−mobilizowaniu istniejących zasobów źródeł wsparcia,
− tworzeniu warunków do wykorzystania istniejącej sieci spo-

łecznej,
−współdzieleniu odpowiedzialności,
−współpracy profesjonalistów i rodziców,
−budowaniu relacji partnerskich,
−skupieniu na wspólnych celach,
−ochrony integracji rodziny czy też szacunku dla członków

rodziny oraz wyznawanych przez nich przekonań i wartości,
−dążeniu do rozwijania zdrowych relacji między nimi,
−wzmocnieniu funkcjonowania rodziny,
−promowaniu zdolności,
−kompetencji rodziny, które są niezbędne do mobilizowania

istniejących zasobów.
Działania te mają charakter promowania, a nie leczenia, wyni-

kają z zasady ukształtowanej na gruncie krytyki działań, których
celem jest korygowanie lub redukcja negatywnych skutków. Model
prewencji obejmuje wszystkie działania, skierowane na ochronę
przed realnymi i potencjalnymi wydarzeniami mogącymi mieć nega-
tywne skutki dla rodziny16.

Skuteczna pomoc i wsparcie zależy od społecznej integracji
człowieka czy grupy otrzymującej to wsparcie, a więc od tego, w
jakich interakcjach i więziach społecznych pozostaje dana osoba czy

15 Z. Kawczyńska–Butrym, Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich
rodzinom, [w:] M. Chodkowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie.
Socjalizacja i rehabilitacja, Lublin 1998, s. 86–90.

16 E. Pisula, jw. s. 63.



45

grupa w społeczności, jaką pozycję zajmuje, w jakim stopniu jest
podmiotem podejmowanych w tej społeczności decyzji i działań.
Wsparcie oznacza przede wszystkim bycie obok, pomocną dłoń.
Istotne jest to, że wsparcia społecznego może udzielić każdy, kto
tylko potrafi zrozumieć ból, cierpienie drugiego człowieka. Nie wy-
maga ono ofiar i poświęcenia, ale odruchu serca, życzliwej i bezinte-
resownej pomocy17.

8. Przedmiot i cel badań
Przedmiotem badań zaprezentowanym w niniejszym tekście są

rodziny dzieci niepełnosprawnych i pojawiające się trudności w ich
funkcjonowaniu.

Celem przeprowadzonych badań było poznanie trudności w
funkcjonowaniu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, jak też
sformułowanie wniosków praktycznych dla członków społeczeństwa
umożliwiających poznanie zasad i sposobu funkcjonowania rodzin z
dzieckiem niepełnosprawnym. Celem teoretyczno-poznawczym było
poznanie postaw oraz opinii rodziców dzieci niepełnosprawnych
dotyczących trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz
związków, zależności, jakie zachodzą pomiędzy badanymi respon-
dentami a środowiskiem lokalnym. Celem było także uzupełnienie
wyników badań dotyczących owej tematyki. Celem praktyczno-
wdrożeniowym było dostarczenie wiedzy związanej z trudnościami
w funkcjonowaniu rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi Wyniki
badań zostały wykorzystane przy konstruowaniu różnych progra-
mów, kampanii społecznych związanych z zagadnieniami związa-
nymi z niepełnosprawnością.

8.1. Metody, techniki i narzędzia badawcze
Do przeprowadzenia badań w mojej pracy zastosowała zasto-

sowana technika ankiety, Zastosowane w pracy narzędzie składa się
z 22 pytań ankietowych. Kwestionariusz został podzielony na trzy
części.

17 E. Minczakiewicz, M. Grzyb, B. Gajewski, Elementarz dla rodziców,
dziecko ryzyka a wychowanie, Kraków 2003, s.190.
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8.2. Charakterystyka badanej grupy oraz teren badań
Ankieta została skierowana do grupy rodziców dzieci niepeł-

nosprawnych z województwa podkarpackiego, z powiatu rzeszow-
skiego. Przebadanych zostało 30 rodziców dzieci niepełnospraw-
nych. Badana grupa to rodzice w wieku pomiędzy 30. a 50. rokiem
życia, którzy są rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektual-
ną lub fizyczną, 23 kobiety i 7 mężczyzn.

Badania były prowadzone w 5 szkołach znajdujących się w
powiecie rzeszowskim. Ich uczestnikami byli rodzice uczniów
owych placówek oświatowych. Badania prowadzone były równole-
gle we wszystkich szkołach w dniach 19.12– 22.12.2018 r.

8.3. Analiza wyników badań
Analiza wyników badań pozwoliła na wysnucie następujących

wniosków:
1. Analizując pytanie pierwsze zawarte w ankiecie zauważyć

należy, że większą część, bo aż 77% stanowiły kobiety, tylko 23%
stanowią mężczyźni.

2. Analizując pytanie związane z wiekiem respondentów,
stwierdzamy, że 13 osób spośród badanej grupy znajduje się w wie-
ku pomiędzy 30. a 40. rokiem życia, 7 osób spośród badanych jest w
wieku 50 i więcej lat, 5 osób znajduje się w wieku pomiędzy 40. a
50. rokiem życia, najmniejszą grupę stanowią osoby w wieku do 30
lat, jest ich tylko 4.

3. Analizując kolejne pytanie, dowiadujemy się, że 13 osób
spośród przebadanej grupy posiada wykształcenie zawodowe, 8 osób
wykształcenie średnie, 4 wykształcenie wyższe, 3 osoby posiadają
wykształcenie gimnazjalne, a tylko 2 osoby spośród badanych posia-
dają wykształcenie podstawowe.

4. Okazuje się, że większa liczba badanych respondentów
zamieszkuje wieś, ponieważ jest to 16 osób, 14 spośród przebada-
nych to mieszkańcy miasta.

5. Analizując liczbę dzieci w rodzinach, gdzie znajduje się
dziecko niepełnosprawne, stwierdzamy, że: w 12 rodzinach liczba
dzieci stanowi 4, w 9 rodzinach łączna liczba dzieci to 3, w 3 spo-
śród przebadanych rodzin łączna liczba posiadanego potomstwa to 5,
w dwóch spośród przebadanych rodzin jest jedno dziecko niepełno-
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sprawne i jedno pełnosprawne, w trzech rodzinach jest tylko dziecko
niepełnosprawne. Natomiast w jednej z rodzin jest sześcioro dzieci,
spośród których dwoje to dzieci niepełnosprawne.

6. Analizując zebrane dane zauważamy, że 60% tj.18 rodzin
posiada dziecko niepełnosprawne fizycznie,11 rodzin posiada dziec-
ko niepełnosprawne intelektualnie, a tylko 1 spośród przebadanych
rodzin posiada dziecko posiadające inny rodzaj niepełnosprawności,
a jest to choroba psychiczna.

9. Trudności w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawno-
ścią – część zasadnicza

W ramach badań postawiłem pytanie główne i pytania szcze-
gółowe, które pozwolą na zdiagnozowanie i lepsze zrozumienie pro-
blemów i trudności, z jakimi borykają się rodziny z dzieckiem z nie-
pełnosprawnością.

Pytanie główne brzmi następująco:
Z jakimi trudnościami w funkcjonowaniu zmaga się rodzina z

dzieckiem niepełnosprawnym we współczesnym społeczeństwie?
W oparciu o pytanie główne wysunięto następujące pytania

szczegółowe:
1. Jak przedstawia się sytuacja materialno-mieszkaniowa ro-

dzin z dziećmi niepełnosprawnymi?
Spośród przebadanych 16 osób uważa swoją sytuacje mate-

rialną za przeciętną, 8 osób określa swoją sytuację jako dobrą, 5
spośród ankietowanych uważa swoją sytuację jako złą, a tylko 1
osoba określa swój status materialny jako bardzo dobry.

2. Jakie zmiany w funkcjonowaniu rodziny pojawiły się po
urodzeniu się dziecka niepełnosprawnego?

Analizując odpowiedzi na pytanie związane z zmianami, jakie
zaszły w rodzinie po urodzeniu dziecka, zauważono, że: 11 spośród
przebadanych osób uznało, że wzrosły wydatki, 8 osób stwierdziło,
że zmalały ich dochody, 6 osób zauważyło, że po urodzeniu dziecka
uczestnictwo w kulturze zostało ograniczone, a tylko 5 osób spośród
przebadanych zaobserwowało problemy zdrowotne.

3. Jakie relacje występują pomiędzy członkami rodzin z
dzieckiem niepełnosprawnym?
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Analizując powyższe pytanie zauważyć należy, że 13 osób
spośród przebadanych zaobserwowało pozytywne zmiany związane
z praktyką religijną, a u następnej grupy badanych w liczbie 13 osób
polepszyły się relacje w rodzinie, natomiast u4 osób spośród bada-
nych nastąpiły bliższe relacje z dalszą rodziną.

4. Jak dużo czasu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
spędzają razem?

Analizując pytanie 4, okazuje się, że 18 spośród przebadanych
respondentów musiało zrezygnować z wykonywania pracy zawodo-
wej, tylko 12 osób z badanej grupy nie było zmuszonych do zrezy-
gnowania z wykonywanego zawodu.

5. Kto wspiera rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi w
sprawowaniu opieki nad dziećmi?

Analizując odpowiedzi na powyższe pytanie, zauważyć nale-
ży, że niemal wszystkie rodziny korzystają z pomocy instytucji ta-
kich, jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej (ROPS), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON) w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Na 30
przebadanych respondentów aż 24 przyznaje się do korzystania z
pomocy z najbliższych członków rodziny, jak babcia, ciocie, inne
osoby, tylko 6 rodzin samodzielnie wypełnia swoje obowiązki.

6. Jakimi formami wsparcia otaczane są rodziny z dziećmi
niepełnosprawnymi?

Analizując odpowiedzi na pytanie związane z osobami i insty-
tucjami, które wspierają rodzinę w obszarze pomocy, zauważono że:
9 osób wskazało szkołę jako instytucję wsparcia rodziny, 6 spośród
przebadanych odpowiedziało, że w realizacji funkcji opiekuńczej
rodzinę wspiera rodzeństwo moje/ męża/ żony/partnera/partnerki, 5
osób za miejsce wsparcia wskazało ośrodki terapii, również 5 osób
odpowiedziało, że osobami udzielającymi im wsparcia są przyjacie-
le/znajomi, 4 osoby spośród ankietowanych wskazały dziadków, a
tylko dwie osoby wskazały, że osobami wpierającymi są sąsiedzi.

Ponadto 7 ankietowanych odpowiedziało, że nie korzysta z
pomocy innych instytucji, że są samodzielni. Natomiast reszta ankie-
towanych, czyli 23 osoby wymienia takie instytucje, jak: Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 ankietowanych; Miejski Ośrodek
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Pomocy Społecznej – 13 ankietowanych; Stowarzyszenie dla Dzieci
Niepełnosprawnych „Uśmiech” – 1 ankietowany oraz 1 ankietowany
wymienił Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Ponadto 9 ankietowanych uważa, że radzi sobie z sytuacjami
trudnymi, kryzysowymi poprzez rozmowy/dyskusje, 7 osób radzi
sobie poprzez wspólne wspieranie się, 6 osób wskazało na
pozytywne nastawienie, 5 osób wskazało na poszukiwanie
rozwiązania, a pojedyncze soby wskazywały, że mobilizują się w
trudnych sytuacjach albo szukają pomocy u psychologa.

7. Na jakie trudności w funkcjonowaniu napotykają rodziny z
dziećmi niepełnosprawnymi?

Spośród ankietowanych 10 uważa, że miejsce zamieszkania
jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Ankietowani
wymieniaja tu takie plusy, jak:

- przejścia dla pieszych, chodniki – w znaczny sposób
poprawiają poruszanie się;

- infasturktura dostosowana do poruszania się wózkiem
inwalidzkim;

- podjazdy przy schodach dla wózków inwalidzkich;
- zapewnienie dziecku warunków do nauki i pracy;
- brak przeszkód.
Natomiast 8 osób wymieniało takie minusy niedostosowania

miejsca zamieszkania:
- place zabaw nie są w ogóle dostosowane dla dzieci

niepełnosprawnych;
- brak wind lub podjazdów w blokach;
- niedostowane łazienki, wąskie futryny;
- brak zorganizowanych form rozrywek.
12 ankietowanych stwierdziło, że „trudno powiedzieć’.
Ponadto, odpowiadając na powyższe pytanie, 18 osób wskaza-

ło, że czas wolny z dzieckiem niepełnosprawnym spędza w domu, a
12 osób, że poza domem.

Zakończenie
Po przeprowadzeniu analizy moich badań mogę stwierdzić, że

rodzina, w której znajduje się jedno lub więcej dzieci niepełno-
sprawnych, napotyka na wiele trudności w zaspokajaniu swoich pod-
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stawowych potrzeb życiowych. Do najczęstszych pojawiających się i
wymienianych przez respondentów problemów należą: wzrost wy-
datków finansowych, ograniczenie dochodów, pogorszenie sytuacji
zdrowotnej niektórych członków rodziny, brak dostatecznego wspar-
cia ze strony instytucji rządowych i pozarządowych brak prawidło-
wej organizacji miejsc i form spędzania czasu wolnego przez rodzinę
z dzieckiem niepełnosprawnym brak czasu wolnego dla siebie i po-
szczególnych członków rodziny. Pomimo występowania tak licznych
negatywnych sytuacji, emocji i uczuć rodzina z dzieckiem niepełno-
sprawnym stara się w miarę swoich możliwości radzić sobie z napo-
tykanymi trudnościami.

Jak wynika z przeprowadzonych badań w rodzinach tych rela-
cje występujące wewnątrz rodziny i z dalszymi jej członkami są dość
dobre. Małżonkowie wspierają się wzajemnie w pokonywaniu poja-
wiających się kryzysów. Dużym wsparciem dla nich jest również
pomoc ze strony dziadków dzieci, szkoły i ośrodków rehabilitacyj-
nych. Relacje pomiędzy rodzeństwem a dzieckiem niepełnospraw-
nym są prawidłowe, dzieci niepełnosprawne są akceptowane przez
swoich braci lub siostry, pomimo że rodzice poświęcają więcej czasu
potomstwu niepełnosprawnemu. Środowisko społeczne w większości
akceptuje rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i stara się je oto-
czyć pomocą gdy zaistnieje taka potrzeba.

Podsumowując całe badania, należy stwierdzić, że rodziny z
dzieckiem niepełnosprawnym pozostają często bezradne w wielu
swoich życiowych problemach. Zakres pomocy na rzecz wsparcia
tych rodzin jest niewystarczający. Wymaga to konkretnych rozwią-
zań w ramach społeczności lokalnej, w której żyją te rodziny, a
przede wszystkim w polityce społecznej państwa.

Streszczenie:
Przedstawiony artykuł poświęcony jest rodzinie i jej funkcjo-

nowanie z dzieckiem niepełnosprawnym. To rozprawa o charakterze
teoretyczno-empirycznym. Autor ukazuje niepełnosprawność i spo-
sób traktowania w krajach Unii Europejskiej, przedstawia konse-
kwencje pojawienia się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie i
etapy przystosowania się rodziny do nowej trudnej sytuacji. Omawia
również formy wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. W
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części empirycznej opracowania przedstawia wyniki swoich eksplo-
racji badawczych.

Wybierając temat pt. „Rodzina i jej funkcjonowanie z dziec-
kiem niepełnosprawnym – badania własne”, autor pragnie przedsta-
wić codzienne życie i zmagania rodzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym. Dziecko z niepełnosprawnością, które pojawia się w rodzinie,
zawsze budzi strach i obawę przed podjęciem trudu wychowania i
opieki. Biorąc pod uwagę niepełnosprawność ruchową, sensoryczną,
intelektualną jak i sprzężoną, każda z tych niepełnosprawności wy-
maga poświęcenia ogromnej uwagi i cierpliwości, gdyż efekty wy-
chowania nie są widoczne od razu, czasami w ogóle się nie pojawia-
ją, a niekiedy są krótkotrwałe. Autor zainteresował się tym tematem,
ponieważ w szkołach pojawia się coraz więcej dzieci niepełnospraw-
nych, wynika to z faktu, że współczesne placówki oświatowo- wy-
chowawcze stały się otwarte na potrzeby edukacji osób niepełno-
sprawnych. Jako pedagog, chcąc dobrze wypełniać swój obowiązek,
jest zmuszony poznać dogłębnie środowisko życia i funkcjonowania
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, by móc w przyszłości rozpo-
znawać, diagnozować i optymalnie pomagać oraz wpierać te jed-
nostki w pokonywaniu pojawiających się trudności życiowych.
Dzięki zdobytej umiejętności i wiedzy będzie to możliwe służeniu
rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi i całej społeczności lokalnej.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, rodzaje niepełnospraw-
ności, dziecko z niepełnosprawnością, rodzina, formy wsparcia.

Summary:
The family and its functioning with a disabled child - own research

The article is devoted to the family and its functioning with a
disabled child. This is a theoretical-empirical dissertation. The author
shows the disability and treatment in the European Union countries,
presents the consequences of the emergence of a disabled child in the
family and the stages of adaptation of the family to a new difficult
situation. It also discusses the forms of supporting a family with a
disabled child. In the empirical part of the study, it presents the re-
sults of its exploratory research.

Choosing the subject „The family and its functioning with a
disabled child - own research”, the author wishes to present everyday



52

life and struggle of families with a disabled child. A child with a
disability that appears in the family always arouses fear and fear of
taking up the care and education. Considering motor, sensory, intel-
lectual and coupled disabilities, each of these disabilities requires
great attention and patience, because the effects of upbringing are not
immediately visible, sometimes they do not appear at all, and are
sometimes short-lived. The author became interested in this subject,
because there are more and more disabled children in schools, this is
due to the fact that modern educational and upbringing institutions
have become open to the needs of education for the disabled. As an
educator, wanting to fulfill his duty well, he is forced to get to know
in depth the living and functioning environment of families with
disabled children, in order to be able to recognize, diagnose and
optimally help in the future and support these individuals in overco-
ming emerging life difficulties. Thanks to the acquired skills and
knowledge, it will be possible to serve families with disabled chil-
dren and the entire local community.

Key words: disability, types of disability, child with disability,
family, forms of support.
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Наталія Чудик

Сім’я і право: внутрішньонаціональний
та міжнародний аспекти

Постановка проблеми
Поняття сім’ї неодноразово ставало предметом

наукових публікацій та дискусій, водночас тема дослідження
вимагає ще раз звернутися до цього питання. Незважаючи на
те, що поняття сім’ї є повсякденним і нібито зрозумілим
кожній людині, воно може відрізнятися як у часовому, так і в
просторовому форматі. Так, сьогодні розуміння сім’ї як у
соціологічному, так і в правовому відношенні може
відрізнятися в країнах залежно від національних традицій,
менталітету та законодавства.

Якщо під час використання поняття «сім’я» на
побутовому рівні його визначення не буде мати
принципового значення, адже кожен вкладає у нього те, що
вважає правильним, то в юридичному аспекті питання
належності до сім’ї може істотно впливати на обсяг прав та
обов’язків конкретної особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання, пов’язані з розглядом поняття «сім’я» в праві та

законодавстві розглядалися такими юристами-науковцями, як
І.А. Бірюков, В.С. Гопанчук, І.О. Дзера, Г.Ф. Шершеневич
тощо.

Виклад основного матеріалу.
Будучи одним із основних інститутів суспільства,

першою сходинкою соціалізації людини, сім’я розвивається
та видозмінюється разом із навколишнім світом, по-своєму
реагуючи на вимоги часу, відповідаючи на громадські
потреби і сама формує їх. Сім’я як основний елемент
суспільства була і залишається берегинею людських
цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь,
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чинником стабільності і розвитку. Завдяки сім’ї міцніє і
розвивається держава, зростає добробут народу.

У всі часи по відношенню держави, а також по
становищу сім’ї в суспільстві судили про розвиток країни:
щасливий союз сім’ї і держави – необхідна запорука
процвітання і добробуту її громадян. З сім’ї починається
життя людини, тут відбувається формування її як
громадянина. Сім’я – джерело любові, поваги, солідарності
та прихильності, то, на чому будується будь-яке цивілізоване
суспільство, без чого не може існувати людина.
Благополуччя родини – ось мирило розвитку і прогресу
країни.

У сфері міжнародного права регулювання сімейних
відносин посідає виняткове місце у зв'язку зі значними
розбіжностями внутрішнього матеріального права різних
країн. Правові настанови внутрішнього сімейного права
характеризуються своєю пов’язаністю із моральними і
релігійними уявленнями, економічними, побутовими
особливостями, історичним розвитком, соціальним рівнем,
національною, етнічною і культурною специфікою,
пов’язаністю з основними правовими принципами, які
прирівнюють до основ публічного порядку і т.д.

Першою спробою врегулювання шлюбно-сімейних
відносин на міжнародному рівні стало прийняття Гаазьких
конвенцій 1902 - 1905 рр. ("Про шлюб", "Про розлучення і
судові розлучення подружжя", "Про опіку над
неповнолітніми", "Про піклування про неповнолітніх", "Про
особисті і майнові відносини між подружжям", "Про
міжнародні цивільні процеси"). На жаль, Конвенції були
ратифіковані лише деякими країнами Європи, не мали
великого значення, а їх дія припинилася з початком Першої
світової війни.

Наступний етап процесу уніфікації розпочався у другій
половині ХХ століття, що стало можливим завдяки
прийняттю нової серії Гаазьких конвенцій з питань сім'ї та
шлюбу (1950-1980), а саме: Конвенції про закон, що
застосовується до аліментних зобов'язань на користь дітей
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(1956); Конвенції про юрисдикцію і застосовне право щодо
захисту неповнолітніх (1961); Конвенції про юрисдикцію,
застосовне право та визнання рішень щодо усиновлення;
Конвенції про визнання розлучень та рішень про судове
розлучення подружжя (1970); Конвенції про право, що
застосовується до аліментних зобов'язань (1973); Конвенції
про укладення шлюбу та визнання його недійсним (1978);
Конвенції про право, що застосовується до режимів власності
подружжя (1978).

Крім Гаазьких конвенцій в цей же період були
прийняті: Конвенція про згоду на вступ у шлюб, шлюбний
вік і реєстрацію шлюбів (1962); Конвенція про громадянство
заміжньої жінки (1957); Нью-Йоркська конвенція про
стягнення аліментів за кордоном (1956); Європейська
конвенція про усиновлення дітей (1967); Європейська
конвенція про статус дітей, народжених поза шлюбом (1975).

Наступним етапом міжнародної уніфікації (1980-1990-
ті роки) стало прийняття серії "дитячих" конвенцій:
Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного
викрадення дітей, у якій кваліфікуються категорії
незаконного переміщення і утримання дитини за кордоном
(1980); Конвенції ООН про права дитини (1989); Конвенції
про захист дітей та співробітництво в галузі іноземного
усиновлення (1993).

На жаль, Україна не бере участі у більшості
універсальних конвенцій з питань сім'ї та шлюбу. На
міжнародному рівні шлюбно-сімейні відносини врегульовані
договорами України про правову допомогу, багато з них
містять спеціальний розділ "Сімейні справи", норми якого
зазвичай регулюють укладення шлюбу, правовідносини між
подружжям, розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним,
встановлення або оспорювання батьківства чи материнства,
правовідносини між батьками і дітьми, опіку та піклування,
усиновлення. Україна, як держава, яка ратифікувала певні
міжнародні договори, декларації та пакти, запроваджувала
свої на захист сім'ї.
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Конституцією України проголошено право на судовий
захист сім'ї як одного із основного права особи-
громадянина1. Сьогодні ж розпочалася його реалізація поряд
з другими конституційними правами. Швидкий і повний
захист прав і інтересів членів сім'ї підкреслює гарантованість
цих прав, формує соціальний оптимізм, оказує великий
виховний і попереджувальний вплив. Вона є доказом
виконання державою тих принципів і положень, які були
проголошені в міжнародно-правових документах, а саме: ст.
23 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права,
відповідно до якої сім'я має право на захист з боку держави
та суспільства2; п. 2 ст. 25 Загальної декларації прав людини3,
Міжнародному пакті про громадянські та політичні права
(зокрема, ст. 23 і 24).

Серед засобів правового регулювання сімейних
відносин, захисту сім’ї особливе місце належить Сімейному
кодексу України. Цей документ закріплює традиційні для
українського суспільства моральні цінності: добровільність
шлюбного союзу між чоловіком та жінкою, що ґрунтується
на взаємній довірі, повазі, на вільних від матеріальних
розрахунків почуттях, на пріоритетних засадах любові й
взаємопідтримки. У ньому утверджуються принципи
одношлюбності, рівності подружжя в сім’ї, відповідальності
перед сім’єю.

Серед основних положень слід також назвати
установку на зміцнення сім’ї як соціального інституту і
союзу конкретних осіб, захист прав матері й батька,
забезпечення кожної дитини сімейним вихованням.
Відповідно до Сімейного кодексу України, регулювання

1 Конституція України від 28 червня 1996 року (з наступними
змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996.
– № 30. – Ст. 141.

2 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16
грудня 1966 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: za-
kon.rada.gov.ua/go/995_043

3 Загальна декларація прав людини від 10 рудня 1948 року // Оф-
іційний вісник України. – 2008. - №93. – Ст.3103
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сімейних відносин має здійснюватися з урахуванням права на
таємницю особистого життя членів сім’ї, їхнього права на
особисту свободу та недопущення втручання у сімейне
життя, рівних прав подружжя, максимального урахування
прав та інтересів дітей, визначених Конвенцією ООН про
права дитини, іншими міжнародними актами,
ратифікованими парламентом України.

Найважливішими документами, що формують
міжнародно-правову основу прав людини у сфері сімейних
відносин, є: Загальна декларація прав людини (1948),
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права (1966), Міжнародний пакт громадянських і політичних
прав (1966), Декларація прав дитини (1959), Конвенція ООН
про права дитини (1959) Європейська конвенція з прав
людини (1950).

Загальна декларація прав людини: Прийнята і
проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї
ООН від 10 грудня 1948 року. Стаття 16 Чоловіки і жінки, які
досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за
ознакою раси, національності або релігії одружуватися і
засновувати сім'ю. Вони користуються однаковими правами
щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.
Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді
сторін, що одружуються. Сім'я є природним і основним
осередком суспільства і має право на захист із боку
суспільства та держави4.

Загальна Декларація прав людини прийнята Генераль-
ною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Це перший в історії
міжнародних відносин акт, у якому було наведене широке
коло прав і свобод людини у різних сферах суспільного
життя, яких мають дотримуватись і поважати всі без винятку
держави. У п. 1 ст. 25 зазначається, що кожна людина має
право на такий життєвий рівень, який є необхідним для
підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї.

4 Загальна декларація прав людини від 10 рудня 1948 року // Оф-
іційний вісник України. – 2008. - №93. – Ст.3103
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Декларація відносить сім'ю, дітей і жінок, які мають
малолітніх дітей, до найбільш вразливих груп населення. З
метою їхнього захисту в міжнародному акті зазначено, що
сім'я є природним і основним осередком суспільства і має
право на захист з боку суспільства та держави (п. З ст. 16),
що материнство і дитинство дають право на особливе
піклування і допомогу (п. 2 ст. 25). Декларація вимагає
гарантування з боку держави безплатності хоча б початкової
та загальної освіти (п. 1 ст. 26).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні й
культурні права прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16
грудня 1966 р. і ратифікований УРСР 19 жовтня 1973 р.
Значну увагу в Пакті приділено правам людини у сфері
соціального захисту населення, де не лише підтверджені
зазначені права, що були проголошені в Загальній декларації
прав людини, а й значно розширені, що зобов'язує держави
гарантувати їх належними ресурсами. У ст. 10 зазначено, що
держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають, що:

1) сім'ї, яка є природним і основним осередком
суспільства, повинна надаватися по можливості якнайширша
охорона і допомога, особливо при її утворенні і поки на її
відповідальності лежить турбота про несамостійних дітей та
їх виховання. Шлюб повинен укладатися за вільною згодою
тих, хто одружується;

2) особлива охорона повинна надаватися матерям
протягом розумного періоду до і після пологів. Протягом
цього періоду працюючим матерям має надаватись
оплачувана відпустка або відпустка з достатньою допомогою
по соціальному забезпеченню;

3) особливі заходи охорони і допомоги мають
вживатися щодо всіх дітей і підлітків без будьякої
дискримінації за ознакою сімейного походження чи за іншою
ознакою. Дітей і підлітків слід захищати від економічної і
соціальної експлуатації. Застосування їх праці в галузі,
шкідливій для їх моральності і здоров'я чи небезпечній для
життя, або такій, що може завдати шкоди їх нормальному
розвитку, повинно бути каране за законом. Крім того,
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держави повинні встановити межі віку, нижче яких
користування платною дитячою працею забороняється і
карається законом.

Декларація прав дитини: Міжнародна декларація
проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада
1959 року. У 2014 році світова спільнота відзначає 55-річчя
підписання Декларації права дитини

Конвенція про права дитини була прийнята резолюцію
44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року.
Ця Конвенція ООН – угода між країнами, в якій записано, як
уряд кожної країни має дбати про дітей. Документ розгля-
дається як всесвітня дитяча Конституція, на базі якої має роз-
виватися відповідне законодавство різних країн. Конвенція
визнає найбільш бажаною формою соціального захисту
дитини її виховання в колі сім'ї. Документ був ратифікований
193 країнами світу, крім США та Сомалі. У 2014 році світова
спільнота відзначає 25-річчя підписання Конвенції ООН про
права дитини.

Україна та Конвенція ООН про права дитини: Україна
взяла на себе низку зобов’язань з покращення добробуту
дітей, підписавши Конвенцію ООН про права дитини. Ця
Конвенція була ратифікована Постановою Верховної Ради
України №789ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 року та набула
чинності для України 27 вересня 1991 р. В 1993 році в Києві
створено Всеукраїнський комітет захисту дітей. Згідно з
Конвенцією Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про
охорону дитинства. У 2003 та 2005 роках відповідно
український Парламент ратифікував два факультативних
протоколи до Конвенції про права дитини щодо торгівлі
дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії та щодо
участі у збройних конфліктах, які з того часу стали частиною
національного законодавства.

Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод. Стаття 8 Право на повагу до приватного і сімейного
життя:

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і
сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
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2. Органи державної влади не можуть втручатись у
реалізацію цього права, за винятком випадків, коли
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у
демократичному суспільстві в інтересах національної та
громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для
запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 12 Право на шлюб. Чоловік і жінка, що досягли
шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім'ї згідно
з національними законами, які регулюють здійснення цього
права.

Норми шлюбно-сімейного права різних зарубіжних
країн відрізняються. На регулювання цих відносин значний
вплив мають історичні традиції, релігійні настанови, місцеві
звичаї, соціально-економічні та побутові особливості та ін.,
що пояснює специфічність регламентації цих відносин.
Правова система кожної держави закріплює такий інститут
сімейного права, як укладання шлюбу:

1. Поняття шлюбу (цивільно-правова угода, люб-
партнерство, шлюб-статус).

2. Умови вступу в шлюб (матеріальні, формальні).
3. Форма шлюбу (процедура оформлення шлюбу).
4. Права та обов'язки подружжя. 5. Розірвання шлюбу.
У Франції при проведенні реформи у сфері розлучень і

шлюбно-сімейних режимів в серпні 1985 прийняті декрети
"Про права сімей в їх взаєминах зі службами захисту сім'ї і
дитинства", "Про сімейні ради для дітей, які перебувають на
державному піклуванні", "Про дозвіл на усиновлення або
удочеріння дітей, які перебувають на державному піклуванні
". Після прийняття Декретів були внесені зміни до
Цивільного кодексу та Кодексу сім'ї та соціальної допомоги.

В Англії немає єдиного закону, що регулює відносини
шлюбів англійців з іноземцями. У цій державі велике
значення має судова практика та звичаї, а також такі закони,
як: Закон про розірвання шлюбів (1971), Закон про доміціліі
у шлюбно-сімейних справах (1973), Закон про британське
громадянство (1981).
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У Німеччині сімейному праву присвячені статті 13-24
Вступного закону до Німецького цивільного уложення, до
якого були внесені зміни Законом про нове регулювання
МПрП 1986 р. Базовою нормою німецького колізійного права
у сфері сімейно-шлюбних відносин є ст. 14 нового ВЗ НЦУ
про загальні наслідки шлюбу, оскільки вона містить так
звану шкалу Кегеля, до якої часто відсилають інші статті
цього Закону.

Канадський закон розглядає шлюб як угоду або
контракт між двома людьми. Люди, які вступили у шлюб,
вважаються рівноправними партнерами. У Канаді набув
чинності закон, що легалізував одностатеві шлюби. Таким
чином, Канада стала четвертою державою, в якій люди однієї
статі можуть Укладати шлюби. Аналогічні закони діють у
Нідерландах, Бельгії та Іспанії.

Особливий інтерес дослідників до Цивільного кодексу
Квебека пояснюється тим, що будучи новітньої кодифікацією
цивільного права (набрав чинності в січні 1994 р), він
знаходиться на стику права загального і права
континентального, поєднуючи в собі особливості обох
правових систем. Він регулює всі громадянські права. Це
також стосується сімейного права (наприклад, у разі
встановлення певних подружніх режимів).

Кодекс Бустаманте (1928, прийнятий в Гавані) -
міжнародний договір, метою якого була кодифікація
міжнародного приватного права на території Америки.
Кодекс є одним із найбільших за кількістю кодифікацій
колізійних норм у світі. Він складається з 437 статей,
згрупованих у 4 книги, серед яких виділяються інститути
міжнародного цивільного права, а також положення, що
стосуються шлюбно-сімейних відносин, ускладнених з
іноземним елементом. У главі IV, в IV розділі Кодексу
містяться положення, що стосуються шлюбу і розлучення,
юридичні умови, які повинні передувати укладенню шлюбу,
форма шлюбу, наслідки шлюбу для особистості подружжя,
недійсність шлюбу та її наслідки, а також розлучення і
розірвання шлюбу.
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Японське законодавство проголошує рівність чоловіка і
дружини. Однак на практиці рівність чоловіка і жінки в його
європейському розумінні не реалізована. Подружні стосунки
будуються відповідно до "звичаїв", за якими дружина перебуває
в підпорядкуванні чоловіку.

Висновки та перспективи подальших досліджень.
Отже, сім'я – це один із соціальних інститутів нашого

суспільства, який за останній час дуже змінився, але зберіг у
собі найцінніше – любов і повагу між поколіннями, між
батьками та їх дітьми. Звичайне слово «сім'я» містить в собі
складне, а іноді навіть крихке, проте завжди провідне поняття
нашого суспільства і є його основою. З родини починається
життя людини, тут відбувається формування її як громадянина.
Сім'я – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, а
також те, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство,
без чого не може існувати людина.

Анотація:
У статті розглядаються підходи до визначення поняття

сім’ї, що містяться в юридичній літературі та законодавстві
України та деяких зарубіжних країн. У сфері міжнародного
права регулювання сімейних відносин посідає виняткове
місце у зв'язку зі значними розбіжностями внутрішнього
матеріального права різних країн. Правові настанови
внутрішнього сімейного права характеризуються своєю
пов’язаністю із моральними і релігійними уявленнями,
економічними, побутовими особливостями, історичним
розвитком, соціальним рівнем, національною, етнічною і
культурною специфікою, пов’язаністю з основними
правовими принципами, які прирівнюють до основ
публічного порядку і т.д.

Ключові слова: сімейне право, сім’я, шлюб, члени сім’ї.
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Summary:
Family and right: internal and the international aspects
The article deals with approaches to the definition of the concept

of family contained in the legal literature and legislation of Ukraine and
some foreign countries. In the field of international law, the regulation
of family relations takes an exceptional place due to significant
differences in the domestic material law of different countries. Legal
guidelines of internal family law are characterized by their connection
with moral and religious representations, economic, everyday features,
historical development, social level, national, ethnic and cultural
specificity, connection with the basic legal principles which are equal to
the principles of public order and td

Key words: family law, family, marriage, family members.
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Natalia Habik-Tatarowska

Współczesne zagrożenia rodziny polskiej

Wstęp
Zagrożenia dla rodziny mogą mieć charakter globalny lub mo-

gą być także właściwe dla danego kraju czy grupy społecznej. Jed-
nak w nowoczesnym społeczeństwie o pozycji społecznej coraz czę-
ściej zaczyna decydować sytuacja materialna i stan posiadania. Jako
instytucja społeczna rodzina posiada następujące cechy:

- Jest grupą formalną oraz społecznie uznaną.
- Posiada właściwą sobie strukturę i pełni odpowiednie funk-

cje wobec jednostki i społeczeństwa.
- Spełnia liczne funkcje, m.in. prokreacyjną, seksualną, socja-

lizującą, emocjonalno-ekspresyjną, rekreacyjno-towarzyską, integra-
cyjną, religijną, gospodarczą, opiekuńczo-zabezpieczającą, stratyfi-
kującą, legalizacyjno-kontrolną.

- Posiada określoną przestrzeń i dobra materialne. W rodzinie
tworzone są i realizowane wartości, wzory postępowania, zwyczaje,
kontrola itd.

Rodzina wprowadza dzieci w świat wartości i uczy ról spo-
łecznych, niekiedy staje się jednak zagrożeniem dla człowieka. Ma
to miejsce wówczas, gdy jednostka w swojej cielesności czy ducho-
wości (lub równocześnie w cielesności oraz duchowości) staje się nie
w pełni rozwinięta. Człowiek czuje się zagrożony w rodzinie, kiedy
nie daje mu ona pełnych możliwości poczucia ludzkiej wartości,
godności oraz bezpieczeństwa, gdy nie kształtuje ludzi ulepszających
świat, lecz takich, którzy wprowadzają do niego destrukcję. Rodzina
może stać się zagrożeniem dla swoich członków również wtedy, gdy
zbyt łatwo ulega wpływom zewnętrznym i nowościom, wyzbywając
się tradycyjnych wartości i norm, przyjmuje wszystko, co niesie ze
sobą kultura globalna1.

1 S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec., Rodzina i formy jej wspoma-
gania, Wyd. IMPULS, Kraków 2002.
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1. Zagrożenia dla rodziny polskiej
Współczesna polska rodzina znajduje się pod wpływem prze-

mian, ale jednocześnie realizuje swoje funkcje. Współmałżonkowie
muszą żyć pełnym życiem, wychowywać dziecko, które uczy się
podpatrując świat dorosłych. Często podkreślana jest waga rodu
wielopokoleniowego, który mógłby być idealnym środowiskiem
wychowawczym: dziadkowie, mieliby za zadanie podtrzymywanie i
pielęgnowanie tradycji rodzinnych, łagodzenie napięć i rozpieszcza-
nie wnuków. Niestety, jedynie najczęściej na wsi wielopokolenio-
wość ma jeszcze szansę zaistnieć. W mieście rodziny są najczęściej
dwupokoleniowe. Pogoń za podnoszeniem poziomu życia „zmusiły”
kobiety - matki, aby poszły do pracy, a dziadkowie stali się docho-
dzącymi opiekunami. Zmęczenie aktywnością zawodową i obowiąz-
kami domowymi oddala małżonków i zakłóca relacje z dzieć-
mi.Istotnym wymiarem „zdrowej” rodziny jest jej niezależność od
czynników patologicznych, w tym zwłaszcza od nałogów - alkoholi-
zmu, narkomanii, przemocy fizycznej i psychicznej, dewiacji seksu-
alnej, chorób psychicznych itp. Istnieje wiele zagrożeń, które mogą
dotknąć każde ognisko domowe. Każda rodzina boryka się z proble-
mami dnia codziennego, które trzeba pokonywać. Są rodziny potra-
fiące sprostać tym obowiązkom. Takie rodziny, które pomyślnie
rozwiązują swoje problemy, kierując się chęcią utrwalenia swojej
wspólnoty oraz realizacji przypisanych im funkcji nazywamy rodzi-
nami funkcjonalnymi. Rodziny, które nie potrafią wypełniać należy-
cie swych funkcji, nazywamy rodzinami dysfunkcjonalnymi2.

2. Bezrobocie oraz ubóstwo
Wśród wielu zewnętrznych czynników zagrażającym rodzinie,

na pierwszy plan, wysuwa się bezrobocie i ubożenie społeczeństwa.
W rezultacie za tym idzie narastanie konfliktów wśród najbliższych,
nerwowość, uzależnienia, zniechęcenie do życia i podejmowanie
walki o poprawę bytu, czy pogorszenie stosunków między krewny-
mi. Dobra materialne niestety uznawane są za jedyną i sprawdzalną
wartość dostatku oraz uznania społecznego. Mają znaczący wpływ

2 T. Sołtysik, Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz moż-
liwości ich przezwyciężania, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005.
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na ocenę funkcjonowania podstawowej jednostki społecznej, postaw
rodzicielskich i poczucia szczęścia. Aby zaistnieć w dzisiejszym
świecie, człowiek musi być na topie – posiadać markowe ubrania,
wysokiej klasy sprzęt, drogie modne gadżety i wystarczająco wyso-
kie „kieszonkowe”. Jak sprostać wymaganiom dorastającego dziec-
ka, gdy brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby? Rodzi to wiele
konfliktów pomiędzy matką, a ojcem, ale także pomiędzy nimi i ich
dziećmi. Mniej zamożna młodzież, często zazdrości swoim „boga-
tym” kolegom, co w konsekwencji może prowadzić do pretensji do
swoich rodziców o ich „słaby” stan posiadania. Młode małżeństwa
decydują się na jedno, bądź dwoje potomków, gdyż chcą im zapew-
nić należyte utrzymanie i wykształcenie. Niekiedy jednak występują
również związki bezdzietne. Przyczyny tego zjawiska mogą być
różne, ale jedną z nich na pewno jest strach przed nie zapewnieniem
potomstwu przyszłości i życia w dostatku3.

Kolejnym problemem/zagrożeniem jest bezrobocie, które mo-
że dotknąć pracujących opiekunów. Brak zatrudnienia wpływa de-
strukcyjnie na wspólne funkcjonowanie bliskich sobie osób i w nie-
których przypadkach zniechęca młodzież do nauki i zdobywania
zawodu. Wielu z nich uważa, iż studia czy szkoły zawodowe są
zbędne, skoro i tak nie ma pracy. Liczne badania dowodzą, że istnie-
je ścisły związek pomiędzy wykształceniem a statusem społeczno-
ekonomicznym czy mobilnością życiową. Z niewykształconej ludno-
ści rekrutują się często ludzie wykluczeni, pozbawieni dostępu do
rynku pracy, którzy tworzą destrukcyjne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym. Rodzice, aby zapewnić środki niezbędne do życia, emigru-
ją z naszego kraju na długie miesiące czy lata, co w rezultacie „po-
luźnia” stosunki, a ludzie stają się dla siebie obcy4.

3. Uzależnienia- alkoholizm i narkomania
Kolejne zagrożenie, niszczące funkcjonowanie „ognisk do-

mowych” to alkoholizm, dotyka zwłaszcza dorosłych, ale niestety
potomstwo również. W takiej rodzinie kumulują się niekorzystne

3 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności,
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

4 R. Borowicz, G. Krzyminiewska, K. Szafraniec, Młodzi dorośli. Para-
doksy socjalizacji i rozwoju, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa 1991.
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czynniki, takie jak: ubóstwo materialne, ciasnota mieszkaniowa, zły
stan zdrowia członków rodziny, brak kwalifikacji zawodowych,
wręcz zanik jakichkolwiek kompetencji w kontekście rynku pracy.
Występuje odwrócenie ról, gdzie młodociany przejmuje obowiązki
ojca lub matki, zajmuje się domem, opiekuje rodzeństwem, zdobywa
pieniądze. Często dzieci alkoholików przejmują pozycję społeczną i
zawodową swoich rodziców. Emocjonalna atmosfera rodziny alko-
holowej jest przepełniona wstydem, żalem, złością, lękiem, poczu-
ciem krzywdy oraz winy. Ich problemem jest to, iż ukrywają „praw-
dę”, co w rezultacie może doprowadzić do osłabienia kontaktów z
dalszymi krewnymi czy sąsiadami.

Młody człowiek wstydzi się przyznać, że rodzic ma problem z
alkoholem, staje się zamknięty w sobie, unika kontaktu z ludźmi.
Wewnętrzną przyczyną dysfunkcji rodziny mogą być zaburzone
relacje między jej członkami. Zdarza się tak, że wśród najbliższych
nie ma żadnych zjawisk patologii jawnej, jest natomiast zaburzenie
skrywane za pozorami sukcesów finansowych, kariery zawodowej,
zaspokajaniu wszelkich materialnych potrzeb potomstwa. Owocuje
to brakiem komunikacji i zaburzonymi relacjami. Dzieci w poszuki-
waniu miłości i akceptacji mogą ulec zagrożeniom zewnętrznym,
takim jak alkohol, narkotyki czy sekty. Uzależnienie od narkotyków
– narkomania jest także przyczyną problemów, młodzież sięga po
środki odurzające bo ma trudności w domu5.

4. Przemoc
W obliczu trudności i niemożności poradzenia sobie z nimi

dochodzi do przemocy w rodzinie. Literatura dysponuje wieloma
przykładami przemocy wobec kobiet (przemoc małżeńska), rodzi-
ców wobec dzieci oraz wobec osób starszych. Wyróżnia się dwa
rodzaje przemocy: gorącą oraz chłodną. Gorąca nacechowana jest
furią, złością, wściekłością, gniewem i agresją. Towarzyszą jej krzy-
ki, wyzwiska, sprawianie bólu fizycznego oraz psychicznego. Kon-
sekwencją jest wywołanie cierpienia i szkód. Sprawca ma świado-
mość swej przewagi nad bezbronnymi członkami rodziny. Chłodna
dotyczy pozornego spokoju w dążeniu sprawcy do realizacji zapla-

5 Z. Gaś, Rodzina a uzależnienia., Wyd. UMCS, Lublin 1994.
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nowanego scenariusza chęci spowodowania cierpienia bliskim. W
przeciwieństwie do przemocy gorącej, gdzie sprawca próbuje napra-
wić szkody, w przemocy chłodnej znajduje on uzasadnienie dla swo-
jego okrucieństwa. Zagrożeniem dla więzi rodzinnych może być
także molestowanie seksualne dziecka. Przemoc seksualna – to nad-
użycie przewagi fizycznej lub emocjonalnej wobec dziecka w celach
seksualnych, obejmuje: kazirodztwo, gwałt, uwiedzenie, wykorzy-
stywanie dzieci do celów pornografii lub prostytucji. W wielu przy-
padkach dochodzi do tego, że ofiary wykorzystywane są przez jed-
nego z rodziców (ojczyma lub macochę). Problem ten pozostawia po
sobie ślad na dalsze życie młodego człowieka. Ofiarami są zazwy-
czaj osoby, które nie potrafią sobie same poradzić z tym problemem.
Jednostki te w wielu przypadkach nie chcą opowiadać o tym, co je
spotkało, aby na przykład ochronić młodsze rodzeństwo. Jest to naj-
poważniejsza trauma życiowa młodego człowieka, ponieważ narusza
podstawowe zaufanie do dorosłego, zwłaszcza jeśli dotyczy to bli-
skiej osoby. W takim przypadku niezbędna jest pomoc psycholo-
giczna, która ma za zadanie pomóc uwierzyć, iż ludziom można
jeszcze ufać. Pomocy potrzebuje również rodzina dziecka, które
doświadczyło przemocy seksualnej. Matki/ojcowie dzieci wykorzy-
stywanych seksualnie przez ich partnerów mogą się obarczać winną
za zaistniałą sytuację6.

5. Brak czasu
Zagrożenia współczesnej polskiej rodziny zależą od czasu jaki

rodzice poświęcają dziecku na indywidualne rozmowy, zabawę,
wspólne czytanie książek, odrabianie lekcji, rozwiązywanie proble-
mów. Prawidłowo ukształtowana rodzina jest dla dzieci punktem
odniesienia w życiu. To z nią się identyfikują, przyjmują jej system
wartości, poglądy, postawy, wzory zachowania i postępowania a
nawet ją współtworzą. Jest gwarantem solidnej podstawy, dzięki
której mogą doświadczać miłości, odczuwania, decydowania i wy-
obraźni. Należy nadmienić, że dziecko jest uważnym obserwatorem
zachowań w rodzinie. Obserwator dostosowuje swoje zachowanie do

6 A. Żurek, Rodzinność i nierodzinność w polskim społeczeństwie, [w:]
B. Więckiewicz, M. Klimek (red.), Współczesna rodzina w dobie przemian
społeczno-kulturowych, Wyd. KUL, Lublin 2004.
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rodziców lub innych ważnych członków rodziny. W ujęciu behawio-
ralnym pojawia się pojęcie modelowania – uczenia się zachowań
poprzez obserwację. Rodzina jest gruntem, na którym wyrasta po-
czucie tożsamości dziecka. Od jej członków dowiaduje się ono, co to
znaczy być kobietą lub mężczyzną, na czym polega małżeństwo i
wychowanie dzieci. Uczy się sposobów radzenia sobie z problema-
mi, traktowania innych ludzi, interpretowania zjawisk zachodzących
w świecie zewnętrznym. Efektem prawidłowych relacji jest dobre
przystosowanie do życia.

6. Konflikty/ rozwód
Konflikty i kryzysy są nieuniknione, gdyż zetknięcie dwóch

osobowości powoduje konfrontację postaw, celów i sposobów roz-
wiązywania sporów. Dochodzi do różnych nieporozumień, od bła-
hych szybko rozwiązywanych do trwałych grożących rozpadem
związku. Walka, wzajemne wyrządzanie sobie przykrości, utrudnia-
nie życia, awantury, rękoczyny doprowadzają do rozstania. Gdy
chodzi o samych małżonków, to dla jednych rozwód bywa katastro-
fą, dla innych wyzwoleniem, jednak potomstwo zawsze napawa lę-
kiem jako wydarzenie, które zagraża ich poczuciu bezpieczeństwa i
którego nie potrafi sobie wytłumaczyć. Dziecko często dochodzi do
wniosku, że to ono jest przyczyną zaistniałej niezgody między rodzi-
cami. Wstrząs w obliczu utraty ojca czy matki w następstwie rozpa-
du związku, czyni je podatnym na choroby somatyczne i psychiczne.
Traci często zainteresowanie szkołą, dotychczasowymi przyjaźniami,
zabawą i rozrywkami. Wywieranie presji, aby się opowiedziały po
jednej ze stron, są szczególnie szkodliwe i pogłębiają destruktywne
dla psychiki córki lub syna skutki rozwodu. Takie osoby wstydzą się
przed swoimi rówieśnikami, że pochodzą z rozbitej rodziny. Osoby,
których jedno z rodziców założyło nowe ognisko domowe, uważają,
że już nie są ważne w życiu ojca czy matki, którzy mają już „nowe”
dzieci. Czują się niepotrzebne, niekochane. Niekiedy starają się
zwrócić na siebie uwagę, niestety w negatywny sposób: wagarując,
pijąc alkohol itp. Innym czynnikiem osłabiającym funkcjonowanie
rodziny jest choroba somatyczna czy psychiczna, która często wywo-
łuje w życiu najbliższych poważny kryzys. Następuje zmiana syste-
mu wartości, dezorganizacja życia, obniżenie kondycji finansowej,



71

zmiana pełnionych ról. Rodzina musi poradzić sobie z lękiem, żalem,
bezsilnością i przeciążeniem7.

7. Choroby
W literaturze przedmiotu opisywane są trzy sytuacje:
• Choroba mężczyzny – głowy rodziny powoduje zachwianie

finansowego bezpieczeństwa i zmianę poziomu życia, a często nawet
zagrożenie egzystencji.

• Chora kobieta – matka zaburza sferę emocjonalną i organiza-
cję dnia codziennego (opieka nad potomstwem, przygotowywanie
posiłków, pomoc w odrabianiu prac domowych).

• Chore dziecko - koncentruje na sobie uwagę wszystkich
członków rodziny, którzy angażują się w jego powrót do zdrowia,
często zapominając o innych osobach i obowiązkach.

Pozostałe dzieci mogą czuć się mniej ważne i doświadczać
sprzecznych uczuć wobec chorego brata lub siostry. Kolejna sytuacja
to śmierć jednego z członków, jest to wielki ból i cierpienie dla po-
zostałych. Śmierć potomka pozostawia jego bliskich w stanie szoku i
niedowierzania. W przypadku rodziców, których dziecko odebrało
sobie życie, poczucie winy jest ogromne. Wyrzucają sobie każde,
najdrobniejsze uchybienia, których dopuścili się w przypadku syna
lub córki. Obwiniają samych siebie i nawzajem. Małżonkowie za-
mykają się każde w swojej udręce, zapominając, że druga osoba też
dźwiga ciężar i że ma prawo zadręczać się w inny sposób. Zajęci
swoim własnym bólem często odwracają się od świata i od swojego
partnera, skazując wszystkich na samotność w chwili, gdy tak bardzo
potrzeba ciepła osoby bliskiej. Zamknięcie się w swoim własnym
bólu, bez zwracania uwagi na drugą osobę, brak zrozumienia dla
odmienności cierpienia współmałżonka, powodują, że partnerzy,
zamiast dawać sobie ciepło i oparcie zaczynają oddalać się od siebie,
co prowadzi do rozpadu związku. Rodziny niepełne, to takie, w któ-
rych dziecko jest wychowywane przez jednego z opiekunów. Pomi-
nięto tu między innymi problem AIDS, związki jednopłciowe, abor-
cję, porzucanie noworodków, dzieciobójstwo, ujemny przyrost natu-

7 L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Towarzystwo Na-
ukowe KUL, Lublin 1994.
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ralny czy starzenie się naszego społeczeństwa. Każdego dnia dowia-
dujemy się o dramatach dotykających ludzi: utratą dachu nad głową i
stratą dorobku całego życia8.

We współczesnym, dynamicznie się zmieniającym świecie nie
wystarczają już wzorce wyniesione z domu i mass mediów, szcze-
gólnie, że obecna młodzież będzie zakładała ogniska domowe i wy-
chowywała swoje dzieci w innej rzeczywistości, niż ich dziadkowie i
rodzice. Z powodu szybkiego tempa przemian społecznych i rozwoju
wiedzy naukowej o uwarunkowaniach rozwoju człowieka, wycho-
wanie dzieci jest w coraz mniejszym stopniu zdeterminowane zwy-
czajami i tradycjami, a coraz bardziej opiera się na rzetelnej wiedzy i
radach ekspertów. Wzrasta zapotrzebowanie na informacje i rośnie
rola świadomości własnych wartości rodziców w wychowaniu dzie-
ci. Tylko „zdrowa” rodzina poradzi sobie z zagrożeniami. Na pewno
zetknie się z nimi i być może przeżyje kryzys lub wstrząs, ale uda się
jej wyjść z tych opresji w całości, a może nawet wzmocni się. Po-
czucie bezpieczeństwa w takiej wspólnocie budowane jest na szcze-
rości, a członkowie informują się wzajemnie o tym, co im się wyda-
rza poza domem, zwierzają się ze swoich smutków i dzielą radością9.

8. Indywidualizacja procesu życia
Jednym z kolejnych zagrożeń współczesnej rodziny są trendy

procesów indywidualizacji, które przynoszą:
a) nastawienie na własny rozwój kobiet i mężczyzn – co two-

rzy trudności z łączeniem realizacji ról zawodowych i rodzinnych,
b) nieumiejętność negocjacji i komunikacji w parze, brak

skłonności do rozwiązywania problemów, szybka rezygnacja z prób
naprawy sytuacji i wybory zakończenia małżeństwa,

c) akceptacja społeczna rozwodów – która ułatwia podejmo-
wanie decyzji o rozwiązaniu małżeństwa.

Zagrożeniem dla budowania rodziny z kolei jest: zmiana norm
społecznych, co pozwala na – akceptację zachowań przyzwalających
na istnienie związków nieformalnych i zaspokajanie potrzeb bez

8 M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Rodzicielstwo między wiedzą a intu-
icją. Scenariusze zajęć, Wyd. IMPULS, Kraków 2001.

9 J. Ostrouch-Kamińska, Rodzina partnerska jako relacja współzależ-
nych podmiotów, Wyd. IMPULS, Kraków 2007.
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konieczności wchodzenia w związek formalny, nowe spojrzenie na
małżeństwo – które zmienia oczekiwania – cele młodych, rozwija
założenie rozwiązywalności, pozwala na ucieczkę od zobowiązań,
których młodzi boją się podejmować i wchodzić w wiążący układ.
Ucieczka od obowiązków współgra z przyzwoleniem na korzystanie
z życia, sprzyja budowaniu karier (trend indywidualizacji) oraz wy-
maga wydłużonego okresu kształcenia, skupiając jednostkę na spra-
wach zawodowych. Wraz z ogólnymi zmianami pojawiającymi się w
życiu społecznym zmieniają się też sami członkowie społeczeństwa.
Zmieniamy swoje oceny, oczekiwania, styl życia, korzystamy z in-
nych/nowych argumentów. Taką gradację ocen można zaobserwo-
wać gdy zastanawiamy się dlaczego młodzi ludzie obecnie nie bar-
dzo chcą zakładać rodziny10.

Podsumowanie
Z rodziny wynosimy bagaż doświadczeń, pewne „dziedzictwo

społeczne”, wzory, które w okresie dorosłości mogą być powielane,
modyfikowane, albo odrzucane. W sposób mniej lub bardziej świa-
domy odwołujemy się do relacji, jakie były w rodzinie macierzystej.
Ma to znaczenie dla budowania nowych układów – prawidłowo
ukształtowane wzory w rodzinie pochodzenia sprzyjają prawidłowo-
ściom w zakładanych rodzinach własnych i odwrotnym efektom w
przypadku nieprawidłowych wzorów. Rodzina jest takim miejscem
gdzie gromadzi się kapitał niezbędny w życiu. W rodzinie uczymy
się, że miłość wymaga wyrzeczeń, że czasem trzeba zrezygnować z
własnych potrzeb, że liczą się także inne osoby, że ważna jest umie-
jętność współdziałania, kompromisu, istotny jest sposób komunika-
cji. Rodzina nie jest pasmem przyjemnych zdarzeń i przesłodzonych
reakcji. W tym naturalnie formowanym polu spontaniczność reakcji
jest czasem bolesna – mamy do siebie pretensje, możemy się nie
lubić, możemy się nie zgadzać ze sobą. To też uczy, gdyż w innych,
pozarodzinnych, relacjach możemy mieć podobne doświadczenia.
Rodzina jednak w ogólnych ocenach jest odbierana jako wartość

10 M. Frąckowiak, Rodzina jako wartość w świadomości współczesnych
Polek, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.)., Wizerunki ról rodzinnych,
Roczniki Socjologii Rodziny, t. XVIII, 2007, s. 15–38.
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potrzebna jednostce – jak gdyby chciało się powiedzieć: no nie jest
tak źle, nie wszystko mi się podoba, ale ogólnie jestem za. Zmiana
modelu rodziny na wyznaczany partnerskimi relacjami łączy się z
podejmowaniem przez kobiety zamężne pracy zawodowej, dzięki
czemu kobieta stała się drugą osobą budującą budżet rodzinny. Co
pociąga ta zmiana za sobą? Odejście od ról przypisanych ze względu
na płeć, zmiany w pozycjach członków rodziny, konieczność wypra-
cowywania autorytetu, dzielenie władzy.

Wejście nowego modelu rodziny z pracującą zawodowo żoną
wymusza reorganizację ról i wewnętrznych relacji. Nie przekłada się
to jednak na pełny egalitaryzm, gdyż tak naprawdę kobieta została
podwójnie obarczona rolami – zawodową i rodzinną. Obecnie nakła-
danie się ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn rodzi po-
trzebę znajdowania czasu na ich realizację przez obie płcie, a także
konieczność dokonywania wewnętrznie ustaleń i podziałów. Dekla-
ratywnie model z partnerskim układem ról jest uważany za dobre
rozwiązanie współcześnie, ale w rzeczywistości nie jest powszechnie
przyjęty w rodzinach. Za tym rozwiązaniem opowiadają się częściej
kobiety niż mężczyźni. Owszem, pojawiają się zmiany w kierunku
odchodzenia od modelu z tradycyjnym podziałem ról, nie ma jednak
modelu, który zdecydowanie by dominował w rodzinach. Człowiek
współczesny jest zagrożony przez współczesne społeczeństwo. Ro-
dzina natomiast może być tą grupą, która daje szansę pełniejszego
bytowania i doskonałego rozwoju. Jednak nie może ona stanowić
ucieczki od społeczeństwa. W rodzinie następuje przekaz wartości.
To od jej dorosłych członków zależy, czy przekazane wartości będą
właściwe, czy nie, czy będzie to lansowany przez media styl życia o
nastawieniu konsumpcyjnym i hedonistycznym, czy wartości uni-
wersalne i obiektywne. Rodzina musi dawać poczucie bezpieczeń-
stwa i udzielać wsparcia swoim członkom, a rodzice powinni mieć
czas dla swoich dzieci, aby te nie czuły się osamotnione. Rodzina
jest bowiem środowiskiem wszechstronnego rozwoju człowieka.
Jednak rodzina w społeczeństwie ryzyka, jak zostało podkreślone w
artykule, podlega różnym zagrożeniom.

Podstawowym problemem, przed którym stają współczesne
rodziny, czyni konflikt między płciami. Twierdzi on, że mówiąc o
rodzinie, należy mówić także o pieniądzach i pracy. Mówiąc zaś o
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małżeństwie, należy mówić o wykształceniu, zawodzie i mobilności.
Zmiany warunków życia wpływają na jednostki – na ich oczekiwa-
nia, potrzeby, poglądy, styl życia, stosunek do samych siebie, wy-
znaczniki satysfakcji życiowej oraz szczęścia. Rodzina ma ogromne
znaczenie w przekazie wartości, kształtowanie potomstwa i budowa-
nia zaplecza dla kolejnego pokolenia, w byciu podstawą dla poczucia
bezpieczeństwa i przynależności. Od zawsze małżeństwo i rodzina
były nie tylko sprawą prywatną. Obecnie to wyczulenie społeczeń-
stwa na trudności w zakładaniu i funkcjonowaniu rodzin powinno
nabrać szczególnego wyrazu. Zasada «lepiej zapobiegać niż leczyć»
odnosi się także do rodziny. Zatem w odniesieniu do małżeństwa i
rodziny, powinna mieć miejsce działalność profilaktyczna i wspiera-
jąca. Potrzebne jest przygotowywanie młodych do tego trudnego
zadania polegającego nie tylko na stworzeniu rodziny, ale i jej
utrzymaniu. Pokoleniowe przenoszenie dobrych wzorów wydaje się
pełnić istotną rolę w łańcuchu przekazów rodzinnych. Wskazując na
zasadniczą zmianę rodziny podnoszona zostaje sprawa odejścia od
modelu z jednym żywicielem rodziny. Młode pokolenia kształtując
swoje życie (inaczej niż te wcześniejsze) muszą znaleźć własne roz-
wiązania w zakresie tego wycinka prywatności, który stanowi rodzi-
na. Współcześnie to relacje w parze wybijają się jako najważniejsze
spoiwo związku lub przyczyna jego rozpadu. Dziecko przestało być
gwarancją na trwałość związku.

Streszczenie:
Człowiek współczesny jest zagrożony przez współczesne spo-

łeczeństwo. Rodzina natomiast może być tą grupą, która daje szansę
pełniejszego bytowania i doskonałego rozwoju. Jednak nie może ona
stanowić ucieczki od społeczeństwa. W rodzinie następuje przekaz
wartości. To od jej dorosłych członków zależy, czy przekazane war-
tości będą właściwe, czy nie, czy będzie to lansowany przez media
styl życia o nastawieniu konsumpcyjnym i hedonistycznym, czy
wartości uniwersalne i obiektywne. Rodzina musi dawać poczucie
bezpieczeństwa oraz udzielać wsparcia swoim członkom, a rodzice
powinni mieć czas dla swoich dzieci, aby te nie czuły się osamotnio-
ne. Rodzina jest bowiem środowiskiem wszechstronnego rozwoju
człowieka. Jednakże rodzina w społeczeństwie ryzyka, jak zostało
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podkreślone w artykule, podlega różnym zagrożeniom. Niniejszy
artykuł poświęcono problematyce przemian oraz  zagrożeń współ-
czesnej rodziny.

Słowa kluczowe: rodzina, zagrożenia, wychowanie

Summary:
Contemporary hazards of the polish family
Modern Man is threatened by modern society. The family, on

the other hand, can be the group that gives the chance of full erexi-
stence and perfect development. However, itcan not be an escape
from society. The family transfers the values. It isup to heradult
members whether the values passed will be rightor not, whether it
will be a life style promoted by the media with a consumer and he-
donistic attitude, Or universal and objective values. The family mu-
stgive a sense of security and support to their members, and Barents
should have time for their children not to feell onely. The family is in
factan environment of comprehensive human development. Ho-
wever, the family in the risk society, as highlighted in the article, is
subject to various threats. This article is devoted to the problems and
transformations of the modern family.

Keywords: family, threats, education
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Jowita Berdzik

Eurosieroctwo jako problem społeczno-moralny
współczesnej rodziny

Wstęp
We współczesnym świecie, mimo ogromnego postępu

technologicznego, każdy człowiek nieustannie odczuwa pragnienie
posiadania domu rodzinnego w postaci zmaterializowanej oraz
niezmaterializowanej. Owa chęć posiadania stanowi jedną z
fundamentalnych potrzeb ludzkich, zwłaszcza dzisiaj - w czasach
gwałtownych przemian cywilizacyjnych. Z pedagogicznej
perspektywy istotne staje się spojrzenie na dom rodzinny nie ludzi
dorosłych, lecz dzieci wychowujących się w rodzinach
migracyjnych. Bardzo ważnym aspektem jest poznanie poglądu
dzieci na ten temat, tego jak one postrzegają swój dom rodzinny.
Istotne jest określenie wartości i znaczenia mu przypisywanego.
Skala zjawiska migracji we współczesnym świecie osiągnęła
apogeum. Migracje znacznie wpływają na funkcjonowanie dziecka w
rodzinie, grupie rówieśniczej oraz w całym otaczającym je świecie.
Młodzi ludzie, pozbawieni opieki rodzicielskiej charakteryzują się
nieprawidłowo ukształtowanymi cechy osobowości. Ponadto
wykazują różnorodne zaburzenia mające związek z przystosowaniem
się do pełnienia ról społecznych: ucznia, kolegi, dziecka w rodzinie,
pracownika itd. Dzieci, które dorastają w obecnych czasach
pozbawione są wzorca dzięki któremu mogłyby uczyć się jak żyć i
jak postępować w różnych sytuacjach losowych.

Dziecko z rodziny migracyjnej, ma dodatkowo zaburzony obraz
rodziny. Dzieci pozbawione tymczasowej opieki jednego z rodziców,
przejawiają np. w grupie rówieśniczej mniej dojrzałe formy zabawowe
niż ich koledzy przebywający na co dzień z rodzicami. Ponadto
charakteryzują się trudnościami w adaptacji wymagań panujących w
grupie, bardzo często pozostając poza jej kręgiem. Skupiają swą uwagę
głównie na własnych stanach emocjonalnych, w sposób nie do końca
sprzyjający innym członkom społeczeństwa. Eurosieroty są bardzo
często ofiarami kryzysu autorytetów, cechują się mniejszą



79

samodzielnością oraz brakiem umiejętności podjęcia inicjatywy w
działaniu. Dzieci z rodzin migracyjnych, pełniąc role uczniów bardzo
często nie są w stanie sprostać szkolnym wymaganiom, związanym z
treściami programowymi oraz w sposób specyficzny przeżywają
trudności w nauce1.

1. Sieroctwo i eurosieroctwo
Powszechnie stosowany jest podział sieroctwa na sieroctwo

naturalne i sieroctwo społeczne Umiejscowienie eurosieroctwa w
praktyce wychowawczej wydaje się nie rodzić problemów. Jednakże
głębsza analiza tematu ukazuje trudności 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 przede
wszystkim dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, wszędzie tam, gdzie rozpoczął się
proces sieroctwa społecznego. Współcześnie 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

1 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic. IWZZ, Warszawa 1987, s.16
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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.
Niejednokrotnie 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
przeżywanym kryzysem autorytetów. W znacznym stopniu utrudnia
prawidłowe kształtowanie osobowości2.

Pojęcie sieroctwa jest niejednoznaczne i charakteryzuje się
rozbudowanym zakresem znaczeniowym. W związku z tym
dokonano podziału na sieroctwo naturalne i społeczne. Sieroctwo
naturalne jest skutkiem śmierci rodziców, zaś w przypadku sieroctwa
społecznego dziecko zostaje pozbawione normalnego środowiska
rodzinnego. Definiowane jest ono jako brak opieki rodzicielskiej,
który uwarunkowany jest różnymi czynnikami. Wśród nich
wymienia się: uzależnienia, ubóstwo czy przewlekłe choroby.
Współcześnie główną drogą prowadzącą do sieroctwa społecznego
dzieci są migracje rodziców. Taki stan określany jest mianem
eurosieroctwa.

Jak pisze S. Kozak mianem eurosieroty określa się dziecko,
które ma niezaspokojoną potrzebę „powiązania emocjonalnego” z
rodzicami, potrzebę afiliacji oraz miłości z powodu wyjazdu rodzica
lub rodziców. Autor podkreśla, iż funkcje rodzicielskie pełnione

2 T. E. Olearczyk  2008 Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne
problemy kryzysu współczesnej rodziny, Wyd. WAM, Kraków 2008, s.32-35
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przez inne osoby z otoczenia młodego człowieka nigdy nie zastąpią
mu autentycznych relacji z ukochanym rodzicem. Poczucie
osamotnienia i braku bliskości rodzicielskiej stymuluje uaktywnienie
różnych mechanizmów obronnych, które wyniszczają dziecko
zarówno psychicznie, jak i fizycznie.

W eurosieroctwie można wyróżnić trzy stopnie osierocenia.
Stopień najwyższy występuje wówczas, gdy dziecko jest całkowicie
opuszczone przez rodziców. Konsekwencją takiej sytuacji jest
zupełny brak kontaktów z naturalnymi rodzicami. Wymagana jest
pomoc ze strony obcych ludzi. Stopień średni charakteryzuje się
bardzo sporadycznym kontaktem z rodzicami. Migrujący ojciec lub
matka przyjeżdżają do domu rodzinnego, ale robią to bardzo rzadko i
ich wizyty są nieregularne. Stopnień najniższy występuje, gdy
rodzice dziecka wykazują pewne zainteresowanie jego losem. Starają
się, chociażby za pomocą środków masowego przekazu, utrzymywać
stały kontakt z młodym człowiekiem. Dbają o prawidłowe spędzanie
czasu wolnego, o zaspokojenie podstawowych potrzeb, a także o
należytą opiekę podczas ich nieobecności3.

Eurosierota to „dziecko, które wychowuje się bez co najmniej
jednego rodzica, który przebywa za granicą w celach
zarobkowych”4.

2. Przyczyny eurosieroctwa
Niewątpliwe jest, iż fundamentalnym zjawiskiem,

przyczyniającym się do występowania eurosieroctwa jest migracja
jednego lub obojga rodziców. Migracja jest to zjawisko które „nosi w
sobie element nadziei i zarazem ryzyka. Zmieniając kraj, migrant
może stać się kimś innym, nadać życiu odmienny kształt, a nawet
odrodzić się. Każda migracja pozostawia w psychice niezatarty ślad.
Na dobre i na złe, przynosi głębszą wiedzę o warunkach życia, o
innych ludziach, a także o sobie. Życie ‘nie u siebie’ zaostrza

3 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej
dla dzieci i ich rodzin, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 23

4 A. Sadowska, Migracja rodziców źródłem dysfunkcjonalności
środowiska wychowawczego dziecka [w:] Bębas S. S. (red) Zagrożenia i
problemy współczesnej rodziny, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
Radom 2011.s. 46
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spojrzenie na wiele spraw. Jednak obok wielu korzyści i pozytywów
migracja pociąga za sobą również koszty”5.

Czynnikami pośrednimi, przyczyniającymi się do szerzenia
fali migracji we współczesnym świecie, a tym samym do
powstawania zjawiska jakim jest eurosieroctwo, wymienia się
motywy, skłaniające rodziców do wyjazdu poza granice kraju.
Większość specjalistów zajmujących się tą tematyką, dominujące
znaczenie w tej kwestii przypisuje czynnikom ekonomicznym. Brak
pracy, nieodpowiednie warunki życia czy też bieda i ubóstwo
„zmuszają” ludzi do zmiany otoczenia, a co za tym idzie wyjazdu do
innego kraju. Tworzy się w ten sposób wizja „lepszego życia”,
sprawiając, że ludzie migrują, aby stworzyć większe możliwości w
różnych aspektach swojego funkcjonowania. Chłonny rynek pracy,
wyższy standard życia czy sprawna opieka zdrowotna
niejednokrotnie decydują o tym, że pełen obaw człowiek decyduje
się na opuszczenie kraju. Należy również wspomnieć o innych
przyczynach migracji. Bardzo często są to: studia zagraniczne,
zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem lub opuszczenie
rodziny i rozpoczęcie nowego życia za granicą. Najbardziej
podatnymi na to zjawisko są młodzi, niedojrzali ludzie. Należy
jednak podkreślić, że najczęstszą przyczyną migracji ludzi są
pobudki materialne6.

Współczesne przekształcenia na rynku pracy są stymulatorami
zmian stylu życia i konsumpcji współczesnego człowieka. Rozwój
gospodarki związany ze wzrostem produkcji lub nasilonym
rozwojem sektora usług determinuje wzrost konsumpcji. Przyczynia
się to do wzrostu potrzeb ekonomicznych. Współwystępuje z tym
narastająca samoświadomość społeczeństwa, indywidualizm, a także
dążenie do, jak najwyższego standardu życia. Powszechne ruchy
migracyjne utożsamiane są z licznymi korzyściami natury
ekonomicznej. Jednakże zapomina się niejednokrotnie o ich
destrukcyjnym wpływie na życie psychiczne jednostki. Coraz
częściej wyższemu standardowi życia paradoksalnie towarzyszy
obniżone poczucie jakości i sensu egzystencji, spadek subiektywnie

5 J. Kubitsky, Psychologia migracji, Wyd. Difin, Warszawa 2000, S.7
6 Tamże
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odbieranego poczucia szczęścia. Największą stratą dla rodzicielstwa
jest utrata autorytetu w oczach dziecka. Rodzic- migrant
niejednokrotnie staje się dla młodego człowieka osobą obcą,
niegodną naśladowania

Współcześnie występujące migracje przyjmują inny charakter
niż te, występujące dawniej. Różnią się od tych wcześniejszych
różnorodnością i złożonością przyczyn, które zlewają się, zmieniają i
kamuflują. Kamuflaż w tym przypadku polega na tym, że
deklarowany przy migracji motyw może przysłaniać inne pobudki
lub ewaluować na skutek zmian, jakie niesie za sobą życie na
obczyźnie. Najczęstszymi przyczynami migracji są: ekonomiczne -
głód, handel, polepszenie obecnej sytuacji materialnej; rodzinne;
etniczno - narodowościowe - łączenie rodzin; polityczne -
prześladowania; religijne - wojny religijne; klęski ekologiczne7.

3. Skutki nieobecności ojca i matki na rozwoj dziecka w
wieku wczesnoszkolnym

Utrata któregoś 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. Pedagogów interesuje fala migracji pod kątem
skutków, które są zauważalne w każdej sferze rozwoju dziecka. Warto
zastanowić się, czy szczęśliwe dzieciństwo jest gwarancją szczęśliwej
dorosłości? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest niezwykle trudne.
Jednakże niepodważalny jest fakt, iż dziecko, które miało udane
dzieciństwo ma stworzone podstawy, którymi może się posłużyć w
kolejnych etapach swojego życia. Warto jednak 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. Rodzice od najmłodszych
lat są dla dzieci wzorcem i wyznacznikiem zachowań. Poprzez
właściwe zachowanie i postępowanie wypełniają dziecięcy świat

7 A. Nowakowska, Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego
[w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec
współczesnych wyzwań, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 55-56
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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 brakuje 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
burzą 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 prowadzi do 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. Powoduje to też uczucie osamotnienia. Trudności,
jakie sprawiają dzieci bardzo często wynikają z sytuacji, jaką stworzyli
im dorośli8.

Rodzina ma istotny wpływ na losy ludzkie i funkcjonowanie
człowieka w społeczeństwie. Rodzina upraszcza adaptację jednostce
w zmieniającej się rzeczywistości, jest strefą ochronną w procesie
transformacji ustrojowej, społeczno – kulturowej i gospodarczej, jest
oparciem dla jednostki w nowych i skomplikowanych sytuacjach,
pozwala zachować równowagę emocjonalną, higienę psychiczną.
Daje gwarancję poczucia bezpieczeństwa, prawidłową socjalizację,
rozwój indywidualności. Można także zauważyć szczególne

8 W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych,
Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006, S. 19-22.
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pozytywne cechy rodziny w rozwoju i kształtowaniu osobowości
jednostki a zwłaszcza dzieci i młodzieży9.

„Rodzina jest najważniejszym elementem więzi społecznych
dziecka. Stworzenie atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia przez
zaspokajanie potrzeb dziecka w rodzinie jest warunkiem
prawidłowego rozwoju. Szczęśliwe dzieciństwo nie gwarantuje
powodzenia w wieku dojrzałym ale kładzie podwaliny pod osiąganie
sukcesów. Rodzina to instytucja, która zachowuje zawsze swoją
wartość dla człowieka, jej aktualność jest nieprzemijającą. Wynikiem
tego faktu jest to, że ona to poprzez właściwe stosunki wewnątrz
rodzinne tworzy więzi społeczne i emocjonalne i najskuteczniej uczy
jednostkę ich budowania także poza rodziną ale także i tego, że
pełnienie przez nią tej roli jest możliwe dzięki jej zdolności do
stałego przystosowania się do otaczającej rzeczywistości”10.

Konieczność uczestniczenia ojca w procesie wychowania
dziecka jest faktem niepodważalnym. Udział ojca w sprawowaniu
funkcji wychowawczej rodziny wobec dzieci wydaje się być
niezwykle aktualny w obecnych czasach. Dany okres charakteryzuje
to, iż chęć stworzenia sobie komfortowych warunków życia staje się
coraz częściej ważniejsza od utrzymania właściwych więzi i
kontaktów rodzinnych. Obecne czasy to również takie, w których,
„mieć” góruje nad „być”. Dla prawidłowego rozwoju dziecka miłość
ojcowska jest niezbędna już od momentu narodzin. Ojciec może stać
się niezwykle ważną osobą w życiu dziecka dzięki ogromnej ilości i
jakości interakcji z nim.

Osamotnienie jest to zjawisko współcześnie coraz bardziej
powszechne wśród dzieci i młodzieży. Bardzo często jest
bagatelizowane przez osoby dorosłe. W związku z powyższym należy
dokonać różnicowania rozumienia treści dwóch pojęć: samotność i
osamotnienie. Zazwyczaj wydaje się, że w stosunku do dziecka, dla
określenia jego stanu psychicznego, subiektywnych przeżyć, doznań

9 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla
jednostki i społeczeństwa [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika
społeczna, Wyd. ŻAK, Warszawa 2003, s. 7

10 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa
2000 s. 34.
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bardziej odpowiednie jest zastosowanie terminu osamotnienie zamiast
samotność. Rzadko dochodzi do jednoznacznego stwierdzenia, ze
dziecko jest samotne, natomiast często określa się stan, który
przeżywa mianem osamotnienia. Sama natura dziecka determinuje je
do bycia w centrum zainteresowania. Ono nie dąży świadomie do
samotności, a tak naprawdę boi się być samo i rzadko koncentruje się
tylko na własnych wewnętrznych przeżyciach. Natomiast bardzo silnie
odczuwa ono potrzebę opieki, troski, miłości, bezpieczeństwa i
uznania ze strony pozostałych członków społeczeństwa, pragnie
stałych kontaktów międzyludzkich, przebywania zawsze z kimś.

Dziecko nie jest w stanie ochronić swój wewnętrzny świat przed
złem, jakie go spotyka w świecie ludzi dorosłych, w świecie
zewnętrznym. Z tego powodu tak bolesne w skutkach okazuje się
osamotnione dzieciństwo. Osamotnienie jest dla dziecka bardzo
negatywnym przeżyciem będącym skutkiem przerwania więzi
rodzinnych i pozbawienia stałego kontaktu z osobą dla niego ważną.
Jest ono również stanem psychicznym spowodowanym
niewystarczającą ilością i jakością społecznych i emocjonalnych
interakcji. Jako specyficzny rodzaj doznań, odczuć dziecięcych nigdy
nie jest wyborem dokonywanym przez dziecko.

Reasumując, osamotnienie dziecka można określić
indywidualnymi, subiektywnymi doświadczeniami i przeżycia
powstałymi w wyniku osłabienia lub zerwania więzi emocjonalnej z
bliskimi mu osobami. Powoduje u dziecka bolesne przeżycia, przynosi
cierpienie, niepewność, tęsknotę, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa,
miłości, troski, opieki, zrozumienia. Na osamotnienie wpływa wiele
czynników i uwarunkowań zewnętrznych, na które dziecko jest skazane
(z powodu swojej bezradności i bezsilności). Dziecko z natury
potrzebuje obecności drugiej osoby, nie dąży do samotności, bycia w
odosobnieniu czy też zamykania się w swym wewnętrznym świecie
doznań, myśli. Osamotnienie jest swego rodzaju koniecznością, na którą
dziecko zostaje skazane. Jest ono skutkiem konkretnej sytuacji
życiowej, w jakiej dziecko wzrasta. Przejawia się tym, że wzajemna
relacja łącząca dziecko z innymi osobami (matką, ojcem, rodzeństwem,
kolegami) ulega osłabieniu, rozluźnieniu11.

11 I. Izdebska, Dom rodzinny postrzegany przez dzieci, Trans Humana
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4. Bezpośrednie oddziaływania migracji na rodzinę
Migracja wpływa bezpośrednio na relacje pomiędzy

współmałżonkami oraz więzi z dziećmi, ich rozwój i emocje.
Niewątpliwie jednak, to dzieci najdotkliwiej odczuwają
konsekwencje rozłąki z rodzicem lub obojgiem rodziców. Dzieci są
bezsilne wobec decyzji rodziców o wyjeździe. Każda rozłąka z
rodzicem wpływa niekorzystnie na psychikę dziecka. Nieobecność
rodzica powoduje zakłócenia w realizowaniu fundamentalnych
funkcji rodziny. Negatywne skutki migracji bardzo często znajdują
swe odzwierciedlenie w późniejszym, dorosłym życiu jednostki.
Rodzina jest grupą o specyficznej sile oddziaływań. To właśnie w
rodzinie dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny
współżycia społecznego, które jest podwaliną jego rozwoju
społecznego. W celu zapewnienia dziecku prawidłowego rozwoju
powinno zapewnić się nie tylko właściwe warunki bytowe, lecz
przede wszystkim życzliwą, pełną miłości obecność obojga
rodziców. To właśnie z nich bierze przykład dorastający młody
człowiek, uczy się co to znaczy żyć razem, zależeć od siebie,
wspólnie rozwiązywać problemy. Dziecko, które wychowuje się
nawet tymczasowo w niepełnej rodzinie pozbawione jest nauki
relacji partnerskich, odpowiedzialności za drugiego człowieka,
szacunku i tolerancji. Często zdarza się, że eurosieroty są nadmiernie
obciążone odpowiedzialnością, nieadekwatną do wieku i swych
możliwości. Dziecko bardzo często poprzez swoje zachowanie
manifestuje swe uczucia, odzwierciedlając relacje panujące w
rodzinie. Rodzina widziana oczami dziecka to nie tylko ono i mama.
Szczególne, wyjątkowe miejsce w świecie rodzinnym, widzianym
oczyma dziecka zajmuje ojciec. Dziecko dorastając powinno
doświadczać zarówno miłości matczynej jak i ojcowskiej. Okres
pobytu rodziców poza granicami ojczyzny wpływa znacząco na
sytuację rodzinną. Proporcjonalnie do wydłużającej się rozłąki
zwiększa się liczba rodzin niezadowolonych z sytuacji życiowej.
Następuje osłabienie lub niekiedy zerwanie więzi małżeńskich,
rodzicielskich czy rodzinnych. Jeżeli migracja ma charakter
okresowy, a rodziny utrzymują regularny kontakt bezpośredni,

Wyd. Uniwersyteckie, Białystok 2006, s. 23-24
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przyczynia się to do akceptacji rytmu życia podzielonego na etapy
migracji oraz powrotu. W przypadku, gdy wahadłowo wyjeżdżają
oboje rodzice sytuacja rodzinna staje się niestabilna, zaburzona
zmianami, które wynikają z naprzemiennej nieobecności matki lub
ojca. Niestety, w wielu rodzinach migracja przyczynia się do
trwałego pęknięcia relacji. Niepokojące jest, iż coraz częściej na
wyjazd jednego z małżonków w celach zarobkowych decydują się
pary o krótkim stażu wspólnego życia. Więź pomiędzy małżonkami
jest wówczas nie zbudowana, gdyż buduje się ona przez codzienne
wspólne życie: pracę, odpoczynek, wspólne spędzanie czasu
wolnego, rozmowy, wspólne wychowywanie dzieci. Bardzo często
po powrocie małżonka migranta relacja partnerów nie jest w stanie
przetrwać. Każde z nich stało się na tyle samodzielne, ucząc się żyć
niezależnie od siebie, że wspólne życie okazuje się wręcz frustrujące
i powodujące nieustanne konflikty12.

5. Migranci w relacjach małżeńskich
Migranci balansują na granicy dwóch światów: ojczystego i

kraju, w którym tymczasowo się znajdują. W nawiązaniu do mnogiej
liczby negatywnych emocji i doświadczeń w obcym kraju, migranci
poszukują sposobów gratyfikacji. W związku z tym niekiedy
pozwalają sobie na niemoralne zachowania, na rozwiązłość, która
wynika ze swobody i przekonania o anonimowości. Wspomniana
anonimowość pozwala im wierzyć w brak konsekwencji swego
niewłaściwego zachowania. Doświadczenia osoby przebywającej za
granicą Polski koreluje z emocjonalnym i psychicznym oddaleniem
od współmałżonka pozostającego w kraju. Oddalenie to nie jest
konsekwencją złej woli małżonków, a swe źródło posiada w
przestrzeni fizycznej dzielącej małżonków i odczuciach w tym
samym czasie zupełnie innych problemów i rzeczywistości.
Partnerom niezwykle trudno jest przy pomocy mediów, czy podczas
krótkich wizyt w kraju podzielić się własnymi doświadczeniami i
przezywanymi trudnościami. Migrant na skutek życiowych
doświadczeń przeobraża się w zupełnie inną osobę, zmianie ulegają

12 https://mojejaslo.pl/eurosieroctwo-skutki-migracji-zarobkowej/ z dnia
10.02.2019r.
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jego poglądy, postawy. Jest to proces samoistny, nie zależy od osoby
i jego woli. Zmiana następuje, ponieważ jednostka zaczyna żyć w
zupełnie nowych realiach. Przeżycia doświadczone w innym kraju
wpływają na ujawnianie się pewnych cech osobowości, które
podczas życia w kraju pozostawały w stanie uśpienia. Proces
przemian następuje stopniowo i powoli, jest tym głębszy im dłużej
trwa pobyt na obczyźnie13.

6. Oblicza dzieciństwa w rodzinach rozłączonych z powodu
migracji rodziców

Doświadczenia gromadzone w początkowych latach życia
dziecka mają ścisły związek z ze sposobem postępowania wobec
nich dorosłych ludzi. To właśnie dorośli, wykorzystując swoją
miłość rodzicielską powinni wypełnić świat dziecka poczuciem
bezpieczeństwa i beztroski. Niepokojącym jest fakt, że często
przyczyniają się do tego, iż czas wzrastania dzieci w dorosłość jest
zagrożony i trudny. W tym miejscu należy podkreślić, że występują
także rodziny migracyjne, które zaspokajają u dzieci potrzebę
afiliacji. Dzieje się tak z kilku powodów. Kluczową rolę w tej
kwestii odgrywa niewydłużenie czasu pobytu za granicą oraz
odpowiednia opieka nad dzieckiem podczas migracji rodzica. Istotne
jest, aby wyjeżdżający rodzic utrzymywał stały kontakt z dzieckiem
przebywającym w kraju. Współczesne środki masowego przekazu w
znacznym stopniu ułatwiają komunikację rozdzielonym rodzinom.

Podejmując tematykę dzieciństwa w świetle sytuacji rodzinnej
dzieci z rodzin migracyjnych jako pierwsze należy wymienić
dzieciństwo stabilne, charakteryzujące się zapewnieniem dziecku
poczucia bezpieczeństwa i spokoju. Ten typ dzieciństwa przyjmuje
dwa oblicza. Pierwsze obejmuje swym zasięgiem dzieci, które
pomimo rozłąki z rodzicami bardzo dobrze odnajdują się w
zaistniałej sytuacji. Są to dzieci w pełni akceptujące decyzję
rodzica/rodziców o wyjeździe. Jest to wynikiem relacji partnerskiej
dziecko – rodzic, gdzie dzieci brały czynny udział przy rozważaniu
możliwości wyjazdu. Wówczas dziecko docenia pracę i poświęcenie
rodzica pracującego za granicą. Serdeczna atmosfera rodzinna i

13 Tamże
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poprawny charakter relacji z rodzicami sprzyjają stabilności więzi
rodzinnych. Pomimo braku bliskości fizycznej pozostaje więź
emocjonalna łącząca dziecko z rodzicem. Istotne jest także umiejętne
radzenie sobie w sytuacji, w jakiej znalazły się rodziny. Mowa tu w
szczególności o częstych kontaktach, zainteresowaniu problemami i
sukcesami dziecka, co wpływa na niezmienienie relacji. Bardzo
często bywa też tak, że więzi rodzinne zostają wzmocnione przez
migracje. Dzieciństwo przepełnione miłością, stabilizacją
emocjonalną i poczuciem bezpieczeństwa jest też często efektem
rozłąki z tymi rodzicami, którzy w niewłaściwy sposób realizowali
swoje funcie w rodzinie. Są to rodzice zakłócający życie rodziny
poprzez awantury, uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy innych
środków odurzających. Ich wyjazd miał pozytywny wpływ na
sytuację panująca w domu rodzinnym. Migracja spowodowała, że
dzieci odzyskały spokój, poczucie bezpieczeństwa i wiarę w lepszą
przyszłość.

Następnym rodzajem dzieciństwa w rodzinach rozłączonych z
powodu migracji zagranicznej, W. Danilewicz określiła
dzieciństwem bez trosk materialnych. Migracja rodzica
niejednokrotnie przyczynia się do poprawy sytuacji materialnej całej
rodziny. Przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
umożliwiając tym samym spokojne planowanie przyszłości.
Doświadczenia młodych, dorastających ludzi są w tej sferze
korzystne, gdyż zazwyczaj zauważalne są korzyści finansowe w
kontekście indywidualnym i rodzinnym. Zaspokojenie potrzeb
materialnych wpływa pozytywnie na funkcjonowanie dziecka w
wielu aspektach jego życia14.

Zakończenie
Uczucie tęsknoty jest nieodłącznym elementem ludzkiego

życia. W szczególności silnie odczuwana jest przez ludzi
doświadczających skutków zjawiska migracji.. Spowodowana jest
rozłąką okresową i rozłąką stałą z bliską osobą. Odnalezienie się w
nowej sytuacji oraz przywyknięcie do nieobecności rodzica wymaga

14 W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych,
Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006, s.38-39
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od dziecka wielu umiejętności adaptacyjnych. Migracja rodzica
budzi w dziecku uczucie niepokoju, liczne obawy, a w dalszej fazie
rozłąki tęsknotę. Niewątpliwe jest, iż zburzony zostaje
dotychczasowy plan dnia dziecka, które szczególnie silnie odczuwa
nieobecność rodzica podczas podstawowych czynności domowych.
W życiu dziecka istnieje znaczna ilość okoliczności, które wpływają
na pogłębienie się odczuwania uczucia tęsknoty. W tym miejscu
należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy negatywne skutki
migracji nie przewyższają tych pozytywnych15.

Streszczenie:
Współczesne przekształcenia na rynku pracy są stymulatorami

zmian stylu życia i konsumpcji współczesnego człowieka. Rozwój
gospodarki związany ze wzrostem produkcji lub nasilonym rozwojem
sektora usług determinuje wzrost konsumpcji. Przyczynia się to do
wzrostu potrzeb ekonomicznych. Brak pracy, nieodpowiednie warunki
życia czy też bieda i ubóstwo „zmuszają” ludzi do zmiany otoczenia, a
co za tym idzie wyjazdu do innego kraju. Tworzy się w ten sposób
wizja „lepszego życia”, sprawiając, że ludzie migrują, aby stworzyć
większe możliwości w różnych aspektach swojego funkcjonowania.
Chłonny rynek pracy, wyższy standard życia czy sprawna opieka
zdrowotna niejednokrotnie decydują o tym, że pełen obaw człowiek
decyduje się na opuszczenie kraju. Migracja wpływa bezpośrednio na
relacje pomiędzy współmałżonkami oraz więzi z dziećmi, ich rozwój i
emocje. Niewątpliwie jednak, to dzieci najdotkliwiej odczuwają
konsekwencje rozłąki z rodzicem lub obojgiem rodziców. Każda
rozłąka z rodzicem wpływa niekorzystnie na psychikę dziecka.
Nieobecność rodzica powoduje zakłócenia w realizowaniu
fundamentalnych funkcji rodziny.

Słowa kluczowe: eurosieroctwo, rodzina, wychowanie,
dzieciństwo, migracja,

Summary:
Euroorphanage as a socio-moral problem of the modern family
Contemporary transformations in the labor market stimulate

changes in the lifestyle and consumption of modern man. The

15 Tamże
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development of the economy connected with the increase in production
or the intensified development of the services sector determines the
increase in consumption. This contributes to the growth of economic
needs. Lack of work, inadequate living conditions, or poverty and
poverty "force" people to change their surroundings and, consequently,
to go to another country. This creates a vision of "better life", making
people migrate to create more opportunities in different aspects of their
functioning. An absorbing labor market, a higher standard of living or
efficient health care often decide that anxious people decide to leave the
country. Migration directly affects the relationships between spouses and
ties with children, their development and emotions. Undoubtedly,
however, children are most affected by the consequences of separation
from the parent or both parents. Any separation from a parent adversely
affects the child's psyche. The absence of a parent disrupts the
fundamental functions of the family.

Keyword: Euroreague, family, upbringing, childhood, migration,
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Marcelina Puk

Rodzina w procesie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka niepełnosprawnego

Wstęp
Pytań dotyczących rodziny, na które ciągle brakuje satysfak-

cjonującej odpowiedzi jest wiele. Rodzina stanowi część świata spo-
łecznego, twór kulturowy, a w związku z głębokimi i szybkimi
zmianami, jakie wciąż się dokonują ma ponadczasowy charakter.
Można stwierdzić, że rodzina jest żywym „organizmem”, tak jak
ludzie, którzy ją tworzą1. Od wieków rodzina była podstawową ko-
mórką społeczną, w której rozwijał się człowiek – w sensie biolo-
gicznym oraz psychologicznym i tak też pozostało do czasów współ-
czesnych. Doświadczenia wyniesione z rodziny wywierają niezatarty
wpływ na całe dalsze życie jednostki.

Przyjście na świat dziecka jest z pewnością największym
szczęściem i darem w szczególności dla rodziców2. Od tej pory do-
bro i zdrowie nowego członka rodziny stają się dla nich najważniej-
sze. Jednakże, gdy na świat przychodzi dziecko niepełnosprawne, z
zaburzeniami rozwojowymi rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.
Rodzice nie wiedzą, nie rozumieją, co oznacza dla nich i ich dziecka
otrzymana diagnoza. Zamiast cieszyć się rodzicielstwem, doświad-
czają wielu negatywnych emocji, są zagubieni i zrozpaczeni3. Po-
trzebują wsparcia zarówno fizycznego podczas opieki nad dziec-
kiem, jak i emocjonalnego, które doda im otuchy, cierpliwości i od-
wagi do pełnienia trudnej, ale jakże pięknej roli rodzicielstwa.

Współcześnie zaburzeń i niepełnosprawności, z którymi bory-
kają się małe dzieci, a co za tym idzie także ich rodziny jest wiele.
Należą do nich: niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia ze

1 I. Janicka, H. Liberska, Wstęp, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psy-
chologia rodziny, Warszawa 2014, s. 13.

2 T. Kaczan, R. Śmigiel, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u
dzieci z chorobami genetycznymi, Kraków 2012, s. 9.

3 Ż. Stelter, Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnospraw-
nego intelektualnie, Warszawa 2013, s. 9.
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spektrum autyzmu, nieprawidłowości rozwoju ruchowego, zaburze-
nia koordynacji ruchowej, opóźnienie rozwoju mowy, niedosłuch,
niedowidzenie i inne. Często występują także niepełnosprawności
sprzężone, odnoszące się do różnych sfer funkcjonowania dziecka.
Biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie coraz więcej przychodzi na
świat dzieci, u których wspomniane zaburzenia występują należy
stworzyć taki system pomocy dla dzieci oraz ich rodzin, aby już od
pierwszych chwil życia dziecka zapewnić całej rodzinie komplekso-
wą opiekę i wsparcie.

1. Potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Współczesna medycyna rozwinęła się do tego stopnia, że umoż-

liwia ratowanie ciąż zagrożonych, przedwcześnie urodzonych nowo-
rodków oraz dzieci obciążonych szeroko rozumianą niepełnosprawno-
ścią, które dotychczas narażone były na śmierć. Niestety samo ratow-
nictwo nie rozwiązuje problemów ani uratowanego dziecka, ani jego
rodziców. Potrzebna jest dalsza, wielokierunkowa i specjalistyczna
pomoc. Ważne, aby była ona podjęta jak najwcześniej, tak by nie do-
puścić do nieodwracalności skutków zaburzeń najtrudniejszych, pozo-
stawiających piętno na całe życie4. Za koniecznością jak najwcześniej-
szego podjęcia oddziaływań wspomagających rozwój niepełnospraw-
nego dziecka świadczą poniższe argumenty.

1. Pierwsze lata życia są okresem bardzo intensywnego roz-
woju fizycznego, poznawczego, językowego, społecznego i emocjo-
nalnego. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole u dziecka roz-
wijają się elementarne kompetencje niezbędne do uczestnictwa w
kulturze, które później są już tylko rozwijane i doskonalone5.

2. We wczesnym etapie rozwoju, szczególnie w dwóch
pierwszych latach życia, ośrodkowy układ nerwowy dziecka jest
bardzo plastyczny. W tym okresie działają neurotropowe hormony
wzrostu, które sterują rozwojem wszystkich ośrodków oraz kanałów

4 B. Cytowska, Idea wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małe-
go dziecka, [w:] B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i
wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków 2008, s. 15.

5 I. Obuchowska, Wokół „wspomagania rozwoju” – poszukiwanie ter-
minologicznej jasności, „Rewalidacja”, 2003, nr 2, s. 4-13.
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sensorycznych, przez co rehabilitacja pozwala na daleko idące kom-
pensacje deficytów i dysfunkcji, przy najmniejszym wysiłku6.

3. Małe dzieci są bardziej podatne na oddziaływania terapeu-
tyczne i dzięki temu proces usprawniania przebiega u nich szybciej.
Ponadto, wcześnie podjęta terapia sprzyja szybszemu rozwojowi w
przyszłości7.

4. We wczesnym stadium rozwoju dzieci łatwiej uczą się no-
wych zachowań, ponieważ procesu terapii nie utrudniają opanowane
wcześniej nawyki, a nawet jeżeli one już występują to są zazwyczaj
nietrwałe i stosunkowo łatwo je wyeliminować lub przekształcić8.

5. U dzieci z poważniejszymi zaburzeniami rozwoju wczesna
pomoc sprzyja uruchomieniu całego pozytywnego potencjału rozwo-
jowego oraz zapobiega pogarszaniu się stanu dziecka i utrwalaniu
negatywnych skutków niepełnosprawności. Wiadomo bowiem, że
zaburzenia nieskorygowane narastają wraz z wiekiem dziecka i
utrudniają terapie i edukację9.

6. Wcześnie udzielona pomoc zapewnia bardziej harmonijny
rozwój dziecka i przygotowuje je do rozpoczęcia nauki w integracji z
pełnosprawnymi rówieśnikami. Z kolei w dalszej perspektywie cza-
sowej zwiększa szanse na zdobycie zawodu oraz pracy i umożliwia
samodzielne życie w społeczeństwie10.

Wspomagać rozwój dziecka to znaczy widzieć całego czło-
wieka, a nie tylko zaburzoną funkcję, którą trzeba ćwiczyć w izola-
cji. Wspomagać to znaczy być obok dziecka, obserwować, kreować,
budować jego otoczenie, by mogło zdobywać wiele różnorodnych
doświadczeń, rozwijać swoją samodzielność i odporność emocjonal-
ną11. Wszelkie oddziaływania profilaktyczne, diagnostyczne, rehabi-
litacyjne, medyczne, psychologiczne bądź pedagogiczne, których

6 Tamże.
7 A. Twardowski, Udział rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju

dzieci niepełnosprawnych, [w:] A. Twardowski (red.), Wspomaganie roz-
woju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Poznań 2005, s. 36.

8 Tamże, s. 37.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 M. Wiśniewska, Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawno-

ścią intelektualną, Kraków 2008, s. 11.
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podmiotem jest małe dziecko zagrożone niepełnosprawnością lub
wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz
jego rodzina nazywane są wczesnym wspomaganiem rozwoju12.

Początkowo w praktyce wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka zbyt duże znaczenie przywiązywano do interakcji specjali-
ści-dziecko, natomiast nie doceniano relacji między dzieckiem a
rodzicami. Dopiero pod koniec XX wieku zaczęto stopniowo odcho-
dzić od paradygmatu medycznego skupionego tylko na dziecku na
rzecz paradygmatu społecznego, w którym poza dzieckiem bierze się
pod uwagę również jego rodzinę i środowisko lokalne. W nowym
paradygmacie odbiorcą kompleksowej pomocy nie jest jedynie
dziecko, ale cała rodzina13.

Zdaniem A. Twardowskiego wczesne wspomaganie jest więc
„procesem planowanych i systematycznych oddziaływań mających
na celu ukształtowanie takich wzorców interakcji między opiekuna-
mi, a dzieckiem, które najbardziej sprzyjają usprawnianiu jego funk-
cjonowania (…). Oddziaływania prowadzone są przez zespół specja-
listów w ścisłej współpracy z rodziną i obejmują dzieci zagrożone
niepełnosprawnością oraz niepełnosprawne od chwili wykrycia za-
grożenia lub stwierdzenia niepełnosprawności do podjęcia nauki w
szkole”14. Wczesne wspomaganie rozwoju przynosi najlepsze rezul-
taty, gdy prowadzone jest podczas codziennych, rutynowych czyn-
ności, w kontekście naturalnych interakcji między opiekunami a
dzieckiem. Z tego powodu specjaliści powinni dążyć do ukształto-
wania takich wzorców interakcji opiekunowie-dziecko, które umoż-
liwiają dziecku gromadzenie doświadczeń najbardziej korzystnych
dla jego rozwoju15.

12 M. Orkan-Łęcka, Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci
niewidomych i słabo widzących ze złożoną niepełnosprawnością – model
programu edukacyjnego, „Rewalidacja”, 1999, nr 2, s. 9.

13 A. Twardowski, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełno-
sprawnościami w środowisku rodzinnym, Poznań 2014, s. 131.

14 Tamże.
15 A. Twardowski, Nowa koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju

dzieci z niepełnosprawnościami, „Forum Pedagogiczne”, 2014, nr 1, s. 20.
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2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku
rodzinnym

Dziecko przychodzi na świat jako istota bezbronna i całkowi-
cie uzależniona od innych ludzi. To od nich zależeć będzie, jako
szybko poradzi sobie ono z poczuciem izolacji związanej z niedoj-
rzałością psychoruchową, nabywając w toku osobistego rozwoju
kompetencji do samodzielnego działania w otaczającej go rzeczywi-
stości. Rodzice to pierwsi „znaczący inni” w życiu dziecka, a przez
to wyjątkowi i niezastąpieni wychowawcy16. O naturalności wycho-
wania rodzinnego decyduje fakt, że dziecko nie może wybrać domu
rodzinnego tak, jak na przykład wybiera się instytucję edukacyjną.
Dziecko przychodzi bowiem na świat w określonej rodzinie i podle-
ga jej wpływom od pierwszych dni swojego życia17.

Niewątpliwie rola i znaczenie rodziny wzrastają jeszcze bar-
dziej, gdy rozpatrujemy rozwój dzieci niepełnosprawnych. Współ-
cześnie coraz częściej odchodzi się od podkreślania negatywnych
czynników związanych z wychowywaniem dziecka niepełnospraw-
nego, a skupia się na pozytywnych stronach życia tych rodzin: rado-
ści płynącej z towarzyszenia dziecku w poznawaniu świata, miłości
dawanej dziecku i odbieranej od niego, szczęściu jakie zapewnia
wzajemne wspieranie się domowników oraz poczuciu więzi z naj-
bliższymi18. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnospraw-
nym jest więc swego rodzaju darem, zadaniem i wyzwaniem dla
wszystkich jej członków.

Początkowo dzieci niepełnosprawne otrzymywały wczesną
pomoc głównie na terenie specjalistycznych instytucji – w szpita-
lach, ośrodkach zdrowia, przedszkolach, ośrodkach dziennego poby-
tu, centrach rehabilitacyjnych. Szybko jednak zauważono, że sku-
teczność programów pomocy jest równie wysoka, a często nawet

16 I. Hęćka, Rodzicielskie wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka,
[w:] B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie
rozwoju małego dziecka, Kraków 2008, s. 127.

17 A. Twardowski, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci…, dz. cyt., s. 146.
18 Por. A. Twardowski, Wczesne wspomaganie dzieci z zaburzeniami

rozwoju w środowisku rodzinnym, [w:] A. Twardowski (red.), Wspomaga-
nie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju i ich rodzin,
Poznań 2006, s. 89.
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wyższa, jeśli są realizowane w naturalnym środowisku rozwoju
dziecka czyli w rodzinie19. Za tezą, że skuteczne wspomaganie roz-
woju dzieci niepełnosprawnych, szczególnie we wczesnych jego
etapach wymaga udziału i zaangażowania rodziców przemawiają
przedstawione poniżej argumenty.

1. Rodzice pozostają z dzieckiem w stałym kontakcie, dlatego
mogą wspomagać jego rozwój każdego dnia w różnych porach i
sytuacjach.

2. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie dziecko może
ujawnić wszystkie posiadane umiejętności, wówczas rodzice mają do
nich bezpośredni dostęp i mogą je rozwijać w pożądanym kierunku
oraz wzbogacać o nowe elementy.

3. Wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczne sprzyjają
wytworzeniu się takiego wzorca relacji między członkami rodziny,
który sprzyja aktualnemu i przyszłemu rozwojowi dziecka.

4. Rodzice małych dzieci mają więcej sił, energii i cierpliwo-
ści do zmagania się z różnymi trudnościami, a także więcej nadziei
na lepsze jutro.

5. Umiejętności nabyte w środowisku rodzinnym częściej po-
zostają w repertuarze zachowań dziecka i chętniej są używane, po-
nieważ sytuacje, w których je przyswaja są podobne do tych jakie
mu towarzyszą każdego dnia.

6. Wczesna interwencja prowadzona w rodzinie przynosi ko-
rzyści nie tylko dziecku, ale także rodzicom, ponieważ umacnia ich
wiarę we własne możliwości, uniezależnia od specjalistów i daje po-
czucie, że ich działania są konieczne do dalszego rozwoju dziecka20.

Wspomaganie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne
powinno być podejmowane jak najwcześniej i polegać na dostarcze-
niu kompleksowej, systematycznej i fachowej opieki medycznej,
psychologicznej i medycznej. Służą temu programy wczesnej inter-
wencji realizowane z udziałem rodziców pod kontrolą terapeutów21.
Dotychczasowo opracowano wiele programów terapii małych dzieci
przeznaczonych do realizacji w środowisku rodzinnym. Ich wspólną

19 A. Twardowski, Udział rodziców…, dz. cyt., s. 38.
20 Tamże, s. 38-39.
21 Tamże, s. 39.
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cechą jest to, że korzystają z dorobku teorii uczenia się, ale inter-
wencję terapeutyczną „osadzają” w naturalnym kontekście rozwoju
dziecka22. Zadaniem rodziców jest zorganizowanie w środowisku
domowym warunków do kompleksowej terapii i stymulacji dziecka z
uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i predyspozycji,
zachęcenie dziecka do działania i motywowanie go do podejmowa-
nia nowych, coraz trudniejszych aktywności, a także jeśli to ko-
nieczne towarzyszenie dziecku podczas wykonywania tych zadań.

Rola, jaką odgrywają rodzice w procesie wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka zależy miedzy innymi od poziomu ich świa-
domości pedagogicznej, poziomu akceptacji dziecka i motywacji do
pracy z nim. Ale zależy także, a może przede wszystkim od znajo-
mości właściwych metod postępowania z dzieckiem. Aby poznać
sposoby postępowania terapeutycznego rodzice muszą nawiązać
współpracę ze specjalistami23. To zaś stawia przed specjalistami:
pedagogami specjalnymi, psychologami, logopedami innymi tera-
peutami nowe zadanie, jakim jest zadbanie o prawidłową relację nie
tylko z samym dzieckiem, ale także z jego rodzicami i innymi człon-
kami rodziny.

3. Współpraca terapeuta – rodzic warunkiem osiągnięcia
sukcesu

Jednym z ważniejszych, a może nawet najważniejszym ogni-
wem procesu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest nawią-
zanie prawidłowej relacji i współpracy między specjalistami a rodzi-
cami, która warunkuje efektywność i powodzenie procesu terapeu-
tycznego24. Rodzina dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi powinna
zostać otoczona wsparciem i pomocą od momentu rozpoznania pro-
blemu, stąd ważne jest poznawanie środowiska rodzinnego pod-
opiecznych w celu odpowiedzi na specyficzne potrzeby poszczegól-
nych rodzin. Rolą specjalistów od wczesnej interwencji i wczesnego

22 Tamże, s. 40.
23 A. Twardowski, Wczesne wspomaganie dzieci…, dz. cyt., s. 100.
24 A. Lew-Koralewicz, Umiejscowienie kontroli rodzicielskiej matek, a

ich współpraca ze specjalistami w procesie terapii dzieci z opóźnieniem
rozwoju psychoruchowego, „Forum Pedagogiczne, 2017, nr 2, s. 64.
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wspomagania rozwoju jest wnikliwa diagnoza środowiska rodzinne-
go, a w szczególności jego potrzeb, możliwości, a także niekiedy
ograniczeń. Pozwoli to na optymalizowanie oddziaływań pomoco-
wych i dostosowanie ich do realnych potrzeb i zasobów danej rodzi-
ny. Zróżnicowane potrzeby wynikające zarówno z rodzaju niepełno-
sprawności dziecka, jak również zasobów poszczególnych rodzin,
określają warunki współpracy25.

Analizując dotychczasową praktykę budowania relacji pomię-
dzy rodzicami i profesjonalistami można stwierdzić, że doprowadze-
nie do ukształtowania się układu partnerskiego, w którym obie strony
nastawione są na zgodną współpracę dla dobra dziecka wymaga
wielu zmian w podejściu zarówno matek i ojców, jak i samych tera-
peutów. Relacja specjalista – rodzic powinna być rozwijana w takim
kierunku, aby finalnie terapeuta stał się dla rodzica przewodnikiem, a
rodzic „przedłużeniem ręki” terapeuty26. Należy zatem wskazać jakie
czynniki decydują o wspólnej zgodnej pracy obydwu podmiotów, a
co ją może utrudniać bądź przekreślać.

Specjaliści, którzy dbają o właściwe relacje z rodzicami swo-
ich małych podopiecznych podejmują następujące działania:

- informują rodziców o sprawach związanych ze stanem zdro-
wia i funkcjonowania dziecka w sposób uwzględniający ich uczucia i
emocje;

- dziecko niepełnosprawne traktują jako osobę rozwijającą się
według własnego tempa i możliwości, dlatego stopień trudności od-
działywań najpierw konsultują z rodzicem, a dopiero później wdra-
żają do terapii;

- wskazują wszystkie sfery rozwoju dziecka, których rodzice
powinni być świadomi, kierują do specjalistów mogących pomóc w
konkretnej sytuacji, uwzględniają problemy związane z pielęgnacją
dziecka, jak i organizacją jego życia;

- udzielają porad nie tylko dostosowanych do możliwości dzieci,
ale także do możliwości zrealizowania ich przez daną rodzinę;

25 Tamże, s. 65.
26 K. Mrugalska, Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami?,

[w:] H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka, Warszawa 1999, s.
38-39.
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- wspierają psychicznie rodzinę, pomagają jej ujrzeć pozytyw-
ne cechy dziecka, jego sukcesy oraz zaakceptować swoją sytuację;

- chętnie korzystają z okazji bliższego poznania rodziców, ich
problemów, trudności, oczekiwań;

- okazują rodzicom szacunek i uznanie dla ich wysiłku27.
Z kolei rodziców, którym zależy na prawidłowych kontaktach

z terapeutami charakteryzują poniższe cechy i działania:
- nie szukają cudownych środków, które „uleczą chorobę”,

starają się nawiązać dobry kontakt z dzieckiem, usprawniać swe
oddziaływania wychowawcze we współpracy z profesjonalistami,
cieszą się z małych sukcesów i rozwoju dziecka „krok po kroku”;

- usiłują dostrzegać w dziecku przede wszystkim te reakcje,
które cechują wszystkie inne dzieci, a także próbują zrozumieć me-
chanizmy zachowań odmiennych, wspierają wysiłki dziecka, stwa-
rzają warunki pobudzające do rozwoju;

- przywiązują wagę do najważniejszych, odpowiednich dla
poziomu rozwoju dziecka sprawności należących do różnych sfer
rozwoju, a nie koncentrują się wyłącznie na rozwoju intelektualnym
lub leczeniu;

- usiłują zapewnić dziecku stałą opiekę zespołu specjalistów:
lekarza, psychologa, pedagoga, rehabilitanta, logopedy i innych tera-
peutów, jednakże są świadomi, że dziecka nie należy przeciążać
nadmiarem terapii;

- starają się dostarczyć profesjonalistom jak najwięcej infor-
macji o dziecku, zwłaszcza o zmianach od ostatniej wizyty;

- wytrwale dążą do uzyskania konkretnych porad i wyjaśnienia
trapiących ich wątpliwości oraz stałego ulepszania własnego postę-
powania z dzieckiem;

- mają zaufanie do opiekujących się ich dziećmi specjalistów,
wypełniają ich zalecenia i informują o stopniu skuteczności porady;

- stale pogłębiają swoją wiedzę psychopedagogiczną, m. in.
poprzez kontakty z innymi rodzicami znajdującymi się w podobnej
sytuacji28.

27 Tamże, s. 47-48.
28 Tamże, s. 46-47.



103

Należy podkreślić, że wymienione działania, warunki i ocze-
kiwania terapeutów mogą spełnić Ci rodzice, którzy zostali do tego
odpowiednio przygotowani. A zatem przed włączeniem rodziców do
programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy poddać
ich specjalnemu szkoleniu. Zajęcia mają charakter indywidualny, lub
obecnie coraz częściej zespołowy29. Na wstępie specjalista prowa-
dzący szkolenie przedstawia program i wyjaśnia jego cele. Następ-
nie, najczęściej stosowana jest procedura modelowania. Terapeuta
demonstruje rodzicom, jak powinni postępować z dzieckiem, a oni
powtarzają zaobserwowane wzorce grając role lub prowadząc realne
zajęcia z dzieckiem30. W trakcie wykonywania ćwiczeń rodzice
otrzymują informacje zwrotne na temat poprawności swojego postę-
powania oraz wskazówki jak ulepszyć, doprecyzować swoje działa-
nia. Na spotkaniach szkoleniowych jest także czas na dyskusje, roz-
mowy na temat swoich wątpliwości, wymianę doświadczeń między
rodzicami. Bardzo pomocne okazuje się również filmowanie zajęć z
dzieckiem, ponieważ analiza nagrań pozwala kontrolować stopień
opanowania przez rodziców danych umiejętności i korygować po-
pełniane przez nich błędy. Po zakończeniu szkolenia specjaliści „to-
warzyszą” rodzicom, regularnie spotykają się z nimi, omawiają po-
stępy w pracy z dzieckiem, a także występujące trudności, udzielają
porad, instruktażu, wskazówek do dalszej pracy31.

W celu dokładnego sprecyzowania i określenia oczekiwań ro-
dziców, a także wymagań specjalisty zaleca się zawarcie kontraktu,
czyli umowy, która będzie stanowić podstawę wzajemnej współpra-
cy32. Ważne, aby specjalista ustosunkował się do próśb rodziców,
omówił swoje wymagania związane z udzielaniem pomocy i zapytał
rodziców, czy je akceptują. Warunki kontraktu mogą dotyczyć spraw
formalnych procesu terapii tj. miejsca i częstotliwości spotkań, czasu
ich trwania, dostarczenia określonych pomocy przez rodziców (ze-
szyt, buty ortopedyczne, strój sportowy, itp.) oraz spraw merytorycz-

29 A. Twardowski, Udział rodziców…, dz. cyt., s. 41.
30 Tamże.
31 Tamże.
32 B. Wołosiuk, S. Sobczuk, M. Ruszkowska, Współpraca terapeutów z

rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Rozprawy
społeczne”, 2017, t. 11, nr 2, s. 26.
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nych: celu i metod pracy33. Porozumienie między obydwoma pod-
miotami będzie warunkować prawidłową realizację terapii, a co za
tym idzie sprzyjać rozwojowi dziecka.

W procesie terapii bardzo ważnym elementem jest wyznacze-
nie celów, jakie rodzice i terapeuci chcą osiągnąć pracując z dziec-
kiem. Tylko działania ukierunkowane na przyswojenie przez dziecko
konkretnych umiejętności przyniosą zadowalające efekty. Od wy-
znaczonych celów zależeć będzie dobór metod i form pracy. Zada-
niem terapeuty jest jednak podjęcie takich metod i sposobów pracy,
aby rodzice uznali, że przekazywane im umiejętności staną się dla
nich osobiście ważne34. Uczestnicząc wraz z dzieckiem w zajęciach
rodzice powinni nie tylko obserwować pracę terapeuty, ale także
sami mieć możliwość wykonać zaproponowane zabawy, ćwiczenia,
masaże. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozwoli im wdrożyć
nowe umiejętności do samodzielnej pracy w domu.

Tylko ze stałej współpracy terapeuty i rodziców mogą płynąć
wszechstronne korzyści. Przenoszenie na teren domu rodzinnego
ćwiczeń rozpoczętych na zajęciach zapewnia ciągłość terapii, zwięk-
sza jej efektywność i stanowi podstawowy warunek osiągania pozy-
tywnych rezultatów w procesie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.

4. Prawne i organizacyjne aspekty wczesnego wspomaga-
nia rozwoju

Warunki i zasady organizowania wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęci
nauki w szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci35. Zgodnie z § 2 pkt. 1-2 zajęcia w
ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są w przed-
szkolach i szkołach podstawowych (również specjalnych), w ośrod-

33 J. Kielin, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk
2003, s. 52.

34 Tamże, s.63.
35 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017

r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Dz.
U. poz. 1635, zwane dalej Rozporządzeniem WWRD.
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kach wychowawczych oraz w publicznych poradniach psychologicz-
no-pedagogicznych i specjalistycznych – jeśli jednostki te posiadają
odpowiednią kadrę i wyposażenie. Realizatorem wczesnego wspo-
magania rozwoju jest zespół specjalistów posiadających przygoto-
wanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoru-
chowym. W myśl § 3 ust. 2 Rozporządzenia WWRD w skład zespo-
łu wchodzą: pedagog – posiadający kwalifikacje odpowiednie do
rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda oraz inni
specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Do zadań zespołu należy w szczególności:
- ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania

dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania roz-
woju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych
w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w
życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowi-
sku utrudniających jego funkcjonowanie;

- nawiązanie współpracy z:
a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego,

oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego
uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest
objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spój-
ności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb
dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu
wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów me-
dycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwo-
ju dziecka,

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i
jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indy-
widualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem
działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji pro-
gramu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z
dzieckiem;

- ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziec-
ka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w
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środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu
społecznym;

- analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego
rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb
dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie
wczesnego wspomagania (§ 3 ust. 4. pkt. 1-5 Rozporządzenie WWRD).

Ponadto, do zadań zespołu należy także, albo przede wszyst-
kim współpraca z rodziną dziecka, która jest realizowana poprzez:

- udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i za-
chowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi
emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie za-
chowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

- udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji
w zakresie pracy z dzieckiem;

- identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środo-
wisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktyw-
ność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystoso-
waniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz
w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich
środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. (§ 8 pkt. 1-3 Rozpo-
rządzenie WWRD).

Zgodnie z § 6 ust. 1-5 Rozporządzenia WWRD wymiar zajęć
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 go-
dzin w miesiącu. Terapia prowadzona jest indywidualnie z dziec-
kiem i jego rodziną lub w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok
życia w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, również z udziałem ich
rodzin. Warto podkreślić, że zajęcia mogą być realizowane także w
domu rodzinnym, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3
roku życia (§ 7 ust. 1 Rozporządzenie WWRD).

W celu zwiększenia dostępu rodzin do kompleksowego
wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w
Polsce od 2017 roku realizowany jest Program Rządowy „Za Ży-
ciem”. Jednym z założeń projektu jest utworzenie ośrodków koordy-
nacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnie-
niem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do 3 roku
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życia36. Z pomocy oferowanej przez Program mogą skorzystać dzieci
posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dokładne zadania ośrodków określa Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dn. 5 września 2017 roku w sprawie szczegó-
łowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczych.37. W myśl § 1 ust. 1 pkt. 4 w zależności od potrzeb
dziecka, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą
być realizowane w wymiarze do 5 godzin w tygodniu. Terapia jest
prowadzona przez zespół specjalistów: fizjoterapeutów, psycholo-
gów, logopedów, pedagogów i innych terapeutów, których działania
powinny się nawzajem przenikać i uzupełniać. Zgodnie z § 1 ust. 2
pkt. 1-3 owego Rozporządzenia ośrodek może także zapewniać spe-
cjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniar-
ską, związaną z procesem rehabilitacji oraz konsultacje lekarzy róż-
nych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Realizacja założeń wynikających z Programu Rządowego „Za
życiem” potrwa do 2021 roku. Ale już teraz warto podkreślić, że
projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskich rodzin.
Świadczy to o szerokim zapotrzebowaniu społeczeństwa na kom-
pleksowe wsparcie i rzetelną, fachową pomoc, która będzie realizo-
wana bezpłatnie, tak by mogła z niej skorzystać każda potrzebująca
rodzina.

Podsumowanie
W Polsce wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest reali-

zowane przez wiele placówek: ośrodki wczesnej interwencji, porad-
nie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, ośrodki
rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
przedszkola i szkoły tym specjalne, oddziały rehabilitacji dziennej i
ośrodki pomocy społecznej jednakże zapotrzebowanie na terapię i

36 Założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za ży-
ciem”, http://zazyciem.mrpips.gov.pl/-program-za-zyciem, (20.02.2019).

37 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.09.2017 r. w
sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczych. Dz. U. poz. 1712, zwane dalej Rozporządze-
niem.

http://zazyciem.mrpips.gov.pl/-program-za-zyciem
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wczesną interwencję stale rośnie, a wsparcie rzadko jest udzielane
już w pierwszym roku życia dziecka. Zgodnie z badaniami przepro-
wadzonym w latach 2015-2018 przez Najwyższą Izbę Kontroli opi-
nie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są
głównie dzieciom powyżej 3 roku życia. Przyczyną owego stanu
najczęściej jest zbyt długi proces diagnozowania, który może być
spowodowany brakiem jasno określonego katalogu niepełnospraw-
ności38. Terapeuci prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania
zwracają także uwagę na niską aktywność lekarzy rodzinnych i pe-
diatrów w wykrywaniu niepełnosprawności u małych dzieci oraz na
utrudnioną współpracę z rodzicami. Często nie dostrzegają oni pro-
blemów u dziecka lub mają opór przed wizytą u specjalisty39.

Wyniki podjętych badań świadczą o potrzebie modyfikowania
i doskonalenia procesu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz
pedagogizacji ich rodziców i aktywnego włączania rodzin w proces
terapii. Wczesne wspomaganie rozwoju jest swego rodzaju wędrów-
ką, podczas której rodzice stale muszą podążać za dzieckiem, dosto-
sowywać się do jego aktualnych potrzeb, możliwości i żyć nadzieją
na lepsze jutro40. Każde dziecko, bez względu na ograniczenia psy-
chiczno-fizyczne do rozwoju potrzebuje przede wszystkim kontaktu
z osobami znaczącymi i wypełnionej miłością atmosfery domu ro-
dzinnego. Bowiem najlepsze metody i formy terapii nie przyniosą
pożądanego rezultatu, jeśli dziecko będzie pozbawione tego, co naj-
ważniejsze – ciepła i wsparcia rodziców.

Streszczenie:
Wczesne wspomaganie rozwoju jest dla większości dzieci

szansą na lepsze funkcjonowanie i ograniczenie negatywnych na-
stępstw niepełnosprawności w przyszłości. Wszystko to, co uda się
wypracować, rozwinąć lub też wyciszyć w okresie niemowlęcym i
przedszkolnym będzie procentować w kolejnych etapach rozwojo-

38 Dzieci z niepełnosprawnościami bez odpowiedniego wsparcia,
https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/-dzieci-
z-niepelnosprawnosciami-bez-odpowiedniego-wsparcia.html, (22.02.2019).

39 Tamże.
40 M. Wiśniewska, dz. cyt., s. 9.

www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/-dzieci-
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wych. Istotnym jest, aby w proces wczesnego wspomagania zaanga-
żowali się także rodzice. Tylko rzetelna współpraca pomiędzy rodzi-
cami, a terapeutami może przynieść oczekiwane rezultaty. Specjali-
ści muszą pamiętać, że nie tylko dziecko potrzebuje pomocy, ale cała
rodzina. W związku z czym zobowiązani są do pomocy rodzicom w
przezwyciężaniu trudności wynikających z pełnienia nietypowych i
wymagających funkcji rodzicielskich. Z kolei rodzice powinni
przede wszystkim okazać terapeucie zaufanie i kontynuować jego
działania w środowisku domowym.

W Polsce wczesne wspomaganie rozwoju jest dostępne dla
dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania roz-
woju wydawaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zaś
realizatorem zajęć jest zespół specjalistów przygotowanych do prowa-
dzenia terapii, dostosowanej do możliwości i potrzeb danego dziecka.
Ideą wczesnego wspomagania rozwoju jest zatem prowadzenie od-
działywań sprzyjających harmonijnemu rozwojowi dziecka w środo-
wisku jego najbliższego otoczenia przy wsparciu specjalistów.

Słowa kluczowe: wczesne wspomaganie, rodzina, terapia,
niepełnosprawność, współpraca

Summary:
Family in the process of early support of the development of a

disabled child
Early support for development is the chance for most children

to function better and reduce the negative consequences of disability
in the future. Everything that can be worked out, developed or
calmed down during the infancy and pre-school period will pay off
in subsequent stages of development. It is important that parents also
get involved in the early support process. Only reliable cooperation
between parents and therapists can bring the expected results.
Specialists must remember that not only the child needs help, but the
whole family. Therefore, they are obliged to help parents overcome
difficulties resulting from performing atypical and demanding
parental functions. In turn, parents should first and foremost show
the therapist confidence and continue his activities in the home
environment.
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In Poland, early development support is available to children
who have an opinion about the need for early development support
issued by psychological and pedagogical counseling centers. And the
teacher is a team of specialists prepared to conduct therapy, tailored
to the capabilities and needs of a given child. The idea of early
development support is to conduct interactions favoring the
harmonious development of a child in the environment of his
immediate environment with the support of specialists.

Keywords: early support, family, therapy, disability,
cooperation
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Filip Bambúch

Názory a postoje študentov PF KU na inštitúciu manželstva
v podmienkach SR.

Úvod
Problematika inštitúcie manželstva sa celkom často vyskytuje

v odbornej verejnosti. Zvlášť pri písaní rôznych záverečnýc-
h/diplomových prác. Preto nebudeme vytvárať v teoretickej časti
nové teórie, či definície. Chceme priblížiť inštitúciu manželstva v
kontexte Slovenska a to deskripciou a komparácioudefinícií nieko-
ľkých vedných disciplín. Ďalej poukážeme na situáciu v oblasti inšti-
túcie manželstva v podmienkach Slovenskej republiky. Za pomoci
štatistického úradupriblížime aktuálne štatistiky k danej problemati-
ke, ktoré neskôr budú využité aj pri komparácii s výskumom. Výs-
kum bude zameraný na názory a postoje k inštitúcii manželstva, kto-
ré chceme následne zisťovať, či sa podarilo naplniť cieľ výskumu a
aký je prínos pre prax.

1. Manželstvo v ponímaní niekoľkých vedných disciplín.
Ako prvý pohľad na manželstvo vyberáme sociológiu. Defin-

nície manželstva sociológie sa často implementujú do ďalších oblastí
ako napríklad sociálna práca, s ktorou úzko spolupracuje. Pri porov-
vnaní slovníkov zo sociálnej práce a zo sociológie, je možné nájsť
širokospektrálnejšie definovanie manželstva práve v sociologickom
slovníku. Autor tejto publikácie uvádza manželstvo ako vzťah muža
a ženy. Vychádza však len z roviny práva pre spoločný život s tole-
ranciou pre rozvod a uzatvorenie ďalšieho zväzku1. Podobne uvádza
autor Kocik: „...manželstvo je najdôležitejšia a najstaršia inštitúcia,
ktorú vytvorilo ľudstvo. Tieto inštitúcie mali byť kvôli určitým časo-
vým požiadavkám jednoznačne trvalé. Už predtým ako boli vytvorené
písané zákony, v prvých spoločnostiach existovali normy, ktoré riadi-
li manželské vzťahy. Tieto normy sa zakladali na obvyklom práve a

1 JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2007, s. 148.
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náboženských príkazoch“2. Prienikom definícií týchto autorov je to,
že manželstvo je určené pre muža a ženu, ktorí opierajú svoj vzťah o
určité normy. Určite však môžeme konštatovať, že nie všetky normy
manželstvu vyhovujú a preto si manželia volia vo svojom zväzku, na
základe slobodného rozhodnutia pravidlá, ktoré sú ochotní rešpe-
tovať. Od manželstva sa očakáva najmä naplnenie vlastných potri-
bmanželov. Autor Plaňava3 uvádza, že od mužov sa očakáva, aby
boli ambiciózni, súťaživí, ale aj pokojní a stabilní. Od žien je to ori-
entácia na domov a deti, vrelosť, láskavosť a jemnosť. Ďalší názor
ponúka autor Murphy4, ktorý uvádza vo svojej publikácii, že manže-
stvo je jedno z mnohých „vychytralých“ pascí, ktoré nám pripravila
spoločnosť. Ďalej píše, že: „Obe strany trpia drastickým obmedzením
svojej nezávislosti a samostatnosti a obaja partneri získajú nárok na
výsledky práce toho druhého. Potom, čo sa narodia deti, sa ich bre-
meno ešte zvýši a tým sa ešte viac vzájomne pripútajú. Na tomto
procese nie je nič prirodzeného a celá inštitúcia manželstva odporuje
zdravému rozumu“5. S autorom možno súhlasiť, že uzatvorením
manželstva strácajú obaja určitú časť slobody. Treba však dodať, že
snúbenci sa dobrovoľne a slobodne rozhodujú pre uzatvorenie man-
želstva pretože im to prináša nové spektrum, ktoré by ako slobodní
nemohli zažiť. V publikácii „Čo je to manželstvo?“ autori najmä
kvôli rozvrátenej politike v Spojených štátoch amerických rozdeľujú,
z čisto racionálnych dôvodov, manželstvo na snubné6 a reviz-
ionistické. Pod prvým pojmom autori rozumejú úplné zjednotenie
mysle a tela. Na rozdiel od snubného, revizionistické manželstvo

2 KOCIK, L. Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodno-
ści do współczesnychskrajności. Kraków: KrakowskieTowarzystwoEduka-
cyjneSp. z o.o., 2002, s. 265.

3 PLAŇAVA, I. MANŽELSTVÍ a RODINY. Brno: Doplněk, 2000, s. 108.
4 MURPHY, R., F. Úvod do kulturní a sociálníantropologie. Praha: Soc-

iologické Nakladatelství (SLON), 2010, s. 73.
5 Tamtiež.
6 Pozn. V originálnej verzii je to: „conjugalview of marriage“. Možno

preložiť ako: „manželské chápanie manželstva“. V slovenskom preklade sa
stretneme s variantom: „klasický, tradičný, snubný“.



114

spájajú s emocionálnou jednotou7. V tejto publikácii sa autori
výlučne zameriavajú na racionálne tvrdenia, ktoré podporujú snubné
manželstvo a diskvalifikujú pojem manželstva revizionistov. Nejde
im len o duchovný rozmer. Ten však v závere zahrnuli v krátkom
úryvku8. Ich obhajoba zväzku muža a ženy nám konkrétne a fakticky
približuje podstatu manželstva zo sociologického hľadiska.

Vymedzenie manželstva v sociálnej práci je problematickejšie
pretože sociálna práca rieši sociálne prostredie komplexnejšie. To
znamená, že je zahrnutá cela rodina. Viacero autorov uvádza
manželstvo, tak ako zákon o rodine9 a ústava Slovenskej republiky10

ako dobrovoľný a nerozlučiteľných zväzok. Ide o vytvorenie spoloč-
spoločenstva, z ktorého sa vyvinie rodina, aktorého úlohou je
vzájomná láska čím je podporovaná pôrodnosť, ktorá je na
sku za posledné obdobie hrozivo nízka11. Slúži tiež ako podstata
funkčnej rodiny pre stabilnú spoločnosť. Vytvárajú sa tam väzby,
ktoré pomáhajú budovať vzťah v manželstve. Toto budovanie sa
odráža výlučne od komunikácie. Ako nástroj na šťastné manželstvo
ho uvádzajú aj autorky Janigová, Almášiová12. V slovníku sociálnej
práce od autora Matouška je manželstvo zadefinované ako: „Vzťah
medzi mužom a ženou legitimovaný náboženstvom alebo zákonom,
ktorého tradičným účelom je založenie rodiny a výchova detí“13. Ide

7 Pozn. Autori uvádzajú ešte iné odvetvia revizionistického chápania
manželstva.

8 GIRGIS, ANDERSON, GEORGE, Čo je to manželstvo? Obhajoba
zväzku muža a ženy, s. 13 – 89.

9 Zákon NR SR č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov §1.

10 Ústava SR č.460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov Čl.
41 (1).

11 NOVOTNÁ, A., ŽILOVÁ, V. Pôrodnosť a reprodukčné správanie v
populácii Slovenskej republiky. In: ŽILOVÁ, A. ed. MANŽELSTVO
DNES vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Ružomberok:
Katolícka univerzita, 2010, s. 45-51.

12 JANIGOVÁ, E., ALMAŠIOVÁ, A, K problematike komunikácie v
manželstve,In: ŽILOVÁ, A. ed. Manželstvo dnes vedecká konferencia s
medzinárodnou účasťou. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010, s. 181-184.

13 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008, s. 97.
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o vzťah založený výlučne na láske, príťažlivosti a dobrovoľnosti14.
Úlohou sociálnej práce je čo najefektívnejším spôsobom pomôcť jej
klientom. Sociálna práca sa dostáva do každodenného kontaktu s
manželským typom klienta a má aj široké pole pôsobnosti a dostat-
točný priestor kompetenciík adekvátnej pomoci pri predchádzaní
patologických vzťahov.

Psychologické poňatie manželstva úzko súvisí so sociálnou
prácou a ich prienikom je najmä oblasť budovania zdravého vzťahu
medzi dvoma osobami. V dnešnej dobe sa veľmi často stretávame s
rôznymi patológiami, ktoré ničia tieto vzťahy a tak sa narúša naša
spoločnosť. Zvlášť v dnešných časoch, kedy sa kladie veľký dôraz na
psychickú stránku človeka, je dôležité, aby sa táto oblasť nepodc-
ovala. Vzťah má dynamický charakter. Tak isto v ňom platia zák-
itosti, ktoré keď nie sú podporované, dochádza k syntetickým vzť-
om. Preto mienime, že psychológia má najmä dnes veľký význam
ako pomoc pri stabilite spoločnosti. Keďže vzťah je podstatou bytia,
je potrebné ho chrániť a „liečiť“. Taktiež autor Crabb15 uvádza, že:
„byť bez druhej osoby je ako byť bez jedla“. Človek na tejto zemi
nevie prežiť v samote celý svoj život. Je sociálnym tvorom a musí
vytvárať interakcieAutorka Braun-Gałkowska16 približuje nasled-
úcich 6 oblastí, v ktorých vzťahy dozrievajú resp. dochádza k ich
zmenám.

Je to oblasť:
- fyzická,
- sexuálna,
- právna,
- ekonomická,
- psychická a
- duchovná.
Dnes je možné uzatvoriť sobáš ako civilne, tak aj pred cirkev-

nou obcou. V oboch prípadoch je potrebné, aby snúbenci pristupova-

14 KASANOVÁ, A. Sprievodca sociálneho pracovníka i. rodina a deti. Ni-
tra: Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov, 2008, s. 18.

15 CRABB, L. Manželství je vztah. Praha: Návrat domů, 1994, s. 17.
16 BRAUN-GAŁKOWSKA, M. Psychologia domowa. Lublin: Wydaw-

nictwo KUL, 2008, s. 100-104.



116

li k manželstvu zodpovedne. Jedným z hlavných kritérií je, aby tí,
ktorí idú uzatvoriť manželstvo, vyjadrili svoj manželský súhlas.
Inými slovami, snúbenci navonok vyjadrujú ich vnútorný súhlas17.
Platné manželstvo, musí byť slobodne vyjadrené. Ani jeden zo snú-
bencov nesmie byť pod nátlakom, musia poznať zdravotnú či psy-
chickú stránku budúceho partnera a taktiež je potrebné vyjadriť svoj
súhlas písomne a pred svedkom18. Cirkev už vo svojich počiatkoch
pokladala inštitúciu manželstva za jednu zpodstavových skutočností.
Ešte pred tým, ako Ježiš Kristus ustanovil manželstvo za sviatosť,
bolo manželstvo vnímané ako svätý záväzok, opierajúci sa o tajom-
stvo stvorenia19. V oblasti sobášov sa dbá na prípravu z hľadiska
teológie a cirkevného práva oproti civilnej forme, kde príprava na
sobáš absentuje. Rozdielnosť je aj pri platnosti manželstva. Zatiaľ čo
v legislatívnej forme je uzatvorenie manželstva spečatené len podpi-
smi20, v cirkevnom práve je dôležitou podmienkou, aby bolo aj kon-
zumované21. Rozdielnosť ponímania manželstva medzi legislatívou a
cirkevným právom je aj v oblasti rozvodov. Ak je sobáš uzatvorený
na obecnom úrade je možnosť rozvodu na základe súdneho rozhod-
nutia. Ak je sobáš uzatvorený pred cirkevnou obcou, manželstvo
pokiaľ je platné, nie je možné rozvodu22. Možno tvrdiť, že teológia
sa zaoberá intenzívnejšie, rigidne a efektívnejšie vzhľadom na inte-
grovanie z viacerých vedných disciplín ako legislatívny rámec zaob-
erajúce sainštitúciou manželstva.

17 MITROVÁ, J. Manželský súhlas ako úkon rozumu a vôle v práve La-
tinskej cirkvi. Michalovce: Vydavateľstvo FINAL, 2014, s. 8-13.

18 Kodex kanonického práva: Úředníznění textu a překlad do češtiny :
Latinsko-české vyd. s věc. rejstř. Praha: Zvon, 1994, s. VII. titul.

19 GEROSA, L. Právo Cirkvi. Prešov: PETRA, n.o., 2005, s. 225.
20 Zákon NR SR č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých

zákonov §1.
21 DUDA, J. Katolícke manželské právo. Ružomberok: Pedagogická fa-

kulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, s. 22.
22 Existuje pojem rozluka. Tento pojem nie je synonymom rozvodu. Dr-

uhý pojem je anulácia manželstva, kedy cirkevný súd rozhodne o tom, že
manželstvo nikdy nevzniklo (resp. že neboli splnené podmienky uzatvore-
nia sviatostného manželstva), tzn. že nie je možné ho ani rozdeliť/rozviesť.
Taktiež ani anulácia manželstva nie je synonymom rozvodu.
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V rámci deskripcie a komparácie v jednotlivých vedných od-
boroch súteda poukázané odlišnosti ponímania v medziach inštitúcie
manželstva. Čerpali sme zo sociálnej práce, psychológie, sociológie,
teológie a civilného práva. Na záver však treba ešte dodať, že kultúra
na Slovensku sa z historického prostredia opiera o silnú katolícku
vieru, manželstva jedného muža a jednej ženy, plodenia a výchovy
detí, rovnocennosti medzi mužom a ženou. A aj keď polovica manž-
elstiev sa rozvádza, sú bezdetní, či rodina nefunguje len idylicky,
úlohou je posilňovať, chrániť a brániť rozpadu manželstva pretože
manželstvo na našom území je dôležité v prospech stability rodiny a
našej spoločnosti.

Štatistické údaje o manželstve na Slovensku za rok 2017
Štatistické ukazovatele približujú aktuálny stav manželstva na

území Slovenskej republiky. Rok 2017 jevybraný na základe najn-
ovších možných zdrojov23. Ako súčasť manželstva vyberáme sobá-
šnosť, rozvodovosť a interrupciu. Neskôr, v tretej kapitole, tieto štat-
istiky súporovnané s výsledkami výskumu. Dátačerpáme zo štat-
istického úradu Slovenskej republiky24.
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28,52
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32
36

Muži Ženy
Priemerný vek snúbencov

Graf 1 Priemerný vek snúbencov pri sobáši za rok 201725

Prvý graf 1 približuje aktuálny vekový priemer snúbencov, kt-
orý sa rozhodli uzatvoriť manželstvo. Rozdiel uzatvárania manž-
elstva medzi mužmi a ženami je približne o 3 roky. Priemerný vek

23 Každoročne sa informácie aktualizujú v prelome marec/apríl.
24 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY [online], Datacube,

[cit. 27.02.2019]. Dostupné na internete:
25 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Tamże. Prie-

merný vek snúbencov pri sobáši - SR-oblasť-krajokres, m-v [online],
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človeka, ktorý uzatvára manželstvo je okolotridsiateho veku života.
Ďalej z grafu 1 vyplýva, že ak sú snúbenci vzájomne slobodní, ich
vek uzatvorenia sobáša je nižší ako v prípade snúbencov, ktorí už
boli minimálne raz zosobášení. Tento graf 1 v tretej kapitole slúži
ako komparácia s výsledkami výskumu.

Tab. 1 Dôvody rozvodovosti podľa pohlavia za rok 201726

Dôvod rozvodu: Muži Ženy
Súd nezistil zavinenie 264 852
Neuvážené uzavretie manželstva27 58 58
Alkoholizmus 499 102
Nevera 864 664
Nezáujem o rodinu 250 163
Zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný
čin

93 15

Rozdielnosť pováh, názorov a záujmov28 6558 6558
Zdravotné problémy (vrátane neplodnosti) 36 31
Sexuálne nezhody29 28 28
Ostatné príčiny 968 1147

Z tabuľky 2 vyplýva, že faktor „rozdielnosť pováh, názorov a
záujmov“ bol v roku 2017 pre súdnajväčším dôvodom rozvodovosti.
Vzhľadom na spomínaný faktor nie je možné vydedukovať koľko
mužov alebo žien bolo rozvedených.Avšak podľa údajov štat-
istického úradu je počet rozvedených 12678. Keďže v roku 2017
bolo zosobášených 31309 manželov30 môžeme tvrdiť, že rozv-
odovosť na Slovensku sa pohybovala na úrovni 50tich%.

26 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Rozvody podľa
príčin rozvratu, pohlavia a trvalého pobytu manželov - SR-oblasť-kraj-okres, m-
v. [online], Datacube, [cit. 27.02.2019].

27 Tieto čísla sú rovnaké pri oboch pohlaviach kvôli tomu, že nie je možné
pripísať ktorá strana „zapríčinila“ rozvod.

28 Tamtiež.
29 Tamtiež.
30 Ide o číslo spolu pre mužov aj ženy. Nie pre páry!
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za rok 2017

Graf 2 Štatistika interrupcií podľa veku za rok 201731

Slovensko má legislatívne upravenú dobu na uskutočnenie in-
terrupcie do 12. týždňa tehotenstva s výnimkou tzv. genetickej indik-
ácie, kedy matka môže požiadať o interrupciu až do 24. týždňa teho-
tenstva32. Z grafu 2 vyplýva, že ženy sa potratom najviac podrobili
vo veku 30 – 34 rokov. Z grafu 2 taktiež vyplýva, že ženy bývajúce
na vidieku oproti mestám sa v menšom počte podrobili interrupcii.
Na koniec približujeme ešte graficky v Obrázku 1 aktuálnu legisla-
tívu potratov jednotlivých štátov sveta.

31 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Potraty podľa
veku a trvalého pobytu ženy - SR-oblasťkraj-okres, m-v [online], Datacube,
[cit. 27.02.2019]. Dostupné na internete:

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7032rr/Potraty%2
0pod%C4%BEa%20veku%20a%20trval%C3%A9ho%20pobytu%20%C5%
BEeny%20-%20SR-oblas%C5%A5-kraj-okres,%20m-
v%20%5Bom7032rr%5D

32 Zákon NR SR č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7032rr/Potraty%2
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Obr. 1 Legislatíva interrupcií vo svete33

Výskumná časť
Manželstvo, ako inštitúcia, prešlo veľkými zmenami v našej

spoločnosti. Ľudia často vstupovali do manželstva veľmi mladí.
Približne pred osemdesiatimi rokmi mal človek pri vstupe do
manželstva sotva dvadsať rokov. V porovnaní s dnešným svetom je
manželstvo pre mladého (študenta) skôr záťažou ako pomocou.
Taktiež manželstvo stratilo v spoločnosti svoju prestíž. V súčasnosti
sa často preferuje život bez záväzkov, čiže bez „papiera“, bez
manželstva. Častými dôvodmi sú okolnosti ako: nezáväznosť,
nedostatočné finančné prostriedky k uskutočneniu svadby, strach zo
zlých skúseností a iné. Na tieto a iné dôvody sa pýtame responden-
tov, aby sme zistili, aké majú názory apostojek inštitúcii manželstva.
K manželstvu nepochybne patria aj pojmy ako kohabitácia, interrup-
cia či rozvod, ktorésú od šesťdesiatych rokoch ďalším častým javom.

33 File:Abortion Laws.svg [online], [cit. 09.01.2018]. Dostupné na inter-
nete: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abortion_Laws.svg
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Podľa štatistík sa na Slovensku rozvádza skoro každé druhé ma-
lstvo34. To podľa autorky Žilovej negatívne vplýva na človeka sa-
motného, ale aj na celú spoločnosť35.

Posledná kapitola pozostáva z výskumnej časti. V nej sa za-
oberáme postojmi a názormi študentov. Keďže téma je zameraná na
inštitúciu manželstva, ktorej sme sa venujeme v prvejčasti, tieto po-
znatky využijeme vo výskumnej časti. V nej aplikujeme poznatky
avyhodnotíme výsledky výskumu. Chceme naplniť cieľ výskumu a
navrhnúťprínos pre prax.Zaoberáme sa aj rozdielmi, podobnosťami a
novými fakty, ktoré budú z výskumu vyplývať.

Metodológia výskumu
Odvíjajúc sa od témy, predmetom výskumu sú špecifiká ná-

zorov študentov Pedagogickej fakulty na Katolíckej univerzite v
Ružomberku. Objekt výskumu pozostáva zo študentov Pedagogickej
fakulty na Katolíckej univerzite a zo študentov Fakulty be-
nostnéhoinžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline36. Hlavným
cieľom je zistiť názory študentov Pedagogickej fakulty na Katolíckej
univerzite v Ružomberku na inštitúcie manželstva.Čiastkový cieľ
sme si zvolili zistiť, diferenciácie v názoroch a postojoch študentov
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na inštit-
úciu manželstva od postojov a názorov študentov Fakulty bezpeč-
nostného inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline.

Výskumné otázky (VO) volíme nasledovné:
VO1: Aký majú respondenti názor na interrupciu, kohabitáciu

a rozvod?
VO2: Aký je rozdiel názorov medzi študentami PF KU a FBI ŽU

v miere dôležitosti motivačných faktorov na uzavretie manželstva?
VO3: Aký je rozdiel názorov medzi študentami PF KU a FBI

ŽU v miere dôležitosti motivačných faktorov, kvôli ktorým sa ľudia
rozhodnú neuzavrieť manželstvo?

34 Pozn. Tieto štatistiky spomíname v ďalšej časti práce.
35 ŽILOVÁ, A., KOŠČ, S. ZÁVERY KONFERENCIE MANŽELSTVO

DNES. In: ŽILOVÁ, A. ed. MANŽELSTVO DNES vedecká konferencia s me-
dzinárodnou účasťou. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010, s. 259 – 260.

36 Ďalej už len PF KU a FBI ŽU.
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VO4: Aký je rozdiel medzi študentami PF KU a FBI ŽU v po-
stoji k inštitúcii manželstva?

Pri vytvorení hypotéz v tomto výskume sme vychádzali z mn-
ožstva podnetov a otázok, ktoré nám majú pomôcť splniť daný cieľ.
Preto volíme nasledovné hypotézy:

Hypotéza 1 (H1): Predpokladáme rozdiel v názoroch na inter-
rupciu, kohabitáciu a rozvod manželstva vzhľadom na navštevovanú
univerzitu.

Hypotéza 2 (H2): Predpokladáme rozdiel názorov v miere dô-
ležitosti motivačných faktorov na uzavretie manželstva medzi štude-
ntami PF KU a FBI ŽU.

Hypotéza 3 (H3): Nepredpokladáme rozdiel názorov v miere
dôležitosti motivačných faktorov, kvôli ktorým sa ľudia rozhodnú
neuzavrieť manželstvo medzi študentami PF KU a FBI ŽU.

Hypotéza 4 (H4): Predpokladáme rozdiel v postoji k inštitúcii
manželstva medzi študentami PF KU a FBI ŽU.

Zvolené hypotézy sme verifikovali v programe SPSS37 tým, že
sme si zvolili nulovú a alternatívnu hypotézu. Jednu z nich potvrdíme
práve výsledkom, ktorý štatisticky overíme príslušným testom zo spo-
omínaného programu38. Vrámci výskumu sme zvolili metódu kvant-
tívneho prístupu a to dotazníkovú techniku. Samotný dotazník bol
ožený z troch častí. Prvá je orientovaná na demografické údaje re-
dentov, kde boli zahrnuté premenné ako vek, pohlavie, bydlisko, vie-
rovyznanie, praktizovanie viery, navštevovanie konkrétnej fakulty či
stupeň štúdia. V druhej z troch častí dotazníka sme sa pýtali na názory
študentov na inštitúciu manželstva. Zvolili sme kardinálne premenné,
kde dopĺňali respondenti konkrétne číslo napr. počet plánovaných detí,
najvhodnejší vek uzavretia manželstva alebo najvhodnejší vek na poč-
atie prvého dieťaťa. Ďalej sme zisťovali názory respondentov na rozvod,
interrupciu a konkubinát. Zaujímali nás aj názory na faktory, pre ktoré
by respondenti uzatvorili manželstvo, a naopak z akého dôvodu ľudia
neuzatvárajú manželstvo. V tretej časti sme sa zamerali na postoje štu-
dentov k inštitúcii manželstva. Nástroj na meranie postojov sme si zvoli-

37 Skratka SPSS - StatisticalPackagefortheSocialSciences.
38 Pozn. Verifikáciou sa budeme zaoberať v časti o analýze výsledkov.
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li sémantický diferenciál, ktorý sa skladá z viacerých škál. Tieto škály
majú spravidla sedem čísel, ktoré sú uložené medzi bipolárnymi adj-
tívami zachytávajúcimi tri dimenzie. Je to dimenzia hodnotenia, sily a
aktivity39.

Počet respondentov tvorilo 100 študentov a dotazník sme sa
rozhodlisprostredkovať osobne. Týmto spôsobom sme mali možnosť
byť bližšie k respondentom. Návratnosť týchto dotazníkov bolo
83,3%. Následne sme dáta spracovali tým, že sme ich prepísali do
programu SPSS, v ktorom sme už realizovali analýzu výsledkov
výskumu. Polovica výskumnej vzorky pozostáva zo študentov peda-
gogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rámci roz-
dielnosti názorov a postojov sme vybrali fakultu, ktorá je vedeckým
zameraním odlišná. Druhú polovicu výskumnej vzorky tvoria štu-
denti z Fakulty bezpečnostného inžinierstva na Žilinskej univerzite v
Žiline. Výber takto orientovanej fakulty je uskutočnený zámerne, aby
sme mohlikomparovať rozdiely v názoroch a postojoch. Výber výs-
kumnej vzorky bol realizovaný pomocou náhodného stratifikovaného
výberu. Ide o spôsob rozloženia základného súboru do menších sku-
pín. V našom prípade to bolo rozdelenie na ženy a mužov. Počet žien
bolo 49 a mužov 51. Študentov v bakalárskom stupni tvorilo 55 re-
spondentov, v magisterskom to bolo 43 a dvaja študenti nevyplnili.
Až 94% respondentov malo status: slobodný. Dominantné vierovy-
znanie tvorilo katolícke s 80%.

Analýza výsledkov výskumu a ich interpretácia
V tejto podkapitole je prvostupňové rozanalyzovanie dát. Prvá

otázka bola zameraná na vek, kedy je podľa názoru respondentov
najvhodnejšie mať prvé dieťa. Z tabuľky 2 vyplýva, že priemerný
vek podľa respondentov, kedy chcú mať svoje prvé dieťa je približne
26 rokov. Nasledovná otázka sa týkala počtu detí, ktoré by chceli
mať respondenti. Z tabuľky 2 vyplýva, že v priemere sú to približne
tri deti. Posledná časť tejto tabuľky 2 znázorňuje priemer veku, ktorý
by chceli mať respondenti pri uzatváraní manželstva. Z tabuľky 2

39 ALMÁŠIOVÁ, A., KOHÚTOVÁ, K. Tvorba a štatistické vyhodnote-
nie dotazníka. Ružomberok: Verbum, 2014, s. 20.
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vyplýva, že priemer respondentov je približne o 5 rokov menší ako
slovenský priemer pri uzatváraní manželstva40.

Tab. 2 Názory respondentov na priemerný vek pri uzatvorení
manželstva a počatia prvého dieťaťa a názory na počet plánovaných
deti priemer

Vek respondenta pri prvom dieťati. 26,11
Koľko detí chce mať respondent. 3,17
Vek respondenta na uzatvorenie manželstva. 25,64

V nasledujúcom grafe 4 môžeme vidieť do akej miery súhlasia
respondenti s rozvodom, kohabitáciou či interrupciou. Z grafu 4
plýva, že najviac respondenti súhlasili s nemanželským spol-
olunažívaním partnerov41. Číslo 6 v grafe 4 znázorňuje úplný ne-
súhlas so zostupnou tendenciou smerom k číslu 1, ktorá
la naopak, úplný súhlas. Z grafu 4 vyplýva, že respondenti najviac
nesúhlasia s interrupciou potom s rozvodom a nakoniec s ko-
ubinátom.

5,22
3,974,31

1 2 3 4 5 6

Interrupcia

Graf 4 Názory na rozvod/konkubinát/interrupciu

Graf číslo 5 predstavuje mieru súhlasu resp. nesúhlasu s uved-
enými motivačnými faktormi pre uzatvorenie manželstva. Na ľavej
strane grafu sú motivačné faktory, na ktoré respondenti odpovedali
zakrúžkovaním čísla od 1 – 5. Číslo 1 predstavovalo úplný súhlas s
daným faktorom na uzatvorenie manželstva a číslo 5 predstavovalo
nesúhlas s daným faktorom pre uzatvorenie manželstva. Z grafu 5
vyplýva, že najväčšia miera súhlasu pre uzatvorenie manželstva si
zvolili respondenti faktor lásky. Naopak najväčší nesúhlas zo strany
respondentov získal faktor „z donútenia rodičov“.

40 Porov. v časti štatistických údajov.
41 Škála pri otázke 12 bola od 1 – 6. Pričom 1 – predstavovala úplný sú-

hlas, 5 – úplný nesúhlas.
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Graf 5 Miera súhlasu s motivačnými faktormi pre uzatvorenie
manželstva

V predchádzajúcom grafe 5 sme sa zaoberali faktormi vplýv-
ajúce na uzatvorenie manželstva, s ktorými respondenti súhlasili,
resp. nesúhlasili. V grafe 6 je vyjadrená miera súhlasu s faktormi, o
ktorých sú respondenti presvedčení, že spôsobujú neuzatvorenie
manželstva. Prvý pohľad na graf 6poukazuje na fakt, že všetky fakto-
ry sa nachádzajú v prvej polovici roviny súhlasu. A na základe toho
možno tvrdiť, že respondenti skôr súhlasia so všetkými faktormi
pôsobiace na neuzatvorenie manželstva. Prekvapivý je výsledok
najväčšieho súhlasu, ktorým je faktor záväzku na celý život. Najvä-
čšiu mieru nesúhlasu prináleží faktoru postarať sa o manže-
la/manželku vzhľadom na neuzatvorenie manželstva.
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Graf 6 Miera súhlasu faktorov spôsobujúce neuzatvorenie manželstva

Analýza názorov
V tejto časti overujeme hypotézy z hľadiska názorov. Tie sú

následne rozdelené na nulové a alternatívne hypotézy. Program SPSS
vie overiť len nulovo orientovanú hypotézu. A teda za pomoci spo-
mínaného štatistického programu overujeme hypotézy na základe
hodnoty „p“42. Na základe danej hodnoty je určené, či sa hypotéza
potvrdila alebo nie. Hodnota „p“, je zistená v programe SPSS cez
konkrétne operácie. Hypotézy sa skladajú z dvoch nezávislých výb-
erov, kde všetky závislé premenné sú ordinárne škálované. Podľa
autoriek Almášiovej a Kohútovej43, je potrebné zvoliť pri tejto kom-
parácii Mann-Whitney U-test44. Ten vygeneruje spomínanú hodnotu
„p“. Ak je „p“ väčšie ako 0,05 prijímame nulovú hypotézu.

Tab. 3 „p“ Hodnota Mann-Whitney U testu premenných inter-
rupcia, konkubinát, rozvod vzhľadom na navštevovanú univerzitu

42 Skratka indexu „p“ – probability.
43 ALMÁŠIOVÁ, A., KOHÚTOVÁ, K. Štatistické spracovanie dát soc-

iálneho výskumu v programe SPSS.Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, s. 61.

44 Tamtiež.
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Interrupcia Konkubinát Rozvod
0,268 0,005 0,843

Z tabuľky 3 vyplýva, že rozdiel je pri súhlase s konkubinátom.
Pri podrobnejšej analýze sa dostávame k presnejším výsledkom.
Študenti PF odpovedali v priemere 4,48 a študenti FBI v priemere
3,46. V tomto prípade ide o približne jednu šestinu celkovej škály. A
teda študenti PF KU v Ružomberku vo väčšej miere nesúhlasia s
kohabitáciou ako študenti FBI ŽU v Žiline. Z toho vyplýva, že hyp-
otéza(H1) nemôže byť potvrdená, pretože rozdiel sa vyskytol len v
názoroch na konkubinát. Ďalšia hypotéza (H2) predpokladá rozdiel v
miere dôležitosti motivačných faktorov, ktoré vplývajú na uzavretie
manželstva medzi vybranými fakultami. Motivačné faktory, ktoré
sme vybrali sa nachádzajú v tabuľke 4. Jednotlivé štatistické hypot-
ézy (H2) sme tiež podrobili Mann-Whitneyho U-testu.

Tab. 4 P hodnota Mann-Whitney U testu premenných faktorov
ako dôvod uzavretia manželstva vzhľadom na navštevovanú univer-
zitu
viera 0,038 naplnenie vlastných po-

trieb
0,573

možnosť sexuality 0,815 láska 0,210
ekonomická stabilita 0,569 z donútenia rodičov 0,056
spoločný život 0,267 vytvorenie rodiny 0,044
naplnenie citov 0,539 spoločné bývanie 0,389

Z tabuľky 4 teda vyplýva, že pri faktoroch: viera a vytvorenie
rodiny je hodnota, ktorá poukazuje na rozdielnosť. Študenti PF pri
faktore viery v priemere odpovedali na škále od 1-5 priemerne s
hodnotou 2,24 a študenti FBI 2,8. S faktorom vytvorenia rodiny št-
udenti FBI taktiež v priemere viac nesúhlasia ako študenti PF a to
hodnotami 1,88 a 1,63. Na základe tabuľky 4 hypotéza(H2) nemôže
byť prijatá vzhľadom na to, že rozdiel v motivačných faktoroch sa
potvrdil len v spomínaných dvoch faktorov: viera a vytvorenie rodi-
ny. V hypotéze (H2) sú faktory, s ktorými študenti súhlasili resp.
nesúhlasili vzhľadom na uzatvorenie manželstva. V hypotéze (H3) sú
to faktory, o ktorých respondenti tvrdia, že sú dôvodom prečo ľudia
nechcú uzatvoriť manželstvo.
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Tab. 5 „p“ hodnota Mann-Whitney U testu premenných fakto-
rov ako dôvod prečo podľa respondentov ľudia nechcú uzatvoriť
manželstvo
Pocit strachu 0,333 Nepripravenosť do manželstva 0,003
Strata financií 0,636, Náročná starostlivosť o deti 0,061
Strata slobody 0,036 Nečakaný príchod dieťaťa 0,725
Obmedzenie
času

0,027 Neschopnosť postarať sa o manže-
la/manželku

0,290

Záväzok na celý
život

0,085 Nie je dôležitý „papier“ 0,017

Z tabuľky 5 vyplýva, že rozdiel sa vyskytuje pri faktoroch: strata
slobody, obmedzenie času, nepripravenosť do manželstva a nie je dôlež-
itý „papier“. V grafe 7 môžeme vidieť v akej miere sú dané rozdiely.

Strata
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Pedagogická
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1
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Graf 7 Priemer miery súhlasu s vybranými faktormi ako dôvod na
neuzatvorenie manželstva

Z grafu 7 vyplýva, že väčšia miera súhlasu je u študentov Pe-
dagogickej fakulty, pretože hodnota „p“ je nižšia ako 0,05. Vzhľad-
om na údaje z tabuľky 5 hypotézu (H3) neprijímame, pretože rozdie-
lnosť je iba pri faktoroch: strata slobody, obmedzenie času, neprip-
ravenosť do manželstva a nie je dôležitý „papier“.

Analýza postojov
Predchádzajúca časť bola zameraná názormi študentov PF KU k

inštitúcii manželstva. V nasledujúcej časti sa zaoberáme postojmi štud-
entov. Vytvorili sme sémantický diferenciál, na ktorom respondenti
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vyjadrili svoj postoj k inštitúcii manželstva45. Hypotéza (H4) je konkr-
étne zameraná na rozdiel v postoji k inštitúcii manželstva a to medzi
študentami PF KU a FBI ŽU. Tak ako v predchádzajúcej časti analýzy
názorov, aj pri analýze postojoch volímeMann-Whitney U-test, ktorý
vygeneroval hodnotu „p“. Vzhľadom na vyšší počet bipolárnych adjek-
tív, nebudeme formulovať hypotézu ku každej premennej, ale v časti
verifikácia hypotéz uvedieme výsledky príslušného štatistického testu,
kde budú uvedené len adjektíva, u ktorých bol zistený rozdiel. V grafe 8
možno vidieť graf sémantického diferenciálu, ktorý poukazuje na rozdi-
elnosť postojov k inštitúcii manželstva medzi študentami PF KU a FBI
ŽU. Z grafu 8 je možné vidieť, že rozdiely sú zanedbateľné, čo potvr-
dzuje aj test.

45 Porov. ALMÁŠIOVÁ, A., KOHÚTOVÁ, K. Štatistické spracovanie
dát sociálneho výskumu v programe SPSS. Ružomberok: Verbum – vydav-
ateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, s. 61.
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Postoje k manželstvu vzhľadom na navštevovanú
univerzitu

PF ŽU

Graf 8 Postoje respondentov k inštitúcii manželstva vzhľadom na
navštevovanú univerzitu

Výsledky z grafu8poukazujú, že rozdielnosť v postojoch k
manželstvu výsledkom hodnoty „p“ je takmer nulová, čo dokazuje aj
príslušný graf 8.

Záver
Naším cieľom bolo zistiť názory študentov PF KU na inštitúc-

iu manželstva pomocou výskumných otázok. Odpoveď na výskumnú
otázku VO1 je, že študenti vo väčšej miere nesúhlasia s interrupciou
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a rozvodom. V menšej miere zasa nesúhlasia s kohabitáciou. Čo sa
týka druhej výskumnej otázky, tá sa zaoberala rozdielmi názorov
medzi študentami PF KU a FBI ŽU v miere dôležitosti motivačných
faktorov na uzavretie manželstva. Výsledkom je, že v dvoch fakto-
roch sa vyskytuje rozdiel a to vo faktoroch: viera a vytvorenie rodi-
ny. Výskumná otázka VO3 bola zameraná na rozdiel názorov medzi
študentami PF KU a FBI ŽU v miere dôležitosti motivačných fakto-
rov, kvôli ktorým sa ľudia rozhodnú neuzavrieť manželstvo. V tomto
prípade sa rozdiel vyskytuje pri štyroch faktoroch a to: strata slobo-
dy, obmedzenie času, nepripravenosť do manželstva a nie je dôležitý
„papier“. Posledná výskumná otázka sa zaoberala rozdielom medzi
študentami PF KU a FBI ŽU v postoji k inštitúcii manželstva. Výsle-
dok je, že rozdiel v postojoch k inštitúcii manželstva nie je pri žiadn-
ych adjektívach. V porovnaní so Slovenským priemerom sobášnosti,
študenti z oboch univerzít majú odlišný názor v tejto oblasti. Vek,
ktorý udáva štatistický úrad, kedy sa snúbenci stávajú v priemere
najčastejšie manželmi je okolo 30 veku života. V našom výskume
chcú respondenti uzatvoriť manželstvo v priemere približne v 25
veku života Z toho dedukujeme, že prioritou respondentov je dokon-
čiť štúdium, následne uzavrieť manželstvo, nájsť si príjem a založiť
rodinu. Na univerzite má študent veľké množstvo času na to, aby sa
adekvátne pripravil do života „po škole“, a aby sa pripravoval aj do
manželstva či rodiny. Väčšina univerzít disponuje pastoračným cen-
trom, ktoré ponúka túto možnosť najmä po duchovnej rovine. Tak-
tiež univerzity majú svoje poradenské centrá, ktoré môžu poslúžiť
ako pomoc v ďalšej etape života. Preto navrhujeme, aby:

- katedryvytvárali priestor na odbornú diskusiu s témou, ako
pripraviť študentov na manželstvo a rodinu,

- v rámci fakúlt bol väčší priestor pre vzdelávanie sa o man-
želstve,

- univerzity prijímali do poradenských centier sociálneho pra-
covníka, ktorý bude poskytovať sociálne poradenstvo v oblasti man-
želstva,

- zo strany poradenských centier bolo umožnené vytvoriť mul-
tidisciplinárny tím na predmanželskú prípravu pre študentov.
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Summary:
Opinions and attitudes of students of Pedagogical faculty of

Catholic University on the matrimonial institution in the conditions
of Slovak Republic.

Táto štúdia prináša reflexiu spolu s výskumomo inštitúcii
manželstva v podmienkach Slovenskej Republiky. V prvej časti je
pozornosť venovaná definíciám manželstva z pohľadu viacerých
vedných disciplín. Ďalšia časť štúdie sa zaoberá štatistickými údajmi
o manželstve na Slovensku. Posledná časť je venovaná výskumu o
diferenciácii názorov a postojov k inštitúcii manželstva v rámci hu-
manitne orientovaných fakultách.

Keywords: Matrimonial institution. Opinions and attitudes.
Students. Statistic data.

Kľúčové slová: Inštitúcia manželstva. Názory a postoje. Štud-
enti. Štatistické údaje.
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Joanna Dulewicz

Rodzina jako wspólnota pamięci

Wstęp
Bez wątpienia rodzina stanowić powinna wspólnotę osób ją

tworzących. Owa wspólnotowość rozumiana może być jednak wielo-
rako, a co za tym idzie, rozpatrywać ją można na wielu różnych
płaszczyznach. W niniejszej pracy uwaga poświęcona zostaje rodzi-
nie postrzeganej jako wspólnota pamięci. Podejście takie usankcjo-
nowane jest analizą wielu różnych utworów autobiograficznych,
których autorzy rozpoczynają snucie historii o sobie od scharaktery-
zowania swej rodziny. Niejednokrotnie sięgają wówczas po rozmaite
artefakty pamięci, przytaczają rodzinne podania i anegdoty, snują
domysły, by dokończyć, dopowiedzieć te rodzinne historie, które z
różnych względów nie są im znane. Niekiedy to właśnie rodzina jest
w centrum autobiograficznej narracji, a ja-autobiograficzne niejako
ukrywa się za poszczególnymi jej członkami. Celem niniejszej pracy
jest zatem charakterystyka sposobów konstruowania obrazów rodzin
w utworach autobiograficznych. Ze względu na mnogość procesów z
tym związanych skupiać będziemy się przede wszystkim na pracy
pamięci autorów. Wykażemy także, iż pamięć właśnie stanowi jeden
z podstawowych wyznaczników rodzinnej wspólnotowości oraz
przyczyniać się może do zacieśniania rodzinnych więzów.

1. Autobiografia jako źródło wiedzy o rodzinnych relacjach
Jak twierdzi profesor Zbysław Wojtkowiak, utwory autobio-

graficzne nie zawsze mogą być wiarygodnym źródłem historycznym.
Autor zauważa, iż „(…) język opisujący rzeczywistość niejednokrot-
nie może tę rzeczywistość modelować, wykrzywiając ją nawet nie-
kiedy wbrew intencjom gawędziarza”1. Badacz odnotowuje też fakt,
że w większości pamiętników brak jest jasnego przedstawienia me-
chanizmów modelujących przekaz. Nierzadko przecież autobiogra-

1 Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej: źródłoznawstwo:
źródła narracyjne. Cz. 1,. Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2003, s. 94.
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fowie i pamiętnikarze sięgają do materiałów źródłowych, takich jak
na przykład pamiętniki i wspomnienia innych osób, teksty publicy-
styczne czy naukowe2. Zdaniem Wojtkowiaka pojawia się zatem
pytanie: „w jakim stopniu materiały te wspomagają pamięć piszące-
go, w jakim zaś takową modelują?”3. Nie jest oczywiście łatwo od-
powiedzieć na tak postawione pytanie. Świadczy o tym chociażby
zainteresowanie wielu badaczy kwestią przywoływania wspomnień
przez autorów tekstów autobiograficznych. Maria Czempka-
Wiewióra wyróżnia w tym kontekście zjawisko tak zwanej memora-
lizacji teraźniejszości, które polega na stałym przywracaniu i prze-
pracowywaniu wspomnień. W myśl tej teorii „Podmiot wspominają-
cy żyje przeszłością, bo nie została ona jeszcze zamknięta. Nie cho-
dzi nawet o powroty do przeszłości, ale stałe i permanentne zanurza-
nie się w niej lub stałą obecność przeszłości w teraźniejszości”4.
Badaczka ta wspomina także o błędach pamięci, takich jak na przy-
kład niewłaściwa atrybucja (postrzeganie jako własne wspomnień
innych osób) czy interferencja („nakładania się na siebie wydarzeń
wcześniejszych i późniejszych, z czego pewne wydarzenia okazują
się bardziej dominujące i przez ich pryzmat oceniana jest przeszłość
bądź przyszłość”)5, a także schematyzacja (wydarzeniom zostaje
nadany „nadrzędny sens za cenę uproszczenia lub pominięcia pew-
nych aspektów”)6. Autorka omawia także zjawisko rugowania nie-
chcianej pamięci.

Biorąc powyższe pod uwagę zastanawiać się można nad sen-
sem traktowania utworów autobiograficznych jako literatury niefik-
cjonalnej. A jednak, jak dostrzega badacz gatunku Georges Gusdorf,
to nie kwestia prawdziwości, czy rzetelności zapisu autobiograficz-
nego jest kluczowym elementem jego analizy. Właściwa krytyka
autobiografii winna być zatem – zdaniem autora – wolna od postrze-

2 Tamże, s. 91.
3 Tamże.
4 M. Czempka-Wiewióra, Pamięć autobiograficzna jako podstawa

kształtowania tożsamości na przykładach ze współczesnej literatury auto-
biograficznej, „Świat i słowo: filologia, nauki społeczne, filozofia, teolo-
gia”, red. A. Węgrzyniak, Bielsko Biała ATH, nr 2(17)/2011, s. 59.

5 Tamże, s. 63.
6 Tamże.
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gania tekstu w kategoriach prawdy i fałszu. Chodzi tu bowiem o
wydobywanie z utworu znaczeń osobistych, traktowanie tekstu jako
symbolu pewnej świadomości oraz podporządkowanie funkcji lite-
rackiej znaczeniu antropologicznemu7. Takie też podejście przyjmuje
się w niniejszej pracy. Dzięki temu zapisy autobiograficzne stają się
nie tylko źródłem wiedzy o osobach, wydarzeniach i obyczajach
minionych czasów, ale przede wszystkim pozwalają wniknąć – co
istotne z punku widzenia niniejszej pracy – w prywaty, intymny
świat ich autorów. W ten sposób relacje narratora8 z innymi przed-
stawionymi w utworze osobami nabierają nie tyle dokumentarnego,
co osobistego znaczenia. Z tej perspektywy wprowadzona do utworu
charakterystyka członków rodziny, ilość poświęconego im miejsca,
częstotliwość ich przywoływania, czy sposób opisu rodzinnych rela-
cji stają się odzwierciedleniem stosunku autora do jego bliższych i
dalszych krewnych.

2. Wspólnoty pamięci
Zagadnienie wspólnot pamięci (oraz wspólnot niepamiętania)

jest niezmiernie szerokie. W niniejszej pracy zajmiemy się jedynie
tymi aspektami, które, po pierwsze wydają się być szczególnie cha-
rakterystyczne dla konstruowania autobiografii, po drugie zaś wiążą
się z utrwalaniem więzów rodzinnych. Rozważania zacząć należy od
przywołania koncepcji Maurice’a Halbwachs’a, zgodnie z którą pa-
mięć jednostki, jest zawsze pamięcią jednego z członków zbiorowo-
ści, do której należy. Wynika z tego, iż pamięć wyłącznie indywidu-
alna nie istnieje, gdyż – wyłączając sny – człowiek nigdy nie jest w
posiadaniu wspomnień, które nie łączą go, mocniej lub słabiej, z
innymi osobami, bądź ze społeczeństwem w ogóle. Badacz dowo-
dził, że trzema podstawowymi grupami, w których formuje się pa-

7 G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, tłum. J. Barczyński,
[w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009, s. 19-46.

8 Zgodnie z ustaleniami badacza gatunku, Philippe Lejeune’a, tożsamość
autora tekstu, jego narratora i głównego bohatera stanowi jeden z kluczo-
wych wyznaczników autobiograficzności (Zob. P. Lejeune, Wariacje na
temat pewnego paktu: o autobiografii, tłum. W. Grajewski i in., red. L.
Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001).
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mięć są: rodzina, klasa społeczna i Kościół9. W niniejszej pracy inte-
resować nas będzie pierwsza z wymienionych grup.

Wspomniana powyżej kategoria pamięci zbiorowej (inaczej
społecznej) stała się przedmiotem refleksji wielu badaczy. Jednym z
nich był Jan Assman, który wyróżnił w jej ramach tzw. pamięć ko-
munikatywną i kulturową. Pierwsza z wymienionych „obejmuje
aktywną pamięć (wspominanie) i doświadczenia żyjących pokoleń,
które przekazywane są poprzez interaktywne działania, ale w sposób
niesformalizowany”10. Z punktu widzenia analizowanych zagadnień,
kategoria pamięci komunikatywnej wydaje się być szczególnie istot-
na. Biorąc bowiem pod uwagę charakter przekazów, tj. nieformalne,
luźne rozmowy, plotki, opowiadane w rodzinnym gronie anegdoty,
intencjonalne bądź przypadkowe przypominanie dzieciom przez
rodziców lub dziadków o minionych wydarzeniach, podtrzymywanie
tego typu pamięci zacieśnia więzi rodzinne, skłania do dialogu mię-
dzypokoleniowego, utrwala poczucie tożsamości i przynależności do
wspólnoty, jaką stanowi rodzina. Co więcej, takie nieformalne prze-
kazy niejednokrotnie przyczyniają się do pogłębienia wiedzy auto-
biografisty o swych przodkach – i to nie tyle o dotyczących ich fak-
tach, co raczej o tych ich cechach, zaletach, czy przywarach, o któ-
rych próżno szukać informacji w jakichkolwiek kościelnych czy
urzędowych dokumentach. Pamięć kulturowa zaś, mniej istotna z
punktu widzenia podejmowanych w niniejszej pracy rozważań, wy-
raża się „świadomym stosunkiem grupy do przeszłości osadzonej w
konkretnej przestrzeni kulturowej, przekazywanej poprzez różne
formy komunikacji społecznej: pismo, obraz, święta, rytuały itp.”11.

O wspólnocie wspomnień rodzinnych pisze także przywoły-
wana powyżej Maria Czempka-Wiewióra. Nawiązując tym samym
do ustaleń innych badaczy, autorka stwierdza, iż „Nierzadko wspo-

9 M. Halwbachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa 1969.
10 R. Traba, Czym jest pamięć kulturowa, [w:] J. Assmann, Pamięć kul-

turowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach
starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red. nauk. R. Traba, War-
szawa 2008, s. 13.

11 Tamże, s. 15.
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mnienia osób będących dla dziecka autorytetem mogą być przez nie
traktowane jako jego własna przeszłość”12.

Transmisja wspomnień pomiędzy członkami rodziny, także z
pokolenia na pokolenie tworzy i utrwala wspólnotę również dlatego,
iż – jak twierdzi Radosław Poczykowski – pamięć „stanowi zasób z
którego czerpie jednostka i zbiorowość, konstruując obraz własny”13.
Wspólne wspomnienia członków rodziny nie tylko zatem budują
więź pomiędzy nimi, ale także przyczyniają się do wytyczenia granic
między osobami określanymi jako „my”, a tymi, których określa się
jako „obcych”. Zjawisko to w szerszej perspektywie może mieć tak-
że negatywne konsekwencje, nie ulega jednak wątpliwości, iż przy-
czynia się przede wszystkim do wspomnianego uprzednio umacnia-
nia poczucia tożsamości rozumianej jako Ricoeurowskie idem14.
Kwestia tożsamości ma zaś szczególne znaczenie dla każdego zapisu
autobiograficznego. Skoro więc, jak przyjmują hermeneutycy z Ri-
coeurem na czele, „tożsamość jednostki, jest tożsamością jej narracji
o sobie”15, utożsamianie się autora autobiografii z własną rodziną
jest niewątpliwie istotnym składnikiem jego ipse.

Inną – ważną z punktu widzenia niniejszej pracy – kategorią
jest tak zwana postpamięć. Definiowana jest ona jako pamięć dru-
giego pokolenia, czyli osób, które nie uczestniczyły w trudnych,
tragicznych, czy traumatycznych wydarzeniach (badacze zwykle
mają tu na myśli doświadczenia drugiej wojny światowej), ale znają
je z opowiadań swych bliskich. Co więcej, owo drugie pokolenie
niejednokrotnie podlega wpływom tychże wydarzeń, które to odci-
snęły się trwałym piętnem nie tylko w pamięci, ale i w życiu przod-
ków. Postpamięć wiąże się zatem z nieprzekraczalnym dystansem
czasowym, jaki dzieli osoby urodzone już po utrwalonych w pamięci
poprzedniego pokolenia wydarzeniach, ale jednocześnie – jak za-
uważa Marianne Hirsch – pomaga im utożsamiać się z ofiarami lub

12 M. Czempka-Wiewióra, Pamięć autobiograficzna…, dz. cyt., s. 60.
13 R. Poczykowski, Lokalny wymiar pamięci: pamięć zbiorowa i jej

przemiany w północno-wschodniej Polsce, Białystok 2010, s. 88.
14 Zob. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski,

wstęp i oprac. nauk. M. Kowalska, Warszawa 2003, s. 192 i nast.
15 R. Lubas-Bartoszyńska, Tożsamość i autobiografia, „Przestrzenie teo-

rii”, 2003, nr 2, s. 141.
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świadkami tychże wydarzeń16. Kategoria postpamięci wiąże się za-
tem z kreowaniem wspólnoty pamięci17 w obrębie rodziny. Jest ona
także bardzo często dostrzegalna w powstałych w drugiej połowie
dwudziestego wieku utworach autobiograficznych.

Podsumowując tę część rozważań, należy zauważyć, iż przy
analizie utworów autobiograficznych, w których dokonana została
charakterystyka rodzin autorów duże znaczenie mają kwestie takie
jak: namysł nad mechanizmami i artefaktami pamięci, kategoria
pamięci komunikatywnej i postpamięci, utożsamianie się autora
(bądź jego brak) z własną rodziną, postrzeganie wspomnień innych
jako własne. Poniżej, przywołane zostaną te teksty, w których wy-
mienione zagadnienia wydają się odgrywać szczególną rolę.

3. Pamięć przodków i pamięć o przodkach
Podtrzymywanie pamięci o członkach rodziny, nawet tych,

których człowiek nie mógł poznać jest niezmiernie istotne: utrwala
poczucie rodowej tożsamości, pomaga jednostce zakorzenić się w
obrębie pewnej, określonej historii, zacieśnia więzy pomiędzy żyją-
cymi członkami krewnymi. Przez wieki, rodzina postrzegana była
jako wartość sama w sobie. Świadczą o tym chociażby liczne zapisy
autobiograficzne, których twórcy wiele miejsca poświęcają bardzo
dokładnym opisom rodzinnych koligacji, związków, zwyczajów i
relacji. Tendencja ta przełamana została dopiero w wieku dwudzie-
stym – co oczywiście nie oznacza, iż kategoria rodziny w najnow-
szych utworach autobiograficznych przestaje być istotna.

Utworem, w którym rodzina właśnie stanowi – jak można twier-
dzić – centrum autobiograficznej narracji są Wspomnienia autorstwa
poetek Maryli Wolskiej i Beaty Obertyńskiej. Ponadto, w utworze tym
mamy do czynienia także z licznymi refleksjami autorek nad mechani-
zmami i artefaktami pamięci oraz liczne odwołania do wspomnień nie
tylko własnych (pamięci autobiograficznej), ale także tych, które utrwa-

16 M. Hirsch, Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work
of Postmemory, „The Yale Journal of Criticism”, vol. 14, no.I (2001), p. 11.

17 W przypadku, gdy dana grupa społeczna stale przemilcza, lub wręcz
wypiera wspomnienia o pewnych wydarzeniach możemy mówić o tak zwa-
nej „wspólnocie niepamiętania” (Por. R. Poczykowski, Lokalny wymiar
pamięci…, dz. cyt., s. 93.
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liły się w pamięci wcześniejszych pokoleń (pamięci komunikatywnej).
Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu tekstowi.

Wspomnienia to zebrane w jedno wydawnictwo zapiski matki
(Maryli Wolskiej, z domu Młodnickiej), przedstawiające rozmaite
rodzinne historie oraz własne dzieciństwo, które zostały przerwane i
dokończone po latach przez córkę (Beatę Obertyńską). Pierwsza z
autorek na początku cytuje kilka z tych kalendarzowych zapisków,
komentuje je, by w końcu opisać swych rodziców i chrzestnych.
Wydawać by się mogło, iż tekst wpisuje się w ten sposób w konwen-
cję osiemnastowiecznych pamiętników szlachciców18. Zostaje ona
jednak bardzo szybko przełamana. Wolska prędko przechodzi do
najwcześniejszych własnych wspomnień. Ich opisy rozbudowuje tak,
by oddać atmosferę rodzinnego domu w czasach swego wczesnego
dzieciństwa. Poetka wciąga czytelnika w klimat minionych lat wyja-
śniając, czasami bardzo szczegółowo, jak wyglądało życie jej rodzi-
ny w czasie różnych pór roku, pisze o wyjazdach do krewnych, wa-
kacjach spędzanych w nabytym majątku na wsi. Wspomina o trud-
nych wydarzeniach, jak na przykład śmierć swej młodszej siostry.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż Wolska nadała swym
wspomnieniom tytuł Quodlibet. Nawiązuje on do dobrze zapamięta-
nego z dzieciństwa obiektu, który stał się później dla autorki symbo-
lem pewnego sposobu ożywiania pamięci:

Ów „quodlibet” była to jakby płytka szuflada, nieduża, wieszana na
gwoździu jak obraz, pokryta szkłem, podobna do tych, w jakie się za-
myka zbiór motyli. Dno jej, wyścielone podwatowanym białym atła-
sem, pełne było poprzyszpilanych drobiazgów, najprzeróżniejszych
pamiątek, a za każdą z nich ciągnęła się lotna smużka wspomnień.
Pomysł malujący wyraziście romantyczną epokę, w której powstał,
zaczarowane sentymentalne pudełko, dziś może śmieszne, za pomocą
którego wszakże - niech sobie kto mówi, co chce – ludzie tamtych
czasów umieli chwytać lepsze chwile życia za jedno pióro bodaj, pió-
ro wyrwane w locie, i przyszpilić je do białego atlasu tak mocno, że i

18 Por. Ł. Wróbel, „Pierwsze początki i wychowanie”. Osiemnasto-
wieczni szlacheccy pamiętnikarze o własnym dzieciństwie”, „LitterariaCo-
pernicana”, 2017, nr 3(23), s. 23-34.
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ja – po tylu latach – mogłam niejednemu się nacieszyć, niczego pra-
wie nie zapomnieć…19.

Zatem – co charakterystyczne jest dla kobiecego pisarstwa au-
tobiograficznego – nośnikami pamięci może stać się niemal wszyst-
ko: szpargały, bibeloty, drobne, zdawałoby się bezużyteczne przed-
mioty. Przyglądając się im, autorka wraca myślami do minionych lat,
wydarzeń, opowieści i osób, z którymi kojarzą jej się owe przedmio-
ty. Rodząca się w ten sposób wspomnieniowa materia staje się nie-
zwykle szeroka. Co więcej, Wolska dopowiada znane mniej lub bar-
dziej powszechnie w jej rodzinie historie osób, które współtworzyły
specyfikę jej dzieciństwa: rodziców, dziadków, dalszych krewnych,
sąsiadów. Nie są to już li tylko jej własne wspomnienia, ale zdarze-
nia, o których mówi: „przeżywałam, acz z drugiej ręki”20. Opisując
swe dzieciństwo Wolska coraz głębiej zanurza się w historię rodziny,
nie mogąc (lub nie chcąc) w pewnym momencie odciąć się od tego,
co stanowiło wspomnienia osób jej bliskich: „Co krok, to jakieś cie-
kawe wspomnienie… (…) zaludnione także nie własnym, ale mami-
nym przeżyciem”21. Wydaje się, iż zasłyszane opowieści oraz spoty-
kane osoby wywierały wpływ na dzieciństwo autorki, stając się inte-
gralną jego częścią. Wspominanie dzieciństwa staje się zatem jedno-
cześnie wspominaniem tychże osób i historii22. Przykładem może
być opisana w Quodlibecie historia pradziadków, przedstawiając
którą autorka stwierdza: „Oprócz tych głównych biograficznych
szczegółów mało co wiem, niestety, o obojgu pradziadkach. Poza
tymi głównymi danymi zachowała tradycja ustna tylko jedno zajście
z młodości pradziadka (…)”23. Owa „ustna tradycja” to właśnie
wspominane uprzednio rodzinne opowieści czy anegdoty powtarzane

19 M. Wolska, B. Oberyńska, Wspomnienia, Warszawa 1974, s. 76.
20 Tamże, s. 75.
21 Tamże, s. 74.
22 Anna Pekaniec dowodzi, iż pisanie o innych w zamian pisania o sobie jest

gestem często pojawiającym się w autobiografiach kobiet. Badaczka wiąże go z
wyodrębnioną przez Lejeune’a autobiokopią (Zob.. A. Pekaniec, Czy w tej
autobiografii jest kobieta? : kobieca literatura dokumentu osobistego od po-
czątku XIX wieku do wybuchu II wojny światowe, Kraków 2013, s. 60-61).

23 M. Wolska, B. Oberyńska, Wspomnienia…, dz. cyt., s. 81.
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podczas rozmów przy stole lub rodzinnych spotkań. Zresztą nie do-
tyczyły one jedynie pradziadków autorki, ale także wielu różnych
zmarłych i żyjących jej krewnych.

Ukazana tu praca pamięci komunikatywnej jeszcze dobitniej
zilustrowana jest w innym miejscu. Tak na przykład autorka upra-
womocnia to, co przekazała jej matka: „Wszystkie te szczegóły Ma-
ma musiała znać z rodzinnych tradycji, a niektóre – oczywiście w
<<wydaniu dla dzieci>> - słyszała może wprost od dziadka”24. Wi-
dzimy zatem, iż powtarzanie w kręgu jednej rodziny opowieści –
jakkolwiek modyfikowanych w ciągu lat – świadczy, iż mamy do
czynienia z pewną wspólnotą pamięci. Opowieści te interesujące i
ważne były przede wszystkim dla członków danej rodziny. Owszem,
mogły zaciekawić także osoby postronne (jak na przykład czytelni-
ków Wspomnień), jednakże to właśnie dla członków rodziny ich
znaczenie budowało się także na płaszczyźnie uczuć i emocji.
Wspólnota pamięci jest bowiem w tym przypadku tożsama ze
wspólnotą rodzinną. Maryla Wolska zdaje się być tego świadomą.
Świadczą o tym jej liczne wypowiedzi, jak chociażby: „Notuję tu
jeszcze jeden strzępek, sam w sobie nieważny, ale związany z mami-
nym dzieciństwem. Znam go z jej opowiadań”25.Autorka ma świa-
domość, iż historia opowiedziana jej przez matkę nie ma istotnego
znaczenia ani dla całości narracji, ani dla jej któregokolwiek jej ele-
mentu. Jednak opowieść ta to część historii jednego z najbliższych
członków rodziny. Utrwalając pamięć o niej, autorka utrwala pamięć
o matce, a podtrzymując zasłyszany od niej przekaz przyczynia się
do budowania rodzinnej wspólnoty pamięci.

Pamięć o przodkach, ale również pamięć przodków odgrywa
niezmiernie ważną rolę w drugiej części Wspomnień autorstwa Beaty
Obertyńskiej. Matczyną przeszłość poetka traktuje hasłowo: sięga po
artefakty, wokół których tka26 opowieść o dzieciństwie, młodości i
dojrzałym wieku Wolskiej. Życie swej matki rekonstruuje poetka

24 Tamże, s. 88.
25 Tamże, s. 98.
26 Porównywanie spisywania wspomnień do pracy tkaczki czy koron-

czarki pojawia się kilkukrotnie w zarówno w tekście Wolskiej, jak i Ober-
tyńskiej.
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także w oparciu o własne wspomnienia, przemyślenia i wnioski.
Posiłkuje się – podobnie jak niegdyś jej matka – rodzinnymi opowie-
ściami, pozostawionymi przez rodziców notatkami, listami. Zatem w
tym przypadku także uwidacznia się praca pamięci komunikatywnej.
Potwierdza to Anna Pekaniec: „Przekazywana/dziedziczona po ką-
dzieli narracja – refren autobiografii kobiet – to budowanie wspólno-
ty kobiet, która czerpie z kolektywnego archiwum pamięci (…)”27.

4. Ja i moja rodzina
Jak zostało to omówione powyżej, praca pamięci komunika-

tywnej sprzyja formowaniu się rodzinnych wspólnot pamięci. Dzięki
temu jednostka zaczyna coraz mocniej utożsamiać się ze pamięciową
spuścizną rodzinną. Niekiedy bywa także odwrotnie – nie godząc się
z rodzinną przeszłością, człowiek próbuje odciąć się od swych krew-
nych. Wspólnym mianownikiem obu tych zjawisk jest namysł nad
mechanizmami pamięci, weryfikacja prawdziwości i refleksja nad
znaczeniem wydarzeń mających wpływ na rodzinę. Kwestie te w
obszarze utworów autobiograficznych przekładają się na zagadnienie
konstrukcji ja-autobiograficznego.

Przywołując po raz kolejny problem Ricoeurowskiego idem, w
obrębie tekstu autobiograficznego nie można nie zwrócić uwagi na
kwestię utożsamiania się autora z własną rodziną. Ta widoczna była
doskonale w omawianych powyżej Wspomnieniach. Dostrzegalna
jest także w pamiętniku Ireny Jurgielewiczowej zatytułowanym By-
łam, byliśmy. Już sam tytuł wskazuje, iż autorka pisząc o swej prze-
szłości wspomina także inne, zapewne bliskie jej osoby. Tak też się
dzieje. W utworze wiele miejsca poświęcone jest właśnie charaktery-
styce rodzinnych relacji. Analiza Byłam, byliśmy prowadzi także do
wniosku, iż konstrukcja utworu nawiązuje do wielowiekowej tradycji
pamiętnikarską w tym zakresie. Jak odnotowuje chociażby Łukasz
Wróbel w artykule zatytułowanym „Pierwsze początki. Osiemnasto-
wieczni szlacheccy pamiętnikarze o własnym dzieciństwie” pierwsze
rozdziały utworów autobiograficznych niejednokrotnie wypełnione
zostają wywodami dotyczącymi przodków, czy krewnych, czasami
nawet tych, których autor nigdy nie poznał osobiście, a także infor-

27 A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii…, dz. cyt.., s. 101.
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macjami na temat „(…) ziem i majątków należących do rodu, listą
rodzeństwa, co stanowi niekiedy cenne informacje, jednak niewiele
mówi o pierwszych latach samego autora”28. Podobnie czyni Jurgie-
lewiczowa w rozdziale zatytułowanym Gniazdo. Sięga do spisanych
wspomnień przodków, przekazów rodzinnych, wreszcie do własnych
wspomnień, przemyśleń, czy spostrzeżeń, konstruujące nieco hagio-
graficzną – jak sama przyznaje – opowieść o splecionych małżeń-
stwem jej rodziców familiach Drozdowiczów i Oxińskich. Cóż za-
tem składa się na tożsamośćbohaterki Byłam, byliśmy? Na podstawie
powyższego stwierdzić można, iż w dużej mierze jest to świadomość
swych korzeni.

O ile pamiętnik Jurgielewiczowej przepełniony jest nostalgią,
o tyle nieco podobnie skonstruowana Autobiografia Joanny Chmie-
lewskiej epatuje humorem. Autorka przedstawia swoje życie w spo-
sób zabawny, lekki, celowo – jak sama zaznacza na kartach utworu –
unikając trudnych tematów. Znamienne jednak, iż nawiązując do
przywoływanej powyżej tradycji pamiętnikarskiej, rozpoczyna swą
opowieść nie od najwcześniejszych swych wspomnień, ale o przed-
stawienia swych przodków i ich losów. Pisarka nie stroni od żartów,
a nawet lekkiej krytyki zachowania swych bliskich. Dla naszych
rozważań istotne jest jednak to, że tekstowe „ja” wyładnia się z wie-
lości anegdot, dygresji, opisów i charakterystyk członków rodziny
autorki. Zatem po raz kolejny mamy do czynienia z utożsamianiem
się bohatera-narratora ze wspomnieniową spuścizną rodzinną. Czy
jest to równoznaczne z utożsamianiem się z własną rodziną? Odpo-
wiedź nie jest jednoznaczna i aby ją sformułować należałoby wziąć
pod uwagę wiele różnych czynników, na przedstawianie których
brak tutaj miejsca. Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż wspomina-
nie nie tylko żyjących, ale i zmarłych przodków traktowane jako
punkt wyjścia autobiograficznej opowieści świadczy o pewnym sza-
cunku dla rodzinnej spuścizny, lub chociażby o postrzeganiu jej jako
istotną, godną odnotowania. Sformułować można zatem wniosek, iż
jakkolwiek zawiłe czy niejednoznaczne byłyby relacje w obrębie
rodziny, stanowi ona zwykle pewną wspólnotę wspomnień, wspólno-
tę pamięci.

28 Ł. Wróbel, „Pierwsze początki”…, dz. cyt., s, 23-34.
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5. Postpamięć
Z nieco inną sytuacją niż w prezentowanych powyżej utwo-

rach mamy do czynienia w tych tekstach, w których uwidacznia się
kategoria wspominanej powyżej postpamięci. Jednym z takich tek-
stów jest Szum Magdaleny Tulli. Autorka urodzona dziesięć lat po
zakończeniu drugiej wojny światowej nie mogła doświadczyć bezpo-
średnio jej koszmaru. A jednak, mimo to w jej wspomnieniach nie-
ustannie obecna jest sylwetka esesmana. Nie są to – jak można się
domyślać – realistyczne wspomnienia, ale raczej pamięć pewnych
stanów psychicznych, które w świadomości małej dziewczynki, bo-
haterki utworu, przybierają kształt postaci ludzkich. Zresztą, w tek-
ście plan realistyczny i fantazmatyczny przenikają się wzajemnie. Co
więcej, zarysowane w utworze rodzinne relacje niewątpliwie nie
należą do łatwych. Brak tu rozbudowanych opisów rodzinnych koli-
gacji. Czytelnik poznaje jedynie matkę bohaterki – osobę chłodną,
naznaczoną piętnem wojennego i obozowego koszmaru, jej ciotkę –
kobietę apodyktyczną, wiodącą prym w rodzinie, kuzyna, z którym
bohaterka nie potrafi znaleźć porozumienia i ojca, który nie jest
obecny w życiu rodziny. To, czego matka i ciotka bohaterki do-
świadczyły w czasie wojny sprawia, że nie potrafią nawiązywać one
zdrowych relacji interpersonalnych. To z kolei jest przyczyną poczu-
cia inności i wyobcowania narratorki. Dziewczynka nie mając od-
powiednich wzorców, a nade wszystko nie doświadczając ciepła i
miłości ze strony najbliższych nie tylko sama buduje nieodpowiednie
relacje z innymi, ale także wydaje się zatracać poczucie tożsamości.
Zasłyszane strzępki rozmów dorosłych dotyczące wojny i ich prze-
milczenia wielu spraw, które wydają się interesować dziewczynkę w
połączeniu z bujną dziecięcą wyobraźnią skutkują utrwaleniem w jej
umyśle pewnego, nie do końca uświadomionego obrazu przeszłości.
Dopiero jako dorosła kobieta, bohaterka zaczyna rozumieć zachowa-
nie swych najbliższych oraz uświadamiać sobie, a nie jak wcześniej,
jedynie odczuwać piekło obozów koncentracyjnych, przez które
musiały przejść.

W przypadku Szumu także mamy do czynienia z rodzinną
wspólnotą pamięci, choć manifestuje się ona w zupełnie inny sposób,
niż miało to miejsce w utworach omawianych uprzednio. W tym
przypadku pamięć traumatycznych wydarzeń wpływa negatywnie na
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przedstawicielkę kolejnego pokolenia. Mała bohaterka wydaje się
pamiętać to, czego nie doświadczyła, a co jednak destruuje jej dzie-
ciństwo. Dopiero uświadomienie sobie mechanizmów pamięci spra-
wia, iż nie tyle jest w stanie oddzielić się od wspólnoty pamięci, co
zacząć w niej funkcjonować bez szkody dla siebie.

Zakończenie
W dobie, gdy ze względu na dynamiczne zmiany obyczajowe,

rodzina w jej tradycyjnym rozumieniu narażona jest na tak wiele
niebezpieczeństw oraz gdy młodzi niejednokrotnie nie wykazują
zainteresowania historią swych przodków29 podkreślanie znaczenia
wspólnotowości rodzinnej wydaje się być szczególnie istotne. Odwo-
ływanie się w tym względzie do utworów autobiograficznych pozwa-
la wniknąć w sytuację konkretnego autora oraz poznać jego sposób
postrzegania rodziny. Biorąc zaś pod uwagę fakt, iż bardzo wiele
autobiograficznych narracji czerpie z takich źródeł pamięci jak no-
tatki, opowieści, anegdoty, czy chociażby plotki przekazywane przez
członków rodziny nie można przy ich analizie nie podjąć refleksji
nad mechanizmami pamięci. To z kolei – jak zostało dowiedzione
powyżej – prowadzi do wniosku, iż rodzinna jest także w mniejszym
lub większym stopniu wspólnotą pamięci jej członków o bliższych i
dalszych krewnych oraz o wydarzeniach, których uczestniczyli lub
których byli świadkami. Oczywiście, zarysowane powyżej kwestie
związane postrzeganiem rodziny jako wspólnoty pamięci niewątpli-
wie nie wyczerpują tematu. Omówione utwory także stanowią jedy-
nie bardzo wąski wycinek spośród wielu autobiograficznych prac, w
których autor odwołuje się do swych związków z rodziną lub stara
się podtrzymać pamięć o minionych pokoleniach.

Streszczenie:
Rodzina może być postrzegana jako wspólnota pamięci. Wy-

nika to z faktu, iż w jej obrębie podtrzymywana i przenoszona z po-

29 Powołuję się tutaj na badania własne prowadzone w latach 2013-
2014. W badanej grupie 150 gimnazjalistów jedynie około 15% było w
stanie podać daty urodzenia swych rodziców, około 8% pamiętało rok uro-
dzenia swych dziadków i nieco ponad 10% potrafiło wskazać przynajmniej
jedno istotne wydarzenie z życia swych dziadków.
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kolenia na pokolenie jest pamięć o jej członkach i wydarzeniach,
które ich dotyczyły. Pamięć zaś niewątpliwi wiąże się z tożsamością.
Obydwie te kategorie, jak utrzymują badacze, doskonale uwidacznia-
ją się w narracjach autobiograficznych. Zatem analiza utworów, w
których autor opisuje swe życie, losy swych bliskich oraz rodzinne
relacje i koligacje dostarcza wiedzy nie tylko o pracy różnych rodza-
jów pamięci (np. autobiograficznej, komunikatywnej, postpamięci),
ale także o tworzeniu, kształtowaniu i funkcjonowaniu rodzinnej
wspólnoty.

Słowa kluczowe: rodzina, przodkowie, pamięć, postpamięć,
autobiografia,

Summary:
Family as a community of memory
The family can be perceived as a community of memory. This

is due to the fact that within a family, the memory of its members
and events that affected them is maintained and transferred from one
generation to the next one. What is more, memory undoubtedly is
related with identity. Both categories, as the researchers maintain, are
perfectly visible in autobiographical narratives. Thus, the analysis of
works in which an author describes his or her life, the history of his
or her relatives and family relationships and affinities provides
knowledge not only about the work of different types of memory (eg.
autobiographical, communicative, post-memory), but also about the
creation, shaping and functioning of the family community.

Key words: family, ancestors, memory, post-memory, autobi-
ography
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Aleksandra Weronika Strużyńska

Rola seniora we współczesnej rodzinie

„Starość jest takim czasem, w którym wszystko zmierza ku temu,
żeby lepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca.”

Jan Paweł II

Wstęp
Starość jest ostatnim etapem życia człowieka. Jest to proces

naturalny i powszechny. Dotyczy on wielu zmian biologicznych,
psychicznych i społecznych spowodowanych wiekiem jednostki.
Zmiany te mają zazwyczaj charakter stopniowy, nieodwracalny i
niekorzystny oraz powodują osłabienie organizmu jednostki, a także
wpływają na gorsze funkcjonowanie człowieka w każdej sferze ży-
cia. Bezprecedensowe przedłużanie trwania życia skutkuje znaczną
liczbą osób starszych we współczesnych społeczeństwach. Wobec
tego kluczowy jest wizerunek seniorów, bowiem problematyka doty-
cząca ludzi w podeszłym wieku powinna tyczyć się całego społe-
czeństwa, szczególnie w przypadku, kiedy to przyrost naturalny jest
na niskim poziomie, a widoczny do zaobserwowania jest proces sta-
rzenia się społeczeństwa. W związku z tym ważne jest, aby powięk-
szające się pokolenie ludzi w podeszłym wieku odgrywało korzystną
rolę dla całego społeczeństwa, a szczególnie dla mniejszej grupy
społecznej, którą jest środowisko rodzinne1.

1. Starość w literaturze przedmiotu
Starość jest pojęciem interdyscyplinarnym. Wynika to z tego,

iż jest ono źródłem zainteresowań wielu dziedzin naukowych, mię-
dzy innymi: biologii, medycyny, filozofii, religii, sztuki, technologii,
czy też opieki społecznej. Nieodzowna chęć ciągłego badania okresu
starości spowodowana jest tym, że stanowi on naturalny i nieunik-

1 A. Strużyńska, Wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Na
podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów pracy
socjalnej i pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeń-
stwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2017, s. 3.
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niony etap życia każdej jednostki społecznej2, bowiem człowiek
„rośnie i dojrzewa przez jedną czwartą część swego życia, przez trzy
czwarte – starzeje się”3.

Literatura wskazuje, że starość ma bardzo wiele różnorodnych
definicji, jednakże autor niniejszej dysertacji ukaże te, które w jego
odczuciu są najbardziej istotne dla meritum powyższej pracy. Warto
również na wstępie dodać, że starość jako zjawisko, należy rozpa-
trywać w powiązaniu ze starzeniem się jako procesem, dostrzegając
przy tym biologiczne aspekty starzenia się osobniczego oraz ich
demograficzne, ekonomiczne i społeczne konsekwencje, znajdujące
wyraz w zjawisku starzenia się ludności4. W związku z tym termin
„starzenie się” definiowany jest jako pewien proces, który przebiega
w czasie. Natomiast „starość” rozumiana jest jako etap w życiu
człowieka i dotyczy wieku metrykalnego oraz biologicznego5.

Vladimir W. Frolkis wskazuje, że starość to okres życia nastę-
pujący po wieku dojrzałym, charakteryzujący się zmianami w po-
szczególnych układach i narządach, które zawężają obszar, w jakim
możliwe jest dostosowanie się ustroju do zmieniających się warun-
ków środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego6.

Natomiast w ujęciu „Encyklopedii PWN” definicja „starzenie
się” oznacza „proces biologiczny polegający na postępujących w
czasie zmianach wstecznych (inwolucyjnych) komórek i narządów,
których ostatecznym skutkiem jest śmierć organizmu”7. Większość
tych zmian rozpoczyna się wówczas, gdy człowiek osiąga biolo-
giczną dojrzałość, a więc między 15 a 25 rokiem życia. Przebieg ten
jest stopniowy, mimo iż, trudno jest określić aktualną szybkość pro-

2 Ibidem, s. 5-6.
3 D. B. Bromley, Psychologia starzenia się, Warszawa 1969, s. 13.
4 S. Klonowicz, Oblicza starości, Warszawa 1979, s. 9.
5 M. E. Mianowany, I. Maniecka-Bryła, W. K. Drygas, Starzenie się po-

pulacji jako ważny problem zdrowotny i społeczno ekonomiczny, „Geronto-
logia Polska”, 2004, 12(4), s. 172-175.

6 V. W. Frolkis, Starienije i biołogiczeskije wozmożnosti organizma,
Moskwa 1975, s. 6.

7 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/starzenie-sie;3979189.html (24.04.2017)
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cesu starzenia się. Wobec tego śmiało można postawić tezę, iż sta-
rzenie się ma charakter naturalnego zużywania się organizmu8.

Józef Rembowski, przedstawiciel psychologii starzenia się,
słusznie wskazuje, że starzenie się mimo, iż jest naturalnym proce-
sem, jest zależnym zarówno od czynnika genetycznego, jak i od oto-
czenia, które charakterystyczne jest dla żywego gatunku. W tymże
ujęciu starzenie się jest procesem pogarszania się stanu organizmu z
upływem czasu i pojawienia się nieodwracalnych zmian. W wyniku
tego układ staje się niezdolny do opierania się stresom płynącym z
zewnątrz, dlatego zjawisko zmian biologicznych w okresie starzenia
ma charakter wielokierunkowy i zróżnicowany. Oznacza to, iż po-
szczególne systemy organizmu starzeją niewspółmiernie oraz niejed-
nocześnie, ponieważ ich zdolność kompensacji jest różna9.

Ukazane powyżej definicje wskazują, iż pojęcie ,,starzenie
się’’ ma charakter dynamiczny i jest sprzężony z narastającym upo-
śledzeniem funkcji organizmu oraz prawdopodobieństwem śmierci,
zaś ,,starość’’ charakteryzuje się statycznością10.

2. Starzenie się społeczeństwa – sytuacja demograficzna w Polsce
Dynamika globalnych procesów demograficznych zmusza do

głębokiego namysł nad nowym kształtem polityki społecznej. Z
uwagi na wzrastający odsetek ludzi w podeszłym wieku w życiu
społecznym, zmiany demograficzne implikują szereg konsekwencji
ekonomicznych, społecznych, kulturowych i edukacyjnych, w tym
konieczność zawodowego kształcenia specjalistów w zakresie geron-
tologii pojmowanej interdyscyplinarnie oraz stworzenie systemu
wsparcia seniorów11. Dla zrozumienia powagi problemu konieczne
jest przedstawienie informacji dotyczącej analizy demograficznej w
Polsce.

8 D. B. Bromley, dz. cyt., s. 36 - 37.
9 J. Rembowski, Psychologia starzenia się człowieka, Gdańsk 1982, s. 28.
10 K. Porzych, K. Kędziora-Kornatowska, A. Polak, M. Porzych, Psy-

chologiczne aspekty starzenia się i starości, „Gerontologia Polska”,
2004;12(4), s. 165 - 168.

11 R. J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, Cen-
trum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 6.

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/starzenie-sie


152

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania i w 2015 ro-
ku opublikował prognozy, w których przewiduje, że przez najbliższe 25
lat, czyli do 2040 roku liczba ludności Polski zmniejszy o 2,8 miliony
osób. Największy wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność.
Natomiast nie będzie wzrastała liczba urodzeń, co prawda prognoza
zakłada wzrost współczynnika dzietności, ale liczba potencjalnych ma-
tek (obecnie są to kilkuletnie dziewczynki) spowoduje, że liczba uro-
dzeń nie będzie znacząca. Najbardziej zmniejszy się liczba mieszkań-
ców woj. opolskiego oraz lubelskiego, łódzkiego i śląskiego, najmniej
mazowieckiego, pomorskiego i małopolskiego12.

Należy mieć na uwadze, że oprócz urodzeń i zgonów struktura
wieku ludności województw jest kształtowana także poprzez migra-
cje – przede wszystkim wewnątrzkrajowe, ale także zagraniczne.
Ludzie młodzi wyjeżdżają z domu rodzinnego na studia, a następnie
szukają pracy w dużych miastach/aglomeracjach i tam najczęściej
osiedlają się zakładając rodziny. Opracowując prognozę ludności i
przewidując na kolejne lata poziom urodzeń i zgonów GUS opiera
się m.in. na analizie dotychczasowych trendów rozrodczości i umie-
ralności. Należy jednak podkreślić, iż procesy migracyjne nie są
łatwe do określenia, ponieważ przemieszczenia ludności są procesem
bardziej złożonym, żywiołowym i przez to nieprzewidywalnym13.

Z kolei z badań GUS przeprowadzonych pod koniec 2017 ro-
ku, wynika, że indeks starości wynosił 112, czyli na 100 „wnucz-
ków” (czyli dzieci w wieku 0-14 lat) przypadało 112 „dziadków”
(czyli osób w wieku 65 lat i starszych). Różnica w wielkości tych
populacji sięga 700 tys. – na niekorzyść „wnuczków”14. Zmiany te
niosą ze sobą niekorzystne konsekwencje dla całego społeczeństwa,
bowiem poza skutkami w sferze gospodarki wyróżnić można nastę-
pujące dziedziny, w których występują lub wystąpią w przyszłości

12 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/regionalne-
zroznicowanie-procesu-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-latach-1990-2015-
oraz-w-perspektywie-do-2040-r-,28,1.html (21.02.2019 r.)

13 Ibidem.
14 https://www.forbes.pl/gospodarka/starzenie-sie-polskiego-

spoleczenstwa-konsekwencje-juz-widac/1mp8283 (21.02.2019 r.)

www.forbes.pl/gospodarka/starzenie-sie-polskiego-
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skutki o negatywnym charakterze: scena polityczna, polityka spo-
łeczna, świadomość społeczna, nauka i edukacja15.

Nieunikniony proces starzenia się ludności postrzegany w
wymiarze jednostkowym i społecznym stawia trudne wyzwania o
wielopłaszczyznowym wymiarze, a więc nie tylko w sferze ekono-
micznej, lecz i psychologicznej, medycznej, socjalnej. Polska, dla
której prognozy są obecnie niesprzyjające, będzie musiała zmierzyć
się ze wszystkimi problemami wynikającymi z niekorzystnych dla
niej trendów demograficznych16.

3. Definicja i funkcje rodziny
Człowiek pojawia się na świecie w pewnym określonym śro-

dowisku społecznym, a jego członkowie mają na niego największy
wpływ. To, kim stanie się w przyszłości, w dużej mierze zależy od
tego pierwszego środowiska, którym najczęściej jest rodzina. Nauka
wskazuje, że na kształtowanie się osobowości młodego człowieka
ma wpływ przede wszystkim to, w jakiej rodzinie się urodzi, jaka
jest jej kultura, uznawane wartości oraz priorytety, jakie realizują
style wychowania, a także jakie postawy rodzicielskie przyjmują
rodzice. Wynika to z tego, iż rodzina oddziałuje na jednostkę najdłu-
żej i pozostawia w niej najgłębsze ślady, ponadto w rodzinie tworzą
się pierwsze więzi emocjonalne, rodzą się uczucia. Dziecko, uczest-
nicząc w życiu rodziny, powinno poznawać wzory zachowań, normy
czy zasady postępowania społecznego, które będzie wykorzystywało
przez okres całego swojego życia17. W związku z tym, zostaną uka-
zane wybrane definicje terminu rodzina oraz jej funkcje, celem do-
kładniejszego zgłębienia refleksji nad rolą seniorów właśnie w tym
środowisku wychowawczym.

15 A. Baranowska, Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konse-
kwencje – perspektywa socjologiczna, [w:] Społeczny wymiar życia i aktyw-
ności osób starszych, red. A. Baranowska, E. Kościńska, K. M. Wasilewska
- Ostrowska, Toruń 2013.

16 J. Stańczak, D. Szałtys, Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy,
[w:] „Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej
Polski”, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2016.

17 E. Sozańska, Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach,
[w:] „Łódzkie Studia Teologiczne”, 23 (2014) 3, s. 39.



154

Z terminem „rodzina” można się spotkać zarówno w języku
codziennym, jak i w języku naukowym. Rodzina definiowana jest
jako para małżeńska, która ma i wychowuje co najmniej jedno
dziecko. Tradycyjny model rodziny jest następujący: mama – tata –
dziecko. Powszechnie uważa się, że kobieta i mężczyzna, którzy nie
mają dzieci, są małżeństwem nie rodziną18.

Według Marii Ziemskiej ,,rodzina jest małą naturalną grupą
społeczną, w której centralnymi rolami są role matki i ojca, stano-
wiącą całość względnie trwałą, podlegającą dynamicznym prze-
kształceniom, opartą na zastanych tradycjach społecznych oraz no-
wotworzonych własnych obyczajach”19. Autorka słusznie podkreśla
znaczenie matki i ojca w grupie, jaką jest rodzina. W swojej definicji
wskazuje na występujące w niej tradycje i obyczaje.

Z kolei Janina Maciaszkowa definiuje rodzinę jako ,,naturalną
grupę społeczną oparta na więzach pokrewieństwa, małżeństwa, a nie-
kiedy także adopcji przypisuje postać wspólnoty20”. Autorka podkreśla,
iż w takiej wspólnocie zaspakajane są potrzeby wszystkich członków
rodziny, m.in. potrzeby ekonomiczne, fizyczne i psychiczne.

W koncepcji Zbigniewa Tyszki „rodzina jest to ustruktualizowa-
ny i funkcjonalnie powiązany zbiór jednostek i specyficznych substruk-
tur oraz mikroelementów społecznych tworzących mikrogrupę i zara-
zem instytucję społeczną, powiązaną wewnętrznie więzią małżeńską,
więzią pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji oraz wypełniającą
jednocześnie (symultanicznie) szereg istotnych, ważnych, zintegrowa-
nych ze sobą funkcji wobec jednostek i społeczeństwa, w oparciu o
regulatory występujące w kulturze behawioralnej”21.

Natomiast Wincenty Okoń tłumaczy, iż „rodzina jest małą grupą
społeczną, składającą się z rodziców, ich dzieci i krewnych, rodziców
łączy więź społeczna, rodziców z dziećmi – więź rodzicielska, stano-

18 Tamże, s. 40.
19 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s. 36.
20 J. Maciaszkowa, O współżyciu w rodzinie, Warszawa 1980, s. 9.
21 Z. Tyszka, Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot ba-

dań – możliwości współdziałania badawczego, [w:] „Roczniki Socjologii
Rodziny”, tom X (1998), s. 77.
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wiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna,
określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”22.

W związku z powyższym można stwierdzić, że właściwie
funkcjonująca rodzina stanowi dla swoich członków znaczące natu-
ralne środowisko socjalizacyjne i wychowawcze. Każdy z członków
szuka w nim oparcia, poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb, szczególnie emocjonalnych23.

Rodzina spełnia trzy podstawowe funkcje: prokreacyjną, wy-
chowawczą i ekonomiczną. Są one sprzężone ze sobą, a także mają
istotne znaczenie dla członków rodziny i dla społeczeństwa. Funkcje
rodziny wynikają ze szczegółowej analizy poszczególnych elemen-
tów występujących w definicji rodziny, którą określa się często jako
grupę społeczną, stanowiącą zjednoczenie osób oparte na wierze w
prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną
oraz społeczną. Rodzina przekazuje dziedzictwo kulturowe następ-
nym pokoleniom i wyróżnia się spośród innych grup m.in. takimi
cechami jak: wspólne zamieszkanie, nazwisko, własność, ciągłość
biologiczna, kultura duchowa. Rodzina jest zatem instytucją realizu-
jącą podstawowe funkcje społeczne, od których zależy istnienie i
prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa24.

1) Funkcja prokreacyjna jest jedną z ważniejszych w powsta-
niu i bycie zdrowej, prawidłowo rozwijającej się rodziny. Dążenie do
zaspokajania popędu płciowego doprowadziło do powstania instytu-
cji małżeństwa, a w konsekwencji rodziny, której jednym z zadań
jest wydawanie na świat potomstwa25.

2) Funkcja wychowawcza - rodzina jako mała grupa społeczna
stanowi źródło wychowania. Jest pierwszym i podstawowym pod-
miotem opieki nad dzieckiem oraz stanowi pierwszy, naturalny

22 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 242.
23 Z. Markocki, Życie i wychowanie rodzinne w społeczeństwie wielokultu-

rowym, [w:] „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, nr 1(1)/2011, s. 102.
24 J. M. Nogowski, Rodzina – jej funkcje i zagrożenia. Studium na przy-

kładzie województwa Warmińsko-Mazurskiego, [w:] „Studia Ełckie”, 17
(2015) nr 2, s. 161.

25 K. Ostrowska, Podstawowe funkcje rodziny, [w:] Przygotowanie do
życia w rodzinie, red. K. Ostrowska, M. Ryś, cz. 1, Warszawa 1997, s. 12.
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podmiot wychowania. Rodzina w systemie wychowawczym spełnia
następujące funkcje:

a) opiekuńczą – troska o zapewnienie bytu materialnego,
zdrowia rodziny;

b) emocjonalną – zaspokajanie potrzeb bliskich, nawiązywanie
oraz podtrzymywanie kontaktów, kształtowanie cech charakteru i
umiejętności życia społecznego;

c) kształcącą – rozwijanie zainteresowań poznawczych,
kształcenie umiejętności, nawyków pracy;

d) aktywizacji twórczej – rozbudzanie zainteresowań oraz
uczenie samokształcenia, samodoskonalenia się26.

3) Funkcja ekonomiczna rodziny związana jest z zapewnie-
niem jej odpowiednich warunków materialnego bytu, który pozwoli
zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby. O poziomie materialne-
go życia rodziny decyduje:

a) sytuacja mieszkaniowa – rodzaj własności mieszkania, jego
wielkość, standard i usytuowanie;

b) dochody z pracy, ze świadczeń;
c) dostęp do koniecznych usług ochrony zdrowia, opieki, wy-

chowania, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu;
d) odpowiedni poziom usług społecznych dla osób z niepełno-

sprawnością27.

4. Rola seniora w rodzinie
Starzenie się jest procesem, który nie tylko dotyczy jednostki, ale

obejmuje również rodzinę28. Wynika to z tego, iż rodzina jest podsta-
wową grupą społeczną i naturalnym środowiskiem życia. Rodzina jest
najważniejszym środowiskiem życiowej aktywności. Prawidłowo funk-
cjonująca dostarcza człowiekowi starszemu wsparcia w różnych wymia-
rach. W razie choroby czy niepełnosprawności to w głównej mierze
rodzina zapewnia opiekę i pielęgnację. W związku z tym, rodzina jest

26 Tamże.
27 Tamże.
28 O. Czerniawska, J. Król, Człowiek starszy w rodzinie, Łódź 1986, s. 5.
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najbardziej pożądanym źródłem pomocy, ponieważ wraz jej udziela-
niem zaspokajane są również inne potrzeby seniorów29.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy człowiek odgrywa w
swoim życiu wiele ról. Najważniejsze odgrywane role przez jednost-
kę związane są z rodziną i zawodem. Do grupy pierwszych zaliczyć
można rolę babci i dziadka. Są to role społeczne, mające miejsce w
rodzinie, ponieważ determinowane są biologicznie. Role te nie mu-
szą być jednak warunkowane więzami krwi30.

W ostatnich kilkudziesięciu latach rola dziadków w rodzinie
znacząco ewoluowała. Było to uzależnione zarówno od przemian spo-
łecznych i politycznych zachodzących na całym świecie. Sam fakt
współzamieszkiwania trzypokoleniowych rodzin w jednym domu był
przez wielu ówczesnych pedagogów kwestionowany jako niewskaza-
ny z wychowawczego punktu widzenia. Jednakże w ciągu ostatnich
kilkunastu lat ponownie dostrzeżono istotność i wagę roli dziadków w
rodzinie, a także w wychowaniu najmłodszego pokolenia31.

Model dziadka i babci na przestrzeni lat ulegał i wciąż ulega
zmianie. Seniorzy nie są już ograniczani rolami rodzinnymi. Coraz
częściej bywa, że oni sami też nie widzą swojej starości w katego-
riach opiekunów wnuków. Nie ulega jednak wątpliwości, że dziad-
kowie i babcie wywierają ogromny wpływ na życie swoich wnu-
cząt32. Bycie dziadkiem czy babcią zależy od wielu czynników. Mię-
dzy innymi od pozycji społecznej, od oczekiwań społecznych, ale
także od samego człowieka, jego życiowej i społecznej aktywności,
zaangażowania w kreację siebie i ilości czasu wolnego. Również od
motywacji do podejmowania nowych ról oraz odpowiedzi na życio-
wą sytuację. W związku z tym, można śmiało stwierdzić, że nie
wiek, ale zdarzenia, w których człowiek uczestniczy, stawiają go
przed wyborem czy podejmie rolę babci/dziadka. Zdarza się czasem
taka sytuacja, że posiadając status dziadka, dany człowiek wcale

29 A. Leszczyńska–Rejchert, dz. cyt., s. 89-90.
30 B. Zięba-Kołodziej, Rola dziadków w życiu rodziny, w: D. Serdyńska

(red.), Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości, Bydgoszcz
2012, s. 136-137.

31 B. Małecka, Dziadkowie w rodzinie, [w:] „Edukacja i Dialog” nr 10,
1997, s.18.

32 Tamże.
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dziadkiem nie jest, gdyż nie podejmuje się realizacji społecznych
oczekiwań. Wobec tego jest się nim w prawnym czy ogólnie przyję-
tym w społeczeństwie znaczeniu, ale nie w sensie mentalnościowym
i nie na płaszczyźnie rodzinnej33.

Literatura przedmiotu proponuje definicję dziadków, która cha-
rakteryzuje się tym, że dziadkowie to osoby kształtujące u wnuków ich
tożsamość rodzinną, regionalną, narodową, przekazują historię swoje-
go życia, podtrzymują kulturę wyrażającą się w pewnych prawdach
życiowych, przyczyniają się do zachowań różnych obyczajów w ro-
dzinie. Stanowią również ośrodek rodzinnej informacji, a także moral-
nego i materialnego oparcia oraz pomocy dzieciom i wnukom34.
Dziadkowie zatem pełnią funkcje społeczne, kulturalne i tradycyjne,
które istotne są dla prawidłowego funkcjonowania rodziny35.

Warto podkreślić, że bycie dziadkiem bądź babcią może być
rolą dodatkową lub zastępczą. Zastępuje wówczas pełnione dotych-
czas role zawodowe po przejściu na emeryturę. Intensywne pełnienie
roli dziadków jest szczególnie ważne w sytuacji tych osób, które
przechodzą na emeryturę, ponieważ ich aktywność względem wnu-
ków zapobiegać może poczuciu bezużyteczności36.

Istotne jest również to, że dla wielu seniorów rodzina stanowi
źródło siły, wsparcia, daje motywację do działań. Prawidłowe relacje
rodzinne stanowią dla osób starzejących się podstawę ich prawidło-
wego funkcjonowania. Dzięki nim osoby w podeszłym wieku mogą
pomyślnie przejść okres adaptacji do życia na emeryturze, odnaleźć
swoje miejsce w nowej rzeczywistości, odkryć nowe obszary aktyw-
ności. Większość seniorów poszerza swoje kontakty społeczne, od-
nawia te zapomniane, jednakże dominujące dla nich stają się relacje
z własną rodziną37.

W rodzinach wielopokoleniowych osoby starsze często do kresu
swego życia służyli swoją pracą, zaś dla młodego pokolenia byli skarb-

33 Tamże, s. 137.
34 T. Kukołowicz, Jakim wartościom poświęca się współczesny stary

człowiek, w: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z
życia, Lublin 2006, s. 199.

35 A. Strużyńska, dz. cyt., s. 16.
36 B. Zięba-Kołodziej, dz. cyt., s. 138.
37 Tamże, s.139.
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nicą wiedzy. XXI wiek mocno zmienił te role. Podczas, gdy młode po-
kolenie kładzie nacisk na rozwój kariery zawodowej, dziadkowi stali się
niezbędnym filarem rodziny, gdyż pełnią funkcję opiekuńczo – wycho-
wawczą nad wnukami38. Niekiedy zdarza się, że dziadkowie biorą cał-
kowity udział w wychowywaniu i opiece nad wnukami. Dzieje się to
wówczas, kiedy rodzice dzieci nie żyją razem, są skłóceni, rozwiedli się
bądź w przypadku, kiedy to zamieszkiwanie w domu rodzinnym unie-
możliwia lub utrudnia dojazdy dziecka do szkoły (na przykład rodzice
mieszkają na wsi, a dziadkowie w mieście). Czynny i coraz większy
udział starszego pokolenia w wychowywanie wnuków związany jest
również z masowym zatrudnianiem kobiet, niewystarczającą liczbą
miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz zbyt drogimi opłatami za usługi
opiekuńcze dla dzieci39.

W związku z tym, z pomocą w takiej sytuacji przychodzą ro-
dzice ojca lub matki dzieci. Dziadkowie zazwyczaj podejmują się
chętnie roli opiekunów, gdyż sprawia im to wiele osobistej radości i
czują się przydatni. Dodatkowo rodzice dzieci są zdania, iż dziadko-
wie sprawujący rolę opiekunów są najlepszymi osobami do takowe-
go zadania, gdyż w ich opinii żadna instytucja nie zapewni tak do-
brej, rzetelnej i „od serca” opieki, jaką mogą dać dziadki wnukom40.

Warto podkreślić, iż osoby w podeszłym wieku chętnie nawią-
zują kontakt z dziećmi. Nie żałują swoich sił, czasu, pieniędzy. Rela-
cje z wnukami są dla nich o wiele cenniejsze, aniżeli relacje z rówie-
śnikami, bowiem te kontakty dodają im sił, rozszerzają ich życie
emocjonalne oraz intelektualne, a także podtrzymują ich chęć do
życia. Dzieci skłaniają do aktywności, „wyrywają” z egoizmu, dają
poczucie pożyteczności, co w rezultacie przyczynia się lepszego
samopoczucia oraz zadowolenia z życia41. Wobec powyższego,
można śmiał stwierdzić, że to dziadkowie przyjęli rolę organizatora
rodzinnych spotkań, stwarzając wnukom rodzinną atmosferę, opiekę,
poczucie bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, iż nie tylko

38 U. Kempińska, Rola seniorów w rodzinie, „Pedagogika społeczna”, Wło-
cławek 2015, nr 4 (58), s. 93.

39 L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lu-
blin 1994, s. 64-66.

40 Tamże.
41 Tamże, s. 67-68.
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dziadkowie są potrzebni wnukom i dzieciom, bo także wnukowie są
bardzo potrzebni dziadkom42.

W małej grupie społecznej, jaką jest rodzina, wszyscy jej człon-
kowie powinni sobie wzajemnie pomagać. Nowoczesna zasada „ro-
dziny – wspólnoty” polega na wzajemnej łączności i wzajemnej wy-
mianie, jako iż każda osoba ma znaczącą rolę. Ponadto warto zwrócić
uwagę, iż dla pozytywnego funkcjonowania rodziny ważne jest, aby
stare i młode pokolenie odczuwało potrzebę zbliżenia się ze sobą43.
Jest to bardzo istotne dla budowania prawidłowych relacji między
poszczególnymi członkami rodziny, ale także ze względu na to, że
takowy ciągły, bezpośredni kontakt z dziadkami, naucza młodsze po-
kolenie, że starość jest naturalnym etapem życia każdego człowieka,
przez co również kształtowane są odpowiednie postawy w świadomo-
ści młodzieży w stosunku do osób w podeszłym wieku44.

Dla dzieci w wieku szkolnym ważna i cenna jest obecność
dziadków, bowiem starsze pokolenie może wzbogacić wnuki przeka-
zując im użyteczną dla nich wiedzę. W związku z tym ważne jest to
także to, aby dziadkowie uwspółcześnili się poprzez czytanie ksią-
żek, słuchanie radia, oglądanie telewizji etc., by wyrobić u siebie
dzisiejszą, a nie wczorajszą mentalność45.

Rolą dziadków jest również wytwarzanie u młodszych poko-
leń krytycyzmu świadomości, nie na podstawie moralizowania, lecz
dzięki zdrowym podstawom oceny. To oddziaływanie jest uzupeł-
nieniem wpływu rodziców na dzieci, które dla ich prawidłowego
rozwoju jest konieczne, a które dziadkowie doskonale mogą spełnić.
Wspólne spędzanie czasu będzie przeżyciem niezwykle pożytecz-
nym i rozwojowym dla obu pokoleń46.

Dziadkowie wpływają także na wnuków poprzez kształtowanie
w nich postawy dojrzałości religijnej. Kościół naucza, że w dzisiejszych
czasach powinno się kłaść nacisk na rodzinę kompletną, a więc dzieci
powinny mieć możliwość przebywania z osobami starszymi, a nie tylko

42 U. Kempińska, dz. cyt., s. 93.
43 O. Czerniawska, J. Król, dz. cyt., s. 14-15.
44 A. Strużyńska, dz. cyt., s. 18.
45 Tamże.
46 Tamże, s. 15-16.
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i wyłącznie z rodzicami. Tenże element jest ważny dla duchowość dzie-
ci i młodzieży, ponieważ obserwowanie dziadków podczas modlitwy,
życia wedle przykazań bożych oraz aktywnego uczestnictwa w Koście-
le, przyczynia się do tego, iż młode pokolenie może doświadczyć czym
jest należenie do wielkiej wspólnoty47.

Warto podkreślić także, że obecność dziadków w rodzinie może
przyczynić się do zżycia się z domem rodzinny przez młodsze pokole-
nia, bowiem pobyt w domu ma swoją wartość, pobudza do refleksji,
umożliwia wymianę myśli oraz omówienie rozmaitych sytuacji ro-
dzinnych między członkami48. Częsty powrót do domu rodzinnego,
mimo dalekiej odległość, kształtuje w jednostce postawy prorodzinne,
ukazujące tą małą grupę społeczną w kategoriach wartości, chroni
przed zapomnieniem starszych członków rodziny, a przede wszystkim
utrzymuje, a nawet wzmacnia, tak bardzo ważne dla prawidłowego
funkcjonowania człowieka, więzi międzypokoleniowe49.

Ponadto zachowanie dziadków jest dla dziecka źródłem in-
formacji o sposobach postępowania w różnych sytuacjach. To one w
znacznej mierze wyznaczają dziecięcą koncepcję rodziny oraz wizję
własnych, przyszłych ról społecznych – małżonka i rodzica. Jednak-
że nauka, wychowanie działa obustronnie, bowiem wnuki przekazują
dziadkom swoje doświadczenia ze zdobytych umiejętności, m.in.
uczą obsługi komputera lub wprowadzają w swoje gusta artystyczne.
Ma to znaczny wpływ na seniorów, gdyż dziadkowie czują się młod-
si i wciąż potrzebni, a to stymuluje ich do podejmowania nowej ak-
tywności życiowej50.

W konkluzji, warto przytoczyć słowa Lilian E. Troll, która
wysuwa następujące wnioski, dotyczące roli dziadków w rodzinie:

- „Dziadkowie uczestniczą w różnych, ważnych dla rodziny
sytuacjach, chociaż nie odgrywają w nich roli pierwszoplanowej.

- Interakcje i role dziadków są inne niż role rodziców. Różnią
się one w zależności od klasy społecznej; jednakże zależą głównie od

47 Tamże.
48 Tamże, s. 22.
49 A. Strużyńska, dz. cyt., s. 19.
50 M. Chmielewska, Rola dziadków w procesie socjalizacji, [w:] „Wy-

chowanie, na co Dzień” nr 7–8, 2002, s. 18-19.
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postawy uczuciowej i preferencji oraz warunków życiowych człon-
ków rodziny.

- Poziom rozwojowy zarówno wnuków, jak i dziadków wpły-
wa na rodzaj interakcji i wzajemne uczucia.

- Najważniejszą rolą dziadków jest utrzymanie całego systemu
rodzinnego jako całości”51.

Na zakończenie warto jeszcze raz podkreślić, iż dziadkowie w
życiu każdego człowieka odgrywają bardzo ważną rolę. Kształtują
tożsamość i osobowość młodszych członków rodziny, przekazują
historię i tradycję, pełnią rolę opiekunów i wychowawców dla swo-
ich dzieci i wnucząt. To tylko nieliczne zadania spośród bardzo wie-
lu pełnionych przez seniorów, dlatego też ich wartość w rodzinie i
społeczeństwie jest nie do przecenienia. Należy również zwrócić
uwagę, że takowa postawa dziadków jest również bardzo ważna dla
prawidłowego ich funkcjonowania, bowiem daje im poczucie radości
i użyteczności, „zacieśnia” więzy rodzinne, a także stymuluje do
ciągłej aktywności, która jest niezwykle istotna w okresie starzenia
się człowieka52.

Zakończenie
Proces starzenia się społeczeństwa niesie ze sobą pesymi-

styczne scenariusze dotyczące populacji ludności. Stanowi również
ogromne wyzwanie dla szczególnie dla polityki społecznej. Rosnąca
liczba osób w podeszłym wieku przy niskim wzroście przyrostu na-
turalnego powinna motywować do tworzenia warunków do godnego
starzenia się oraz promowania okresu starości, jako naturalnego i
aktywnego etapu życia każdej jednostki53.

Nieuniknione jest zatem fakt, iż takowe zmiany demograficz-
ne oddziałują również na rodzinę. Najstarsze pokolenie, a więc oso-
by w podeszłym wieku pełnią niezwykle istotną funkcję w rodzinie.
Między innymi warto podkreślić, iż seniorzy pełniący rolę dziadków
odpowiadają bardzo często za funkcję opiekuńczo-wychowawczą

51 B. Szatur–Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy ge-
rontologii społecznej, Warszawa 2006, s. 99-100.

52 A. Strużyńska, dz. cyt., s. 19.
53 Tamże, s. 66.
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nad wnukami. Sytuacja ta jest bardzo częsta, a jest to wynikiem tego,
że we współczesnych rodzinach obydwoje rodziców pracuje. Zatem
śmiało można rzec, iż dziadkowie nie tylko są skarbnicą wiedzy dla
młodszych pokoleń wynikającą z ogromu doświadczeń, ale stanowią
bardzo często „kręgosłup moralny” rodziny w wychowaniu młod-
szych pokoleń. Warto dodać, iż korzyści wzajemnych relacji mię-
dzypokoleniowych w rodzinie wpływają pozytywnie na wszystkich
członków rodziny. Te bliskie relacje rodzinne stanowią dla osób
starzejących się podstawę ich prawidłowego funkcjonowania. Dzięki
temu osoby w podeszłym wieku mogą pomyślnie przejść okres adap-
tacji do życia na emeryturze, bowiem dla wielu seniorów rodzina
stanowi źródło siły, wsparcia, daje motywację do działań.

Kończąc powyższe refleksje nad rolą seniorów w rodzinie autor
dysertacji zacytuje słowa Jana Pawła II w „Familiaris Consortio”, w
których Ojciec Święty podkreśla, że osoby starsze „realizują ciągłość
pokoleń i wspólnie przedstawiają wzajemną zależność (...). Osoby
starsze ponadto mają charyzmat przekraczania barier między pokole-
niami, zanim one zaistnieją. Ileż dzieci znalazło zrozumienie i miłość
w oczach, słowach i pieszczotach osób starszych! Ileż osób starszych
chętnie podpisuje się pod natchnionymi słowami biblijnymi, że »koro-
ną starców - synowie synów«. Rozwój więzi między pokoleniami
dokonuje się w różny możliwy sposób i zawsze stanowi źródło rów-
nowagi, żywotności i rozkwitu człowieczeństwa w rodzinie”54.

Streszczenie:
Starzenie się społeczeństwa jest procesem, który się ciągle po-

głębia i niesie ze sobą szereg zmian odczuwalnych na wielu płasz-
czyznach funkcjonowania człowieka. W związku z tym temat osób
starszych w społeczeństwie jest coraz częściej podejmowany przez
przedstawicieli wielu różnych dziedzin. Autor artykułu w swoich
rozważaniach nad seniorami skupił się nad zagadnieniem ich roli we

54 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris Consortio Ojca Świętego
Jana Pawła II do biskupów kapłanów i wiernych całego kościoła katolickiego o
zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Watykan 1981.
Dostęp:
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html
(23.02.2019 r.)
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współczesnej rodzinie. W związku z tym w dysertacji poruszone są
tematy dotyczące starości, procesu starzenia się ludzi, aktualnych
zmian demograficznych oraz prognoz związanych z coraz większą
liczbą osób starszych w społeczeństwie. Autor omówił również wy-
brane definicje rodziny oraz ukazał jej trzy podstawowe funkcje.
Przeanalizowanie powyższych zagadnień umożliwiło w końcu wgłę-
bienie się w tematykę roli seniora we współczesnej rodzinie.

Słowa klucz: senior, rodzina, rodzina wielopokoleniowa

Summary:
The role of a senior in a modern family
The aging of society is a process that is constantly deepening

and brings with it a number of changes that are felt on many levels of
human functioning. Therefore, the topic of older people in society is
increasingly being taken up by representatives of many different
fields. In his reflections on seniors, the author of the article focused
on the issue of their role in the contemporary family. Therefore, the
dissertation discusses topics related to old age, the aging process of
people, current demographic changes and forecasts related to the
growing number of elderly people in society. The author also discus-
sed selected family definitions and showed her three basic functions.
Analyzing the above issues has finally enabled us to explore the role
of a senior in the modern family.

Key words: senior, family, multigenerational family
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Ks. Lesław Krzyżak

School retreat like a task of school, family and parish

Introduction
Pupils of preschools and public schools as Polish citizens and

the faithful of the Church have the right to pastoral care and use of
the teaching organized for them as part of the Lenten school retreat.
Predicting the Word of God in the form of a retreat is an extraordi-
nary way of showing faithful spiritual help from the goods and rich-
ness of the Church. The three-day school retreat is a continuation and
complementation of religious education at school. These retreats
define canonical and state norms, helpful in the preparation and con-
duct of these spiritual exercises.

The study will outline the provisions of canon law on retreats,
a return to the tradition of school retreats organized in the interwar
period, and then the task of school and parish on the three-day Len-
ten school retreats.

1. Canon law about retreats
The retreat next to the basic form of proclaiming the Word of

God, homily (can. 767 CIC), is an extraordinary way of proclaiming
the Gospel (can. 770 CIC)1. The Church legislature did not specify
the definition of the retreat. However, in the literature on the subject
we find numerous definitions for retreat determination2. Here we can
recall an interesting view of Andrzej Markowski and Radosław Pa-
welec, who point out that retreats take place in the Church and are
"religious celebrations held before great holidays or periodically
repeated, aimed at moral renewal, strengthening of faith and internal
focus, usually taking the form of teachings, connected with prayer"3.

1 Codex Iuris Canonici autoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus *
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konfe-
rencję Episkopatu, Warszawa 1984. Next in brief "CIC".

2 Por. G. Siwek, Rekolekcje wczoraj i dziś, Kraków 2011, s. 16.
3 A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych,

Warszawa 2001, s. 643.
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The term retreat comes from the Latin recollectio and means: with-
drawal, reflection, re-focus, repentance, exercise, re-cultivation and
meditation. The term began to be used in the 16th century to describe
concentration combined with prayer and meditation. This form of
retreat was used by the Jesuits to strengthen the religious fruits of the
annual spiritual exercises4. In canonism, the term retreat is used in-
terchangeably and spiritual exercises are defined more broadly.

Codex Iuris Canonici from 1917 did not regulate the issue of
retreats5, but it constituted popular then and similar retreats to popu-
lar missions (can. 1349-1351 CIC)6. Popular missions were unders-
tood as a series of teachings, preached without a preserve within a
few days, combined with other spiritual exercises, in order to restore,
revive and deepen the faith and Catholic life among the faithful. The
first such missions took place after the appearance of Martin Luther,
but the beginnings of this practice should be sought earlier in the
sermons of Saint Wincenty Ferreriusz and Saint Bernardine from
Siena. Later, it was promoted by Saint missionary Wincenty a Paulo.
They enjoyed the support of the popes and were endowed with nu-
merous privileges and favors. Despite the universal recognition for
the mission, there was no general canonical order to arrange them,
which, however, occurred in the legislation of individual dioceses.
The Pio-Benedictine Code rewrote the retreat for diocesan priests
(can. 126 CIC), as well as for postulants and novices and religious
professed (can. 514, 571, 595 CIC)7. In the encyclical of Mens No-
stra, Pope Pius XI encouraged to lead and participate in retreats of
clergy and religious people as well as lay people8. Pius XII consi-

4 G. Siwek, Rekolekcje, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, R. Kamiński,
W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Lublin 2006, s. 725-726; G. Siwek,
Rekolekcje wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 12-16.

5 P. Majer (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, Kraków 2011, s. 595.

6 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti
Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9 II (1917) 3-521. Next in brief CIC.

7 F. Bączkiewicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa,
Tom Drugi, Wydanie Trzecie, Opole 1958, s. 482-483.

8 Pius XI, Litterae encyclicae Mens Nostra, Proemium, “Acta Apostoli-
cae Sedis” (Dalej AAS) 21(1929), s. 689-706.
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dered the retreat as a way to cultivate piety and asked for retreat
practice9.

The universal law of the Church says that "parish priests, ac-
cording to the ordinances of the diocesan bishop, should in some
periods organize this proclamation, which is called retreats and sa-
cred missions, or other forms of preaching adapted to their needs"
(can. 770 CIC). The pastor carrying out pastoral tasks in the parish
(can. 519 CIC), does this with his collaborators, vicars and priests
who are the catechists in the parish10. The statutes of diocesan synod
norms supplement the general norms of common law. The synod
regulations stipulate that, at least during the Lenten period, a parish
retreat should be held every year11. Responsible for evangelization in
the parish, they are obliged to organize a retreat12. The faithful are
invited to actively participate in these three-day spiritual exercises13.
The retreat should consist of general and state sciences for individual
groups and communities in the parish14.

One of the parish communities for which a special retreat is
organized is a school. Each school in the parish through its catechist
teaching religion in it is under the pastoral care of the parish priest.
Good cooperation between the head teacher and the teacher of reli-
gion representing the parish priest, is the right relationship, helpful in
organizing and conducting the Lent's school retreat.

9 Pius XII, Litterae encyclicae Mediator Dei, AAS 39(1947), s. 521-600.
10 Z. Cieślak, Dlaczego rekolekcje wiekopostne?, „Opiekun. Dwutygo-

dnik Diecezji Kaliskiej” 2014, nr 8. Online:
http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&kat=prawokano

niczne&id=4277, [28.06.2016].
11 I Synod Diecezji Łomżyńskiej, Łomża 2005, statut 374, s. 134; Synod

Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000, Przemyśl 2000, statut 249 § 2, s. 85; I
Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999, Ełk 1999, statut 494, s. 83.

12 I Synod Diecezji Sosnowieckiej. Prawo Partykularne Kościoła Sosno-
wieckiego, Sosnowiec 2005, statut 303, s. 96.

13 Ustawa Synodalna Diecezji radomskiej promulgowana przez Biskupa
Radomskiego Edwarda Materskiego 5 kwietnia 1997 roku w Radomiu na I
Synodzie Diecezji Radomskiej, Radom 1999, statut 10, s. 9.

14 I Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999, dz. cyt., statut 495, s. 83.

http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php
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2. School retreat a refreshed form of proclaiming the
Word of God

The practice of Lent's school retreat dates back to Poland in
the interwar period15. The state-education policy at the time was in-
tertwined with church religious and moral education. Prefect teach-
ing religion at school through lessons, prayers, special sermons and
homilies, celebrated masses and services, confession and Holy
Communion organized for pupils, religious performances and a
school retreat organized, put emphasis on the Catholic upbringing of
children and youth. An important element of this process was the
implementation of students in the practice of religion, combining the
teaching of religion with religious practices, and even (which took
place from 1928) linking school religion with the church liturgical
movement. From the very beginning of Poland's independence,
school everyday religious practices were introduced. Slowly towards
young people declaring themselves as Catholic, these practices
gained the status of obligatory, which was partially regulated by the
ordinance of the Minister of Religious Affairs and Public Enlighten-
ment Kazimierz Kumaniecki issued on November 29, 1922, and
fully governed the circular of the deputy prime minister and minister
of the above-mentioned ministry of Kazimierz Bartel of December 6,
192616. Sławomir Kalbarczyk indicates that it is difficult to say that
the controversy of the left was the work of Bartel, because in fact it
was undoubtedly prepared by Stanisław Grabski, predecessor Bartel
as the minister of education, and also the main negotiator of the con-
cordat with the Vatican17.

The practice of school retreats of the interwar period was in-
terrupted by the removal of religion teaching from public schools.
This process is described by Artur Mezglewski pointing to the activi-
ties of post-war authorities from 1945. The assessment of religion
was removed from school certificates, parents' declarations were

15 Z. Cieślak, Dlaczego rekolekcje wiekopostne?, op. cit.
16 A. Zakrzewska, Edukacja religijna dzieci i młodzieży szkolnej okresu

międzywojennego źródłem humanizacji życia społecznego, „Pedagogia
Christiana” 2012, nr 2, s. 58.

17 S. Kalbarczyk, Kazimierz Bartel (1882–1941), Warszawa 2015, s. 11.
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requested so that the child could participate in religion lessons, the
religion was reduced from two to one lesson per week, RTPD
schools without religious instruction were created, school catechists
were unjustly removed and no new candidates were approved place,
in this way people were refused to engage in particular catechists.
Marceli Cogiel describes how the bishops involved in the defense of
religion at school were pressured, and even imprisoned18. In 1956,
teachers of religion were excluded from the composition of teaching
councils, teachers of dual qualifications were forbidden to teach reli-
gion, religion was pushed off the schedule of the lesson plan, they
were ordered to keep separate diaries for religion, teachers were
banned from organizing and conducting religious practices, religious
were excluded from teaching religion, parents were forced to declare
writing children out of religion lessons, and the activities reached
their apogee when the principle of secularism was introduced. The
liquidation of religious education in public schools took place in
1961. The Catholic Church did not conform to the government's
guidelines, therefore Catholic catechists deprived of workers' and
social rights. Henceforth, the teaching of religion took place in the
form of parish catechesis in catechetical centers19. From 1980, reli-
gion was slowly returning to school, although without permission. In
the school year 1990/1991, teaching religion as an arbitrary subject
returned to public schools20.

18 M. Cogiel, Krótki rys historyczny katechezy w polskiej szkole po II
wojnie światowej,

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/historia_katechezy.html
(dostęp 28.06.2016).

19 A. Mezglewski, Usunięcie i przywrócenie nauczania religii do szkół,
[w:] Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, W. Janiga, A. Me-
zglewski (red.), Krosno – Sandomierz 2000, s. 97-103; A. Potocki, Sekula-
ryzacja systemu oświaty w Polsce po II Wojnie Światowej a katechetyczna
praca Kościoła, [w:] Katecheta i katecheza w polskiej szkole, (red.) K.
Misiaszek, A. Potocki, Warszawa 1995, s. 53-68.

20 A. Mezglewski, Usunięcie i przywrócenie nauczania religii do szkół,
dz. cyt., s. 104; J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji praw-
nych, Lublin 2000, s. 272-273.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/historia_katechezy.html
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With the return of religious education to a public school, the
possibility of organizing school retreats has been re-established21.
The legal basis for organizing school retreats for children and young
people is the Regulation of the Minister of National Education of 14
April 1992 on the conditions and manner of organizing religious
education in public schools (§ 10, p. 1)22. Despite the passage of
years since the issuance of the legal regulation, better and better
forms of school retreats are still being sought, so that jointly underta-
ken tasks of the school and the parish create a good climate of Catho-
lic education23.

3. School's tasks regarding the retreat
The basis for the possibility of the presence of religious educa-

tion in school and at the same time the retreat for children and
schoolchildren is the provision establishing a guarantee of religious
freedom and the law on the education system together with the regu-
lation on the conditions and manner of organizing religious educa-

21 Zagadnienie opisują: M. Balsamska, Rekolekcje szkolne szansą wy-
chowawczą, Poznań 2000; Rekolekcje dla dzieci, W. Przyczyna (red.), Kra-
ków 1996; Rekolekcje dla młodzieży, W. Przyczyna (red.), Kraków 1993;
Rekolekcje szkolne, W. Przyczyna (red.), Kraków 2003; Rekolekcje w szko-
le, J. Podlaszczak (red.), Rzeszów 2001; Szkolne rekolekcje wielkopostne.
Teoria i praktyka, A. Bałoniak (red.), Poznań 1999; Szkolne rekolekcje
wielkopostne. Część 2, A. Bałoniak, M. Dziewiecki (red.), wydanie II, Po-
znań 2001; Szkolne rekolekcje wielkopostne. Część 3, A. Bałoniak, M.
Dziewiecki (red.), Poznań 2001; Trzymajcie się mocno słowa życia. Reko-
lekcje dla młodzieży, W. Przyczyna, G. Siwek (red.), Kraków 1999.

22 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szko-
łach publicznych (Dz. U. 1992 nr 36 poz. 155).

23 The scope of influence of the teacher of religion can not be limited on-
ly to school lessons. It is necessary to skilfully expand the religious envi-
ronment of students' life, awakening Catholic activity and responsibility for
faith. Extending the lesson of religion and expanding evangelism beyond
the classroom at school can be a Lenten school retreat. K. Misiaczek, A.
Potocki, Katecheta i katecheza w polskiej szkole, Warszawa 1995, s. 88; W.
Janiga, M. Grendus, Dla kogo perły? W poszukiwaniu rekolekcji szkolnych,
Przemyśl 2003, s. 5-88.
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tion in public kindergartens and schools24. Legal acts talk about the
possibility of organizing school retreats by specifying the basic con-
ditions under which retreats are organized25.

The headmaster should be notified at least one month in ad-
vance of the retreat (Regulation, § 10, u. 2). The director
representing the school may agree for a shorter time to provide in-
formation about the organized retreats. Retreats disrupt the normal
work of the school, but they can not disorganize its activities to a
large extent. Any religion and religious association may indicate
their exclusive school retreat and they have the right to do so. How-
ever, it is advisable that such a term should be common to all. The
planned retreat days should be consulted and agreed on a specific
three days, between religions and denominations interested in orga-
nizing the retreat (Regulation, § 10, u. 3). The date given to the di-
rector is binding for the school. Culture and the reasons for good
cooperation between churches and schools, require joint determina-
tion and not imposing a school retreat. Each of the parties may apply
for a change of the retreat date in due time.

The school is obliged to allow students to retreat to school. For
this purpose, it gives pupils interested in retreats three consecutive
full days of school-leaving. Patryk Kuzior points out that it is the
primary and only duty of the school. During the days of the retreat,
the school can not check the presence or activity of students taking
their days off in the timetable for a retreat26.

Students who are not interested in retreat have no grounds for
days off during the retreat. These pupils are those whose parents did

24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przy-
jęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.,
podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997
r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz.483); Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572).

25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r., op. cit., § 10.

26 P. Kuzior, Organizacja rekolekcji szkolnych, - pytania i odpowiedzi,
https://mroczkowsp.edupage.org/files/Organizacja_rekolekcji_.pdf,

[28.06.2016].
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not wish their children to participate in teaching religion in kinder-
gartens, primary and junior high schools, as well as those whose
parents or high school aged adults themselves did not declare that
they want to participate in religion classes. In addition, students who
are not interested in retreat include students of these faiths and reli-
gions who teach religion at school but do not organize school re-
treats. For students of other denominations who do not organize re-
treats, you can not give days off for private religious practices in
your church, during retreats that are in school. The above-mentioned
students and others not obliged to retreat should be present at school,
because they do not have days off when their friends retire at school.
For those students, the school can not act passively, but it organizes
appropriate classes27.

As part of the retreat, the school can not organize the normal
classes provided for in the teaching plan. The didactic process is
suspended and no lessons can be held. The school can not shorten the
classes to a few lessons, so that a retreat can take place after them28.
Such a proposal may be made by the party responsible for the retreat
as part of the arrangements. Schools should not be organized for
even a few students who have been given three days off for retreats
and should, above all, participate in these retreats. School classes can
be organized with the consent of the church party, however, you
must never carry out cards or tests.

Due to school retreats, teachers are not entitled to non-working
days. Their job is to put in a job and at the school head's disposal.
Without waiting for instructions from the director of the institution,
they should carry out their extra-curricular tasks of the teacher and
educators and complete the school's documentation. They need to
provide care for students who do not have days off on retreats. They
are not exempt from providing care and safety for students29. When
the headmaster of a school for school retreat provides access to

27 Ibidem.
28 Por. W. Janiga, M. Grendus, Dla kogo perły? W poszukiwaniu reko-

lekcji szkolnych, op. cit., s. 19-20.
29 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepu-
blicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).
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rooms and grounds that are subject to the school, then as the host of
the building and the area he is obliged to ensure the safety of those
staying there. It can also oblige its school employees to fulfill this
task. However, he can not force them to participate in religious prac-
tices against their will.

During the retreat, the school is obliged to lead the pupils to
retreat to the church if retreats were held outside the school. It is the
duty of the school during the retreat to ensure the transport of child-
ren and young people, as is the case on other days of school educa-
tion. The retreat program does not interfere with the organized form
of feeding children and adolescents. As part of the arrangements
between the school and the organizing retreat, other organizational
tasks may be undertaken by the school.

4. Tasks of the parish organizing the school retreat
School retreats are an action organized by a church or a reli-

gious association and constitute a specific undertaking of a given
parish or community of believers30. For their organization the parish
is responsible, in the area where the school is located31. Each school
in the parish should have its own separate retreat32. They constitute
an extraordinary form of proclaiming the Word of God during Lent
and are an evangelizing action of the church undertaken in relation to
children and young people as part of the school, led by authorized
persons and appropriately prepared to deepen religious life33.

At least a month before, the church is obliged to notify the
headmaster about planned school retreats. Shortening this notifica-
tion period requires the prior consent of the school head. The ordin-
ance does not specify who is to notify the school of the date of the

30 Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków
2001, nr 88.

31 W. Janiga, M. Grendus, Dla kogo perły? W poszukiwaniu rekolekcji
szkolnych, op. cit., s. 17.

32 Ibidem, s. 18.
33 W. Przyczyna, Rekolekcje dla dzieci po wprowadzeniu katechezy do

szkół, „Współczesna Ambona” 1994, nr 2, s. 129; W. Przyczyna, Rekolekcje
dla dzieci wczoraj i dziś, [w:] Rekolekcje dla dzieci, W. Przyczyna (red.),
Kraków 1996, s. 30.
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retreat, nor specifies who represents the church regarding the ar-
rangements between the church and the school. One can think behind
Patryk Kuzior that the most appropriate person is having a canonical
mission to teach and at the same time a referral to religious education
at school, who knows the school environment well, a catechist em-
ployed in a given school34. However, it must be added that this
school is located in the parish, whose parish priest is the pastor of all
parishioners, therefore the parish priest, after arrangements with ca-
techists working at school, should ask the director for approval of the
proposed school retreat and then make separate arrangements35. The
catechist working at school is the main inspiration for the coopera-
tion of those responsible for the catechetical and educational
process36.

The catechist's task should be visible already during the crea-
tion (if the process has not been completed), and then the school's
regulations and educational program should be implemented37. If

34 P. Kuzior, Organizacja rekolekcji szkolnych, - pytania i odpowiedzi,
op. cit.

35 What is needed here is good communication between catechists and
the parish priest. It is awkward for the school headmaster to make arrange-
ments for school retreats with his employee. It is a fact that this catechist is
best oriented about the matter and is able to discuss the details that are im-
portant for the good retreat of school retreats. An agreement is necessary.
There are no provisions in the Regulation, in what form it is to be included,
and therefore every form is available, including an oral form. This is to be
the will of both equal parties. A church party has no right to ask the director
to send teachers to participate in retreat religious practices.

36 W. Janiga, M. Grendus, Dla kogo perły? W poszukiwaniu rekolekcji
szkolnych, op. cit., s. 15.

37 The role and tasks of catechists indicate the stability of this ministry in
a given school. His presence and testimony act as an educator for students,
as well as apostolic towards teachers and other school staff. The stability
and constant presence of the priest at school would also be a good asset in
developing appropriate relations between the school authorities and the
intelligence of the pedagogical community, and the structures and life of the
church. It is desirable to return to the function of a permanent catechist like
the prefect in the interwar school. The synoptic norms of the archdiocese of
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school retreats are included in the statutory objectives and education-
al program of the school, then the educational task of the school's
employees is to engage in the organization of these retreats38. A good
catechist already has a pre-planned retreat plan before the start of the
school year and is able to signal this school event at a meeting of the
pedagogical council.

It is important to choose the subject of the retreat, to precisely
define the goal, and to discuss the concept of retreat exercises carried
out by the retreatist. The theme of the retreat can not be closed only
to the preparation for Easter, or more strictly to the sacrament of
reconciliation and penance in the period provided for by the Church's
commandment. Discussing these matters should take place during
the meetings of school catechists and meetings of parish catechists
with the parish priest. The retreat should not be allowed to conduct
retreats from the event. Although the pastor duly pays for the work
of the retreat-giver and he finally chooses it, it does not mean that the
catechist can not propose the proper priest to carry out and fulfill the
goals of the retreat. This is to be a person who can concentrate child-
ren and young people, get interested in the issues discussed and real-
ize the objectives of Catholic education. It is necessary for the retreat
holder to know and understand the problems of the young genera-
tion. It is advisable to play an instrument or have musical abilities39.
A priest invited to school with a retreat service should have a mission
to preach the Word of God, and preferably a referral to teach religion
in a similar type of school. The problem is finding a good retreatner,
and a team of priests supporting him in conducting the school Lent
retreat40.

Przemyśl constitute, among others, such catechesis. Zob.: Synod Archidie-
cezji Przemyskiej 1995-2000, op. cit., s. 379-382.

38 Por. J. Szept, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 161-165; Z. Bur-
kietowicz, Konstruowanie szkolnego programu wychowawczego, [w:] Wy-
chowanie – potrzeba dziecka – zadanie domu i szkoły, E. Ozimek (red.),
Poznań 1999, s. 124-142.

39 W. Janiga, M. Grendus, Dla kogo perły? W poszukiwaniu rekolekcji
szkolnych, op. cit., s. 22-23.

40 Ibidem, s. 25.



178

The catechist should also take care of the invitation to retreat.
Prepare a poster with a retreat program. The first place to promote a
retreat is a religion lesson. You can not keep silent close retreats
during religious education, but you have to remind yourself about
this practice of religious life for a few lessons. It is advisable to ask
class educators for the promotion of this special and unique event,
which is the Lenten school retreat. The school newsletter should
contain information about school retreats. Along with the poster it is
worth printing retreat flyers and distributing them in the last week
before the retreat. The task of the catechist is to ask the parish priest
(or parish priests, when the school is formed of students from several
parishes), to provide information and encourage students, teachers
and parents to create and experience retreat at school41.

The preparation of the whole project should involve children
and youth as well as teachers and parents. The form of the testimony
of peers given during the retreat is indicated. Scenes, drama and ges-
tures played by a team of people are very popular. Liturgical assis-
tance is a basic test of the functioning of the community of students
gathered during retreats. Each of these elements of the retreat must
be thought out and prepared under the direction of school catechists.
Zbigniew Pawlak emphasizes that despite the religious dimension of
school retreats, there is a need for teachers to cooperate with the
catechist. Teachers themselves can lead retreats on the subject of:
care for the sick, elderly help, alcoholism, drug addiction, or threats
from sects or terrorism. Such conversations on humanistic subjects,
supported by religious motivation, can make a spiritual change in
students' lives. In this way, school retreats will not only be the action
of a lonely priest, but the work of a harmonious team of educators42.

Involvement of parents in the organization of retreats results
from their declaration directing the child to religious instruction
classes. Parents can be helpful in providing care and ensuring safety

41 Ibidem, s. 22.
42 Z. Pawlak, Wychowanie w szkole z perspektywy proboszcza, [w:] Wy-

chowując mówimy jednym głosem, K. Szablak (red.), Poznań 1998, s. 23.
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for their children. During the retreat, a formation meeting for parents
is not expected43.

Students may have a proven presence during the retreat. Those
students who are obliged to participate in retreats and do not want to
participate are obliged to attend school as part of the care and activi-
ties provided there by the teachers. Alternative school activities
should be a group addiction prevention program. Each student should
be able to choose whether to participate in a retreat or in a preventive
program. The student can not treat retreat days as days off from all
activities.

School retreats should take place on different dates than parish
retreats. In recollection, the difference in the age of the participants
should be taken into account44. Lent retreats for graduates45 as well
as for pre-school classes46 are also associated with Lenten school
retreats. Such retreats should take place in diocesan retreat houses.

Summary and conclusions
School retreats are a special type of pastoral care for children

and youth, a continuation of religious education as part of the school
lesson program. Students of a given school are subject to the pastoral
care of the parish priest. Catechist on behalf of the parish priest is
responsible for organizing and conducting the Lent's school retreat.
The school director's co-operation with the teacher of religion
representing the parish priest is the right relationship, helpful in or-
ganizing and conducting the Lent's school retreat.

Catechist prepares a group of actors for scenes and dramas, a li-
turgical group to support Holy Mass and services, a singing group for
singing animation, a cleaning group and a team promoting retreats (also
on the Internet). There is a need to regulate the exemption of the retrea-
tant from the classes he conducts at his school, for the duration of the

43 W. Janiga, M. Grendus, Rekolekcje szkolne – ocena doświadczenia
katechetycznego, [w:] Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, J. Stala
(red.), Kielce 2004, s. 363.

44 I Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999, op. cit., s. 83, statut 497.
45 Synod Archidiecezji Przemyskiej, op. cit., s. 91, statut 267 § 7.
46 I Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999, op. cit., s. 83, statut 496.
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retreat at another institution. Students who do not take part in a retreat
should obligatorily participate in preventive programs.

Summary:
The article "School retreat like a task of school and parish"

complements the little number of studies of this topic. The content
presents the provisions of Canon Law regarding retreats, as well as
national norms about school retreats. The text invokes the practice of
school retreats in the interwar period, the cease due to the removal of
religious education from public schools, and restoration within the
framework of religious education after the transition period. We ana-
lyzed the tasks of schools and the responsibilities of parishes in pre-
paring and carrying out the three-day Lenten spiritual exercises in
public schools.

Keywords: school retreat, retreat, public school, Canon Law

Streszczenie
Artykuł „Rekolekcje szkolne zadaniem szkoły oraz rodziny i

parafii” stanowi uzupełnienie niewielkiej liczby opracowań omawia-
nego tematu. W treści zaprezentowano przepisy prawa kanonicznego
dotyczące rekolekcji, a także państwowe normy prawne na temat
rekolekcji szkolnych. Przywołano praktykę rekolekcji szkolnych w
okresie międzywojennym, ich zaprzestanie spowodowane usunię-
ciem nauki religii z szkół państwowych, a następnie przywrócenie w
ramach nauki religii po okresie transformacji ustrojowej. Analizie
poddano zadania szkoły i obowiązki parafii w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu trzydniowych wielkopostnych ćwiczeń duchowych w
szkołach publicznych. Wykazano również rolę i zdania rodziców
zakresie rekolekcji szkolnych ich dzieci i młodzieży.

Słowa klucze: rekolekcje szkolne, rekolekcje, szkoła publicz-
na, prawo kanoniczne
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Beata Kuźniarowska

Wpływ czynników społeczno-kulturowych na życie rodzinne

Wstęp
Zmiany w społeczeństwie i kulturze mają swoje odzwiercie-

dlenie także w funkcjonowaniu rodziny i w powstawaniu coraz to
nowszych jej modeli. Dotychczasowy wzór tradycyjnej rodziny w
którejmężczyzna pracuje zarobkowo a kobieta zajmuje się domem i
dziećmi staje się coraz mniej atrakcyjny zwłaszcza dla młodych ro-
dzin.Zachodzące przemiany są spowodowane zmianami jakie zacho-
dzą na świecie w aspekcie kulturowym, obyczajowym i ekonomicz-
nym.Intensywność tych przemian powoduje, iż rodzina, zmienia się
na różnych płaszczyznach, między innymi zmianie ulegają prefero-
wane przez nią i realizowane dotychczas wzory życia rodzinne-
go,relacje wewnątrz rodziny, jak i sama jej definicja. Wzrost osób
żyjących w wolnych związkach, świadome życie w pojedynkę czy
samotne wychowywanie dzieci stają się coraz częściej widoczne w
życiu społecznym.

Globalizacja i rozwój technologiczny a także postępy w me-
dycynie i biologii powodują narzucanie człowiekowi bardzo szyb-
kiego tępa życia, powodująto iż jednostka musi zmienić dotychcza-
sowe relacje z rodziną aby móc nadążyć za zmieniającym się świa-
tem. Zatem powstawanie nowych form życia rodzinnego i przemiany
w jej strukturze są wynikiem dostosowania się jednostki do zmienia-
jącego się życia społecznego.

1. Problemy z definiowaniem rodziny.
Już małe dziecko potrafi własnymi słowami wyjaśnić, co to

jest rodzina i kto do niej należy. Jednakże wgłębiając się w definicje
rodziny zauważyć można pojawiające się w niej nieścisłości i trud-
ności, które są ciężkie do pokonania nawet przez badaczy zajmują-
cych się tą problematyką. Problemy te są spowodowane między in-
nymi zmianami w strukturze rodziny, które powstają w skutek zmie-
niającego się życia społecznego, trendów kulturowych i postępu
technologicznego.
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W literaturze występuje szereg powodów pojawiania się trud-
ności w definiowaniu rodziny, wśród których podkreśla się to, iż-
formy życia rodzinnego sąbardzo różnorodne oraz zrelatywizowane
do danych grupspołecznych, a także zależą od konkretnych czasów.
Przeciętna rodzina w okresie średniowiecza była zupełnie inna aniże-
li rodziny w XXI wieku. Ponadto do niedawna popularny modelro-
dziny nuklearnej 2+2 (dwoje rodziców i dwoje dzieci) staje się rów-
nież coraz mniej aktualny przy wzorach współczesnych, nowocze-
snych rodzin. Innym powodem trudności w zdefiniowaniu rodziny
jest to, że często, zarówno w literaturze jak i w życiu codziennym
rozdziela się ją na rodzinę „normalną” i „nienormalną”. Wlatach 70
XX w.występowało społeczne przeświadczenie, iżjest tylko jeden
wzór „właściwej” rodziny, a każde odstępstwo od tego wzoru trak-
towane było jako„patologia”. Dodatkowo często rodzinę postrzega
się jako pewien niezmienny obraz, nie uwzględniając tego, iż rodzina
jest to grupa osób podlegająca dynamicznym przemianom, na którą
bardzo duży wpływ ma środowisko zewnętrzne1.

Rodzinę jako podstawową grupę społeczną można rozpatry-
wać w kontekście wielu dyscyplin naukowych tj.: socjologii, psycho-
logii, pedagogiki czy też prawa. Powoduje to, iż każda z tych dyscy-
plin analizuje i bada rodzinę w kontekście własnych zainteresowań.
W naukach psychologicznych podkreśla się więzi emocjonalne po-
między członkami rodziny, prawnicy natomiast skupiają się nawię-
ziach formalno-prawnych, a socjologowie na roli i pozycji członków
rodziny wobec siebie. Ponadto rodzinę można omawiaćw aspekcie
instytucjonalnym, podkreślając, iż spełnia ona zadania prokreacyjne,
ekonomiczne i opiekuńczo-wychowawcze. Rodzina zaspokaja klu-
czowe potrzeby społeczne poprzezutrzymywanie równowagi demo-
graficznej, oraz poprzez ochronę bytu osób do niej należącychi po-
prawną socjalizację przyszłego pokolenia. Wzajemne relacje pomię-
dzy członkami rodziny tworzą wiele trwałych ujednoliceń w zacho-
waniu, które są zależne i powodują utworzenie się konkretnej struk-
tury, którą określasię między innymi poprzez liczbę i rodzaj pokre-
wieństwa pomiędzy członkami rodziny; istotny jest także układ ich

1 A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo polskie, Wyd. Na-
ukowe PWN, Warszawa 2012, s. 188.
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pozycji i posiadanych ról społecznych, jak i przestrzenne ich umiej-
scowienie; ponadto uwzględnia się siłę więzi instytucjonalnych i
psychicznych jakie łączą konkretne osoby w rodzinie, co świadczy o
większej bądź mniejszej spójności danej rodziny2.

Utworzeniem najpełniejszej definicji rodziny zajmuje się wie-
ku badaczy, w tym antropolog George Murdock, który opisał defini-
cję rodziny nuklearnej, składającej się z rodziców, dzieci a niekiedy
też i dziadków. Zdaniem tego badacza aby mówić o występowaniu
rodziny konieczny jest mąż, żona, i ich wspólne dzieci, zamieszkują-
ce razem i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe. W rodzinie
tak rozumianej fundamentalnym celem staje się reprodukcja. Z kolei
dla innych badaczy definicja rodziny jest elastyczna i jest nią to, co
ludzie we własnym odczuciu uważają za rodzinę. Zdaniem niektó-
rych socjologów rodziną jest diada (para) jednakże wyłącznie wtedy,
kiedy jednym z osób diady jest dziecko. Zakładają oni, iżpodsta-
wąrodziny jest reprodukcja oraz socjalizacja3.

Wielość różnych modeli rodzin jaki różnice w jej wewnętrznej
strukturze powodują, iż utworzenie jednej powszechnie obowiązują-
cej definicji rodziny jest wręcz niemożliwe. Jednakże nie powinno
budzić wątpliwości to, że powinna ona składać się z minimum
dwóch osób. Zatem uwzględniając zmiany, jakie zachodzą w życiu
społecznym i w relacjach międzyludzkich, można przyjść, iż rodziną
w XXI wieku są przynajmniej dwie osoby, które łączy więź przyjaź-
ni, miłości i zrozumienia, które wzajemnie sobie pomagają i które we
własnym odczuciu chcą się nazywać rodziną.

2. Typy rodzin oraz ich nowe formy
Podczas klasyfikacji rodziny uwzględnia siędużo czynników,

do najprostszych z nich należy jej wielkość. Wyróżnia się rodziny
małe (np. rodziny nuklearne) oraz duże (np. rodzina rozszerzona,
złożona z rodziców, ich dzieci a także krewnych i powinowatych).
Kolejnym sposób klasyfikacji rodziny jest uwzględnienie o hierar-

2 E. Różyczka, U. Śmietana, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
tom V, Warszawa 2006, s. 828–829.

3 T. Szlendak, Socjologia rodziny, Ewolucja, historia, zróżnicowanie,
Wyd. PWN, Warszawa 2010.
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chię, prestiż orazwładzę jaka występuje w rodzinie, zatem występują
rodziny matriarchalne (z dominującą rolą kobiet),patriarchalne (z
dominującą rolą mężczyzn) i egalitarnew których występują relacje-
partnerskie. Wskazać można także na rodziny „pełne", które tworzą
rodzice z chociażby jednym dzieckiem i „niepełne" w których to
wychowaniem potomstwa zajmuje się tylko jeden rodzic4.

Zmiany jakie zachodzą we współczesnym świecie mają także
swoje odbicie w przemianach struktury rodziny, co widać między
innymi po wciąż pojawiających się nowych modelach życia rodzin-
nego, które w coraz mniejszym stopniu postrzegane są w sposób
negatywny, stając się powoli czymś normalnym.Przykładami no-
wych wzorów życia rodzinnego jest m.in.:

 Konkubinat –czylistały związek pomiędzy mężczyzną i
kobietą, który jest niepotwierdzony poprzez zawarcie związku mał-
żeńskiego5. Definicjata jest właściwa z orzecznictwem Sądu Naj-
wyższego, dla którego cechyokreślające konkubinat dotyczą od-
mienność płci. Jako potwierdzenie swojego stanowiska sądprzywołu-
jedwa argumenty, pierwsze, iż za takim rozumieniem konkubinatu
stoi tradycja językowa, po drugieokreślanie cech wspólnot konku-
benckich w odwołaniu do wzoru wspólnot małżeńskich, czyli doty-
czących jedynie związków osób odmiennej płci6.

 Monoparentalność – w rodzinie tej występuje dziecko lub
dzieciwraz z samotnąmatką lub ojcem, który je wychowuje po po-
przednich nieudanych związkach małżeńskich lub partnerskich7.

 Pary homoseksualne – związek osób takiej samej płci. W
niektórych krajach związki takie można legalizować, są one wów-
czas traktowane w taki sam sposób jak związki pomiędzy kobieta a
mężczyzną.

 Rodzina-układanka, rodzina patchworkowa, rodzina zre-
konstruowana, wielorodzinna, rodzina odbudowana – są to rodziny
utworzone po rozpadzie małżeństwa w którym występowało potom-

4 A. Giza, M. Sikorska,Współczesne społeczeństwo …op., cit., s. 195.
5 J. Sulima, Związki partnerskie (konkubinaty) – postulaty instytucjona-

lizacji, „Studenckie Zeszyty Naukowe” Zeszyt 24/2014, s. 28.
6 Orzeczenie SN z dnia 6 grudnia 2007 r., IV CSK 301/07, OSNC 2009,

Nr 2, poz. 29.
7 T. Szlendak , Socjologia rodziny…, op., cit.
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stwo. Wówczas byli małżonkowie wchodzą w nowe związki małżeń-
skie z których rodzą się dzieci i wszyscy wspólnie tworzą „rodzinę
układankę".

 DINKS – są to związki, najczęściej pomiędzy majętnymi
osobami, które świadomie decyzją się na nieposiadanie potomstwa.
Jedną z odmianDINKS są małżeństwa wizytowe, czyli związki osób
nieposiadających dzieci, które z racji wykonywanej pracy mieszkają
w różnych miejscowościach bądź krajach i bardzo rzadko się spoty-
kają. Należy także wskazać na związki LAT (Living Apart Toget-
her), czyli związki w których deklaruje się bycie razem lecz bez
wspólnego zamieszkaniaponieważ każdy z partnerów chce być
„wolny”.

 Grono przyjacielskie –są to związku tworzone przez za-
przyjaźnione ze sobą jednostki, które razem mieszkają i prowadzą
gospodarstwo domowe, lecz niekoniecznie mają ze sobą intymne
relacje.

 Układy sieciowe seniorów –są to wzajemne relacje pomię-
dzy osobami starszymi a ich przyjaciółmi, sąsiadami, członkami
stowarzyszeń itd., cozastępuje im w pewnym sensie relacje z własną
rodziną.

 Single – osoby żyjące w pojedynkę bardzo trudno jest
przypisać do form życia rodzinnego, gdyż najczęściej do utworzenia
rodziny potrzebne są minimum dwie osoby, jednakże zjawisko sin-
glizmu jak i jego społeczna akceptacja jest charakterystyczna dla
indywidualizacji, liberalizmu i dla społecznej normy tolerancji8.

 e-rodzina –jest to model rodziny w której jedno bądź kilka
osób wyemigrowało na pewien okres czasu poza stałe miejsce zamiesz-
kania i w której relacje rodzinne są podtrzymywane jedynie w sposób
pośredni poprzez rozmowy telefoniczne, rozmowy na skypie itp9.

Wielośćróżnych form życia rodzinnego jest w XXI wieku łatwo
zauważalne, niekiedynawet podkreślane w mediach masowych, jednak
pomimo przemian tradycyjny modelrodziny formalnej, monogamicznej w

8 A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo …op., cit., s. 199-200.
9 B. Kuźniarowska, Migracje zarobkowe powodem tworzenia się e-

rodzin, [w:] J. Zimny (red.)Proklamacja rodziny w dobie współczesnych
ideologii, Stalowa Wola 2018, s. 111.
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dalszym ciągu przeważa nad innymi formami życia rodzinnego. Jest on
podstawą dla innych nowopowstających form rodzinnych, w szczególno-
ści w obszarze podstawowych funkcji rodziny10.

To, iż nowopowstałe wzory życia przypisuje się do różnych
modeli rodzin, niewątpliwie świadczy o tym, iżto właśnie rodzina
stanowi ważną wartość dla człowieka, niezależnie od tego jak ma
ona wyglądać. Człowiek, jako istota społeczna potrzebuje do prawi-
dłowego rozwoju kontaktu z drugim człowiekiem, wsparcia w razie
problemów i przekonania że ma na kogo liczyć. Ponieważ duża licz-
ba znajomych, zarówno w świecie wirtualnym jak i prawdziwym, nie
daje człowiekowi gwarancji na to, że w razie niepowodzenia będzie
miał się do kogo zwrócić o pomoc, dlatego też świadomie chce dla
siebie stworzyć miejsce wraz z inną osoba bądź osobami, na których
zawsze będzie mógł polegać. Nowe modele rodzin są zatem poszu-
kiwaniem przez jednostkę swojego miejsca w świecie, w którym
szybkie tępo życia i nieustanna pogoń za lepszym jutrem powoduje,
iż tradycyjny model rodziny staje się dla wielu młodych osób prze-
szkodą do samorealizacji. Zatem powodem zaniku tradycyjnego
modelu rodziny należy upatrywać w zmianach, jakie zachodzą w
społeczeństwie a nie w samej jednostce.

3. Nowy model macierzyństwa i ojcostwa
Od wieków postrzeganie macierzyństwa było niezmienne i

przypisane od górnie każdej kobiecie.Widać to było bardzo dobrze w
epoce wiktoriańskiej, w którejwystępowała społecznie niekwestio-
nowana przewagamacierzyństwa jakofundament życia i obowiązku
każdej kobiety11.Uważano wówczas kobiety zastworzone do pełnie-
nia roli żony i matki, a poprzez przywołanieposiadanych przez nią
instynktów za jej naturalną powinność. Mocny instynkt macierzyń-

10 K. Slany, Definicje pojęć „małżeństwo” i„rodzina” wobliczu poja-
wienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, „Małżeństwo i
Rodzina” 2002, nr 4, s. 3.

11 E. Szymczak,Instynkt macierzyński – mit czy rzeczywistość? Reflek-
sje wokół rozproszenia (powołania) kobiet w XXI wieku,„Studia Edukacyj-
ne”, 2014, nr 33, s.228.
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stwa uznawany za element charakteru kobiety przyczynił się do-
kształtowania ich życia, jako niewinnego,a także czystego12.

Istotne zmiany pojawiły się w momenciepowstania i rozpo-
wszechniania w XX wieku ruchów feministycznych. Wówczas ko-
biety nie traktowały jużmacierzyństwa jako jedynego cel w swoim
życiu i rozpoczęły walkę o równouprawnienie z mężczyznami13.

Procesy, jakie miały miejsce na przełomie XX i XXI wieku
przyczyniły się do istotnych zmian w różnych dziedzinach życia
społecznego, w tym do zwiększenia się aktywności kobiet.Prężnie
działające ruchy społeczne zmagały się z dyskryminacją kobiet m.in.
na rynku pracy, jak i starając się o respektowanie i przestrzeganie
takich samych praw dla kobiet w życiu publicznym jakie mają męż-
czyźni. Również na gruncie naukowym zaczęto prowadzić badania,
których wyniki ukazywałyprzemiany w modelu działania instytucji
rodziny, efekty socjalizacji typizujących ról społecznych na kobiece
oraz męskie, różnego wychowawczego stosunku do dziewczyn i
chłopców w trakcie edukacji, a także przeglądstopnia zdolności i
wykształcenia kobiet w porównaniu do mężczyzn14.

Wszystkie zmiany zachodzące w społeczeństwie i w pozycji
kobiet miały bardzo duży wpływ na sposób pojmowanego przez nie
macierzyństwa. Dotychczas kobietom posiadającym potomstwo
przypisywano miano Matki Polki, która to poświęcała się całkowicie
dla dobra dziecka, na dalsze plany schodziły jej ambicje, marzenia i
dobre samopoczucie,a najważniejsze stawało się dobro ojczyzny i jej
nowego pokolenia, które musiała wychować. Kobieta wówczas w
większości samodzielnie musiała zajmować się wszystkimi obo-
wiązkami domowymi i opieką dzieci, ponadto nie wykluczało to jej z
pracyzawodowej. W literaturze określa się taką kobietę mianem
„dzielnej ofiary” czy teżmówiono o „menedżerskim matriarchacie”.
Pojęcia te ukazują kobietę Matkę Polkę jako osobę które odrzuca

12 A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet.
Studium dynamiki dostępu, Kraków 2011, s. 174-175.

13 A. Gromkowska-Melosik, Macierzyństwo, dyplom akademicki i sukces
zawodowy kobiet, [w:] Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce
edukacyjnej, red. A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek, Kraków 2008, s. 94.

14 K. Leśniak-Moczuk, Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie?,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 43 (3/2015) s.73-74.
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własne plany dla dobra rodziny z drugiej natomiast stronypełni kon-
trolę nad jej życiem.Obecnie zauważyć można, iż Matki Polki prze-
kształca się w postać „supermatki”, która zajmuje się nie tylko obo-
wiązkami domowymi i wychowaniem dzieci, ale takżenarzuca się jej
aby w swojej pracy odnosiła sukcesy i czerpała z niej radość. Dodat-
kowo kobieta będąca „supermatką” powinna być atrakcyjna, zadba-
na, ubierać się modnie i elegancko, co powoduje tworzenie się do-
datkowej presji i zwiększa obszar codziennych obowiązków które
powinna kobieta wykonywać. Ponadto wytwarza sięw społeczeń-
stwie kolejny wzór „nowej matki”, który stanowi rewers modelu
Matki Polki. Według badań European Values Study występują trzy
główne cechy „nowej matki”, po pierwsze macierzyństwo nie jest już
uznawane za podstawowe zadanie każdej kobiety.Od „nowych ma-
tek” coraz rzadziej wymaga się, abypełniły funkcję tylkomatek i daje
się przyzwolenie aby nie tylko zajmowały się dziećmi, ale i też pra-
cowały. „Nowa matka” może również angażować w opiekę nad po-
tomstwem ojca, co nie jest już niczym nadzwyczajnym, tak jak jesz-
cze kilkanaście lat temu15.

Zmiany te powodują, iż kobiety XXI wieku zdaniem Catherine
Hakimmają do wyboru między innymi całkowicie świadome odrzu-
cenia pełnienia roli matki i skupienie się wyłączniena pracy, mogą
wybrać macierzyństwo i spełnianie się w środowisku domowym
bądź mogąpołączyć karierę zawodową z byciem matką16.

Wybory stojące przed współczesnymi kobietami powodują
powstawanie wielu konfliktów oraz dylematów w aspekcie zawodo-
wym i rodzinnym. Zdaniem A. Gromkowskiej-Melosik można
wskazać na cztery dyskursy, jakie występują przy rozważaniach na
temat macierzyństwa. Jest toprzekonanie o wyemancypowanych
nowoczesnych kobietach, które mogą łączyć funkcje prywatnei spo-
łeczne z większym lub mniejszym powodzeniem; powrotu do esen-
cjalistycznego obrazu kobiety i do uznania macierzyństwa zanajważ-
niejszą wartość; spełnianie roli matki gdzie macierzyństwo występu-
je jako w pełni świadoma decyzja, będąca dopełnieniem egzystencji

15 A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo …op., cit., s. 207-208.
16 E. Badinter, Konflikt. Kobieta i matka, Wyd. PWN, Warszawa 2013, s. 21.
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oraz ukazujepowodzenie życiowe i samorealizację; bądź całkowitego
i dobrowolnegoodrzuceniamacierzyństwa17.

We współczesnych wzorach zarządzania uwidacznia siępo-
trzeba posiadania tzw. cech miękkichjakie występują w biologicznej
naturze kobiet. Jak podaje Davida Turnera w XXI wieku kobiety
coraz częściej będą odnosić znaczące sukcesy, co jest wynikiem
zarówno większej aktywizacji zawodowej jak i epoki gospodarki
informacjonizmu. Wynika to również z przekształcenia dotychcza-
sowego autorytarnego modelu zarządzania, w którym dominowały
męskie wartości i cechy na model przywództwa funkcjonalnego, w
którym płeć żeńskama należne stanowisko, ze względu na zapotrze-
bowanie na tzw. „cechy miękkie” i posiadane zdolności relacyjne,
celowo dostrzegane jako kobiece. Jednakże w żaden sposób takie
podejście nie skreśla mężczyzn z runku zawodowego, lecz wytwarza
arenę partnerstwa pomiędzy obojgiempłci aby wspólnieutworzyć
zespoły, instytucje i organizacji18.

Nie tylko obraz kobiet matek uległ obecnie zmianie ale rów-
nież zmienił się obraz mężczyzny ojca, który pełni coraz istotniejszą
funkcję w wychowaniu potomstwa. W kontekście pedagogicznym
zmiany te występują wrelacji jaka występujepomiędzy ojcem a
dzieckiem. Analizując aspekty pedagogiczne ojcostwa należy
uwzględnić pożądane zachowanieojców, przez co kluczowe jest od-
niesienie do zasad pedagogiki humanistycznej, która określa nowe
zasadyw procesie wychowania,a takżefunkcję jaką sprawuje w niej
ojciecpoprzez udział w procesie wychowania, ukazywane zaintere-
sowanie i wypełnianie najważniejszych obowiązków rodzicielskich.
Zadania ojca wyrażają się w rozwoju, edukacji i wychowaniu potom-
stwa a także jego rozwój intelektualny, społeczny i kulturalny19.

Ponadto duży wpływ na przemiany w pełnieniu funkcji ojca
mają mass media w których to zauważyć można, iż bohaterowie
znanych seriali chętnie angażują się w życie rodzinne i w opiekę nad

17 A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równość…op., cit., s.188-189.
18 Z. Pełczyński, Polska droga od komunizmu. Refleksje nad historią i

polityką 1956–2006, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa2007, s. 402–404.
19 T. Sosnowski, Pedagogiczny model ojcostwa – konstrukt teoretyczny,

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” Vol. 13 Nr 3 /2014, s. 63.
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dziećmi. Ponadto sami ojcowie-celebryci coraz chętniej pokazują się
z dziećmi i chętnie o nich opowiadają.Dodatkowo powstaje coraz
więcej pism i poradników przeznaczonych dla ojców. Zmiany w
postrzeganiu ojcostwa widać także w kręgach politycznych, dzięki
czemu został wprowadzony urlop ojcowski,ogół zmian jest bardzo
widoczny, gdyż jeszcze nie tak dawno przeważał w rodzinach wzór
„nieobecnego ojca”20.

Współcześnie odwróciły się role i to od ojców wymaga się co-
raz więcej, największe oczekiwania wstawiają im matki a także i
same dzieci.Zwiększają się także społeczne oczekiwania, co jest
efektem promowanego nowego wzoruojcostwa jaki występuje w
mass mediach i wśród badaczy rodziny co ma przełożenie na co-
dzienne życie ojców w rezultacietworząc normę społeczną i kreując
zaangażowany model ojca. Obraz ojca kreowany przez media jest
bardzo pozytywny, większe zaangażowanie w wychowanie dziecka
jest ukazywane jakodużą szansę, na czerpanie korzyści z życia i by-
cia ojcem21.

Ojciec występujący w serialach, reklamach, prasie czy Internecie
ukazywany jako osoba bardzo cierpliwa i kochająca. Zauważyć można
także coraz częściej ojców bawiących się z dziećmi na placach zabaw,
na spacerach, czytających im bajki czy grających z nimi w piłkę. Obraz
medialny ojca ukazywany jest jako nie tylko opiekuna dziecka, ale także
jego przyjaciela na którego zawsze może liczyć22.

Nowy obraz macierzyństwa i ojcostwa wpływa na funkcjono-
wanie rodziny, w której odchodzi się od typowego wizerunku kobie-
ty jako „kury domowej” i mężczyzny „głowy domu” na rzecz rów-
nouprawnienia w którym zarówno kobieta jak i mężczyzna wspólnie
prowadzą gospodarstwo domowe i zajmują się dziećmi oraz każde z
nich spełnia się zawodowo.

20 A. Giza, M. Sikorska,Współczesne społeczeństwo …op., cit., s. 210.
21 T. Szlendak , Socjologia rodziny…, op., cit.., s. 450.
22 P.Barańska, Nowy ojciec – jego rola w życiu dziecka oraz sposób pre-

zentowania go w sieci, „Pedagogika katolicka”, 18/2016, s.84.
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4. Przyczyny przemian w funkcjonowaniu rodziny
Nie ma rodzin które żyłyby całkowicie odosobnione, zatem

każde zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie mają bezpośredni
wpływ również na jej funkcjonowanie.Co więcej, nie tylko społe-
czeństwo ma wpływ na rodzinę, ale i rodzina oddziałuje na resztę
społeczeństwa23. Odziaływanie to widać już przy samym definiowa-
niu rodziny, społeczeństwo zaczyna uwzględniać alternatywne wzor-
ce życia małżeńsko-rodzinnego. Zmiany w definiowaniu rodziny
uwidaczniają się poprzez rozdzielenie sfery seksualnej człowieka od
prokreacji; następnie odłączenie prokreacji od rodziny oraz małżeń-
stwa; w dalszej kolejności odłączenie małżeństwa od rodziny i zastą-
pienie terminu rodzina, ideą życia rodzinnego, która może mieć wie-
le form i postaci24.

Zmiany jakie nastąpiły i wciąż następują w ostatnich latach w
funkcjonowaniu rodziny stanowią wyraz wielu procesów jakie poja-
wiają się od czasów modernizacji, powodując znaczne zmiany w
strukturze rodziny. Najczęściej dotyczą one jak już zostało wcześniej
wspomniane oddzielenia trzech sfer, które dawniej były nierozerwal-
nie połączone z funkcjonowaniem rodziny a aktualnie stały się auto-
nomiczne, czyli seks, małżeństwo oraz prokreacja. W rezultacie w
rodzinach powstaje nowy „porządek sentymentalny” przez co wystę-
puje niespotykany dotychczas sposób myślenia na temat małżeństwa,
rodziny, czy współżycia. Przez co coraz więcej osób, zwłaszcza
młodych przestaje żyć w przekonaniu, iż rodzina jest czymś oczywi-
stym i koniecznym dla każdej jednostki. Zmiany zachodzące w spo-
łeczeństwie i przemiany kulturowe powodują iż młode osoby zauwa-
żają, iż rodzina nie jest jedynąmożliwą formą życia, jak i nie stanowi
gwarancji szczęścia, chociaż w dalszym ciągu jest bardzo wysoko
cenioną wartością w życiu25.

Nowy model rodziny ukształtował się pod wpływem wielu
czynników, wśród których wskazać można między innymi na:

23 A. Prusik, Przeobrażenia rodziny na przestrzeni wieków, „Szkice
Humanistyczne” 2006, nr 1–2, s. 124.

24 T. Biernat, Oprzemianach definiowania rodziny i ich konsekwencjach,
„Społeczeństwo i Rodzina” 2009, nr 1, s. 36–37

25 R. Doniec, Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i kondycja Pró-
ba syntezy, Pedagogika Społeczna 4(50)/2013.
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 Procesy ekonomiczne – wskazać tutaj należy na przemiany
w podejściu do pracykobiet, zwłaszcza w krajach zachodnich, w tym
upowszechnianie idei, według którejkobieta może zarówno podej-
mować pracę zawodową. Przekonanie takie występowałorównież
wcześniej lecz teraz jest wskazane to by kobieto o odpowiednich
kwalifikacjach zajmowały takie same stanowiska, awansowały i
podnosiły kwalifikacje tak samo jak mężczyźni.

 Procesy demograficzne – zwłaszcza wzrost poziomu wy-
kształcenia kobiet, co wpłynęło na ich plany i karierę zawodową.

 Procesy polityczne –postęp i rozwój systemów emerytal-
nych oraz ubezpieczeniowych a także rozwinięcie się pomocy spo-
łecznej spowodowały iż każda osoba nawet wykluczona z runku
pracy miała możliwość samodzielnego utrzymania się poza rodziną.

 Procesy społeczno-kulturowe – można tutaj wskazać na
rewolucję obyczajową jaka miała miejsce pod koniec lat 60., wyda-
nie raportów Alfreda Kinseya dotyczących seksualności Ameryka-
nów, a także postępujący proces indywidualizacji społeczeństwa.

 Wynalazki –wprowadzenie i upowszechnienie się pigułki
antykoncepcyjnej w latach 60. w krajach zachodnich, miało wpływ
na rozpowszechnienie takiej formy antykoncepcji, dało kobietom
uczucie wolności,a także sposobność wyboru posiadania dzieci po-
przez posiadanie kontroli nad własną płodnością. Dodatkowo wpły-
nęło to nawzrost aktywności seksualnej wśród kobiet26.

Zmiany w funkcjonowaniu rodziny nastąpiły także na skutek
przemian męskości związanych ze zjawiskiem coraz bardziej wi-
docznej indywidualizacji norm i zwyczajów. Obecnie zauważyć
można, iż jednostka odgradza się od narzucanych mu w czasach
przednowoczesnej niezmiennych modeli zachowania. Jest to spowo-
dowane zmianami na różnych płaszczyznach życia codziennego, w
tym zmianom na rynku pracy, widocznym postępem w medycynie
oraz farmakologii, aktywizacji ruchu feministycznego i wielu innym
czynnikom, które są przyśpieszane dodatkowo przez globalizację. W
rezultacie człowiek ma wybór różnych styli życia i posiada nieogra-
niczone możliwości działania.Wszystko to ma wpływ na stan rodzi-

26 A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo …op., cit., s. 197.
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ny, która coraz rzadziej jest określana mianem niezmiennego bytu,
lecz jako proces w którym następują zmiany i indywidualizacja ról27.

Zmiany występujące w obszarze rodziny mają swoje odbicie
także na etapie instytucjonalnym. Widać to chociażby poprzez
wprowadzenie przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń-Domińczak w roku 2010, urlo-
pu ojcowskiego, który wynosił pierwotnie 7 dni, lecz w roku 2012
zostałzwiększony do dwóch tygodni. Ponadto został utworzony por-
tal urlopojcowski.info, w celu zwiększenia świadomość różnych
rozwiązań prawnych, oraz nakłonienia ojców do przechodzenia na
takie urlopy i upowszechniania ich wśród pracodawców. Urlopy
tacierzyńskie zaczęły występować także w mediach i w kulturze
masowej, co jeszcze bardziej zwiększyło ich popularność. Dodatko-
wo prowadzone były akcje m.in. przez Fundację Komunikacji Spo-
łecznej, która rozpoczęła akcję pt. „Ile czasu byłeś tatą dzisiaj?”, a
następnie udzielała odpowiedzi: „Tyle czasu, ile trwa golenie albo
wypalenie papierosa”. W efekcie tej akcjizaczęło powstawać coraz
więcej publikacji i artykułów ukazujących zalety jakie mogą czerpać
ojcowie z opieki nad potomstwem28.

Reasumując, powodów zmian w modelu rodziny i w jej funk-
cjonowaniu należy upatrywać w zmieniającym się świecie, w którym
ogromy wpływ mają media oraz internet, a także postęp technologicz-
ny i rozwój nauk medycznych. Zmiany te są na tyle mocne, iż zmie-
niają dotychczasowe postrzeganie rodziny i kreują ich nowe modele.

Zakończenie
W XXI wieku sytuacja w jakiejznalazła się rodzina może po-

wodować wiele pytań i niepewności, gdyż zmniejsza się coraz bar-
dziej ilośćzawieranych małżeństw, a zwiększa się ilość związków
wolnych, bez zobowiązań, które dają zwłaszcza młodym oso-
bomznacznie większą swobodę w realizacji marzeńi dążeniu do ka-
riery zawodowej. Ponadto coraz więcej małżeństw postanawia wziąć
rozwód, który stanowi jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów

27 M. Bierca, Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego so-
cjologiczne implikacje, InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer 8-
7/2013, s. 79.

28 Ibidem, s. 80
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pomiędzy dwojgiem osób. Nowoczesna rodzina składa się z coraz
mniejszej liczby osób, a posiadanie potomstwa nie jest już najważ-
niejszym celem spajającym rodzinę. Zauważalne staje się także coraz
częstsze zaspokajanie potrzeb materialnych dzieci a zmniejszenie
zaspokajania potrzeb emocjonalnych. Postępująca indywidualizacja i
ograniczenie kontaktów emocjonalnych oraz społecznych ma istotny
wpływ na rozwój osobowości, a także nasocjalizację młodego czło-
wieka. Zmniejszające się więzi rodzinne powodują zmiany w funk-
cjonowaniu rodziny, co może powodować powstawanie jej dysfunk-
cji i patologii29.

Zmiany w kulturze i kreowany nowy model rodzicielstwa w
mediach masowych istotnie wpływa na obraz macierzyństwa. Kobie-
ty nie chcą już wyłącznie zajmować się domem i dziećmi, lecz chcą
na równi z mężczyznami rozwijać się zawodowo. Powoduje to
zwiększenie obowiązków jakie ciążą na kobiecie, od której wymaga
się już nie tylko dobrego gospodarowania domem i odpowiedniego
wychowania dzieci, ale także tego, aby pracowała i zdobywała nowe
kwalifikację oraz żeby była zadbana i zadowolona z własnego życia.
Presja ta powoduje, iż coraz więcej kobiet świadomie rezygnuje z
posiadania potomstwa, aby móc swobodnie realizować się w życiu.
Zmiany widoczne są także w kwestii ojcostwa, które jest promowa-
ne, nie tylko w mediach, jako coś pozytywnie wpływającego na ży-
cie mężczyzny, ale także naprzeciw nim wychodzą politycy poprzez
utworzenie urlopu ojcowskiego. Szybko zmieniający się świat wy-
muszą na jednostkach dostosowywanie się do nowych zwyczajów,
wyzwań i trendów, przez co powstają nowe formy życia i zmiany w
funkcjonowaniu tradycyjnej rodziny.

Streszczenie:
Rodzina uważana przez większość uczonych za podstawową

komórkę społeczną, pod wpływem zmian społeczno-kulturowych
ulega istotnym przekształceniom, wpływa to na trudności w utwo-
rzeniu jej definicji. Postęp technologiczny, globalizacja, rozwój me-
dycyny i innych dziedzin nauki powoduje powstawanie nowych,

29 N. Pikuła, Aktualna sytuacja itendencja zmian wrodzinie XXI wieku,
[w:] Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybow-
ska, Kraków 2010, s. 65–67.
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alternatywnych modeli życia rodzinnego. Ponadto przekształcenia
widoczne są także wewnątrz rodziny, gdzie kobiety coraz częściej
chcą być aktywne zawodowo nawet po urodzeniu dziecka, z kolei
ojcowie zajmujący się potomstwem są coraz bardziej popularyzowa-
ni nie tylko w mediach, ale i przez środowisko polityczne, poprzez
między innymi wprowadzenie urlopu ojcowskiego. Szybkie tempo
życia jakie narzuca na jednostkę obecny świat powoduje, iż coraz
więcej osób decyzje się żyć w wolnym związku, przez co posiadanie
własnej rodziny przestaje kojarzyć się z czymś naturalnym i ko-
niecznym do osiągnięcia szczęścia.

Słowa kluczowe: rodzina, małżeństwo, przemiany społeczno-
kulturowe, dzieci

Summary:
Influence of socio-cultural factors on family life
The family, considered by most scholars as the basic social

cell, undergoes significant transformations under the influence of
socio-cultural changes, which affects the difficulties in creating its
definition.Technological progress, globalization, the development of
medicine and other fields of science causes the emergence of new,
alternative models of family life.In addition, transformations are also
visible within the family, where women more and more often want to
be professionally active even after childbirth, fathers dealing with
offspring are increasingly popularized not only in the media, but also
by the political environment, through, inter alia, paternity leave.The
fast pace of life that the current world imposes on the individual
causes that more and more people decide to live in a free relation-
ship, which means that having their own family ceases to be asso-
ciated with something natural and necessary to achieve happiness.

Key words: family, marriage, socio-cultural changes, children
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Марія Бригадир

Реабілітація та адаптація ветеранів війни
та членів їх сімей

Актуальність теми дослідження.
З квітня 2014 року, після того, як російські війська

захопили частину території Донецької та Луганської областей,
по сьогодні, в Україні триває Антитерористична операція
(гібридна війна, Операція об’єднаних сил)1. Наслідки
несанкціонованого військового вторгнення Російської Федерації
є надзвичайно негативними та позначаються на всіх сферах
українського суспільства. Держава зазнає значних втрат
людських ресурсів, економічного потенціалу. Ситуація
ускладнюється тим, що в досвіді функціонування державних та
недержавних структур немає чітких зразків дій в таких
обставинах та відсутні механізми усунення наслідків
відреагування на конфлікт. Особливо гостро стоїть проблема в
напрямку реабілітації та адаптації учасників АТО до умов
мирного життя.

Війна є потужним стресогенним чинником, вона вимагає
повної відмови від звичних моделей поведінки та реагування і
створення на їх основі тих правил взаємодії, які допоможуть
учаснику військових видій вижити. Коли боєць повертається у
мирне середовище функціонування, в свою сім’ю, знову постає
проблема реадаптації та ресоціалізації до умов існування. При
цьому виникає конфліктна ситуація, яка вже зачіпає учасників
найближчого оточення – сім’ю, причиною цього є
неспівпаданнясуб’єктивних образів реальності та очікувань від
цієї реальності.

Досвід держав (Ізраїлю, США), які стикались із подібними
обставинами, вказує на те, що необхідно створити комплексну

1 Війна на Сході України. [Електорнний ресурс] – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B
0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%
D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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програму реабілітації та адаптації учасників військових дій та їх
сімей, яка б максимально організовувала та спрощувала кризові
ситуації, з якими зустрічаються в мирному перебуванні
учасники військових дій.

Виклад основного матеріалу дослідження
Бійці, які повертаються із зони військового конфлікту не

взмозі самостійно адаптуватись до умов мирного існування та
автоматично переключитись на адекватне сприймання
середовища. Причиною цього є інертність внутрішніх психічних
процесів. Спочатку вони адаптовувались до перебування у стані
постійної небезпеки, максимально запустились всі механізми
самозбереження, а після всього пережитого, їм потрібно прийти
у норму. Як свідчать факти процес цей не може відбуватись
спонтанно. Через відсутність в країні програми системної
повноцінної психологічної реабілітації воїнів АТО, доводиться
констатувати сумні події. Щоразу у ЗМІ повідомляється
інформація про випадки неадекватної, конфліктної поведінки
ветеранів АТО, за офіційною статистикою станом на червень
2017 року було зафіксовано близько 500 випадків самогубств
колишніх воїнів АТО2.

Ситуація ускладнюється тим, що в суспільстві присутня
низька психологічна культура. Психолога ототожнюють із
психіатром (в СРСР психологія не визнавалась як наука,
психологічне практикування не дозволялось), тому досвід та
практика відвідування психолога в разі виникнення проблем не
є притаманним для сучасного українського соціуму, більше того
широко розповсюджене явище негативної стигматизації, до
людей в який є проблеми психічного змісту. В свій час, у 60-ті
роки 20 ст. психіатрію перетворили на каральний орган, який
успішно боровся із опозицією3. Такі обставини спричинили

2 Іщенко А. Психологія війни: як допомогти ветеранам АТО
повернутися до нормального життя. [Електорнний ресурс] – Режим
доступу: https://ukr.segodnya.ua/regions/donetsk/psihologiya-voyny-kak-
pomoch-veteranam-ato-vernutsya-k-normalnoy-zhizni-1117099.html

3 Шеремета Я. Каральна психіатрія у СРСР як метод боротьби з
опозицією. [Електорнний ресурс] – Режим
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формування стереотипу, де все що пов’язане із психологією – це
ганебне і краще із фахівцями такого профілю не взаємодіяти та
остерігатись їх. Учасники військових дій, які повертаються у
мирне життя, «несуть» з собою образ незламного, мужнього
воїна, який зі всім справляється сам, а тому і не потребує
допомоги, в тому числі психологічної.

Дуже часто в засобах масової інформації та уколах
фахівців, піднімаючи питання про реабілітацію воїнів АТО,
мова йде про ПТСР (постравматичний стресовий розлад). Проте,
в роботі із ветеранами дуже часто зустрічається бойова психічна
травма. Вона має свої особливості, а тому потребує організації
певних заходів, без яких процес реабілітації буде неефективним.
Психічна бойова травма може мати вияв у цілому ряді
симптомів: фізіологічне виснаження, нервове виснаження,
застрягання на стадії гострого стресу, яке триває достатньо
довгий період. При організації реабілітаційних заходів слід
звертати увагу на весь спектр прояву негативної симптоматики.
Достатньо дієвими є прості методи, зміст яких полягає в
створенні сприятливого соціально-психологічного клімату
підтримки та гуманного сприйняття. Щонайперше уваги
потребує сім’я воїна, яка є найближчим мікросередовищем
перебування. Враховуючи цю обставину змінюються і підходи
до вибору методів реабілітації. Прерогативи набувають:
інформаційні (профілактичні та роз’яснювальні), психологічні
та психотерапевтичні підходи.

Незалежно від того, яким підходам буде надаватись
перевага у роботі із психотравмою слід пам’ятати наступне:
перш ніж актуалізовувати пережите, необхідно наповнити
травматизованого ресурсом (фізичним та психічним), створити
безпечні умови перебування (ніщо немає загрожувати тілу,
психіці), організувати максимальне задоволення первинних
біологічних потреб, дотримання правила конфіденційності,
добровільна участь ветеранів АТО та членів їх сімей.

доступу:https://artefact.org.ua/history/karalna-psihiatriya-u-srsr-yak-metod-
borotbi-z-opozitsiyeyu.html
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На сьогодні психологічна допомога учасникам АТО є
ситуативною, часто волонтерською, яка організовується з
ініціативи громадських організацій. Відтак, в ній відсутня
системність, послідовність, обмін досвідом, навчання фахівців
та ін. Проте зважаючи, що військові дії тривають і з кожним
роком кількість ветеранів зростає, питання реабілітації та
адаптації воїнів до мирних умов існування має вирішуватись
комплексно. Врахувавши всі вище викладені обставини ми
переконані, що реабілітація та адаптація учасників АТО має
здійснюватися на рівні держави та з залученням недержавних
організацій (зокрема, громадських організацій), бути системною
та послідовною, лише за таких умов, вона буде результативною
та ефективною.

Програма має бути сформована так, щоб максимально
враховувались етнічні, ментальні особливості її учасників. В
силу певних історичних обставин в Україні залежно від
географічного розташування, в громадах панують свої культурні
традиції, переконання та стереотипи. Тому в організації
реабілітаційних заходів слід це максимально враховувати.
Групи утворювати на основі показника територіального
проживання, не створювати змішаних груп (де одночасно є
учасники із різних географічних областей),спрямовувати роботу
груп на єдність, взаєморозуміння. Єдине, що є спільним для них
– це уявлення ворога. Але будувати роботу групи на
негативному світосприйнятті недоречно. Спільною ознакою для
всіх є перемога та мир, проте доводиться констатувати різне
розуміння шляхів їх досягнення, це наслідок історичних подій
та політичних маніпуляцій (роз’єднання населення за
територіальною ознакою – Схід-Захід).

Враховуючи все вище викладене ми вважаємо, що для
повноцінної реабілітації та адаптації воїнів АТО та їх сімей,
програма роботи з ними має ґрунтуватися на наступних
принципах:

• системності – структурні компоненти програми є
частинами єдиного, цілісного механізму, кожен елемент якого
знаходиться у взаємозв’язку з іншими;вцілому система володіє
якістю, яка не є притаманною окремим структурним
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компонентам; програма чутлива до зовнішніх змін та легко
перебудовується відповідно до ментальних та культурних
потреб реабілітаційної групи (завдяки застосуванню цього
принципу програма набуває ознак целеспрямованості,
функціональності, інформативності, відкритості,
самозбереження, самоорганізованості, самоуправління)4;

• послідовності - кожен елемент програми є
завершенням одного процесу та початкоміншого, в єдності вони
становлять цілісний злагоджений механізм, який у підсумку
забезпечує позитивні зрушення в особистісній та соціальній
сферах;

• екологічності – реалізація програми має здійснюватись
із максимальним збереженням індивідуальних властивостей
учасників і не порушувати їхнього стану рівноваги;

• ментальності – забезпечує ґрунтовне оволодіння
людиною соціально-культурним досвідом на підвалинах
глибокого і всебічного знання етнонаціональної історії,
традицій, національного соціального характеру, специфічного
групового психотипу (вона є призмою, крізь яку, людина
сприймає себе та оточення, визначає соціальні настановлення,
формує ставлення, оцінкові судження, морально-етичні засади).

Окрім того система реабілітаційних заходів має
здійснюватись саме із залученням найближчого, сімейного
оточення бійця АТО. Сім’я є осередком суспільства,
утворенням, яке в історичному контексті є найоптимальнішою
та традиційною формою організації особистого досвіду. Вона
утворюється та функціонує на основі подружнього шлюбу та
родинних зв’язків. Така мікро соціальна система охоплює цілу
систему взаємодій: чоловік-дружина; батьки-діти; брати-сестри;
сім’я-інші родичі5.

Сім’я, в житті кожної людини, відіграє надзвичайну роль,
це середовище безпеки, рекреації, зреалізування багатьох

4 Бригадир М. Дослідження особливостей функціонування
соціосистем // Вітакультурний млин. – 2008. – Модуль 7. – С. 49.

5 Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. –
Ленинград: Медецина, 1990. – С. 9-10.
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соціальних ролей. Якість взаємовідносин в сімейному оточенні
відзначає забарвлення емоцій та настрою, в якому перебуває
людина в соціумі. Тому програму реабілітації та адаптації ми
саме спрямували на сім’ю, ми намагаємося охопити цілий
спектр взаємостосунків та відновити їх максимально екологічно.
Такий крок має і особливий підтекст, потенціал сімейного
довкілля є зцілюючим і тим, який пришвидшує процеси
реабілітації та адаптації.

Якість задоволення індивідуальних та особистісних
потреб учасників сім’ї відображається у повноті виконання
утворенням своїх функцій. До найголовніших функцій
особистісного та суспільного значення відносять наступні:
виховна (забезпечує задоволення потреб подружжя у батьківстві
та материнстві, контакті із дітьми, продовження себе у дітях);
господарсько-побутова (задоволення матеріальних потреб
родини – їжа, житло, одяг, здоров’я та ін.); емоційна
(задоволення потреб в симпатії, повазі, визнанні,
психологічного захисту, емоційної підтримки) – сприяє
емоційній стабільності, психічному здоров’ю членів родини та
суспільства загалом; духовного (культурного) спілкування
(задовольняє потребу у спільному проведенні вільного часу,
взаємному духовному спілкуванні); первинного соціального
контролю (соціальна потреба в забезпеченні дотримання норм
та правил взаємодії в суспільстві); сексуальна (задоволення
статевих потреб подружжя).

Сім’я є найбільш важливою та значимою соціальною
групою, якщо в ній панує злагода та взаєморозуміння то і у
решти всіх напрямках суспільної активності відстежуються
гармонійні та конструктивні тенденції. Пояснити таку обставину
можна проаналізувавши наступні особливості сім’ї:

• це єдиний інститут соціалізації, який супроводжує
людину від народження до смерті, будучи безперервно
включеним до нього, індивід набуває певних патернів
поведінки, спілкування, які транслює у соціальне оточення;

• всі сфери сімейного життя діють системно, порушення
в одній із них призводить до змін у всіх решти, тому важливо,
щоб контакти були конструктивними у всіх сферах
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(господарсько-побутовій, емоційній, рекреаційній, сексуальній,
виховній та ін.);

• завжди присутня особлива відвертість та вразливість
членів сім’ї до різних психотравматичних обставин (в нашому
випадку – це хронічний страх за життя та здоров’я), їх дія
збільшується врази, через те, що відбувається подвійна,
потрійна травматизація.

Після повернення бійця із зони АТО, у нього часто
діагностується стан незадоволення, пригнічення, тривоги,
страху, хвилювання, безпомічності, емоційної напруги,
загострюється почуття справедливості та присутні приступи
некерованої агресії. Причиною цього є наявність внутрішнього
конфлікту через наспівпадання устрою двох прямо протилежних
реальностей – мирної та бойової.

Коли повертається учасник бойових дій додому, в сім’ї
змінюється виконання традиційних функцій, передусім
відбуваються порушення у сфері сприймання та оцінки
щоденних буденних ситуацій, спотворення трактування смислів.
Взаємовідносини із членами сім’ї руйнуються. Відновлення та
стабілізація попередніх контактів, взаємодій може і не відбутись
загалом, що призведе до руйнування сім’ї. Тому ми спробували
запустити програму реабілітації та адаптації учасників АТО, яка
саме передбачає виконання комплексу заходів із всіма членами
сім’ї – бійцями, їхніми дружинами та дітьми.

Реабілітації має бути системною, тому нами пропонується,
щоб програма максимально охоплювала всі сфери життя і була
розподілена за напрямками: медична, соціальна, психологічна.

Соціальна реабілітація нами розуміється у двох площинах.
У широкому сенсі трактування тут мається на увазі створення на
рівні держави таких умов, які б забезпечили максимальне
відновлення та розвиток в учасників реабілітації навичок
самостійного ефективного соціального функціонування.
Організація таких відновлювальних заходів є функцією
державних та недержавних органів, які програмують стратегічні
напрямки загальнодержавної соціальної політики. В
практичному контексті це відображається на показниках
соціального забезпечення, соціальних гарантій та соціального
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захисту. Ветеранам АТО потрібно отримати статус учасника
бойових дій, який автоматично надає їм право на пільги та
виплати, які передбаченні чинним законодавством для даної
категорії населення6.

У вузькому розумінні соціальна реабілітація трактується
нами як процес, який організовується в індивідуальній, або
груповій формах роботи, з метою відновлення на особистісному
рівні учасником програми існуючих, або набуття нових
соціальних ролей, які забезпечать йому ефективне
функціонування в соціальному просторі.

Особливо в цьому контексті актуальним є відновлення
соціальних ролей учасників АТО, які пов’язані із виконання
обов’язків: чоловіка, батька. Виходячи з того, що сім’я є
первинним та головним соціальним інститутом, то якщо в його
межах сформуються нормальні взаємозв’язки, вони
стимулюватимуть відновлення до нормального виконання
інших соціальних ролей: громадянина, працівника, товариша та
ін. Ветерани успішно та самостійно будуть взмозі взаємодіяти з
довкіллям, забезпечувати власну життєдіяьність та всіх членів
сім’ї, зміцнювати здоров’я, підвищувати рівень культури, нести
відповідальність за дотримання загальновизнаних норм моралі.

Медична реабілітація є прерогативою професійних
медиків, вона спрямована на упередження можливої появи
інвалідності в учасників АТОпід час лікування та максимально
допомагає їм набути повноцінності у фізичному та психічному
аспектах в межах існуючих травм. Особливий акцент тут
робиться на фізичному відновленні. Також слід зауважити, що
велику лепту до проведення відновлювальних заходів вносять
фахівці немедичних спеціальностей – реабілітологи та
психологи7.

6 Які пільги та виплати передбачені для учасників АТО.
[Електорнний ресурс] – Режим доступу: https://ursambo.com/ukr/zahist-
pilgovikiv/yaki-pilgi-ta-viplati-peredbacheni-dlya-uchasnikiv-ato.html

7 Кірічек А. Медична реабілітація учасників АТО. [Електорнний
ресурс] – Режим доступу:http://www.adm-pl.gov.ua/story/medichna-
reabilitaciya-uchasnikiv-ato

http://www.adm-pl.gov.ua/story/medichna-
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Найсистемнішою та найскладнішою є психологічна
реабілітація, так як вона включає медико-психологічні,
соціально-психологічні заходи, завдання яких полягає у
відновленні, компенсації та корекції психічних процесів, станів
та властивостей учасників. Якщо даний вид реабілітації
неприсутній, то всі решти є мало ефективними, бо основне
завдання відновлювальних процесів відбувається на
індивідуально-особистісному рівні.

Психологічна реабілітація здійснюється через задіяння
широкого спектру методів роботи: впливу, терапевтування,
корекції, тренування, релаксації та ін. Основне її завдання – це
екологічне відновлення психічної рівноваги. Досягається такий
результат поступово, через зниження нервово-психічної
напруги, відновлення психічної енергії, що стає пусковим
механізмом у позитивному відновленні на фізичному та
соціальному рівнях.

Психологічна реабілітація має за мету: максимально
можливе відновлення психічних здібностей (саме вони в
подальшому забезпечать успішну трудову зайнятість);
профілактику інвалідності (особливо ту, яка спричинюється
через ушкодження нервової системи та психотравмами);
задіяння процесів соціальної адаптації (встановлення та
підтримання контактів з оточенням).

Під час психологічної реабілітації поетапно виконується
ряд завдань: діагностування індивідуально-психологічних
особливостей військовослужбовців в аспекті їх реагування на
психотравмуючі події, які з ними відбулися та основі отриманих
даних створення індивідуальної реабілітаційної програми; за
допомогою психотерапії та консультування відбувається
покращення психоемоційного настрою (подолання тривоги та
страху); корегування психофізіологічного стану засобами
терапевтування; тренування та вироблення навичок адекватного
реагування в мирному соціальному довкіллі.

Для того, щоб реабілітаційний процес був успішним слід
дотримуватись певних правил при плануванні заходів
терапевтичного впливу:
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1) реабілітацію слід починати якомога раніше, при появі
першої симптоматики психічних негараздів;

2) психосоціальну реабілітацію доречно поєднувати
одночасно із методами фізіологічного відновлення (так в
реабілітації досягнеться цілісність та системність);

3) в проведенні різноманітних терапевтичних практик має
бути присутня наступність та послідовність (вплив має бути
дозованим, екологічним);

4) до проведення реабілітаційних заходів слід залучати
фахівців різного спрямування (психологів, які володіють
різними методиками терапевтування (біосугесиія, холістичний
масаж, арт-терапія та ін.), реабілітологів, фізотерапевтів та ін.);

5) під час самих реабілітаційних заходів вибудовувати із
ветеранами АТО та членами їх сімей паритетні, партнерські
міжособистісні стосунки, які в подальшому стануть основою
формування конструктивних моделей поведінки;

6) по при існування реабілітаційної програми в роботі має
переважати індивідуальний підхід до кожного учасника;

7) при плануванні реабілітаційних заходів мають
враховуватись адаптаційні можливості кожного учасника.

В останній час на державному рівні створено ряд
нормативно-правових, які регулюють питання організації
соціально-психологічної реабілітації для ветеранів АТО, проте
стандартизованої програми не існує. Комплексні системні
реабілітаційні заходи традиційно проводяться волонтерами із
громадських організацій.

В м. Тернополі діє Громадська організація «Асоціація
психологів України «Разом заради майбутнього», яку очолює
Ігор Лубківський. До громадського об’єднання входить група
фахових практикуючих психологів (Бригадир Марія, Гриб
Олександра, Михальська Зоряна, Мушій Віталія, Ніженко
Марія, Стратій Ольга, Тимчак Алла). Вже п’ятий рік, громадське
об’єднання бере активну участь в реабілітації військових АТО.
Особливістю роботи організації є те, що реабілітаційні заходи
проводяться із дотриманням вище зазначених принципів. Тому
об’єктом уваги є не лише самі воїни, а і їх сім’ї. Така практика
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проведення реабілітаційних заходів довела свою високу
ефективність.

Програма реабілітації є надзвичайно насиченою та логічно
вибудованою. Під час роботи увага концентрується на трьох
аспектах психологічного змісту: ресурс – травма – коучинг.
Заняття проводяться як окремо із військовими, їхніми
дружинами та дітьми, так і для всіх загалом. Через групові
заходи різного змістового наповнення відбувається актуалізація
всіх можливих ресурсів, які в подальшому значно спрощують
процеси зцілення. Наступним етапом є робота в групах, окремо
воїнів, жінок та їх дітей. Саме на цьому етапі відбувається
діагностування наявності травматизації та глибини її ураження
членів сім’ї. Після цього відбувається серія терапевтичних
занять. І на завершення організовується коучингова робота, яка
максимально активізовує шляхи соціальної адаптації до умов
довкілля.

Програма реабілітації складена таким чином, щоб
активізувати всі особистісні аспекти. До роботи психологів
волонтерів завжди долучається священник, в його функції
входить проведення духовних бесід, церковних служб.

Під час роботи із сім’ями воїнів АТО використовується
цілей спектр психотерапевтичних практик: біосугестія,
психодрама, арт-терапія, нейрографіка, танцювально-рухова
терапія, медитація, психогімнастика та ін. Психотерапевтичною
є і обстановка, в якій відбуваються реабілітаційні заходи. Для їх
проведення обираються мальовничі рекреаційні місцевості
(санаторії, профілакторії). Так займається весь час перебування
учасників реабілітації і кожна хвилина наповнюється гармонією
та змістом. Методи терапевтичного змісту, поєднуються із
прогулянками, фізіотерапією. Особливий акцент надається арт-
терапевтичним практикам, завдяки який створюється
невимушене поле взаємодії всіх членів смі’ї.

Як вже зазначалось вище, проведення комплексних
реабілітаційних заходів для бійців АТО – явище нове, тому не
існує стандартів та схем його організації та реалізації. Для
подолання таких обставин 9 і 10 листопада за ініціативи
Тернопільського обласного медичного центру для лікування і
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реабілітації учасників АТО (с. ЯблунівГусятинського району
Тернопільскої області) в Тернопільському національному
економічному університеті (ТНЕУ) відбулася Всеукраїнська
науково-практична конференція «Актуальні проблеми
соціально-психологічної реабілітації і подальшої адаптації
воїнів АТО (ООС)»8. Для участі у конференції прибули делегати
із різних регіонів України (Тернопіль, Луцьк, Кропивницький,
Черкаси, Рівне, Стрий, Харків, Кременчук, Чернігів, Житомир,
Ужгород, Львів, Полтава, Золочів, Слов’янськ, Рубіжне).

Конференція тривала 2 дні і стала майданчиком обміну
думками, ідеями та досвідом. Детально обговорювались такі
питання: особливості психологічної реабілітації воїнів АТО
(стан проблематики та перспективи розвитку); соціальна
реабілітація та адаптація ветеранів АТО до умов мирного життя;
правові аспекти в організації реабілітації та адаптації воїнів
АТО; роль громадських організацій в здійсненні реабілітаційних
та адаптаційних заходів. На другий день конференції, учасники
демонстрували майстер-класи, в яких ділилися безцінними
здобутками практичної реалізації програм комплексної
реабілітації та адаптації.

Висновки та перспективи подальших розвідок
Питання проведення реабілітації воїнів АТО є

надзвичайно важливим. Війна – це потужне джерело
психотравмитизації, наслідки від якої є довготривалими та
небезпечними. Їх ігнорування та невизнання призводить до
систематичних проявів асоціальних випадків, в яких
ініціаторами є саме колишні бійці АТО. Уникнення та
попередження таких ситуацій можливе за умов проведення
повномасштабних реабілітаційних заходів для всіх ветеранів

8 Тернопіль: Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми соціально-психологічної реабілітації і подальшої
адаптації воїнів АТО (ООС)».[Електорнний ресурс] – Режим доступу:
http://www.kulparkiv.org.ua/index.php/novyny/106-ternopil-vseukrainska-
naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-sotsialno-
psykholohichnoi-reabilitatsii-i-podalshoi-adaptatsii-voiniv-ato-oos

http://www.kulparkiv.org.ua/index.php/
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АТО. Розв’язання такої ситуації вимагає задіяння та активацію
ресурсів державних та громадських організацій. Реабілітаційні
заходи повинні проводитись на всіх рівнях: фізичному,
соціальному та психічному. При цьому важливого
терапевтичного значення набуває оточення бійця. Та
мікрогрупа, до якої він потрапляє у мирне життя, є його сім’я.
Тому дуже доречним є залучення її зцілюючого потенціалу.
Нами проведено кілька масштабних заходів реабілітації та
соціалізації колишніх воїнів АТО та їх сімей, які показали
високі позитивні результати.

Анотація:
У статті досліджуються теоретичні та прикладні аспекти

подолання явища – психічна бойова травма. реабілітації та
адаптації ветеранів війни та членів їх сімей. Описано: принципи
формування реабілітаційних заходів для ветеранів війна,
визначено види та форми ефективної реабілітації та
адаптації.Висвітлено досвід роботи громадських організацій в
напрямку практичної реалізації програм психосоціальної
реабілітації та адаптації ветеранів війни та членів їх сімей.

Ключові слова: реабілітація, адаптація, психічна бойова
травма.

Summary:
Rehabilitation and adaptation for war veterans and members

of their families
The article deals with theoretical and applied aspects of

overcoming the phenomenon –the psychic warinjury. Described:
principles of formation of rehabilitation measures for veterans of
war, types and forms of effective rehabilitation and adaptationare
defined. The experience ofpublic organizationsin the direction of
practical implementation of programs of psychosocial rehabilitation
and adaptation of veterans of war and members of their families.

Keywords: rehabilitation, adaptation, psychic warinjury.
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Izabela Kowalska

Kto może zawrzeć związek małżeński?
Warunki do zawarcia małżeństwa

Wstęp
Małżeństwo jest to węzeł rodzinny, który funkcjonuje we

wszystkich kulturach i wyznaniach. Jest to podstawowa komórka spo-
łeczeństwa, która ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ powyż-
sza instytucja może mieć wymiar społeczny, duchowny, demograficz-
ny, prawny. Zgodnie z ogólną definicją małżeństwo należy uznać jako
uregulowany przez prawo, trwały związek kobiety i mężczyzny za-
warty w celu wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i współdziałania
dla dobra założonej rodziny, a zwłaszcza wychowania dzieci1. Nato-
miast odnosząc się do art. 12 Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności mężczyźni i kobiety w
wieku małżeńskim mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia
rodziny, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z
tego prawa.Polski ustawodawca określa termin małżeństwa w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej jako związek kobiety i mężczyzny2.
Instytucja związku małżeńskiego została szczegółowo uregulowana w
Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z dnia 25 lutego 1964r., który
określa m.in. podstawowe zasady zawarcia powyższego związku, a
także przeszkody do jego zawarcia. Wynika to z tego, iż opisywaną
instytucję należy zakwalifikować jako jeden z czynników stabilizują-
cych ład prawny w społeczeństwie.

1. Zawarcie związku małżeńskiego – warunki konieczne
Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa podstawowe przesłanki

do zawarcia małżeństwa. Zostały one określone w art. 1 powyższej
ustawy. Na jego podstawie, małżeństwo zostaje zawarte, gdy męż-
czyzna i kobieta jednocześni obecni złożą przed kierownikiem urzę-
du stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek

1 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/malzenstwo;4011433.html
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U.

1997 nr 78 poz. 483, art. 18



218

małżeński. §2 komentowanego przepisu, stanowi iż zawarcie mał-
żeństwa może również w sytuacji, gdy mężczyzna oraz kobieta pod-
legają prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyzna-
niowego i w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego
zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik
urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy te
przesłanki zostaną spełnione, wówczas za chwilę zawarcia małżeń-
stwa uważa się chwilę, w której kobieta i mężczyzna złożyli oświad-
czenia woli przed duchownym. Jednakże, warto zauważyć, że §2
może być stosowany tylko w przypadku, gdy ratyfikowana umowa
międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a
kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możli-
wość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu we-
wnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego ta-
kich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kie-
rownikiem urzędu stanu cywilnego3.

Ponadto, art. 1 § 4 reguluje kwestię dotyczącą zawarcia
związku małżeńskiego przed polskim konsulem lub osobą wyzna-
czoną do sprawowania funkcji konsula pomiędzy kobietą i mężczy-
zną, którzy są obywatelami polskimi przebywającymi za granicą. Z
powyższego przepisu można więc wyprowadzić trzy podstawowe
wnioski. Pierwszy z nich oznacza, że małżeństwo może być zawarte
tylko przez kobietę i mężczyznę. W tym zakresie ustawodawca nie
przyznaje żadnych wyjątków, a więc warunkiem koniecznym jest
różna płeć nupturientów (narzeczonych). Drugą kwestią jest fakt
złożenia oświadczeń woli. Muszą być złożone w tej samej chwili
przez przyszłych małżonków. W powyższym przypadku kodeks
rodzinny i opiekuńczy określa pewien wyjątek, którym jest zawarcie
związku małżeńskiego przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 6 §1 po-
wyższej ustawy, z ważnych powodów, sąd może zezwolić, żeby
oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone
przez pełnomocnika. Istotne jest to, iż pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i powin-
no wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Ostatnią

3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U.
1964 Nr 9 poz. 59 ze zm., art. 1 § 3
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przesłanką warunkującą zawarcie związku małżeńskiego jest to, że
oświadczenia woli muszą być złożone przed osobą uprawnioną.
Osobami tymi są: kierownik urzędu stanu cywilnego lub duchowny,
jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi następnie akt
małżeństwa, albo konsul lub osoba powołana do sprawowania funk-
cji konsula, jeżeli osoby mające zawrzeć związek małżeński przeby-
wają za granicą4.

2. Zawarcie związku małżeńskiego - warunki formalne
Warunki formalne stanowią grupę przesłanek do zawarcia

związku małżeńskiego. Ich celem jest: ujednolicenie postępowania,
wzmocnieniu doniosłości społecznej, nadaniu charakteru uroczyste-
go, a co najważniejsze zapobieganiu zawierania małżeństw, które są
przez prawo nieakceptowane5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wy-
różnia następujące warunki formalne:

1. Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego
Na podstawie art. 3 k.r.o. osoby zamierzające zawrzeć małżeń-

stwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cy-
wilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, które okre-
ślone są w odrębnych przepisach. Powyższy przepis zawiera odesłanie
do ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Zgodnie z powyższym aktem, osoby zamierzające zawrzeć związek
małżeński muszą przedstawić: dokument tożsamości; jeżeli oświad-
czenie o wstąpieniu w związek małżeńskim ma być zawarte przed
konsulem – akt urodzenia, w przypadku gdy osoba zainteresowana
pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z
adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnie-
nia; jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być
złożone przez pełnomocnika – zezwolenie sądu oraz pełnomocnictwo;
pisemne zapewnienie, w którym nupturienci wskazują, iż nie wiedzą o
okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa. Warto zazna-
czyć, że zgodnie z art. 3 § 2 k.r.o. sąd może zwolnić osobę od obo-

4 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 1, Wyd. C.
H. Beck, Wyd. 6, Warszawa 2016, numer legalis: 11186745, s. 3

5 Tamże, s. 6
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wiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu z powyżej wymienio-
nych, jeżeli otrzymanie takiego dokumentu, który osoba jest obowią-
zana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego,
napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zgodnie z orzecznic-
twem Sądu Najwyższego z 17.12.1946r. (Sygn. akt. I C 685/46) poję-
cie „przeszkody trudne do przezwyciężenia” nie zostały ściśle okre-
ślone, a więc sąd decydując o możliwości zajścia takiej przeszkody
wykazuje się swobodą w zakresie uznania6.

2. Zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cy-
wilnego

Zgodnie z art. 41k.r.o osobom zamierzającym zawrzeć małżeń-
stwo przed duchownym kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje
zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających za-
warcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń
w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. §2 komento-
wanego przepisu stanowi, że powyższe zaświadczenie traci moc po
upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Powyższe zaświad-
czenie kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje w czterech egzem-
plarzach, a jeden z nich nupturienci przedstawiają duchownemu.

3. Zaświadczenie wydane przez duchownego
Obowiązki duchownego zostały uregulowane w art. 8 k.r.o..

Zgodnie z § 1 duchowny, przed którym zawierany jest związek mał-
żeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego
związku wyznaniowego, nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu
związku małżeńskiego, jeżeli nie zostanie mu przedstawione za-
świadczenie sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie związku
małżeńskiego. Ponadto, §2 określa, iż niezwłocznie po złożeniu
oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego duchowny sporządza
zaświadczenie, w którym poświadcza, że oświadczenia zostały zło-
żone w jego obecności. Powyższe zaświadczenie musi być podpisane
przez duchownego, małżonków oraz świadków. Zaświadczenie du-

6 K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 3,
Wyd. C. H. Beck, Wyd. 5, Warszawa 2018, numer legalis: 11186745, s. 7
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chownego musi zostać przekazane przez niego do urzędu stanu cy-
wilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa.

4. Forma złożenia oświadczeń woli
Forma złożenia oświadczeń woli została uregulowana w art. 7

k.r.o. W przypadku gdy małżeństwo zawierane jest przed kierowni-
kiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek
małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch peł-
noletnich świadków. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje
mężczyznę i kobietę (w takiej kolejności), czy zamierzają zawrzeć ze
sobą związek małżeński. Gdy nupturienci potwierdzą, wówczas kie-
rownik wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich
dzieci. Treść oświadczenia wynika z art. 7 § 3 k.r.o. i brzmi następu-
jąco „Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z
zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w zwią-
zek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w
związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.” Po złożeniu zgodnych
oświadczeń kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że małżeń-
stwo zostało zawarte. W odniesieniu do małżeństwa zawieranego
przed duchownym obowiązują podobne zasady, gdyż złożenie
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński duchowny poświad-
cza sporządzając zaświadczenie, które podpisuje duchowny, małżon-
kowie oraz dwóch pełnoletnich świadków, którzy muszą być obecni
przy składaniu tych oświadczeń.

3. Zawarcie związku małżeńskiego – warunki wykluczające
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oprócz przesłanek pozytyw-

nych, określa także przesłanki wykluczające zawarcie związek mał-
żeński. Są to przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego, co
oznacza, że zaistnienie którejkolwiek przeszkody uniemożliwia ko-
biecie i mężczyźnie zawarcie małżeństwa. Ponadto, unieważnienia
małżeństwa można żądać tylko i wyłącznie na podstawie zaistnienia
przeszkód niżej wymienionych.
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1. Wiek
Na podstawie art. 10 § 1 k.r.o. nie może zawrzeć małżeństwa

osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych
powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa
kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że
zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
Przepis ten określa minimalny wiek, jaki muszą mieć nupturienci. Co
do zasady, wiek ten jest taki sam zarówno dla kobiety jak i mężczy-
zny. Ustalenie wieku łączy się zasadniczo z art. 10 kodeksu cywilne-
go, gdyż na jego podstawie pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiem-
naście. Dodatkowo, w §2 wyżej wymienionego przepisu przez za-
warcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Warto zazna-
czyć, iż dolna granica wieku ma zastosowanie zarówno do mał-
żeństw zawieranych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a
także przed duchownym7. W odniesieniu do sytuacji, w której sąd
opiekuńczy może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego ko-
biecie, która ukończyła lat szesnaście, to ustawa nie wymienia oko-
liczności, które mogą być podstawą decyzji sądu. Ważnymi powo-
dami mogą być: ciąża kobiety, silne uczucie miłości powiązane z ich
ustabilizowaną sytuacją finansową oraz dojrzałością. Jednakże, są to
przykładowe okoliczności, które w żaden sposób nie są wiążące dla
sądu, gdyż sąd za każdym razem indywidualnie rozpatruje sprawę i
na podstawie wszystkich okoliczności odnoszących się do sytuacji
kobiety opiera swoją decyzję8. Warto dodać, że w przypadku zawar-
cia małżeństwa pomimo niespełnienia przesłanki dotyczącej wieku
unieważnienia małżeństwa może żądać każdy z małżonków.

2. Ubezwłasnowolnienie całkowite
Zgodnie z art. 11 § 1 k.r.o. nie może zawrzeć małżeństwa oso-

ba ubezwłasnowolniona całkowicie. Definiując instytucję ubezwła-
snowolnienia całkowitego należy sięgnąć do art. 13 § 1 kodeksu
cywilnego9. Wynika z niego, że osoba, która ukończyła lat trzyna-

7 K. Gromek, jw. s. 2
8 Tamże, s. 4
9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr

16 poz. 93 ze zm., art. 13
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ście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek cho-
roby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju
zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa i narkomanii, nie
jest w stanie kierować swym postępowaniem. Ubezwłasnowolnienie
całkowite stanowi przeszkodę do zawarcia małżeństwa, ponieważ
osoby te nie posiadają zdolności do czynności prawnych, a więc nie
mogą dokonywać czynności prawnych, a co ważniejsze, do funkcjo-
nowania zazwyczaj potrzebują pomocy osób trzecich. Zawarcie
związku małżeńskiego byłoby w tym wypadku niecelowe. Zawarcie
związku małżeńskiego mimo zaistnienia tejże przeszkody powoduje,
że każdemu z małżonków przysługuje prawo do żądania unieważ-
nienia małżeństwa.

3. Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy
Odnosząc się do art. 12 k.r.o. nie może zawrzeć małżeństwa oso-

ba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.
Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeń-
stwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została
ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie
związku małżeńskiego. Chorobę psychiczną należy określić jako zabu-
rzenie psychiczne, które charakteryzuje się pewnymi zmianami w spo-
sobie myślenia, uczuć, umysłu, co skutkuje zaburzeniami w życiu spo-
łecznym. Natomiast niedorozwój umysłowy oznacza upośledzenie
umysłowe, powodujące obniżenie sprawności umysłowej10. Warto do-
dać, że nie każda choroba stanowi przesłankę wykluczającą. Chodzi
zatem o takie schorzenia, które zagrażają małżeństwu lub zdrowiu przy-
szłego potomstwa. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego dla oceny,
czy w momencie zawarcia małżeństwa osoba dotknięta jest chorobą
psychiczną, należy brać pod uwagę stan zdrowia psychicznego, a nie
przejściowy stan świadomości11. Ponadto, stwierdzenie takiego stanu
wymaga zasięgnięcia opinii specjalisty w tym zakresie. W przypadku,
gdy doszło do zawarcia związku małżeńskiego mimo istnienia tej prze-
słanki, to unieważnienia może żądać każdy z małżonków. Warunkiem
tego żądania jest czas wystąpienia tej choroby, ponieważ unieważnienie

10 K. Gromek, jw. s. 2
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.07.1967r., Sygn. akt I CR 43/67
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małżeństwa może nastąpić tylko w takiej sytuacji, gdy przeszkoda z art.
12 k.r.o. istniała w chwili zawarcia związku małżeńskiego12. Dodatko-
wo, art. 12 § 3 k.r.o. określa, iż nie można żądać unieważnienia małżeń-
stwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu
tej choroby.

4. Bigamia
Na podstawie art. 13 k.r.o. nie może zawrzeć małżeństwa oso-

ba, która w związku małżeńskim pozostaje. Odnosi się to do podsta-
wowej zasady dotyczącej związków małżeńskich, która dotyczy
monogamii, czyli jednożeństwa, przez małżeństwo może być zawar-
te tylko przez jedną kobietę i jednego mężczyznę. Zgodnie z komen-
towanym przepisem, związek małżeński może zawrzeć osoba, która
nie pozostaje w związku małżeńskim albo wcześniejsze małżeństwo
zostało unieważnione bądź ustało. Ustanie małżeństwa może doty-
czyć sytuacji, w której małżeństwo zostaje rozwiązane poprzez orze-
czenie rozwodu bądź śmierć jednego z małżonków13. Warto dodać,
iż polski kodeks karny określa bigamię jako przestępstwo. Zgodnie z
art. 206 k.k., kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w
związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do lat 214. Unieważnienia związku
małżeńskiego zawartego pomimo istnienia tej przeszkody może żą-
dać każdy, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny należy
określić jako potrzebę uzyskania orzeczenia o określonej treści, która
jest wywołana naruszeniem lub zagrożeniem określonej sfery praw-
nej15. Z żądaniem takim może wystąpić także prokurator. Dodatko-
wo, art. 13§3 stanowi, że nie można unieważnić związku małżeń-
skiego z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w po-
przednio zawartym małżeństwie, jeżeli poprzednie małżeństwo usta-
ło lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa na-

12 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23.02.1995 r., Sygn.
akt. I ACr 33/95

13 K. Osajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, art. 13, Wyd.
C. H. Beck, Wydanie 4, Warszawa 2018, numer legalis 11186745, s. 3

14 Ustawa z dnia 6 czerwca 1097r. – Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88
poz. 553 ze zm.

15 K. Osajda, jw. s. 6
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stąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponownie małżeństwo
pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.

5. Pokrewieństwo i powinowactwo
Zgodnie z art. 14 k.r.o. nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa

krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej.
Warto wskazać, że kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 617 stanowi,
iż krewnymi w linii prostej są osoby, z której jedna pochodzi od
drugiej. Natomiast, art.618 określa, że z małżeństwa wynika powi-
nowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka.
Powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa. Jednakże z ważnych
powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powi-
nowatymi. Co ważne, pokrewieństwo dotyczy węzłów krwi, a powi-
nowactwo jest wyłącznie węzłem prawnym16.Warto dodać, że za-
warcie związku małżeńskiego pomiędzy osobami wymienionymi w
art. 14 k.r.o. nie stanowi przestępstwa, tak jak w przypadku bigamii.
Jednakże, kodeks karny w art. 201 zabrania dopuszczenia się kazi-
rodztwa, a więc obcowania płciowego w stosunku do wstępnego,
zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub sio-
stry17. W przypadku gdy zostanie zawarty związek małżeński mimo
zaistnienia przeszkody pokrewieństwa, wówczas na podstawie art.
14 § 2 k.r.o. unieważnienia małżeństwa może żądać każdy kto ma w
tym interes prawny. Natomiast, art. 14 § 3 k.r.o. stanowi, iż unie-
ważnienia małżeństwa z powodu przeszkody powinowactwa między
małżonkami może żądać każdy z małżonków.

6. Przysposobienie
W odniesieniu do art. 15 k.r.o. nie mogą zawrzeć ze sobą małżeń-

stwa przysposabiający i przysposobiony. Ustawodawca ustanowił po-
wyższy zakaz, gdyż instytucja przysposobienia kreuje stosunek pomię-
dzy przysposobionym a przysposabiającym taki jak między rodzicem a
dzieckiem. Zakaz zawierania małżeństwa dotyczy wyłącznie przyspo-
sabiającego i przysposobionego, nie dotyczy to ich krewnych. Prze-
szkoda ta ma charakter bezwzględny, a więc nie ma od tej reguły żad-

16 K. Gromek, jw. s. 6
17 Ustawa z dnia 6 czerwca 1097r. – Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88

poz. 553 ze zm.
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nych wyjątków.Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przy-
sposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków. Po-
nadto, nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przyspo-
sobienia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.

7. Wady oświadczenia woli
Art. 151k.r.o. określa wady oświadczenia woli. Odnoszą się

one do chwili składania oświadczenia o wstąpieniu w związek mał-
żeński. Powyższy przepis stanowi, że małżeństwo może zostać
unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeń-
ski zostało złożone: 1. przez osobę, która z jakichkolwiek powodów
znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli; 2.
pod wpływem błędy co do tożsamości drugiej strony; 3. Pod wpły-
wem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z
okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać,
że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo
osobiste. Analizując stan wyłączający świadome wyrażenie woli
oznacza stan swobodnego podejmowania decyzji. Świadome po-
wzięcie decyzji zachodzi wtedy, gdy osoba podejmująca ją czyni to z
pełnym rozeznaniem, mając świadomość o jej skutkach18. Nie jest
istotna przyczyna tego stanu, gdyż może to być stan trwały lub chwi-
lowy19. Z kolei błąd oznacza mylne wyobrażenie o rzeczywistości.
W odniesieniu do małżeństwa będzie to dotyczyło błędu co do toż-
samości drugiej osoby20. Z kolei groźba to bezprawna, niedopusz-
czalna ingerencja osoby grożącej wobec osoby, która ma podjąć daną
decyzję przez zapowiedź dokonania czynności, która wyrządziłaby
dla niej negatywne skutki21. Groźba musi wzbudzać realną obawę
zaistnienia negatywnych konsekwencji, a także musi być możliwa do
spełniania. Unieważnienia małżeństwa z powodu powyższych prze-
szkód może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte
wadą. Jednakże, art. 151k.r.o. stanowi, iż nie można żądać unieważ-
nienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu
wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub

18 Tamże, s. 3
19 K. Osajda, jw. s. 4
20 Tamże, s. 6
21 Tamże, s. 7
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ustania obawy wywołanej groźby – a w każdym wypadku po upły-
wie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Podsumowanie
Małżeństwo jest to instytucja, która towarzyszy człowiekowi

niemalże od początku jego istnienia. Co do zasady małżeństwo potwier-
dzone jest ślubem, co nadaje uroczysty charakter tej instytucji. Jednakże
z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie zyskują pewne prawa i
obowiązki. W wyniku zawarcia związku małżeńskiego zawiązuje się
rodzina, a więc małżeństwo ma charakter nie tylko prawny, ale także
duchowny i społeczny. W związku z tym, ustawodawca określa prze-
słanki, które należy spełnić, aby móc zawrzeć taki związek, a także
przeszkody, które całkowicie to uniemożliwiają. Celem tej regulacji jest
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instytucji małżeństwa w
społeczeństwie, gdyż małżeństwo |i założona w ten sposób rodzina,
stanowią podstawową komórkę społeczeństwa.

Streszczenie:
Małżeństwo jest to węzeł rodzinny, który stanowi podstawową

komórkę społeczeństwa. Zgodnie z ogólną definicją małżeństwo
należy uznać jako uregulowany przez prawo, trwały związek kobiety
i mężczyzny zawarty w celu wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy
i współdziałania dla dobra założonej rodziny, a zwłaszcza wychowa-
nia dzieci Instytucja związku małżeńskiego została szczegółowo
uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z dnia 25 lutego
1964r. Powyższy akt określa m.in. przesłanki, które muszą zostać
spełnione przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński, a
także przeszkody które uniemożliwiają jego zawarcie.

Słowa klucze: małżeństwo, związek małżeński, kobieta i męż-
czyzna, kodeks rodzinny i opiekuńczy

Summary:
Who can get married? Conditions for marriage
Marriageis a family node, whichis the basiccell of society. Ac-

cording to the general definition, marriage should be regarded as
regulated by law, permanent relations hip between a woman and a
Man concluded for the purpose of living together, mutual help and
cooperation for the benefit of the family, especially the upbringing of
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children. The institution of marriage is regulated in detail in the Fa-
mily and Guardian ship Code of 25 February 1964. The above act
defines, amongo thers conditions that must be met by those intending
to marry, as well as obstacles that prevent its conclusion.

Keywords: marriage, marriage, woman and man, family code
and caring
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Marcelina Pustuł

Ogólna charakterystyka małżeńskich ustrojów majątkowych

Wstęp
W polskim prawie rodzinnym zawarcie małżeństwa ma na ce-

lu powstanie rodziny oraz nowej sytuacji prawnej małżonków, która
dotyczy stosunków osobistych oraz majątkowych. Małżeńskie ustro-
je majątkowe dotyczą stosunków majątkowych pomiędzy małżon-
kami w zakresie ich wzajemnej sytuacji finansowej. Oznacza to, że
mamy w tej sytuacji do czynienie z majątkiem każdego małżonka
przed zawarciem małżeństwa oraz majątkiem nabytym w trakcie
trwania związku małżeńskiego. Małżeńskie ustroje majątkowe pełnią
funkcję zapewnienia bazy materialnej dla całej rodziny.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje stosunków majątkowych mię-
dzy małżonkami. Pierwszy stosunek polega na zawarciu małżeństwa,
które zostaje powiązane z wzajemnymi prawami oraz obowiązkami.
Natomiast drugi stosunek dotyczy wzajemnej sytuacji majątkowej
obojga małżonków. Problem odnośnie ustrojów majątkowych doty-
czy tylko drugiej sytuacji.

W polskim prawie rodzinnym możemy wyróżnić ustawowy
ustrój majątkowy małżonków, umowny ustrój majątkowy oraz
przymusowy ustrój majątkowy. Ustrój ustawowy zachodzi wówczas,
gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa ani po nie zawarli
umowy majątkowej tzw. intercyzy. Na podstawie powyższej umowy
małżonkowie mają prawo do wyboru jednej z umowy majątkowej,
która może rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć tą wspól-
ność, ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej oraz ustanowić
ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku.

W polskim prawie rodzinnym także został zawarty ustrój roz-
dzielności majątkowej, który jest stosowany w przypadku sądowego
ustanowienia rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnienia jed-
nego z małżonków, orzeczenia separacji małżonków oraz ogłoszenia
upadłości jednego z małżonków.
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1. Ustrój wspólności ustawowej
Zgodnie z art. 31 KRO ustrój wspólności ustawowej powstaje

między małżonkami w chwili zawarcia małżeństwa. W tym przy-
padku o zaliczeniu danego przedmiotu do majątku decyduje faktycz-
ny moment jego nabycia1. „Wspólność ustawowa powstaje między
małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność usta-
wowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwa-
nia przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek
wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową
należą do majątku osobistego każdego z małżonków”2. W przypadku
nabycia danych składników do majątku wspólnego bez znaczenia
jest to, czy nabycie nastąpiło zgodnie z prawem. Przedmioty mająt-
kowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez jednego z
małżonków, uzyskane z przestępstwa, wchodzą w skład majątku
wspólnego na podstawie art. 31 § 1 KRO3.

Zasada, która nam mówi, że wspólność powstaje w chwili zwar-
cia małżeństwa nie ma charakteru bezwzględnego, istnieją od niej wy-
jątki. Wspólność nie powstaję w chwili zawarcia małżeństwa lub ustaje
w trakcie jego trwania, jeżeli jeden z małżonków jest ubezwłasnowol-
niony lub ogłasza swoją upadłość. W tym przypadku należy wówczas
zastosować przepisy odnośnie rozdzielności majątkowej. Pierwszym
wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której małżonkowie
ustalają swoje stosunki majątkowe i działają na podstawie intercyzy,
wówczas przysługuje im prawo do łącznej zmiany ustroju i zastąpienia
go jednym z umownych reżimów prawnych.

Na podstawie tych postanowień, małżonkom przysługuje pra-
wo do modyfikacji lub wyłączenia wspólności. Modyfikacja może
mieć charakter ograniczenia wspólności lub jej rozszerzenia. Nato-
miast w przypadku wyłączenia wspólności mamy do czynienie z
rozdzielnością majątkową lub z rozdzielnością majątkową z wyrów-
naniem dorobku. Po drugie niezależnie od decyzji małżonków w
przypadku orzeczenia separacji, ubezwłasnowolnienia małżonka,
ogłoszenia upadłości małżonka lub zastosowania przez sąd powódz-

1 J. Ignaczewski, Małżeńskie prawo majątkowe, 2008, s.28,
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
3 Wyrok SA w Katowicach z dnia 30 stycznia 2013 r., I ACa 834/12,
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twa o ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie zastosowana
wyłącznie przymusowa rozdzielność majątkowa.

W przypadku ustania lub uchylenia ubezwłasnowolnienia a
także umorzenia postępowania upadłościowego zostaje przywrócony
ustrój wspólności ustawowej. Po trzecie w sytuacji zmiany przez
jednego z małżonków obywatelstwa lub miejsca zamieszkania może
to spowodować zmianę reżimu majątkowego. Wówczas należy sto-
sować przepisy odnośnie stosunków małżonków, które dotyczą ich
prawa ojczystego. W przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają
wspólnego prawa ojczystego należy zastosować prawo państwa, w
którym małżonkowie mają miejsce zamieszkania. Natomiast w sytu-
acji, gdy małżonkowie nie mieszkają w tym samym miejscu, wła-
ściwe jest praw polskie4.

Wspólność ustawowa dotyczy stosunku majątkowego między
małżonkami, które obejmująich uprawnienia do praw majątkowych.
Powyższe prawa mogą należeć do majątku wspólnego lub osobistego.
Koniecznym elementem w polskim prawie rodzinnym jest odróżnienie
pojęcia wspólności ustawowej a majątkiem wspólnym. W systemie
możemy wyróżnić trzy majątki wspólności ustawowej: majątek
wspólny, majątek osobisty męża oraz majątek osobisty żony5.

2. Majątek wspólny
Zgodnie z art. 31 § 1 KRO wspólność ustawowa zawiera

przedmioty, które się znajdują w majątku podczas trwania małżeń-
stwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. W skład przedmio-
tów majątkowych wchodzą prawa majątkowe oraz składniki, które
mają wartość majątkową. 6W art. 31 § 2 KRO mamy zawarte przy-
kładowe przedmioty majątkowe, które należą do majątku wspólnego:
,, pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności
zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego,
jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki
zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu

4 J. Ignaczewski, Małżeńskie prawo majątkowe, 2008, s.28-29,
5 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 82,
6 Tamże, s.82,
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emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewiden-
cjonowanych na subkoncie”7.

Na podstawie powyższego artykułu wyliczenia mają charakter
przykładowy, ustawodawca nie stworzył katalogu zamkniętego.
Wówczas mamy do czynienie z domniemaniem, że to co zostało
nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej należy do majątku
wspólnego małżonków. W przypadku wątpliwości możemy się od-
wołać do art. 33 KRO, gdzie zostały wymienione składniki mająt-
ków osobistych małżonków i sprawdzić, czy dany przedmiot jest
zawarty w tym katalogu.

W przypadku pobierania wynagrodzenia mamy do czynienie z
każdym rodzajem umowy o pracę. Wspólność dotyczy nie tylko
samej pensji pracownika, ale także jego premii, wynagrodzenia, za-
siłku oraz renty. Do wynagrodzenia także jest zaliczana emerytura,
renta inwalidzka oraz świadczenie socjalne i stypendia. Także do
majątku wspólnego małżonków należy zaliczyć dochody z innego
rodzaju działalności zarobkowej, w szczególności z działalności
gospodarczej i prowadzonego gospodarstwa rolnego. Kolejnym ma-
jątkiem wspólnym małżonków jest dochód np. z tytułu wynajęcia
mieszkania, które bez względu stanowiło majątek wspólny małżon-
ków czy też odrębny.

3. Majątek osobisty
Do majątku osobistego należy zaliczyć przede wszystkim

przedmioty, które zostały nabyte przed powstaniem wspólności
ustawowej. Także do majątku osobistego są zaliczane przedmioty o
charakterze majątkowym, które zostały nabyte na podstawie dziedzi-
czenia, zapisu lub darowizny, chyba że darczyńca lub spadkodawca
ustanowił, żeby należały one do majątku wspólnego. Natomiast
wszelkie mienie jakie małżonek posiadał przed zawarciem małżeń-
stwa nie jest zaliczane do majątku wspólnego. Majątek osobisty mał-
żonków tworzą także prawa majątkowe, które wynikają z wspólności
łącznej i są uregulowane odrębnymi przepisami. W szczególności

7 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
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tutaj chodzi o prawa, które wchodzą w skład majątku wspólnego
oraz spółki np. cywilnej lub osobowej8.

Do majątku osobistego są zaliczane, także przedmioty które ma-
ją na celu zaspokojenie osobistych potrzeb małżonków oraz prawa
niezbywalne. Także majątek osobisty tworzą wierzytelności, które
zostały uzyskane z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z innej działal-
ności zarobkowej oraz przedmioty majątkowe, które zostały utrzyma-
ne w postaci nagrody za osobiste osiągnięcia9. Do składników mająt-
ków osobistych małżonków należy zaliczyć ,, przedmioty uzyskane z
tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju
zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nato-
miast nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżon-
kowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy
zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniej-
szenia widoków powodzenia na przyszłość”10. Na majątek osobisty
składają się także prawa autorskie, pokrewne, własności przemysło-
wej, inne prawa twórcy oraz przedmioty, które zostały otrzymane na
podstawie zmian za składniki majątku osobistego.

4. Zarząd majątkiem
Definicja zarządu majątkiem została zawarta w art. 36 § 2

KRO i stanowi , że każdy z małżonków może samodzielnie decydo-
wać o majątku wspólnym. Zarząd majątkiem dotyczy czynności,
które mają charakter majątkowy i są zawarte w majątku wspólnym
małżonków. Ponadto zarząd majątkiem wspólnym obejmuje wszel-
kie czynności oraz zachowania, które prowadzą do zachowania ma-
jątku wspólnego11. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie
tego pojęcia w celu określenia zarządu jako działania w sferze praw-
nej innej osoby. Celem tej sfery jest dokonywanie zarządu do działa-
nia w sferze prawnej innej osoby12.

8 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 74-75,
9 Tamże, s. 75,
10 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
11 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, 2010, s. 157,
12 S. K. Rzonca, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, War-

szawa 1982, s. 12,



234

Przez zarząd zgodnie z polskim prawem rodzinnym należy ro-
zumieć, działania faktyczne, które mają na celu wykonywanie praw
objętych wspólnością oraz czynności prawne, które są zawarte w
majątku wspólnym i prowadzą do dokonania czynności tj. nabycie,
rozporządzenie, zaciąganie oraz przeniesienie rzeczy. Do zarządu
także należy zaliczyć czynności, które mają na celu zachowanie
wspólnego prawa oraz czynności procesowe w postępowaniu sądo-
wym i administracyjnym13.

Zgodnie z art. 36 KRO, małżonkowie mają równe prawa oraz
uprawnienia odnośnie wykonywania zarządu. Małżonkowie są zo-
bowiązani do współdziałania w jego zarządzaniu i powinni wzajem-
nie sobie udzielać informacji odnośnie wartości majątku wspólnego
oraz o jego wykonywaniu i obciążeniu na majątku wspólnym. W
przypadku nie udzielenia powyższych informacji drugiemu małżon-
kowi i doprowadzenia do pogorszenia się sytuacji majątkowej wów-
czas, może nastąpić ograniczenia lub pozbawienia samodzielnego
zarządu majątkiem wspólnym. Ponadto małżonkowi przysługuje
możliwość zastosowania prawa sprzeciwu odnośnie dokonywania
czynności majątkowych przez drugiego małżonka. Czynności te nie
mogą obejmować spraw życia codziennego, zaspokajania zwykłych
potrzeb rodziny oraz prowadzenia działalności zarobkowej14.

Istotnym elementem w przypadku zaistnienia zarządu jest
zgoda, która jest potrzebna w celu dokonania czynności prawnych
odnośnie majątku wspólnego małżonków. Zgoda jest konieczna w
przypadku dokonywania czynności przez małżonków w celu zbycia,
obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wie-
czystego. Także powinna być dokonana w przypadku oddania nieru-
chomości lub pobierania z niej pożytków. W tym przypadku mamy
do czynienie z prawami rzeczowymi, które mogą mieć wpływ na
sytuacje materialną rodziny. Zgoda drugiego z małżonków jest ko-
nieczna w przypadku dokonywania zbycia, obciążenia, odpłatnego
nabycia prawa rzeczowego budynku lub lokalu. W tym przypadku
możemy wywnioskować, że zgoda nie jest potrzeba do wynajęcia
budynku lub lokalu, ponieważ nie została unormowana w art. 37

13 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 93-94,
14 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
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KRO. Zgoda małżonka jest także potrzebna, gdy mamy do czynienie
ze zbyciem, obciążeniem, odpłatnym nabyciem i wydzierżawieniem
gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa. Ponadto koniecznym
elementem w przypadku dokonania darowizny z majątku wspólnego
małżonków jest zgoda współmałżonka15.

5. Ustanie oraz przekształcenie wspólności majątkowej
Wspólność ustawowa jak i majątkowa jest oparta na podstawie

małżeństwa, a więc ustanie może nastąpić na skutek zakończenia
małżeństwa z powodu śmierci jednego z małżonków, w przypadku
unieważnienie małżeństwa lub gdy nastąpi rozwód między małżon-
kami. Natomiast w trakcie istniejącego małżeństwa, wspólność ma-
jątkowa może ustać, jeżeli małżonkowie na podstawie art. 47 § 1
KRO dokonali zawarcia umowy, a następnie zażądali jej ustania z
własnej woli. Także ustanie z własnej woli małżonków może nastą-
pić przez rozwiązanie umownej wspólności majątkowej, ale z ko-
niecznym ustaleniem ustroju majątkowego.

Ponadto wspólność majątkowa ustaje na żądanie jednego z
małżonków lub wierzyciela małżonka na podstawie wydanego przez
sąd orzeczenia, które ustanawia rozdzielność majątkową między
małżonkami. Ustanie wspólności majątkowej zachodzi z mocy prawa
w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka, ogłoszenia upadłości
jednego z małżonków lub separacji16. Zniesienie wspólności mająt-
kowej następuje w drodze orzeczenia sądu na wniosek jednego z
małżonków. Koniecznym elementem jest ustalenie przez sąd czy
istnieją ważne powody do zniesienia wspólności. Zgodnie z art. 52 §
1a KRO wierzyciel jednego z małżonków może żądać ustanowienia
rozdzielności dla zaspokojenia swojej wierzytelności. Konieczne jest
istnienie tytułu wykonawczego oraz dokonanie podziału majątku.

W przypadku wspólności ustawowej, od czasu jej ustania sto-
suje się przepisy dotyczące współwłasności. Natomiast, gdy mamy
do czynienie z współwłasnością w częściach ułamkowych, która
powstała po ustaniu współwłasności łącznej jest współwłasnością o
charakterze podobnym do współwłasności majątku spadkowego.

15 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 97-98,
16 J. Ignaczewski, Małżeńskie prawo majątkowe, 2008, s.124-125,



236

Wówczas następuje przekształcenie wspólności bezudziałowej na
udziałową. Na podstawie przepisów wynika, że małżonkowie po
ustaniu wspólności: ,,mają prawo do współposiadania przedmiotów
objętych współwłasnością, są uprawnieni do czerpania pożytków z
majątku, mają obowiązek ponoszenia wydatków i ciężarów na mają-
tek, mają prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie rzeczą
wspólną, mogą wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszel-
kich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa oraz
mogą żądać podziału majątku wspólnego bez czasowych ograniczeń,
gdy żądanie nie ulega przedawnieniu”17.

6. Umowne ustroje majątkowe
Małżonkowie mają prawo do zawarcia umowy, w której za-

wierają swoje stosunki majątkowe, są one wówczas unormowane w
odmienny sposób niż w przypadku zawarcia ustroju ustawowego.
Umowne ustroje majątkowe występują głównie w sytuacji, gdy ma-
my do czynienie z majątkiem przed zawarciem małżeństwa lub gdy
małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą na własny rachu-
nek.Na podstawie prawa rodzinnego umowa majątkowa, czyli inter-
cyza zawarta między małżonkami ma charakter cywilnoprawny.
Intercyza ma na celu kształtowanie wzajemnych stosunków mająt-
kowych. Jej znaczenie jest bardzo istotne, ponieważ ma charakter
aktu o dużej doniosłości dla małżonków oraz dla całego obrotu
prawnego18.

Umowa majątkowa ma charakter tylko organizacyjny, ponieważ
zostaje zawierana pomiędzy przyszłymi małżonkami. Natomiast w
przypadku już zawartego małżeństwa, umowa prowadzi do modyfikacji
istniejącego ustroju wspólności dorobku lub prowadzi do uchylenia
ustroju majątkowego, który już istniał i zamienia go w ustrój ustawowy.
W przypadku rozporządzania poszczególnymi prawami majątkowymi
w literaturze istnieją odmienne stanowiska, jednakże najczęściej spoty-
kaną opinią jest, iż czynności te są zawarte w zakresie zarządu mająt-
kiem wspólnym, natomiast umowa majątkowo-małżeńska, dotyczy

17 Tamże, s.126,
18 A. Dyoniak, Pojęcie i ważność małżeńskiej umowy majątkowej, 1983,

s.115,
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zasad przynależności składników majątkowych do majątku małżon-
ków19. Ponadto małżonkowie mają prawo do zmiany lub rozwiązania
umowy majątkowej. Natomiast, gdy taka sytuacja nastąpi podczas trwa-
nia małżeństwa wówczas między małżonkami powstaje wspólność
ustawowa, chyba że inaczej postanowili20.

7. Forma umowy majątkowej
W polskim prawie bardzo ważną rolę odgrywa swoboda

umów jest ona najważniejszym elementem każdego systemu praw-
nego. W umownych ustrojach wolność sporządzenia umowy nie ma
charakteru nieograniczonego. Strony, które zawierają umowę dozna-
ją ograniczeń, na które ma wpływ niezbędna forma podczas kształ-
towania ustroju. W polskim prawie rodzinnych głównie przeważa
wspólność ustawowa, która dotyczy większości przeciętnych rodzin.
Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie posiadają znaczny mają-
tek przed zawarciem swojego małżeństwa lub prowadzą działalność
gospodarczą konieczne jest odmienne ukształtowanie ich stosunków.
21Wówczas na podstawie art. 47 KRO ,, małżonkowie mogą przez
umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową
rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową
lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa
majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa”22.

Natomiast nie jest możliwe zawarcie takiej umowy, która bę-
dzie prowadziła do wspólności oraz rozłączności majątkowej. Zgod-
nie z polskim prawem rodzinnym po nowelizacji od 2004r. zostało
unormowane stanowisko, iż małżonkowie mogą wybrać nie tylko
rodzaj ustroju wskazanego w art. 47 KRO, ale także przysługuje im
prawo do ustalenia ustroju mieszanego.Umowa majątkowa powinna
być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem ad solemnita-
tem, w przypadku zawarcia powyższej umowy w innej formie jest
ona uznana za nieważną. Zawarcie umowy powinno nastąpić przed

19 B. Dobrzański, I. Ignatowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komen-
tarz, 1975, s.190-193,

20 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
21 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 111,
22 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
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lub podczas trwania małżeństwa. W przypadku zawarcia umowy
przed zawarciem małżeństwa, zostaje ona dopiero ważna i skuteczna
dopiero od chwili wstąpienia w związek małżeński.

8. Wspólność majątkowa
Wspólność rozszerzona małżonków zawiera wszelkie prawa ma-

jątkowe, które są zawarte w majątku osobistym. Małżonkowie posiadają
prawo włączenia do wspólności ustawowej przedmiotów, które zostały
nabyte przed zawarciem małżeństwa, a także przedmioty należące do
majątku osobistego na podstawie ustawy. Jednakże kodeks rodzinny i
opiekuńczy zawiera ograniczenia odnośnie wspólności rozszerzonej,
które mają charakter bezwzględny. Na podstawie art. 49 § 1 KRO
wspólności rozszerzonej nie obejmują przedmioty, które małżonek
otrzymał na podstawie dziedziczenia oraz darowizny. Także nie można
rozszerzyć wspólności majątkowej w sytuacji, gdy prawo majątkowe
zostało uregulowane na podstawie odrębnych przepisów lub ma charak-
ter niezbywalny i dotyczy tylko jednej osoby23. „Ponadto wierzytelności
z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju
zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również
wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nie-
wymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytu-
łu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków nie tworzą
wspólności rozszerzonej”24.

W przypadku wspólności rozszerzonej mamy do czynnie z
prawami majątkowymi, które są związane z osobą uprawnionego
małżonka i powinny być uznane na podstawie autonomii. Umowa
wspólności rozszerzonej może być zawarta przez małżonków, jeżeli
dokonają nabycia przedmiotów po zawarciu umowy lub dotyczy
przedmiotów, które zostały nabyte wcześniej i tworzą majątek osobi-
sty małżonków. Możemy więc zauważyć, że umowawspólności roz-
szerzonej ma charakter organizacyjny, ale także prowadzi do rozpo-
rządzania mieniem przez przyłączenie go do wspólności25.

23 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 114,
24 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
25 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2014, s. 115,
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Wspólność ograniczona jest zawierana na podstawie umowy,
która ma charakter wyłączenia z majątku wspólnego określonych
rodzajowo praw majątkowych. Takie wyłączenie może zaistnieć na
przyszłość, ale także może dotyczyć przedmiotów, które już są za-
warta we współwłasności. W tym wypadku każdy z małżonków ma
prawo do udziału we współwłasności ułamkowej tych przedmiotów.
Małżonkowie mogą samodzielnie decydować o podziale części ma-
jątku, która została wyłączona ze wspólności26.

9. Rozdzielność majątkowa
W przypadku rozdzielności majątkowej między małżonkami

mamy do czynienie tylko z majątkiem osobistym, nie ma natomiast
majątku wspólnego. Zgodnie z polskim prawem rodzinnym możemy
wyróżnić dwa rodzaje rozdzielności. Jest to rozdzielność pełna i trwała
oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W przypad-
ku zawarcia rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa,
małżonkowie zachowują swoje majątki nabyte oraz majątek osobisty,
który został później nabyty. Każdemu z małżonków przysługuje pra-
wo do zarządzania i rozporządzania swobodnie swoim majątkiem.
Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie dokonali na podstawie
umowy wyłączenia wspólności majątkowej podczas trwania małżeń-
stwa, wspólność ta ustaje z chwilą zawarcia umowy. Wówczas nastę-
puje podzielenie prawa majątkowego pomiędzy małżonkami.

Pomimo rozdzielności majątkowej, małżonkowie mogą zostać
współwłaścicielami danej rzeczy na podstawie przepisów prawa
cywilnego. Jeżeli nastąpi ustanie małżeństwa lub zniesienie ustroju
rozdzielności majątkowej, małżonkowie wówczas zachowują swój
majątek. W tym przypadku nie ma potrzeby dokonywania podziału
praw majątkowych, ponieważ małżonkowie nie posiadają majątku
wspólnego. Ewentualnie może być wytoczone roszczenie odnośnie
zwrotu nakładów, które dotyczyły majątku osobistego jednego z
małżonków na majątek drugiego27.

26 Tamże, s.115-116,
27 Tamże, s.116,
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10. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków jest zaliczany

do odmian rozdzielności majątkowej. Polega na tym, że małżonko-
wie podczas trwania małżeństwa posiadają tylko majątek osobisty,
natomiast po ustaniu tego ustroju małżonkowie mają obowiązek
dokonania wyrównania dorobku swojego majątku. Ustrój rozdziel-
ności majątkowej z wyrównaniem dorobku ma na celu ochronę ma-
jątku małżonka, którego dorobek jest znacznie mniejszy od dorobku
drugiego małżonka. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku, gdy
żona zajmowała się wychowaniem dzieci i nie mogła podjąć żadnej
zarobkowej pracy28.

Definicja dorobku została uregulowana w art. 51 3§ 1 KRO i
stanowi, że „dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości
jego majątku po zawarciu umowy majątkowej”. W przypadku obli-
czania dorobku należy pominąć przedmioty oraz prawa majątkowe,
które zostały otrzymane przed zawarciem powyższej umowy. Należy
zatem zauważyć, że nawet jeśli majątek osobisty nie powiększy się o
nowe przedmioty, małżonek będzie zobowiązany do wyrównania
dorobku, jeśli zwiększy się wartość dotychczasowych składników
majątku. Ponadto do dorobku zaliczane są: „darowizny dokonane
przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz
wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyję-
tych darowizn na rzecz innych osób,usługi świadczonych osobiście
przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
nakłady i wydatki na majątek jednego małżonka z majątku drugiego
małżonka”. W przypadku obliczania dorobku małżonkowie biorą
pod uwagę obecny stan majątku z chwili ustania rozdzielności ma-
jątkowej oraz aktualne ceny w chwili dokonywania rozliczania29.

Ponadto wyrównanie dorobku nie może nastąpić w sytuacji,
gdy żądanie nie jest uzasadnione. Może być to spowodowane nie-
chęcią podjęcia przez jednego z małżonków pracy zarobkowej, alko-
holizmem, narkomanią, trwonieniem majątku bądź złym stosunkiem
wobec długiego małżonka. Małżonkom przysługuje prawo do żąda-
nia zmniejszenia obowiązku dorobków z powodu ważnych powo-

28 Tamże, s. 117.
29 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
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dów. W razie nieporozumienia między małżonkami odnośnie kwoty
oraz sposobu wyrównania dorobków decyduje sąd. Natomiast w
sytuacji, gdy nastąpi śmierć jednego z małżonków, wyrównanie do-
robku wówczas zachodzi między jego spadkobiercami oraz małżon-
kiem, który nadal pozostaje przy życiu. W przypadku, gdy spadko-
dawca zażądał unieważnienia małżeństwa, rozwodu lub separacji,
wówczas spadkobiercy mają prawo do wystąpienia o zmniejszenie
wyrównania dorobków.

Podsumowanie
W polskim prawie rodzinnym możemy wyróżnić ustawowy

ustrój majątkowy małżonków, umowny ustrój majątkowy oraz
przymusowy ustrój majątkowy. Ustrój ustawowy zachodzi wówczas,
gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa ani po nie zawarli
umowy majątkowej tzw. intercyzy. Wspólność ustawowa wówczas
obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez
oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe
nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każ-
dego z małżonków. Na podstawie powyższej umowy małżonkowie
mają prawo do wyboru jednej z umowy majątkowej, która może
rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć tą wspólność, ustano-
wić ustrój rozdzielności majątkowej oraz ustanowić ustrój rozdziel-
ności majątkowej z wyrównaniem dorobku.

W przypadku rozdzielności majątkowej między małżonkami
mamy do czynienie tylko z majątkiem osobistym, nie ma natomiast
majątku wspólnego. Zgodnie z polskim prawem rodzinnym możemy
wyróżnić dwa rodzaje rozdzielności. Jest to rozdzielność pełna i
trwała oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W
przypadku zawarcia rozdzielności majątkowej przed zawarciem mał-
żeństwa, małżonkowie zachowują swoje majątki nabyte oraz majątek
osobisty, który został później nabyty. Każdemu z małżonków przy-
sługuje prawo do zarządzania i rozporządzania swobodnie swoim
majątkiem. Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie dokonali na
podstawie umowy wyłączenia wspólności majątkowej podczas trwa-
nia małżeństwa, wspólność ta ustaje z chwilą zawarcia umowy.
Wówczas następuje podzielenie prawa majątkowego pomiędzy mał-
żonkami.
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Streszczenie:
Ustrój wspólności ustawowej powstaje między małżonkami w

chwili zawarcia małżeństwa. W tym przypadku o zaliczeniu danego
przedmiotu do majątku decyduje faktyczny moment jego nabycia.
Wspólność ustawowa powstaje między małżonkami i obejmuje przed-
mioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków
lub przez jednego z nich. Natomiast rozdzielność majątkowa między
małżonkami dotyczy majątku osobistego. Możemy wyróżnić dwa ro-
dzaje rozdzielności. Jest to rozdzielność pełna i trwała oraz rozdzielność
majątkowa z wyrównaniem dorobków. W przypadku zawarcia roz-
dzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa, małżonkowie
zachowują swoje majątki nabyte oraz majątek osobisty, który został
później nabyty. Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie dokonali
wyłączenia wspólności majątkowej podczas trwania małżeństwa,
wspólność ta ustaje z chwilą zawarcia umowy. Wówczas następuje
podzielenie prawa majątkowego pomiędzy małżonkami.

Słowa kluczowe: małżeństwo, ustrój majątkowy, ustrój ustawo-
wy, ustrój umowny, rozdzielność majątkowa, majątek, majątek wspól-
ny, majątek osobisty, wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa.

Summary:
The system of statutory unity arises between spouses at the ti-

me of marriage. In this case, the actual moment of its acquisition
determines whether a givenitembelongs to the asset. Statutory com-
munity arises between spouses and includes property items acquired
during its term by both spouses or by one of them. On the other hand,
the property separation between spouses concerns personal property.
We can distinguish two types of separation. It is a full and permanent
separation, as well as property separation with the leveling of
achievements. In the event of the separation of property prior to the
marriage, the spouses retain their acquired property and personal
property that was later acquired. However, if the spouses have turned
off the joint property during the marriage, that commonality ceases
when the contractis concluded. Then, the property law is divided
between spouses.
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Agnieszka Jóźwik

Mediacja sposobem na pokonywanie trudności w małżeństwie

Wstęp
W dzisiejszych czasach istnieją różne metody rozwiązywania

sporów. Jedną z nich, zaliczaną do form szczególnych, jest mediacja,
którą określa się jako pośredniczenie w sporze, mające na celu uła-
twić toczącym stronom konflikt dojście do porozumienia1. Opisywa-
na jest również jako interwencja psychologiczna polegająca na po-
średniczeniu w sporze2. Według definicji Społecznej Rady do spraw
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy
ministrze sprawiedliwości, mediacja to dobrowolny i poufny proces,
w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za
zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem3. Istotne zna-
czenie odgrywa w prawie rodzinnym, ponieważ współczesne rodziny
są bardzo zróżnicowane oraz zaszły zmiany w modelach rodziny.
Głównym z modeli jest zalegalizowane małżeństwo, jednak obok
niego zauważyć możemy związki nieformalne, funkcjonujące często
jako rodziny rekonstruowane po rozwodzie, które także wychowują
dzieci4. Zachodzą także zmiany wewnątrzrodzinne. Z uwagi na
zmniejszoną dzietność wzrasta znaczenie dziecka, jednocześnie ob-
darzane jest ono możliwością decydowania o sobie. Mimo tego
ogromna liczba związków się rozpada, a dzieci wychowują się w
rodzinach niepełnych. Takie przemiany wpływają na rozwój instytu-

1 B. Pasiut, Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konflik-
towych, ]w:] Państwo i Społeczeństwo – czasopismo Krakowskiej Szkoły
Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, nr 3, red. G. Makiełło-Jarży;
Krakowska Szkołą Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków
2005, s.201

2 S. Tusznio, M. Wojtkowiak, Mediacje i negocjacje jako formy rozwią-
zywania konfliktu, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004, s. 109

3 M. Kaźmierczak, Mediacja rodzinna praktyczny poradnik, Difin SA,
Warszawa 2015, s. 13

4 A. Grójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Ministerstwo Sprawie-
dliwości, Warszawa 2011, s. 3
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cji i instrumentów wspierających rodzinę w realizowaniu jej funkcji i
pomaganiu w kryzysowych momentach. Instytucja mediacji rodzin-
nej różni się od postępowania mediacyjnego w innych sprawach
cywilnych, mimo tego, że opiera się na tych samych fundamental-
nych zasadach – dobrowolności, poufności, neutralności i bezstron-
ności. Różnica tkwi w specyfice podmiotów biorących w niej udział,
ponieważ uczestniczą w niej osoby związane ze sobą więzami krwi
lub powinowactwa: małżonkowie, rodzeństwo, dalsi członkowie
rodziny, rodzice, dzieci. Mogą to być także osoby pozostające w
związkach nieformalnych5. W związku z powyższym, mediacja ro-
dzinna to procedura rozwiązywania konfliktu, w której bezstronna i
neutralna trzecia strona towarzyszy członkom rodziny w procesie
uzgodnień pomagając w zdefiniowaniu kwestii spornych, określaniu
potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu
wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia6.

1. Specyfikacja konfliktów rodzinnych
Konflikt jest rozbieżnością interesów lub różnicą zdań lub

przekonaniem, że aktualne dążenia stron konfliktu nie mogą być
zrealizowane, a potrzeby zaspokojone7. Specyfikacja konfliktu ro-
dzinnego, zazwyczaj związanego z rozpadem rodziny, wpływa na
kształt mediacji, gdyż emocje przeżywane przez strony mogą do-
prowadzić do dalekosiężnych i głębokich konsekwencji oraz spowo-
dować złożoność i wielowątkowość sporu. Przyczyny powstawania
konfliktów są złożone. Często wynikają z cech osobowości, tempe-
ramentu lub charakteru poszczególnych członków rodziny.

Wśród konfliktów małżeńskich wyróżnia się dwa źródła ich
pochodzenia:

5 A. Bieliński, A. Kaftańska, Kilka uwag na temat mediacji rodzinnej,
Kwartalnik ADR 2011, nr 3, s. 25

6 M. Kaźmierczak, Mediacja rodzinna praktyczny poradnik, Difin SA,
Warszawa 2015, s.15

7 B. Pasiut, Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konflik-
towych, [w:] Państwo i Społeczeństwo – czasopismo Krakowskiej Szkoły
Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, nr 3, red. G. Makiełło-Jarży;
Krakowska Szkołą Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków
2005, s. 202
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1. Relacje panujące w rodzinie, w tym modelowane przez
schematy wyniesione z rodziny macierzystej. Wszelkie negatywne
przeżycia z okresu przedmałżeńskiego, bolesne wspomnienia zwią-
zane z kontaktami z innymi lub brak samoakceptacji.

2. Relacje panujące w małżeństwie. Niejednokrotnie spory
wynikają z wyznawania fałszywych poglądów na temat miłości,
związku i oczekiwań co do przyszłości8.

Emocje skłóconych członków rodziny, najczęściej ujawniane
dopiero podczas postępowania mediacyjnego, wynikają najczęściej z
ich relacji, z reguły bliskiej i długotrwałej, której rozpad powoduje
lęk, silne napięcie, poczucie zagrożenia i straty. Jedną z cech charak-
terystycznych niezgody w rodzinie jest nakładanie się jawnych i
ukrytych, często nieuświadamianych sobie przez strony potrzeb,
motywacji i intencji. Kumulacja tych czynników powoduje bardzo
złożoną i trudno poddającą się negocjacjom płaszczyznę rozmowy9.

2. Zasady mediacji
Na podstawie artykułu sto osiemdziesiąt trzy ze znaczkiem je-

den kodeksu postępowania cywilnego można wyróżnić podstawowe
zasady/filary mediacji. Przepis ten reguluje, że powinna być ona
dobrowolna. Oznacza to, że uczestnicy dobrowolnie biorą udział w
tym procesie. Istotną rolę co odgrywa przekazanie przez sędziego
wyczerpujących wyjaśnień na temat procedury mediacji. Im lepiej
poinformowane są strony o jej zasadach, tym bardziej świadomą
decyzję mogą podjąć o uczestnictwie, bądź rezygnacji10. Następną
równie ważną zasadą jest poufność. Ustawodawca zagwarantował
niejawność postępowania mediacyjnego w artykule sto osiemdziesiąt
trzy ze znaczkiem cztery, paragraf pierwszy kodeksu postępowania
cywilnego. Oznacza ona, że mediator obowiązany jest zatrzymać w
tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadze-

8 Tamże; s. 202
9 K. Czayka-Chełmińska, M. Glegoła-Szczap, O specyfice mediacji ro-

dzinnej. Kilka refleksji na marginesie rozwiązań prawnych regulujących w
Polsce stosowanie mediacji, [w ]Mediacja, red. Lidia Mazowiecka, Wolters
Kluwer, Warszawa 2009, s. 272

10 M. Radzka-Wieśniewska, ABC mediacji, Fundacja „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych” FIKA, Olsztyn 2011, s. 26
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niem mediacji, chyba że strony zgodnie zwolnią go z tego obowiąz-
ku. Ostatnią zasadą jest bezstronność i neutralność mediatora. Neu-
tralny mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań, ani nie czer-
pie korzyści z tego, co jest przedmiotem mediacji lub faktu zawarcia
ugody. Bezstronność oznacza brak przychylności do którejkolwiek
ze stron. Mediator powinien także prowadzić mediację w taki spo-
sób, aby ewentualna nierównowaga między stronami nie wpływała
na przebieg mediacji i jej ostateczny rezultat11.

3. Przedmiot mediacji rodzinnych
Zakres spraw kwalifikujących się do mediacji rodzinnych jest

bardzo szeroki. Mediacja może być prowadzona we wszystkich
sprawach cywilnych, które mogą być rozstrzygane w drodze ugody
zawartej przed sądem12. W przypadku spraw rodzinnych, zgodnie z
artykułami czterysta czterdzieści pięć ze znaczkiem jeden i pięćset
siedemdziesiąt ze znaczkiem dwa kodeksu postępowania cywilnego
przedmiotem może być pojednanie małżonków, zaspokojenie po-
trzeb rodziny, alimenty sposoby sprawowania władzy rodzicielskiej
po rozwodzie, kontakty z dziećmi i sprawy majątkowe między mał-
żonkami. Kwestie związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie sta-
nowią istotną grupę spraw, w których mediacja ma istotna znaczenie.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na sąd obowiązek rozstrzy-
gnięcia w wyroku orzekającym rozwód o władzy rodzicielskiej nad
wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków, kontaktów rodziców z
dzieckiem i zasadach postępowania w kosztach utrzymania i wy-
chowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o spo-
sobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów
z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziec-
ka13. Dodatkowo artykuł pięćset siedemdziesiąt ze znaczkiem dwa
kodeksu postępowania cywilnego umożliwia uczestnikom postępo-
wania na polubowne dojście do porozumienia poprzez mediację w

11 A. Grójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Ministerstwo Sprawie-
dliwości, Warszawa 2011, s.11

12 Ustawa z dnia 11 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilne-
go, Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296, art. 10

13 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U. 1964 nr 9 poz. 59, art. 58
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sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. Zgodnie z
tym uregulowaniem do katalogu spraw, które w związku z konflik-
tami rodzinnymi mogą pojawić się podczas mediacji, dołączyć moż-
na sytuacje, w których przedmiotem mediacji są sprawy o podłożu
karnym, najczęściej dotyczące znęcania się fizycznego lub psychicz-
nego nad osobami najbliższymi. Sprawy o takim charakterze trafiają
do mediacji na podstawie postanowień prokuratury lub sądu14.

4. Mediacje obligatoryjne i dobrowolne
Wyróżnia dwa rodzaje systemów zgłaszania rodzin do media-

cji. Pierwszy z nich to system obligatoryjny (mandatory mediation),
który odnosi się do osób kierowanych do mediacji przez sąd. Takie
mediacje ograniczone są do sporów dotyczących opieki nad dziec-
kiem, regulacji kontaktów z nim, najczęściej w związku ze złoże-
niem pozwu o rozwód lub separację. Obligatoryjność oznacza, że
strony nie mogą toczyć procesu sądowego bez poddania się próbie
mediacji. Dzięki takim działaniom mediator po rozmowie z dziec-
kiem może zostać jego adwokatem, rzecznikiem interesów podczas
sporu rodziców. W stosunku do rodziców, obowiązkiem mediatora
jest budowa porozumienia w zakresie pełnienia ról rodzicielskich po
zakończeniu małżeństwa. Mediacje obligatoryjne mogą być prowa-
dzone zarówno w placówkach usługowych pracujących na rzecz
sądu, jak również w niezależnych ośrodkach mediacyjnych. Postę-
powanie mediacyjne obligatoryjne wykazuje szereg pozytywów, do
których należą przede wszystkim: większa koncentracja rodziców na
potrzebach dzieci lub polepszenie kontaktów między rodzicami15.

Drugim systemem są mediacje dobrowolne (prywatne). W
przeciwieństwie do systemu obligatoryjnego, strony samodzielnie
zgłaszają się do mediatora. Postępowanie prowadzone jest na pod-
stawie umowy o mediację lub wyrażenie przez stronę zgody na me-
diację, gdy druga strona złożyła wniosek16. Takim mediacjom podle-

14 M. Kaźmierczak, Mediacja rodzinna praktyczny poradnik, Difin SA,
Warszawa 2015, s.31

15 S. Tusznio, M. Wojtkowiak, Mediacje i negocjacje jako formy roz-
wiązywania konfliktu, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004, s.130

16 Ustawa z dnia 11 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilne-
go, Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, art. 1831 §3
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gają wszystkie sprawy sporne, a czas trwania nie jest ograniczony,
strony ustalają go wspólnie z mediatorem17. Jest to alternatywa dla
procedury sądowej.

5. Etapy postępowania w mediacjach rodzinnych
Mediacja jako ściśle określona procedura posiada schemat,

dzięki któremu możliwe jest planowe i kontrolowane prowadzenie
rozmowy i pracę nad rozwiązaniem sporu. Christopher Moore, ame-
rykański mediator, moderator i projektant systemów zarządzania
konfliktami opracował dwanaście etapów mediacji, kroków, które
mediator powinien zaplanować w swojej pracy18.

1. Etap pierwszy – nawiązanie kontaktu ze stronami sporu –
polega na budowaniu wiarygodności, wyjaśnieniu stronom istoty
procesu oraz zmotywowaniu stron do podjęcia mediacji.

2. Etap drugi – wybór strategii prowadzenia mediacji – polega
na pomocy stronom w ocenie różnych sposobów rozwiązania kon-
fliktu i dokonaniu wyboru właściwego sposobu.

3. Etap trzeci – zbieranie i analizowanie podstawowych in-
formacji – polega na podsumowaniu istotnych wiadomości o oso-
bach uczestniczących w konflikcie.

4. Etap czwarty – sporządzenie szczegółowego planu media-
cji – polega na ustaleniu strategii i wynikających z nich posunięć,
umożliwiających stronom zmierzanie w kierunku porozumienia.

5. Etap piąty – budowanie zaufania i współpracy – polega na
przygotowaniu psychologicznie stron do udziału w negocjacjach i do
kierowania emocjami.

6. Etap szósty – rozpoczęcie sesji mediacyjnej – polega na
otwarciu negocjacji pomiędzy stronami oraz stworzeniu pozytywnej
atmosfery.

7. Etap siódmy – zdefiniowanie spraw i ustalenie planu – po-
lega na ustaleniu szerokiego obszaru tematów interesujących obie
strony.

17 S. Tusznio, M. Wojtkowiak, Mediacje i negocjacje jako formy roz-
wiązywania konfliktu, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004, s.130

18 Tamże, s.126
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8. Etap ósmy – odkrywanie ukrytych interesów stron – polega
na ustaleniu rzeczywisty i psychologicznych interesów stron.

9. Etap dziewiąty – generowanie opcji rozwiązań – polega na
rozwijaniu świadomości stron dotyczącej potrzeby tworzenia różno-
rodnych pomysłów rozwiązań.

10.Etap dziesiąty – ocena możliwości rozwiązań – polega na
przeglądzie interesów stron.

11.Etap jedenasty – przetarg końcowy – polega na osiągnięciu
porozumienia w drodze negocjacji poprzez zbliżenie stanowisk.

12.Etap dwunasty – osiągnięcie formalnego porozumienia –
polega na ustaleniu proceduralnych kroków pozwalających na for-
malizowanie porozumienia19.

Czas trwania postępowania zostaje ustalonych przez sąd, który
kieruje strony do mediacji. Maksymalny okres do miesiąc, chyba że
strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu. Następnie
przewodniczący postanowieniem wyznacza rozprawę po upływie
powyższego terminu20. Mediator po otrzymaniu postanowienia, po-
winien niezwłocznie ustalić termin i miejsce posiedzenia mediacyj-
nego. Nie jest to jednak wymagane, jeżeli strony zgodzą się na prze-
prowadzenie mediacji bez owego posiedzenia21.

6. Mediator
Artykuł sto osiemdziesiąty trzeci ze znaczkiem pierwszym para-

graf trzeci kodeksu postępowania cywilnego określa, że strony wybiera-
ją mediatora, którego osobę lub sposób wyboru powinny określić w
umowie o mediację. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca peł-
ną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw pu-

19 B. Pasiut, Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konflik-
towych, [w ] Państwo i Społeczeństwo – czasopismo Krakowskiej Szkoły
Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, nr 3, red. G. Makiełło-Jarży;
Krakowska Szkołą Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków
2005, s.205

20 A. Grójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Ministerstwo Sprawie-
dliwości, Warszawa 2011, s.12

21 Ustawa z dnia 11 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilne-
go, Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, art. 18311
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blicznych22. Pełnić funkcji mediatora nie może sędzia za wyjątkiem
sędziego w stanie spoczynku. Ułatwieniem dla stron są listy stałych
mediatorów oraz ośrodki mediacyjne prowadzone przez organizacje
społeczne i zawodowe. W przypadku mediacji obligatoryjnej, sąd wy-
znacza mediatora, jednak istnieje możliwość do wybrania innego. Cie-
kawostką jest, że mediator może odmówić prowadzenia mediacji z
ważnych powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie powiado-
mić strony, a jeżeli sąd kierował strony, także sąd23.

Konflikt rodzinny stawia przed mediatorem wiele wyzwań. Do
najważniejszy zadań będących w jego obowiązku należą:

1. Motywowanie stron do gotowości na racjonalne negocjacje
skoncentrowane na przyszłość. Zazwyczaj strony podchodzą do me-
diacji z nastawieniem na rozpamiętywanie przeszłości i poszukiwa-
nie sprawiedliwości. Zadaniem mediatora jest zmiana nastawienia
stron i ukierunkowanie go na zawarcie porozumienia.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony interesów stron
mediacji. Fachowo przygotowany, bezstronny profesjonalista za-
pewnia stronom ułatwienie procesu osiągania porozumienia. Media-
tor dba o komunikację między stronami, może proponować zasady i
techniki negocjowania wpływającą na poczucie bezpieczeństwa i
spokoju stron.

3. Dbałość o interesy i potrzeby dzieci uwikłanych w spór ro-
dzinny. Najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zadaniem media-
tora jest troska o osoby najsłabsze, dzieci, które często narażone są
na konsekwencje konfliktu rodziców24.

7. Techniki mediacyjne
Mediator analizując konflikt rodzinny, na podstawie swojej

profesjonalnej wiedzy jest w stanie dostosować technikę mediacyjną
do danej rodziny. Rozpoznaje on oddziaływanie stron i dzięki swej
aktywnej postawie może zapobiegać wrogim zachowaniom i zachę-

22 A. Grójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Ministerstwo Sprawie-
dliwości, Warszawa 2011, s. 8

23 M. Kaźmierczak, Mediacja rodzinna praktyczny poradnik, Difin SA,
Warszawa 2015, s.49

24 A. Bieliński, A. Kaftańska, Kilka uwag na temat mediacji rodzinnej,
Kwartalnik ADR 2011, nr 3, s.26



252

cać do współpracy. Pierwszą z technik, których używa mediator jest
redukowanie konfliktu. Metoda ma szczególne znaczenie na począt-
ku mediacji, gdyż wpływa na relację między stronami. Od początku
następuje eliminacja zachowań sarkastycznych lub wzajemnego
oskarżania. Inną techniką jest ulepszania komunikacji werbalnej.
Mediator uczy strony tak zwanych stoperów komunikacyjnych, czyli
krytykowania, rozkazywania itd. Poprzez nowe umiejętności wyra-
żania siebie i swoich emocji strony wywierają wpływ na ponowne
przeanalizowanie konfliktu w sposób spokojny i zdystansowany.
Ostatnia metoda to uzgadnianie obszarów porozumienia, w której
interwencja mediatora polega na uzgodnieniu funkcji rodzinnych np.
emocjonalnych, czy wychowawczych. Cząstkowe rozwiązania przy-
jęte przez obie strony łączy się we wspólne porozumienie. Owe
techniki pomagają mediatorowi w osiągnięciu celu mediacji, a mia-
nowicie rozwiązania konfliktu między stronami i ugody25.

8. Protokół i ugoda
Po zakończeniu mediacji mediator sporządza i podpisuje pro-

tokół z jej przebiegu, w którym wskazane jest miejsce i czas prowa-
dzenia mediacji, imiona i nazwiska, adresy stron, imię, nazwisko i
adres mediatora, a także wynik mediacji26. Nie umieszcza się w nim
zbędnych informacji merytorycznych na temat sprawy lub raportu z
przebiegu mediacji. Odpis protokołu zostaje wręczony stronom, na-
tomiast oryginał powinien być niezwłocznie złożony przez mediatora
do sądu rozpoznającego sprawę, gdy mediacja toczy się ze skierowa-
nia sądu, lub do sądu właściwego dla rozpoznania sprawy według
właściwości ogólnej lub wyłącznej, w przypadku mediacji umow-
nej27. Jeżeli w mediacji została zawarta ugoda, po podpisaniu jej
przez strony, powinna być wciągnięta lub dołączona do protokołu.
Na podstawie artykułu sto osiemdziesiąt dwa ze znaczkiem dwuna-
stym paragraf drugi kodeksu postępowania cywilnego sąd na wnio-

25 S. Tusznio, M. Wojtkowiak, Mediacje i negocjacje jako formy roz-
wiązywania konfliktu, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2004, s. 125

26 Ustawa z dnia 11 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilne-
go, Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296, art. 18312

27 A. Grójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Ministerstwo Sprawie-
dliwości, Warszawa 2011, s.13
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sek strony, niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwier-
dzenia ugody zawartej w mediacji. Ugoda zawarta w mediacji po-
winna być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego, nie
zmierzać do obejścia prawa, być zrozumiała i nie zawierać sprzecz-
ności. Jeżeli ugoda nie zawiera owych elementów, sąd odmówi na-
dania klauzuli wykonalności, albo zatwierdzenia ugody, w całości
lub w części28.

Podsumowanie
Mediacja rodzinna jest realnym i powszechnym wyborem dla

zwaśnionych członów rodziny oraz instrumentem, z którego korzy-
stać będą sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych. Dzięki tej
instytucji konflikty rodzinne mogą być rozwiązywane w sposób po-
lubowny. Pozwala ona osobom uwikłanym w ostry lub przewlekły
konflikt na zachowanie aktywnej postawy w poszukiwaniu rozwią-
zań. Osoby uczestniczące w mediacji mają zdecydowanie większe
poczucie bezpośredniego wpływu na swój los i przyjęte rozwiązania
niż w trakcie toczącego się przewodu sądowego. Mogą również mieć
mniejsze poczucie porażki, a większe pokonywania przeszkód. W
trakcie mediacji wzrasta także poczucie odpowiedzialności za przy-
jęte rozwiązania, gdyż mediator stwarza tylko warunki do podejmo-
wania decyzji, ale ich nie podejmuje za strony. Jednak instrument ten
nie jest propozycją dla wszystkich, gdyż nie mogą skorzystać z niego
osoby zaburzone psychicznie, charakterologicznie lub o obniżonych
możliwościach intelektualnych. W takich przypadkach potrzebna jest
pomoc prawnika reprezentującego interesy tej osoby. Obecnie wzra-
sta zaufanie do mediacji, dzięki czemu możliwa stanie się zmiana
kultury rozwiązywania sporów, przede wszystkim w sytuacjach roz-
wodu i separacji. Dobrym rozwiązaniem będzie pogłębienie współ-
pracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, środowiskiem
sędziów i mediatorów. Przyczyniłoby się to do wypracowania me-
chanizmów pranych umożliwiających zagwarantowanie wyższego
standardu praktyki mediatorów oraz do zapewnienia dostępności
mediacji, także dla osób słabiej uposażonych.

28 Ustawa z dnia 11 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilne-
go, Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296, art. 18314 §3
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Streszczenie:
Różnica zdań i konflikt interesów są niejednokrotnie przyczy-

ną rozpadu małżeństwa. Mimo ówczesnej miłości i zgody w rodzi-
nie, tak błahe powody mogą przesądzić o zmianie sytuacji w życiu
małżonków i ich dzieci. To właśnie dzieci są najbardziej poszkodo-
wane w trakcie rozwodu, czy separacji. Jednak dzięki instytucji me-
diacji, która uregulowana jest w kodeksie postępowania cywilnego w
artykule sto osiemdziesiąt trzy, rozwiązywanie takich trudności może
nastąpić polubownie. Istotną rolę odgrywa tu bezstronny mediator,
który przechodząc ze zwaśnionymi stronami przez dwanaście etapów
mediacji może doprowadzić do ugody między nimi. Najważniejszym
z etapów jest nawiązywanie kontaktów z podmiotami przystępują-
cymi do mediacji i budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa
między nimi a mediatorem. Taka postawa zdecydowanie pomaga w
szczerym wyjaśnieniu konfliktu, przedstawieniu racjonalnych argu-
mentów i zastanowieniu się nad sposobem rozwiązania sporu. Ugoda
powinna być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego,
nie może zmierzać do obejścia prawa, ale musi być zrozumiała i nie
zawierać sprzeczności. Na jej podstawie sąd wydaje wyrok.

Słowa klucze: mediacja, konflikt, ugoda, mediator

Summary:
Mediation is a way to overcome difficulties in the marriage
Differences of opinion and conflict of interest are often the

cause of the breakdown of marriage. Despite the love and consent of
the family at the time, such trivial reasons may determine the change
in the life of spouses and their children. It is the children who suffer
the most during divorce or separation. However, thanks to the institu-
tion of mediation, which is regulated in the Code of Civil Procedure
in an article one hundred and eighty-three, solving such difficulties
may be amicable. An impartial mediator plays an important role
here, and going with warranted parties through twelve stages of me-
diation can lead to a settlement between them. The most important-
the stages are to establish contacts with entities acceding to media-
tionand building trust and a sense of security between them and the
mediator. This attitude definitely helps in honestly explaining the
conflict, presenting rational arguments and thinking about how to
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resolve the dispute. The settlement should be in accordance with the
law and principles of social coexistence, can not aim at circumven-
ting the law, but must be understandable and not contradictory. On
its basis, the court issues a judgment.

Keyword: mediation, conflict, settlement, mediator
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Rozdział III

CZŁOWIEK
JEGO SYTUACJA I ROLA W ŚWIECIE
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Joanna Markut

Obraz człowieka cierpiącego w Liście apostolskim
Salvifici Doloris

Czym jest cierpienie?
W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji i typo-

logii cierpienia. Wśród filozofów np. A. Schopenhauer określa cier-
pienie, jako niespełnione i pokrzyżowane pragnienie człowieka.
Zdaniem H. Bergsona człowiek cierpi z powodu wygórowanych
potrzeb i upodobań. Dla E. Levinasa cierpienie jest doświadczeniem
jedności z własnym ciałem. P. Ricoeur i W. Tatarkiewicz odróżnia
cierpienie od bólu. Ból może być przyczyną cierpienia, ale nie jest
cierpieniem, ponieważ cierpienie jest uczuciem i wrażeniem1.

Słownik teologiczny podaje, że cierpienie jest stanem psy-
chicznym, który jest reakcją człowieka na zło fizyczne, psychiczne
lub moralne. Odczuwanie cierpienia (przykrości, bólu, napięcia,
smutku itp.) wynika z tej samej wrażliwości człowieka na bodźce
zewnętrzne i wewnętrzne, z jakiej wynika szczęście oraz radość w
sytuacjach o zabarwieniu pozytywnym. Dlatego im większa wrażli-
wość, tym większa zdolność do przeżywania cierpienia i szczęścia2.
Z cierpieniem wiąże się wiele innych wartości i uczuć tj. prawda,
godność, rozpacz, smutek, cierpliwość, ofiarność, odwaga, męstwo,
radość wynikająca z pokonania przeszkody. Uczucia, które towarzy-
szą doznawaniu cierpienia wykraczają poza czysto semantyczne
znaczenie. Umożliwiają podjęcie głębokiej refleksji nad sensem bólu
i cierpienia własnej egzystencji na tym świecie3.

W filozofii „cierpieniem (z gr. algedón, algos, odyne; łac. do-
lor, passio) określa się świadome przeżywanie przykrości (bólu) z

1 T. Gadacz., Wypisy z ksiąg filozoficznych o cierpieniu o przyjemności,
Wyd. Znak, Kraków 1996.

2 S. Grabska za: M. Bieńkowski, Indywidualne i społeczne aspekty cier-
pienia w nauczaniu Jana Pawła II, Wyd. Naukowe, Kraków 2012.

3 M. Gałaś, Człowiek wobec cierpienia [w:] H. Romanowska-
Łakomy(red) (2000), Radość i cierpienie. Fenomenologia rozwoju człowie-
ka., Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
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powodu doznanego zła oraz sytuację ludzkiego życia, składającą się
z negatywnego przeżycia emocjonalnego (jego główny element to
uczucie przykrości i smutku) oraz z wolitywnej i aktywnej poznaw-
czo-umysłowej odpowiedzi człowieka na to przeżycie4. Cierpienie
jest stanem psychicznym człowieka wywołanym przez ból fizyczny
lub psychiczny spowodowany np. chorobą, przykrością czy też ja-
kimś ograniczeniem. Jest stałym komponentem ludzkiego życia.
Pełni rolę oczyszczająca w życiu przyrodzonym i nadprzyrodzonym
(pokuta). Nie należy łączyć cierpienia z bólem fizycznym, który jest
prostą reakcją no bodziec uszkadzający ciało człowieka. Ból ten
odczuwany jest przez wszystkie organizmy z racji posiadania recep-
torów bólowych. Długo trwające cierpienie tępieje, traci na inten-
sywności, pojawienie się nowej przykrości łagodzi poprzednią5. Jan
Paweł II słusznie zwrócił uwagę, iż w całym kosmosie tylko czło-
wiek stawia pytanie o sens ludzkiego cierpienia. Jako istota myśląca
od wieków dążył do zgłębienia tajemnicy i sensu cierpienia6.

Ralph Sauer rozróżnia następujące rodzaje cierpienia:1) zło meta-
fizyczne, które wynika z ograniczeń istoty stworzonej-niedoskonałość
bytowa; 2) zło fizyczne, oznacza brak właściwości wymaganej przez
naturę danego bytu, bez której byt ten nie może się w pełni zrealizować
np. człowiek głuchy nie może się w pełni zrealizować, ból, głód; 3) zło
moralne-polega na decyzji wolnej woli zwróconej przeciwko temu, co
moralnie dobre. O. Marquardt wyróżnia ponadto zło poznawcze. Z kolei
Św. Tomasz z Akwinu wskazywał, że wiele naszych cierpień ma źródło
w złudzeniu i błędach dotyczących dobrego życia. Inna klasyfikacja
różnicuje cierpienie na przezwyciężone i nieprzezwyciężone, spowodo-
wane przez ludzką winę i niezawinione. Simone Weil rozróżnia 3 rodza-
je cierpienia: fizyczne, psychiczne, społeczne i w wymiarze religijnym
(duchowe - p. a)7.

Cierpienie w sposób szczególny dotyka rodzinę dziecka z nie-
pełnosprawnością. Nikt nie chce dobrowolnie poddawać się cierpie-

4 M. Czachorowski, za: M. Bieńkowski, Indywidualne i społeczne aspekty
cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II, Wyd. Naukowe, Kraków, s. 14.

5 Tamże.
6 Tamże.
7 R. Sauer., Dzieci wobec cierpienia. Jak rozmawiać z dziećmi o cierpie-

niu, Przeł. S. Szczyrbowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1993.
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niu. Człowiek dąży być cierpienie minimalizować i ograniczyć w
czasie. Lek przed cierpieniem jest czymś naturalnym. Nie należy się
go wstydzić. Człowiekowi trudno zaakceptować cierpienie, gdy do-
tyka ono jego egzystencji. Stara się na wiele sposobów mu zapobiec.
Jeśli jest to możliwe warto się wystrzegać cierpienia, unikać popeł-
niania błędów, nienawiści, poniżania innych. Jednak niekiedy trudne
jest lub wręcz staje się niemożliwe uniknięcie cierpienia. Jak uniknąć
choroby, śmierci bliskiej osoby, kataklizmu, wypadku, klęski żywio-
łowej czy niepełnosprawności nowo narodzonego dziecka? W takiej
sytuacji pozostaje nam odnaleźć sens cierpienia8. Warto wówczas
sięgnąć do nauki Jana Pawła II jego przemówień do ludzi chorych i
cierpiących, homilii, adhortacji czy listów apostolskich. W sposób
szczególny naprzeciw pytaniu o sens ludzkiego cierpienia wychodzi
list apostolski Jana Pawła II Salvifici Doloris O chrześcijańskim sen-
sie ludzkiego cierpienia. Niekiedy człowiek spotykając się z cierpie-
niem bliskiej osoby nie wie, w jaki sposób się zachować, jak pomóc,
jak zareagować, co powiedzieć by ulżyć bliskiej nam osobie? Dyle-
maty te dostrzegał już Lucjusz Anneusz Seneka pisząc: „Ale każde
cierpienie, które swoją wielkością przekracza pospolitą miarę, kiedy
wymaga słów odpowiednio dobranych dla wyrażenia swego ogromu,
często pocieszającemu odbiera mowę i zmusza do milczenia”9. Z
przytoczonych słów L. A. Seneki możemy wyciągnąć następujący
wniosek: milczenie jest złotem.

Ralph Sauer wyróżniając powody cierpienia wyróżnia upośle-
dzenie jako jedną z przyczyn cierpienia dziecka. Zdaniem autora
innymi powodami cierpienia dziecka są: niepowodzenia w szkole,
uczęszczanie do szkoły specjalnej (dziecko uważane przez innych za
„stuknięte” czuje się wyrzutkiem społeczeństwa), choroba, duchowe
udręki (np. brak jednego z rodziców),, poczucie pokrzywdzenia,
bicie i maltretowanie, śmierć bliskiej osoby, kłótnie i sprzeczki, by-
cie świadkiem wypadków drogowych i klęsk żywiołowych, mass

8 M. Gałaś, Człowiek wobec cierpienia [w:] H. Romanowska-
Łakomy(red) (2000), Radość i cierpienie. Fenomenologia rozwoju człowie-
ka., Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.

9 Gadacz T., Wypisy z ksiąg filozoficznych o cierpieniu o przyjemności,
Wyd. Znak, Kraków 1996, s. 15.
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media przedstawiające obraz cierpienia i nędzy na świecie, samot-
ność, nieśmiałość i nowe technologie (np. spędzanie dużo czasu
przed komputerem, co prowadzi do problemów ze wzrokiem). Autor
nadmienia, iż dzieci same nie raz stają się źródłem cierpienia gdyż
np. zazdroszczą innym bo się im lepiej powodzi. W przeciwieństwie
do osób dorosłych dziecko nie jest w stanie zachować odpowiednie-
go dystansu do cierpienia. Dotyka je ono bezpośrednio i często bar-
dzo głęboko10. Źródłem cierpienia mogą być czynniki obiektywne i
subiektywne, Do czynników obiektywnych zaliczyć można: ból,
chorobę, biedę, głód, pragnienie, klęskę żywiołową, katastrofę, po-
zbawienie wolności. Z kolei do czynników subiektywnych zaliczamy
lek, poczucie zagrożenia życia, nieszczęśliwą miłość, zdradę, poni-
żenie. Należy odróżniać cierpienie moralne (duchowe) od cierpienia
fizycznego często związanego z chorobą11.

Z przyrodniczego punku widzenia cierpienie jest sygnałem
obronnym ludzkiego organizmu mobilizującym go do obrony wobec
zagrożenia. Dlatego spełnia pozytywną rolę w granicach, w jakich
wyzwala reakcję organizmu, zmierzając do usunięcia źródła cierpie-
nia i przywrócenia stanu równowagi. Cierpienie jest czymś innym
niż ból jest także czymś więcej niż ból12.

Franklin wyróżniał cierpienie sensowne i bezsensowne, ko-
nieczne i niepotrzebne oraz autentyczne i pozorne. Podział ten ma
znaczenie przy charakteryzowaniu ludzkich postaw oraz strategii po-
stępowania wobec cierpienia. Autor wyróżniał trzy typy postaw oraz
odpowiadające im strategie postępowania: eskapistyczną, masochi-
styczną oraz autentyczną. Eskapizm oznacza czułostkowość, nadwraż-
liwość na ból, powodowana przesadnym lekiem, unikaniem oraz
ucieczką przed doświadczeniem cierpienia. W konsekwencji prowadzi
do ucieczki od rzeczywistości. Masochista to człowiek, który traktuje
cierpienie jak cel sam w sobie, przemieniając cierpienie w cierpiętnic-
two. Człowieka dopuszcza się przy tym fałszerstwa, zmienia przy-

10 R. Sauer., Dzieci wobec cierpienia. Jak rozmawiać z dziećmi o cierpieniu,
Przeł. S. Szczyrbowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1993.

11 M. Bieńkowski, Indywidualne i społeczne…dz. cyt.
12 S. Grabska za M. Bieńkowski, Indywidualne i społeczne aspekty cierpie-

nia w nauczaniu Jana Pawła II, Wyd. Naukowe, Kraków 2012, s.16.
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krość w przyjemność, poszukuje cierpienia niepotrzebnego, chce od-
grywać rolę bohatera lub też męczennika13. Jak pisze J. Tischner
człowiek taki „razi innych ludzi bólem swego istnienia i wymaga by
drudzy na ból ów odpowiednio zareagowali: gotowością do obrony,
współczuciem, łzami. Wszyscy obojętni na ekspresję bólu masochisty
są automatycznie postawieni w stan oskarżenia: są współwinni14. Po-
stawa autentyczna charakteryzuje się autentycznością cierpienia, które
jest intencjonalne. Odnosi się do sensu i wartości, jest próbą człowie-
czeństwa danej osoby, próbą jego wewnętrznej prawdy. Przechodząc
przez tą próbę wychodzi na jaw prawdziwa natura człowieka. Ten, kto
cierpiał prawdziwie i szczerze nigdy nie wystawia swojego cierpienia
na pokaz. Cierpienie swe raczej przeżywa w milczeniu. Prawdziwy
cierpieniem jest cierpienie konieczne, które przynosi los i którego nie
sposób uniknąć. Jak zauważa Frankl cierpienie może być także ko-
nieczne w znaczeniu wyższej moralności, takim cierpieniem jest mę-
czeństwo. Męczennik cierpi dobrowolnie, masochista samowolnie.
Męczeństwo i masochizm nie mają ze sobą nic wspólnego. Współcze-
sne społeczeństwa przyjmują jedną z dwóch skrajnych postaw wobec
cierpienia: panicznie uciekają przed wszelkim cierpieniem lub despe-
racko próbują podjąć jego wyzwania15.

W swojej egzystencji człowiek nie rzadko staje wobec przeci-
wieństw losu i dylematów życiowych. Jednym z nich jest cierpienie,
które samo w sobie nie budzi niczyjej sympatii. M. Gaś uważa, że
cierpienie nie stanowi o rozwoju człowieka, gdyby tak było należa-
łoby dążyć do jego maksymalizowania. Bowiem im więcej cierpienia
tym większy rozwój16. Jednak nie do końca możemy się zgodzić z tą
opinią. W. Frankl dzieli cierpienie na twórcze i niszczące. Twierdził,
że dzięki cierpieniu człowiek dojrzewa, wzbogaca się. Cierpienie jest
związane z rozwojem i wzrostem. Cierpienie samo w sobie nie ma
wartości. Posiada ją ze względu na intencję, albo ze względu na roz-

13 M. Gałaś, Człowiek wobec cierpienia [w:] H. Romanowska-
Łakomy(red) (2000), Radość i cierpienie. Fenomenologia rozwoju człowie-
ka., Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 81.

14 Tamże.
15 M. Gaś, Człowiek wobec cierpienia…dz. cyt. Olsztyn 2000.
16 Tamże.
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wój i dojrzewanie17. Także przedstawiciele Katolickiej Nauki Ko-
ścioła dopatrują się w cierpieniu czynnika rozwoju duchowego.
Cierpienie może stanowić okazję by zbliżyć się do Boga, nawiązać
głębszą relację z nim i ofiarować mu własne cierpienie. Św. Jan od
Krzyża pisał:” cierpienie jest dla duszy rzeczą najmilszą i najbardziej
pożyteczną. Cierpienie jest środkiem do głębszego wniknięcia w
gęstwinę rozkosznej mądrości Bożej. Im, bowiem czystsze cierpie-
nie, tym czystsze zrozumienie, a tym samym większa i czystsza ra-
dość, ponieważ wynika ona z głębokiego poznania”18.

Na zakończenie przytoczę słowa Wiktora Frankla, które w
sposób niezwykle wymowny oddają znaczenie cierpienia:
”.....cierpieć, to znaczy nie tylko czegoś dokonać, rosnąć i dojrzewać,
ale także bogacić się. Człowiek, który dojrzewa do siebie, dojrzewa
do prawdy. Cierpienie ma nie tylko etyczną godność, ale także
wzniosłość metafizyczną. Cierpienie czyni człowieka przewidują-
cym, a świat-przejrzystym”19.

Obraz człowieka cierpiącego w Liście apostolskim Salvifici
Doloris

Rzeczywistość cierpienia ludzkość zna od zawsze i często jest
ona obecna w ciele, duszy i sercu każdego człowieka20. Temat cier-
pienia jest tematem ogólnoludzkim, bowiem cierpienie dotyczy
człowieka niezależnie od rasy, płci czy miejsca zamieszkania21.
Cierpienie, jak pisze Jan Paweł II, „zdaje się przynależeć do trans-
cendencji człowieka: jest jednym z tych punktów, w których czło-
wiek zostaje niejako „skazany” na to, ażeby przerastał samego siebie
i zostaje do tego w tajemniczy sposób wezwany”22.

List Apostolski Salvifici Doloris napisany został w kontekście
przeżywania Roku Odkupienie jako nadzwyczajnego Jubileuszu
Kościoła Katolickiego, dlatego że „Odkupienie dokonało się przez

17 T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych o cierpieniu o przyjemności,
Wyd. Znak, Kraków 1996, s. 151.

18 Tamże, s. 18.
19 T. Gadacz, Wypisy z ksiąg…dz. cyt. s. 62.
20 Jan Paweł II, Do chorych i cierpiących, Wyd. „M”, Kraków 2000, s. 21.
21 Jan Paweł II, Ewangelia cierpienia, Wyd. ZNAK, Kraków 1997, s. 281.
22 Tamże.
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krzyż Chrystusa przez Jego cierpienie”23. Każdy człowiek w Chry-
stusie staje się drogą kościoła, szczególnie wtedy gdy w jego użyciu
jest obecne cierpienie. Może ono pojawić się w różnych momentach
życia człowieka, przybrać różne rozmiary ale nieodłącznie towarzy-
szy ludzkiej egzystencji. Człowiek idzie w swoim życiu drogą cier-
pienia24. Z cierpieniem wiążą się różne uczucia. Napotkawszy czło-
wieka cierpiącego nie raz czujemy współczucie, szacunek czy onie-
śmielenie.

W rozdziale II Encykliki „Świat ludzkiego cierpienia” Jan Pa-
weł II próbuje wniknąć w cierpienie człowieka. Stwierdza, iż czło-
wiek cierpi na różne sposoby, nie raz nieuchwytne przez współcze-
sną medycynę, pomimo wysokiego stopnia jej specjalizacji. Cierpie-
nie jest bardziej podstawowe od choroby i głębiej osadzone w czło-
wieku. Wyróżniamy cierpienie fizyczne i cierpienie moralne. Cier-
pienie fizyczne występuje wówczas, gdy cierpi ciało człowieka, a
jego objawem jest ból. Zaś cierpienie moralne to cierpienie duszy
człowieka25. Jan Paweł II stwierdza, iż Pismo święte jest księgą cier-
pienia człowieka. Niebezpieczeństwo utraty życia, śmierć własnych
dzieci, bezdzietność, tęsknota za własną ojczyzną, prześladowanie,
wrogość otoczenia społecznego, szyderstwo, samotność, opuszcze-
nie, wyrzuty sumienia czy brak zrozumienia, dlaczego złemu czło-
wiekowi powodzi się lepiej, gdy dobry cierpi to sytuacje, które przy-
tacza Jan Paweł II z Ksiąg Starego Testamentu26. Stary Testament,
traktując człowieka jako psychofizyczną całość, często łączy cierpie-
nie moralne z dolegliwościami somatycznymi np. bólem kości, nerek
czy wątroby. Cierpienie moralne może powodować negatywne skut-
ki w ogólnym funkcjonowaniu całego organizmu ludzkiego27.

Człowiek cierpi z powodu doznawania zła. Zatem Jan Paweł II
stawia pytanie, czym jest zło? Odpowiada: „zło jest brakiem, ograni-
czeniem lub wypaczeniem dobra”28. Człowiek cierpi także z powodu
dobra, którego nie doświadcza we własnym życiu lub którego sam

23 Tamże.
24 Jan Paweł II, Ewangelia cierpienia, Kraków 1997, s. 281.
25 Zob. tamże, s. 282-283.
26 Zob. tamże s.284.
27 Tamże s.285
28 Jan Paweł II, Ewangelia ...dz. cyt. s. 286.
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się pozbawił. W rozumieniu chrześcijańskim cierpienie tłumaczy się
poprzez zło, które poniekąd zawsze odnosi się do dobra. Ludzie do-
świadczający cierpienia w pewien sposób upodabniają się do siebie
podobieństwem sytuacji, doświadczeniami, jakie przynosi los, po-
trzebą zrozumienia i troski ze strony innych ludzi, a szczególnie
pytaniem o sens tegoż cierpienia29.

Ludzkie cierpienie w pewnych przypadkach ulega zagęszcze-
niu, np. w przypadku klęsk żywiołowych, epidemii, katastrof, kata-
klizmów, nieurodzaju czy wojen. Wojny w sposób szczególny są
przyczyną ludzkich cierpień30.

Rozdział III Encykliki zatytułowany jest „W poszukiwaniu od-
powiedzi na pytanie o sens cierpienia”. Człowiekowi cierpiącemu
nieodzownie towarzyszy pytanie „dlaczego?” Jest to pytanie o po-
wód, rację i sens cierpienia. Człowiek w sposób szczególny i specy-
ficzny cierpi, gdy nie znajduje odpowiedzi na postawione pytania.
Ból fizyczny obecny jest nie tylko w świecie ludzkim, także w świe-
cie zwierzęcym. Jednak tylko człowiek wie, że cierpi i stawia to
zasadnicze pytanie „dlaczego?”. Pytaniem pokrewnym jest pytanie
„dlaczego w świecie jest zło?”. Człowiek pytając o zło występujące
w świecie zawsze pyta w jakiejś mierze także o cierpienie31. Oba
pytania są pytaniami trudnymi. Często człowiek w obliczu cierpienia
stawia to pytanie drugiemu człowiekowi a także Bogu jako Stwórcy i
Panu Świata. Na gruncie rozważań o sens cierpienia nierzadko do-
chodzi nawet do negacji samego Boga. Cierpienie i zło zasłaniają
niejako obraz Boga mądrego, wszechmocnego i wspaniałego, szcze-
gólnie w sytuacji osobistego dramatu niezawinionego cierpienia32.
Jan Paweł II przywołuje fragment z księgi Hioba. Hiob, człowiek
sprawiedliwy, doznaje wielu cierpień, traci majątek swego życia,
swych synów i swoje córki. Sam także zostaje dotknięty ciężką cho-
robą. W jego domu pojawiają się trzej znajomi, którzy starają się go
przekonać, że skoro doznał tylu cierpień, musiał zawinić, gdyż cier-

29 Tamże s. 286.
30 Zob. tamże s. 286-287.
31 Zob. tamże s. 287.
32 Tamże s. 288.
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pienie jest karą człowieka za jego winy i grzechy33. Hiob jednak nie
przyjmuje tego wytłumaczenia. Bóg upomniał przyjaciół Hioba, że
on nie zawinił. Jego cierpienie było cierpieniem niewinnego czło-
wieka, należy je przyjąć jako wielką tajemnicę, której człowiek nie
jest zdolny zrozumieć34.

Podstawową prawdą wiary religijnej jest prawda stwierdzają-
ca, że „Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza,
a za złe karze”35. Księga Hioba ukazuje nam, że zasady tej nie mo-
żemy stosować wyłącznie i w sposób powierzchowny36. Jan Paweł II
wyjaśnia to w sposób następujący: ”jeśli prawdą jest, że cierpienie
ma sens jako kara wówczas, kiedy jest związane z winą to natomiast
nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy i posiada
charakter kary”37. Postać sprawiedliwego Hioba jest tego dowodem
zawartym w Starym Testamencie. Bóg zgodził się na cierpienie nie-
zawinione Hioba jako próbę ze względu na to, iż szatan zakwestio-
nował wobec Boga sprawiedliwość Hioba: „Czyż za darmo Hiob
czci Boga?”....Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi
się mnoży. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego majątku! Na pewno
Ci w twarz będzie złorzeczył (HI 1, 9-11)”38. Cierpienie Hioba zatem
miało charakter próby. Jest dowodem na to, iż cierpienie dotyka
również niewinnego człowieka. W Starym Testamencie zauważamy
także, że kara stwarza możliwość odbudowania dobra w cierpiącym
człowieku. Jak pisze Jan Paweł II „cierpienie ma służyć nawróceniu,
czyli odbudowaniu dobra w podmiocie, który w wezwaniu do pokuty
może rozpoznać Miłosierdzie Boże. Pokuta zatem ma na celu prze-
zwyciężenie zła, które pod różną postacią drzemie w człowieku, oraz
gruntowanie dobra zarówno w nim samym, jak też w stosunkach z
innymi, a zwłaszcza z Bogiem”39. Jan Paweł II stwierdza, iż „miłość
jest najpełniejszym źródłem sensu cierpienia, które pozostaje zawsze
tajemnicą (...) Chrystus pozwala nam wejść w tajemnicę i odkryć

33 Zob. tamże s. 288.
34 Zob. tamże s. 290.
35 Jan Paweł II, Ewangelia... dz. cyt. s. 289.
36 Tamże s. 290.
37 Jan Paweł II, Ewangelia dz. cyt. s. 290.
38 Jan Paweł II, Ewangelia dz. cyt. s. 290.
39 Tamże, s. 291.
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dlaczego cierpienie? cierpimy o ile jesteśmy zdolni pojąć wzniosłość
miłości Bożej”40.

Rozdział IV „Jezus Chrystus: cierpienie przezwyciężone miło-
ścią” ukazuje cierpienie w wymiarze Odkupienia. Jan Paweł II przy-
tacza fragment słów wypowiedzianych przez Chrystusa do Nikode-
ma: „Tak Bowiem bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne (J3, 16)”41. Tym czynem Bóg wyraził nieskończoną miłość
do człowieka, miłość zbawczą42. Jezus Chrystus zbliżał się nieustan-
nie do człowieka cierpiącego. Uzdrawiał ludzi chorych, pocieszał
strapionych, karmił głodnych, uzdrawiał ślepych, głuchych, trędowa-
tych, kalekich oraz trzykrotnie przywrócił człowieka umarłego do
życia. Pozostawał wrażliwy na człowieka cierpiącego zarówno fi-
zycznie jak i duchowo. Sam zbliżył się do cierpienia przez to, że
cierpienia doświadczył43. Głosił przykazanie miłości do bliźniego,
mówiąc o współczuciu i niesieniu pomocy innym ludziom. Jezus
przynosił ulgę wielu ludziom i także w tym zakresie stanowi dosko-
nały wzór do naśladowania44. W ciągu swojego życia na ziemi do-
świadczył trudu, bezdomności, braku zrozumienia. Chrystus był
świadomy cierpienia, które czekało go u kresu ziemskiego życia. Był
świadomy swego posłannictwa. Przez Jego cierpienie człowiek ma
życie wieczne45.

W rozdziale V „Uczestnicy cierpień Chrystusa” Jan Paweł II
przypomina, iż Jezus Chrystus Odkupiciel cierpiał za człowieka i dla
człowieka. Każdy człowiek ma swój udział w dziele Odkupienia.
Każdy także jest wezwany do uczestnictwa w tym cierpieniu, przez
które Odkupienie się dokonało. Dokonując Odkupienia przez cier-
pienie Jezus Chrystus wyniósł ludzkie cierpienie na poziom odku-
pienia. Przez to każdy człowiek cierpiący może stać się uczestnikiem
odkupieńczego cierpienia Syna Bożego46.

40 Jan Paweł II, Ewangelia...dz. cyt. s. 291-292.
41 Jan Paweł II, Ewangelia ...dz. cyt. s. 292.
42 Tamże, s. 292.
43 Zob. tamże, s. 295.
44 Jan Paweł II, Do chorych i cierpiących, Kraków 2000, s. 25.
45 Zob. Jan Paweł II, Ewangelia...dz. cyt. s. 296.
46 Zob. tamże, s. 302-303.
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W rozdziale tym Jan Paweł II przywołuje fragment Drugiego
Listu do Koryntian w którym Apostoł pisze: ”Zewsząd znosimy
cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu, żyjemy w niedostatku,
lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się
osamotnieni; obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nie-
ustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło
się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z
powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertel-
nym, ciele....przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem
przywróci życie także nam” (2 Kor 4, 8-11. 14)”47. Jeśli człowiek
jest uczestnikiem cierpienia Jezusa Chrystusa to dlatego, że otworzył
on swe cierpienie dla człowieka. Jan Paweł II pisze: w cierpieniu
„potwierdza się w sposób szczególny wielka godność człowieka”48.
Cierpienie zawsze stanowi próbę nieraz bardzo ciężką, której podda-
ny zostaje człowiek. Bóg chce szczególnie działać poprzez cierpie-
nie, które jest słabością człowieka i w tej słabości objawiać swoją
moc. Jan Paweł II przywołuje wezwanie z Listu Piotra: „Jeżeli zaś
(ktoś cierpi) jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wy-
chwala Boga w tym imieniu! (1 P 4, 16)”49. We fragmencie tym od-
najdujemy przesłanie, iż cierpienie nie jest dla człowieka karą, lecz
zaszczytem. Jan Paweł II pisze, iż „cierpienie posiada w obliczu
Kościoła szczególną wartość. Jest takim dobrem nad którym Kościół
pochyla się ze czcią poprzez całą głębię swej wiary w Odkupienie”50.

W Rozdziale VI Encykliki Salvifici Doloris zatytułowanym
„Ewangelia cierpienia” Jan Paweł II wskazuje, iż świadkowie krzy-
ża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pozostawili Kościołowi i
całej ludzkości ewangelię cierpienia. Ewangelia ta napisana została
przez samego Odkupiciela swoim własnym cierpieniem, podjętym z
miłości do każdego człowieka. Jan Paweł II analizuje cierpienie Naj-
świętszej Maryi Panny, szczególnie cierpienie w chwili śmierci Jezu-
sa Chrystusa. W ten sposób dała ona swój wkład w ewangelię cier-

47 Jan Paweł II, Ewangelia...dz. cyt. s. 303.
48 Jan Paweł II, Ewangelia...dz. cyt. s. 307.
49 Jan Paweł II, Ewangelia...dz. cyt. s. 307.
50 Jan Paweł II, Ewangelia...dz. cyt. s. 310.
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pienia51. Jezus Chrystus nie ukrywał cierpienia przed człowiekiem,
wręcz przeciwnie, powiadał wielokrotnie, że ten, kto chce iść za nim,
musi wziąć krzyż na swoje barki. Droga, która wiedzie do Chrystusa,
jest „wąska i stroma”, zaś droga, która wiedzie na potępienie, jest
„szeroka i bez przeszkód”52.

Ewangelię cierpienia piszą także ci ludzie, którzy cierpią wraz
z Jezusem Chrystusem, jednocząc swoje ludzkie cierpienie z cierpie-
niem odkupieńczym Syna Bożego. Na nich wypełnia się ewangelia
cierpienia53. Poprzez wieki twierdzono, że w cierpieniu człowieka
kryje się wyjątkowa moc, która zbliża człowieka wewnętrznie do
Chrystusa, jest szczególną łaską. Nie do końca poznaną przez czło-
wieka54. To tej łasce wielu świętych (np. św. Franciszek z Asyżu, św.
Ignacy Loyola) zawdzięcza swoje nawrócenie. Owocem tego nawró-
cenia jest to, że człowiek w swym cierpieniu staje się nowym czło-
wiekiem i odkrywa zbawczy sens ludzkiego cierpienia. Odkrycie to
jest potwierdzeniem wielkości duchowej przewyższającej ciało. Jan
Paweł II pisze: „wówczas gdy ciało jest głęboko chore, całkowicie
niesprawne, a człowiek jakby niezdolny do życia i do działania, owa
wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej jeszcze się
uwydatnia, stanowiąc przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych i nor-
malnych”55. W słowach tych Ojciec Święty zawarł niezwykłą mą-
drość. Człowiek zdrowy powinien szczególnie zwrócić się ku cho-
rym i cierpiącym. To człowiek chory, niepełnosprawny jest w sposób
szczególny uwielbiony przez Boga.

Cierpienie samo w sobie jest złem. To Jezus Chrystus uczynił
z niego podstawę dobra, jest to dobro zbawienia wiecznego56. Jezus
pragnie dotrzeć do serc ludzi cierpiących „poprzez serce swojej Naj-
świętszej Matki, pierwszej i najdoskonalszej wśród wszystkich od-
kupionych”57.

51 Zob. tamże, s. 311.
52 Tamże, s. 312.
53 Zob. tamże, s. 313.
54 Por. tamże, s. 314.
55 J. Paweł II, Ewangelia... dz. cyt. s. 314.
56 Zob. tamże, s. 314.
57 Tamże, s. 315.
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Każdy człowiek wchodzi w cierpienie z naturalnym sprzeci-
wem oraz pytaniem „dlaczego Ja?” „Dlaczego cierpię?”. Człowiek
pyta o sens cierpienia i szuka odpowiedzi na ludzkim poziomie. Py-
tania te też często stawia samemu Bogu. Człowiek nie może nie do-
strzegać, że ten, któremu stawia pytanie, sam cierpi na krzyżu. Nie-
raz człowiek potrzebuje długiego czasu, by usłyszeć odpowiedź, jaką
kieruje do niego cierpiący Chrystus. Jednak Chrystus nie odpowiada
wprost. Człowiek słyszy odpowiedź, w miarę jak się staje uczestni-
kiem cierpień Jezusa Chrystusa58. Syn Boży mówi do człowieka
„pójdź za Mną!” Weź swój krzyż i weź udział poprzez swoje cier-
pienie w zbawieniu świata, które dokonuje się poprzez moje cierpie-
nie59. Ewangelia cierpienia dokonuje się nieustannie a źródłem mocy
Bożej jest ludzka słabość. Dlatego ludzie chorzy i cierpiący zajmują
szczególne miejsce w nauce Kościoła. Do nich często odwołują się
pasterze Kościoła60.

W rozdziale VII Encykliki Salvifici Doloris Jan Paweł II
przywołuje przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Poprzez tą
przypowieść Chrystus udzielił odpowiedzi na bardzo istotne pytanie:
„kto jest moim bliźnim?”61. Przypowieść ta należy do ewangelii
cierpienia, gdyż pokazuje nam, jaki powinien być nasz stosunek do
człowieka cierpiącego. Nie możemy go ominąć, przejść obojętnie,
ale powinniśmy „zatrzymać się”. Miłosiernym Samarytaninem może
być każdy człowiek, który zatrzyma się widząc cierpienie innego
człowieka, bez względu na jego rasę, wygląd czy pochodzenie. Za-
trzymanie się przy człowieku cierpiącym nie może być ciekawością,
ale gotowością do niesienia pomocy. Miłosiernym Samarytaninem
jest każdy, kto wzrusza się widząc cierpienie i krzywdę bliźniego.
Jan Paweł II wzywa nas, abyśmy pielęgnowali w sobie ową wrażli-
wość serca62.

Działalność na rzecz drugiego człowieka przybrała w ciągu
wieków postać instytucjonalną i stworzyła miejsce pracy w konkret-

58 Por. tamże, s. 315.
59 Por. Jan Paweł II, Ewangelia cierpienia, Wyd. ZNAK, Kraków 1997,

s. 316.
60 Zob. tamże, s. 317.
61 Zob. tamże.
62 Zob. tamże, s. 318.
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nych zawodach. Jan Paweł II wymienia zawód lekarza, pielęgniarki i
inne zawody jako szczególnie istotne dla ludzi cierpiących. Istotne
jest także powołanie do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Instytucje niosące pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym osią-
gają coraz wyższe poziomy specjalizacji. Świadczy to o tym, że
współczesny człowiek coraz częściej zatrzymuje się obok bliźniego
potrzebującego pomocy63. Mówiąc o formach pomocy ludziom cho-
rym i niepełnosprawnym, Jan Paweł II słusznie zauważa, że żadna z
tych form nie zastąpi „ludzkiego serca, ludzkiego współczucia, ludz-
kiej miłości, ludzkiej inicjatywy, gdy chodzi o wyjście naprzeciw
cierpieniu drugiego człowieka”64.

Działalność społeczną ludzi niosących bezinteresowną pomoc
Jan Paweł II określa jako apostolstwo, gdy jest podejmowana w
łączności z Kościołem. Nie do przecenienia jest każda inicjatywa nie
tylko zbiorowa, ale także indywidualna, nakierowana na pomoc
człowiekowi cierpiącemu. Ojciec Święty dostrzega także szczególną
rolę rodziny i szkoły w wychowaniu, pracy nad rozwijaniem wrażli-
wości na człowieka cierpiącego65.

Zakończenie
Jan Paweł II w Liście apostolskim Salvifici Doloris O chrze-

ścijańskim sensie ludzkiego cierpienia ukazuje czytelnikowi następ-
stwa Odkupieńczego cierpienia Jezusa Chrystusa, ujmując je w dwa
rozdziały ewangelii cierpienia. Pierwszy rozdział obejmuje cierpie-
nie Maryi Panny, matki Jezusa Chrystusa i jego uczniów, dwunastu
apostołów oraz wszystkich tych, którzy cierpieli i byli prześladowani
z powodu swej wiary chrześcijańskiej. Drugi rozdział ewangelii
cierpienia piszą wszyscy ludzie, którzy cierpią wraz z Synem Bożym
i swe cierpienia łączą z Chrystusem. Ludzie, którzy w przeżywaniu
swego cierpienia zbliżają się do Boga.

Człowiek doznając cierpienia stawia sobie pytanie „Dlaczego
Ja?”, „Dlaczego cierpię?”, „Dlaczego właśnie mnie to spotkało?”.

63 Zob. tamże, s. 319.
64 Z. Ryn, Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy, Wyd.

ZNAK, Kraków 1988 s.72-73.
65 Zob. tamże, s. 320.
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Pytania te stawia także innym ludziom oraz Bogu jak Stwórcy świa-
ta. Na gruncie tym czasami dochodzi do negacji samego Boga, bo
skoro Bóg jest Dobry i Wszechmocny, dlaczego na świecie jest zło,
ból i cierpienie? W ciężkich chwilach człowiek często nie dostrzega,
że Jezus Chrystus sam cierpiał na krzyżu. Cierpienie obecne jest w
ludzkim życiu pod wieloma postaciami. Jest obecne także po to, by
wyzwalać miłość, dar z siebie na rzecz innych ludzi cierpiących. Nie
należy wiązać cierpienia tylko z karą Bożą za grzechy i występki.
Cierpienie człowieka bowiem może być niezawinione, tak cierpiał
np. Hiob.

Człowiek cierpiący stanowił szczególne miejsce w nauce Ojca
Świętego. Doceniał on godność człowieka cierpiącego oraz wagę
ludzkiego cierpienia. Dowodem tego są choćby przemówienia Jana
Pawła II do chorych i cierpiących kierowane z różnych miejsc na
świecie. Jan Paweł II sam cierpiał niewinnie, przebaczył złoczyńcy i
swą tragedię nazwał wielką łaską66. Papież rozważał cierpienie jako
człowiek doświadczony cierpieniem oraz jako człowiek głębokiej
wiary, jako teolog i filozof67.

Jan Paweł II w Liście apostolskim Salvifici Doloris ukazuje
obraz człowieka cierpiącego. Obraz niezwykle wyraźny w którym
dostrzegamy naturalne ludzkie zachowanie, jakim jest stawianie
pytań o sens cierpienia. Błogosławiony Jan Paweł II wskazuje na
szczególną moc, jaka tkwi w ludziach cierpiących. Człowiek zdrowy
powinien iść przez życie niczym Samarytanin, napotkawszy na swej
drodze bliźniego znajdującego się w cierpieniu, jakim jest choroba
czy niepełnosprawność, winien zatrzymać się przy nim, nie z cieka-
wości, ale z potrzeby serca, z zamiarem niesienia pomocy.

66 Z. Ryn., Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy, Wyd.
ZNAK, Kraków 1988, s.68.

67 A. Siemianowski, Czy można mówić o chrześcijańskim rozwiązaniu
cierpienia? Uwagi na marginesie Listu apostolskiego Jana Pawła II o cier-
pieniu [w:] Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przy-
szłość chrześcijaństwa, red. D. Łukasiewicz, M. K. Siwiec, W. Warzyński,
Wyd. UKW, Bydgoszcz 2010, s. 17.
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Streszczenie:
List Apostolski Jana Pawła II Salvifici Doloris o chrześcijań-

skim sensie ludzkiego cierpienia napisany został w kontekście prze-
żywania Roku Odkupienia jako nadzwyczajnego Jubileuszu Kościoła
Katolickiego i wydany 11 lutego 1984 roku, w szóstym roku ponty-
fikatu. Salvifici Doloris to pierwszy dokument, który całościowo
podejmuje tematykę ludzkiego cierpienia. List składa się z ośmiu
rozdziałów i podejmuje następujące zagadnienia: Świat ludzkiego
cierpienia, W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia,
Jezus Chrystus: Cierpienie przezwyciężone miłością, Uczestnicy
cierpień Chrystusa, Ewangelia cierpienia, Miłosierny Samarytanin.
Celem artykułu jest ukazanie treści cierpienia, jakie Jan Paweł II
łączył ze słowem człowiek.

Cierpienie towarzyszy każdemu człowiekowi niezależnie od
wyznawanej religii, rasy czy miejsca zamieszkania. Cierpienie
„współistnieje” wraz z człowiekiem w świecie. Zatem „współistnie-
je” także z rodziną. Pytania o sens ludzkiego cierpienia nigdy nie
tracą na aktualności. Są pytaniami na które nie ma prostej i jedno-
znacznej odpowiedzi.

Słowa kluczowe: cierpienie, człowiek, rodzina, List apostolski
Salvifici Doloris, Jan Paweł II.

Summary:
The portrayal of Human Suffering in the Apostolic Letter

Salvifici Doloris
John Paul II’s Apostolic Letter on the Christian Meaning of

Human Suffering was written in connection with the Holy Year of
the Redemption as a special Jubilee celebration of the Catholic
Church and published on 11th February 1984, the sixth year of his
papacy. Salvifici Doloris is the first document which entirely takes
on the subject of human suffering. The Letter consists of eight chap-
ters and covers the following topics: The World of Human Suffering,
The Quest for an Answer to the Question of the Meaning of Suffer-
ing, Jesus Christ: Suffering Conquered by Love, Sharers in the Suf-
fering of Christ, The Gospel of Suffering, The Good Samaritan. The
goal of the article is portray the content of suffering which John Paul
II connected with the word human.
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Suffering affects everyone, regardless of their religious de-
nomination, race or place of residence. Suffering “co-exists” together
with man in the world. By extension, it also “co-exists” in the family.
Questions regarding the meaning of human suffering never lose their
relevance. They are questions which do not have a simple or clear-
cut answer.

Key words: suffering, human, family, Apostolic letter Salvi-
fici Doloris, John Paul II.
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Agnieszka Lis, Artur Lis

Zaburzenia integracji sensorycznej w aspekcie rozwoju
dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp
Niniejsza praca dotyczy zagadnienia zaburzeń integracji senso-

rycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Od początku życia
dziecko nawiązuje relacje ze światem, który nie jest mu dany, ale który
stoi przed nim jak wyzwanie. Wpływ na odpowiedni rozwój zmysłowo-
ruchowy dziecka ma nie tylko przebieg ciąży bez powikłań, okres oko-
łoporodowy i kolejne etapy życia dziecka, lecz również bogate w bodź-
ce zmysłowe otoczenie, w którym ono przebywa1. Diagnoza przebiegu
rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz określenie obszarów, w których
dziecko jest zaburzone, wymaga znajomości procesu rozwoju od okresu
prenatalnego, poprzez narodziny oraz wskazania najważniejszych pro-
cesów i głównych osiągnięć tego okresu.

Ocena procesów integracji zmysłowej wymaga całościowego,
kompleksowego spojrzenia na rozwój dziecka. Narzędzia, na pod-
stawie których następuje zebranie informacji na temat dziecka to:
Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej, Kwestiona-
riusz Rozwoju Sensomotorycznego, Arkusz Obserwacji Klinicznej.
Bardzo istotne jest również przeprowadzenie wywiadu z rodzicami,
który dostarcza informacji na temat rozwoju fizycznego, psychiczne-
go, emocjonalnego i społecznego oraz mowy i umiejętności dziecka.

I. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego
1.1. Pojęcie integracji sensorycznej
Metoda Integracji Sensorycznej, w skrócie określana jako SI

powstała w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jej au-
torką jest Jean Ayres – terapeutka zajęciowa, psycholog, która pro-
wadziła prace badawcze nad osobami z zaburzeniami neurologicz-
nymi w Instytucie Badań Mózgu Uniwersytetu Kalifornijskiego w

1 V. Maas, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji
Sensorycznej, Wyd. Harmonia, Warszawa 1998.
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Los Angeles2. Integracja sensoryczna jest procesem przetwarzania w
mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała oraz
otoczenia dla wykorzystania ich w codziennym życiu. Pojęciem in-
tegracja sensoryczna definiuje się właściwą organizację wrażeń sen-
sorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to,
że mózg, uzyskując informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich
rozpoznania, porządkowania i analizy. Nieprawidłowa integracja
sensoryczna charakteryzuje się tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzenia-
mi. Ma to miejsce wówczas, gdy układ nerwowy nieodpowiednio
ustawia bodźce zmysłowe3.

Jean Ayres sformułowała hipotezy wskazujące na implikacje
funkcji psychoneurologicznych w zachowaniu i w trudnościach w
uczeniu się dziecka. Aby potwierdzić stawiane przez siebie hipotezy
wykonała wiele testów, które nazywane są Południowo-
Kalifornijskimi Testami Integracji Sensorycznej. Każdy test mierzy
psychoneurologiczne procesy, które przyczyniają się do wykształce-
nia zdolności do uczenia się. Proces rozwoju integracji sensorycznej
dokonuje się na kilku poziomach:

1. w obrębie systemu przedsionkowego, dotykowego, proprio-
ceptywnego, rozwijają się reakcje równoważne, rozwój, integracja
odruchów;

2. rozwój motoryki i podstawowych zręczności, poczucie ru-
chu, stabilna postawa, podstawy percepcji wzrokowej i słuchowej;

3. rozwój ruchów precyzyjnych ręki, różnicowanie stron ciała,
koordynacja wzrokowo- ruchowa;

4. rozwój procesu tworzenia pojęć, czytanie, pisanie, liczenie.
Dr J. Ayres podkreśliła, że najwcześniej dojrzewające zmysły:

dotykowy, proprioceptywny i przedsionkowy pełnią główną rolę w

2 V. Maas, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji
Sensorycznej, Wyd. Harmonia, Warszawa 1998.

3 Z. Przyrowski, Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty
fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego, [w:] E. Ma-
zanek, Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
Wyd. WSiP, Warszawa 1998.
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rozwoju dziecka. Tworzą one fundament, który wraz z rozwojem i
integracją odruchów stanowią podstawę rozwoju dziecka4.

Program Terapii Integracji Sensorycznej to ćwiczenia, zabawy
i aktywności zalecane dla dziecka, wyzwalające właściwe reakcje
sensoryczne, które w na podstawie diagnozy i określonego programu
mają na celu zmianę zachowania dziecka. Jego zadaniem jest mini-
malizacja pobudliwości, poprawa koncentracji uwagi i ogólne wyci-
szenie systemu nerwowego dziecka.

1.2. Rozwój integracji w obrębie narządów zmysłów
Według Jean Ayres integracja sensoryczna to proces, w któ-

rym następuje organizacja przenikających do naszego organizmu
wrażeń, odczuć aby mogły być wykorzystane w odpowiedni sposób5.
Uczymy się przez zmysły. Niemowlę rozwija się przez ssanie, prze-
łykanie, gryzienie i żucie. Ta aktywność jest potrzebna aby pojawiła
się mowa. W tym samym czasie następuje rozwój zmysłu smaku,
dzięki czemu lepiej możemy różnicować pokarmy6. Z kolei zmysł
dotyku jest istotny dla odruchu obracania się, co z kolei stymuluje do
ruchu. Dotyk jest wyjątkowo ważny w okresie niemowlęcym i wcze-
snego dzieciństwa. Skóra, w której mieszczą się receptory dotyku,
jest najobszerniejszym narządem naszego ciała. Aby nastąpiło ucze-
nie się musi dokonywać się integracja między pracą kilku układów
zmysłów. Mózg przetwarza informacje i wysyła je do miejsca prze-
znaczenia. Pierwszy poziom integracji czynności zmysłowo-
ruchowych trwa od narodzin do pierwszego roku życia. Następuje
wówczas koordynacja ruchów gałek ocznych, utrzymanie postawy
ciała, napięcia mięśniowego, równowagi i bezpieczeństwa grawita-
cyjnego dzięki współpracy bodźców błędnikowych i proprioceptyw-
nych. M. Kastory-Bronowska twierdzi, że zaburzenia powstające w

4 A. Kałużna, Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń rozwoju integracji
sensorycznej u dzieci, [w:] I. Sadowska, Neurofizjologiczne metody
usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wrocław 2004.

5 J. Ayers, Sensory Integration and the child, Los Angeles 1989.
6 E. P. Godwin, L. Anderson McKendry, Dzieci z zaburzeniami integra-

cji sensorycznej. Zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne wy-
stępujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń
dwubiegunowych, Wyd. Liber, Warszawa 2007.
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tym czasie staną się przyczyną trudności szkolnych7. Podstawą roz-
woju psychicznego dziecka jest więź z matką. Szczególne znaczenie
mają bodźce dotykowe pochodzące ze ssania i jedzenia. Drugi po-
ziom integracji czynności zmysłowo-ruchowych trwa między pierw-
szym a drugim rokiem życia dziecka. Jest to czas dynamicznego
rozwoju funkcji ruchowych połączonych z osiągnieciem wyższych
pozycji, czyli siadania, czworakowania, stania. Jeżeli mapa ciała,
która powstała w mózgu dziecka jest niesprecyzowana, niemożliwe
jest planowanie specyficznych typów ruchów. W konsekwencji trud-
ności sprawiają czynności wymagające koordynacji dwóch rąk, takie
jak zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł. Okres od trzeciego do
piątego roku życia dziecka to trzeci poziom integracji czynności
zmysłowo-ruchowych. W tym czasie rozwija się koordynacja wzro-
kowo-ruchowa, celowa aktywność ruchowa, różnicowanie stron
ciała, dominacja stron ciała, doskonalenie mowy i języka. Czwartym
poziomem integracji czynności zmysłowo-ruchowych jest czas osią-
gnięcia gotowości szkolnej, trwający od szóstego do siódmego roku
życia. Umiejętności zdobyte na poprzednich poziomach integracji
czynności zmysłowo-ruchowych będą doskonalone poprzez kolejne
lata życia dziecka8.

Na uczenie się i rozwój u dzieci szczególny wpływ ma środo-
wisko, w którym przebywa. Prawidłowy rozwój uzależniony jest od
różnorodności i bogactwa bodźców. Jeśli jest ono ubogie w bodźce,
to nie zapewnia dostatecznej stymulacji i nowych wyzwań. Według
J. Ayres zróżnicowane otoczenie powinno dostarczać wielu wrażeń.
Zmysły, które pozwalają na odbiór istotnych bodźców to: dotykowy
(powierzchowny i głęboki dotyk, nacisk, czucie temperatury, ból),
prioproceptywny (odczucia płynące z mięśni i ścięgien, przekazuje
informacje mózgowi o położeniu poszczególnych części ciała i wy-
konywanych ruchach), przedsionkowy (odbiera siłę grawitacji i
ruch)9. Rozwój fundamentalnych zmysłów, czyli dotyku, układu

7 M. Kastory-Bronowska, Wybrane zaburzenia rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym a diagnoza o terapia procesów integracji zmysłowej, Wyd.
WSSE, Warszawa 2008.

8 M. Borkowska M., K. Wagh, Sensory integration in everyday [Inte-
gracja sensoryczna na co dzień], Wyd. PZWL, Warszawa 2010.

9 J. Ayers, Sensory Integration and the child, Los Angeles 1989.
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przedsionkowego, proprioceptywnego, smaku i zapachu, wzroku i
słuchu ma swój początek w okresie prenatalnym.

Odbiór wrażeń dotykowych i proprioceptywnych ma zasadni-
czą wartość dla rozwoju percepcji schematu ciała. Oddziałuje na
funkcje motoryczne: koordynację ruchów, sprawność manualną i
lateralizację, planowanie sekwencji ruchów, następnie znajduje odbi-
cie w rozwoju samoobsługi, przyswajaniu technik malowania i pisa-
nia. Układ przedsionkowy wspomaga odpowiednią percepcję wrażeń
przez inne systemy sensoryczne (wzrokowy, słuchowy, propriocep-
tywny). Ma wpływ na regulację napięcia mięśniowego, prawidłową
równowagę, koordynację, płynność ruchów ciała i ruchów gałek
ocznych. Ma to znaczenie przy utrzymaniu prawidłowej na postawy
ciała zarówno podczas ćwiczeń, jak i przy pozycji siedzącej, właści-
wej sprawności rąk i współpracę między nimi10.

Jak już wcześniej wspomniano zmysł dotyku jest jednym z
najwcześniej rozwijających się zmysłów. Za świadomość dotknięcia
odpowiedzialny jest dotyk protopatyczny, czyli pierwotny, który
przeważa w okresie niemowlęcym. Z kolei za przyjmowanie dokład-
nych informacji dotykowych (różnicowanie materiałów i kształtów)
odpowiada dotyk empiryczny, czyli różnicujący11. Z kolei zmysł
propriocepcji, czyli czucia głębokiego odpowiada za dostarczenie
informacji z mięśni, stawów, o pozycji części ciała oraz ich ruchach.
Zmysł ten jest ściśle powiązany ze zmysłem dotyku i układem przed-
sionkowym. Wpływa on na świadomość ciała, kontrolę i planowanie
ruchu, stopniowanie ruchu, postawę ciała, bezpieczeństwo emocjo-
nalne oraz funkcjonowanie społeczne. Układ przedsionkowy jest
odpowiedzialny jest za dostarczenie informacji o sile grawitacji oraz
ruchu. Ma wpływ między innymi na: bezpieczeństwo grawitacyjne,
napięcie mięśniowe, ruch i równowagę oraz koordynację ruchową,
planowanie ruchu, bezpieczeństwo emocjonalne oraz funkcjonowa-
nie społeczne. Z powodu nieprawidłowego przetwarzania sensorycz-

10 M. Kastory-Bronowska, Wybrane zaburzenia rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym a diagnoza o terapia procesów integracji zmysłowej, Wyd.
WSSE, Warszawa 2008.

11 Z. Przyrowski, Clinical observation [Obserwacja kliniczna], Wyd.
Empis, Warszawa 2008.
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nego może dojść do opóźnionego rozwoju ruchowego, opóźnionego
rozwoju mowy, zwiększenia pobudzenia i aktywności, obniżenia
aktywności, trudności z utrzymaniem równowagi, trudności z koor-
dynacją wzrokowo-ruchową, percepcją słuchową, koncentracją, czy-
taniem, pisaniem, liczeniem12.

1.3. Najczęstsze zaburzenia procesów integracji zmysłów
Istnieje wiele przyczyn mających wpływ na pojawienie się

nieprawidłowości w procesie integracji sensorycznej. Mogą one po-
jawić się na każdym etapie rozwoju dziecka. Szczególnie duże szko-
dy skutkują na najniższych, elementarnych piętrach procesu SI, gdyż
uniemożliwiają one zbudowanie podstaw dla formowania się złożo-
nych umiejętności sensorycznych. W poniższym podrozdziale zosta-
ną zaprezentowane typowe zaburzenia przetwarzania sensorycznego
opierające się o schemat aktualnej klasyfikacji obowiązującej od
2014 r. przedstawionej przez L. J. Miller13. Klasyfikacja obejmuje
trzy główne kategorie: zaburzenie modulacji sensorycznej, zaburze-
nie dyskryminacji sensorycznej oraz zaburzenia motoryczne o pod-
łożu sensorycznym oraz ich podtypy14.

Zaburzenia modulacji sensorycznej cechuje nieodpowiednia
odpowiedź na bodźce sensoryczne i objawia się zachowaniem
względnie niedostosowanym do stopnia, intensywności i natury
bodźca sensorycznego. Można wymienić trzy podstawowe typy:
nadreaktywność, podreaktywność, poszukiwanie bodźców zmysło-
wych. Nadreaktywność sensoryczna zwana również nadwrażliwością
to zachowanie przejawiające się szybkością reakcji, siłą reakcji i
dłuższym czasem trwania niż przeciętna reakcja na bodźce senso-
ryczne. Jak wskazuje L. J. Miller, nadwrażliwość sensoryczna unie-
możliwia rozkwit właściwych użytecznych reakcji. Często współist-
nieje z innymi zaburzeniami modulacji sensorycznej. Kolejnym ty-

12 J. Wilczyński, Sensory integration of postural re-education [Integra-
cja sensoryczna reedukacji posturalnej], „Physical Education and Health” nr
34, 2005, s. 23-34.

13 L. J. Miller, Concept evolution in sensory integration: a proposed no-
sology for diagnosis, “Am J Occup Ther”, nr 61(2), s. 135-40.

14 C. S. Kranowitz, Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sen-
sorycznego - diagnoza i postępowanie, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2012.
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pem jest podreaktywność sensoryczna zwana podwrażliwością sen-
soryczną. Zachowanie dziecka przejawia się lekceważeniem lub
brakiem reakcji na docierające z otoczenia bodźce zmysłowe. Pod-
wrażliwość sensoryczna z reguły dotyczy systemu dotykowego i
prorpioceptywnego. Najczęściej występuje w dyspraksji i zaburze-
niach różnicowania sensorycznego lub obu łącznie. Poszukiwanie
bodźców zmysłowych charakteryzuje się potrzebą silnych wrażeń
zmysłowych o dużej intensywności, często dotyczy wrażeń pocho-
dzących z ruchu i propriocepcji.

Kolejną kategorią są zaburzenia dyskryminacji sensorycznej,
czyli zaburzenia różnicowania sensorycznego. Charakteryzują się
trudnościami w rozpoznaniu docierających do centralnego układu
nerwowego zmysłów. Dzieci często nie oceniają siły i intensywności
bodźca. Zaburzenia różnicowania sensorycznego w zakresie układu
przedsionkowego, proprioceptywnego a nawet i dotykowego, skut-
kują zaburzeniami motorycznymi.

Ostatnią omawianą kategorią są zaburzenia motoryczne o pod-
łożu sensorycznym. Można wyróżnić tu przede wszystkim dysprak-
sję oraz tzw. zaburzenia posturalne. Dyspraksja cechuje się trudno-
ściami z planowaniem i wykonywaniem nowych czynności rucho-
wych. Najczęściej występuje dyspraksja związana z dużą motoryką,
małą motoryką i motoryką oralną. Wówczas dziecko nieodpowiednio
ocenia układ swojego ciała w przestrzeni, jego ruchy są mało precy-
zyjne, powolne. Z kolei zaburzenia posturalne są konsekwencją złe-
go przetwarzania informacji przedsionkowych i proprioceptywnych.
Skutkują niewłaściwym napięciem mięśniowym, zaburzoną koordy-
nacją ruchu, nieprawidłową kokontrakcją mięśni w ruchu związanym
ze stawianiem oporu, słabymi reakcjami równoważnymi, złą koncen-
tracją uwagi, trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu15.

Według prowadzonych badań zaburzenia integracji sensorycz-
nej pojawiają się u 15-45% ludzi. Charakteryzują się niezgrabnością
ruchową, która powoduje problemy w samoobsłudze, trudności w

15 M. Radziyevska, E. Dziągwa E., Radziyevsky P., Zaburzenia integra-
cji sensorycznej wśród dzieci i młodzieży, „Pedagogika, psychologia i me-
dyczno-biologiczne problemy wychowania fizycznego i sportu”, nr 4, 2012,
s. 135-40.



283

uczeniu się, pisaniu, czytaniu, rysowaniu, zaburzenia mowy oraz
koncentracji uwagi. Zaburzenia integracji sensorycznej, zwane ina-
czej zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, to brak efektywne-
go odbioru i organizacji informacji sensorycznych w obrębie ośrod-
kowego układu nerwowego oraz nieprawidłowe na nie reakcje, np.
emocjonalne lub ruchowe. Termin zaburzenia rozwojowe w szero-
kim znaczeniu obejmuje „wszelkie niekorzystne odchylenia od pra-
widłowego dla danego wieku poziomu rozwoju-odchylenia zarówno
w budowie organizmu, jak i sposobie jego funkcjonowania, nieza-
leżnie od przyczyn, które je wywołały”16. Zaburzenia procesów inte-
gracji sensorycznej postaci występują u dzieci z prawidłowym roz-
wojem intelektualnym, w innych przypadkach są zaburzeniami
współistniejącymi. Dziecko w wieku przedszkolnym intensywnie
chłonie informacje płynące z otoczenia. Zdobywa doświadczenia
dotyczące wrażeń z fizycznych właściwości przedmiotów. Wiado-
mości te przekazywane są za pomocą różnych zmysłów. Od ich wła-
ściwego funkcjonowania zależy prawidłowy rozwój dziecka17.

Według M. Kargi można wyróżnić kilka rodzajów zaburzeń
przetwarzania sensorycznego. Pierwsze z nich to nadmierna reak-
tywność, czyli wrażliwość na bodźce sensoryczne. Charakteryzuje
się często niewspółmierną reakcją na bodźce. Dziecko staje się po-
budzone, zdenerwowane, ma problemy z koncentracją uwagi. Przy
nadwrażliwości układu dotykowego objawia się obronnością doty-
kową, czyli dążeniem do ucieczki od zagrażającego bodźca. Często
łączy się z nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami z kon-
centracją uwagi. Wówczas nie lubi obcinania paznokci, mycia gło-
wy, twarzy, przeszkadzają mu zbyt ciasne ubrania, metki. Przy nad-
wrażliwości układu przedsionkowego można wyróżnić dwa rodzaje
zaburzeń: niepewność grawitacyjna i nietolerancja ruchu. W pierw-
szym przypadku dziecko boi się oderwać nogi od podłogi, odczuwa
strach przed upadkiem, nie lubi się turlać. Z kolei przy nietolerancji
ruchu dziecko lęka się szybkich, niespodziewanych ruchów, również

16 E. Lisowska, Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodzi-
ną, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008, s. 145.

17 J. Cichorz-Sadowska, Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji
sensorycznej, „Sztuka leczenia”, nr 1-2, t. XIV, 2007, s. 25-33.
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obrotowych. Nadwrażliwość może dotyczyć także innych zmysłów.
Dziecko przy nadwrażliwości słuchowej zatyka uszy, gdy słyszy
głośne dźwięki, mruży oczy przy jasnym świetle jeśli nadwrażliwość
dotyczy wzroku18. Kolejnym zaburzeniem przetwarzania sensorycz-
nego jest niedostateczna reaktywność na bodźce sensoryczne, czyli
podwrażliwość sensoryczna. Dziecko intensywnie poszukuje po-
trzebnych mu bodźców, ma problemy z rozróżnianiem informacji
docierających z otoczenia. Wśród zaburzeń różnicowania bodźca
sensorycznego związanych z układem przedsionkowo-
proprioceptywnym występują: zaburzenia posturalno-oczne, zabu-
rzenia obustronnej integracji i sekwencyjności, zaburzenia przed-
sionkowo-językowe. Kolejnym zaburzeniem przetwarzania bodźców
sensorycznych są obniżone umiejętności ruchowe. Przejawiają się
zaburzeniem planowania oraz dyspraksją, czyli problemami dużej i
małej motoryki, niezdarnością19.

Wspomaganie rozwoju dziecka, według E. Gruszczyk-
Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, to właściwe organizowanie i realizo-
wanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ma na celu tworzenie
warunków rozwijających, organizowaniu ćwiczeń, zabaw, zajęć,
warsztatów, w których dziecko będzie wzbogacać swoje doświad-
czenia, pogłębiać umiejętności, rozwijać sferę poznawczą, emocjo-
nalną i społeczną20.

Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie in-
telektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością
intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychorucho-
wą, mózgowym porażeniem. Nieprawidłowości tego procesu obja-
wiają się występowaniem specyficznych problemów i nazywane są

18 M. Karga, Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integra-
cji sensorycznej u małego dziecka, [w:] B. Cytowska, B. Winczura, Wcze-
sna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Wyd. Impuls,
Kraków 2006.

19 A. Kałużna, Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń rozwoju integracji
sensorycznej u dzieci, [w:] I. Sadowska, Neurofizjologiczne metody
usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wrocław 2004.

20 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju umy-
słowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Wyd.
WSiP, Warszawa 2000.
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zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych. W naszym kraju od
kilkunastu lat obserwuje się stały wzrost rozpoznawania takich zabu-
rzeń u dzieci i w związku z tym zwiększające się zainteresowanie
terapią SI21.

Najczęściej występujące dysfunkcje to: obronność dotykowa,
czyli nadwrażliwość w odbiorze bodźców dotykowych, trudności z
odtwarzaniem bodźców wzrokowych lub słuchowych, dyspraksja
(problem z zaplanowaniem i wykonaniem nowych czynności rucho-
wych), niepewność grawitacyjna, trudności z przekraczaniem linii
środkowej ciała, zaburzenia mowy. Na nieprawidłowy rozwój zmy-
słowo-ruchowy mają wpływ: powikłany okres prenatalny, powikła-
nia okołoporodowe (np. cesarskie cięcie, niedotlenienie) i powikłania
okołoporodowe i zaburzenia kolejnych faz życia. Duże znaczenie w
pojawianiu się dysfunkcji w zakresie integracji sensorycznej ma
ubogie środowisko rozwojowo-wychowawcze, które nie sprzyja
spontanicznej aktywności dziecka.

Dysfunkcje o cechach podwrażliwości przedsionkowej charak-
teryzują się zwiększoną potrzebą ruchu obrotowego, obniżonym
napięciem mięśniowym, nieprawidłową postawą ciała, wzmożonym
napięciem, zaburzeniami równowagi, wadliwym współdziałaniem w
zakresie obu stron ciała, problemami w przetwarzaniu bodźców słu-
chowych i wzrokowych. Z kolei dysfunkcje o charakterze nadwraż-
liwości przedsionkowej, czyli niepewność grawitacyjna przejawiają
się lękiem przed oderwaniem nóg od podstawy, szuraniem nogami,
chorobą lokomocyjną, lękiem przed ruchem obrotowym i ruchem w
tył, obawą przed wysokością, wystrzeganie się pozycji głową w dół,
niechęcią do huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli, zabaw na trampolinie22.

21 R. Biernat, Metody i techniki terapeutycznego oddziaływania i wspoma-
gania dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym,
http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/test/article/view/25/0 - aktualna w
dniu 30.05.2018).

22 B. Odowska-Szlachcic, Terapia integracji sensorycznej, Wyd. Har-
monia, Gdańsk 2010.

http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/
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1.4. Wspomaganie rozwoju integracji narządów zmysłów u
dzieci

Praca z dzieckiem powinna mieć na celu systematyczne, celo-
we i zaplanowane działania zmierzające w kierunku osiągnięcia po-
żądanych zmian we wszystkich zaburzonych sferach23. Ważnym
aspektem w rozwoju integracji sensorycznej są zwykłe codzienne
czynności wykonywane z dzieckiem w życzliwej atmosferze.

Miejsce oraz otoczenie, w którym przebywa dziecko ma niema-
ły wpływ na jego rozwój umysłowy, poznawczy, społeczny. Również
przedszkole powinno być miejscem, gdzie dziecko wbudowuje w swój
system nerwowy właściwe reakcje na bodźce wzrokowe (odpowiednie
oświetlenie), słuchowe (poziom hałasu, głos nauczyciela), dotykowe
(wykładzina, zabawki), przedsionkowe (huśtawki, drabinki) rozwijając
i kształtując prawidłowe zachowanie. Nauczyciel poprzez swoje dzia-
łania warunkuje rozwój integracji sensorycznej. Przy terapii stosuje się
ćwiczenia, które stymulują mózg dziecka. Muszą być dostosowane do
jego poziomu rozwojowego, ale nie mogą być nadmiernie łatwe lub
trudne24. Terapia integracji sensorycznej ma formę „naukowej zaba-
wy”, w której dziecko chętnie uczestniczy. Podczas terapii nie uczy się
określonych umiejętności, ale stymulują się procesy nerwowe, prowa-
dzące do podstaw tych umiejętności, poprzez poprawę integracji
bodźców sensorycznych25.

Podczas terapii integracji sensorycznej dzieci nie uczą się no-
wych, konkretnych umiejętności. Stymulowane są procesy nerwowe,
które usprawniają integrację zmysłów sensorycznych. W konse-
kwencji odpowiednie reakcje motoryczne i emocjonalne pojawiają
się w naturalny sposób jako wynik ulepszenia działania ośrodkowego
układu nerwowego.

23 R. Biernat, jw.
24 Z. Przyrowsk, Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty

fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego, [w:] E. Ma-
zanek, Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
Wyd. WSiP, Warszawa 1998.

25 V. Kratz, Sensory integration intervention: historical concepts, treat-
ment strategies and clinical experiences in three patients with succinic
semialdehyde dehydrogenase (SSADH) deficiency, „Journal of inherited
metabolic disease”, nr 32, 2009, s. 353–360.
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II. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
W literaturze przedmiotu można znaleźć różne propozycje pe-

riodyzacji poszczególnych faz rozwoju ontogenetycznego, w zależ-
ności od potrzeb danej nauki. Maria Żebrowska sporządziła wykaz
związany z rozwojem psychicznym dziecka. Zaznaczyła ona pięć
okresów rozwoju dzieci i młodzieży:

1. niemowlęctwo (do 1 roku życia),
2. wiek poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia),
3. wiek przedszkolny (od 3 do 7 roku życia),
4. wiek szkolny (od 7 do 11–12 roku życia),
5. starszy wiek szkolny (od 12–13 do 17–18 roku życia)26.
Okres średniego dzieciństwa, zwany także wiekiem przed-

szkolnym według M. Kielar-Turskiej trwa od 4 do 6 roku życia
dziecka27. Z kolei A. Klim-Klimaszewska podobnie jak M. Żebrow-
ska podaje, że trwa od 3 do 7 roku życia28.

2.1. Rozwój biologiczny
Biologiczny rozwój człowieka według N. Wolańskiego jest „pod-

łożem rozwoju psychicznego i kształtowania się osobowości. Charakte-
ryzuje się dużą dynamiką, określoną sekwencją oraz ciągłością zmian,
których istotą jest doskonalenie budowy i funkcji poszczególnych ko-
mórek organizmu, układów oraz ustroju jako – całości”29. Rozwój ukła-
du nerwowego polega przede wszystkim na jego czynnościowym doj-
rzewaniu. Ilość komórek nerwowych nie rozszerza się już od mniej
więcej 5 miesiąca życia płodowego. Doskonaleniu i dojrzewaniu ulega
zarówno układ ośrodkowy (mózg, móżdżek i rdzeń przedłużony), jak i
układ obwodowy. W ośrodkowym układzie nerwowym następuje ko-

26 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Wyd.
PWN, Warszawa 1980.

27 M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny, [w:] J.
Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2011.

28 A. Klim- Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Wyd. Erica, War-
szawa 2005.

29 N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, ge-
rontologii i promocji zdrowia, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
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lejne dojrzewanie struktur coraz precyzyjniej kierujących ruchami, reje-
strujących doznania i sterujących reakcjami30.

2.2. Rozwój motoryczny
Rozwój poznawczy dziecka uzależniony jest zarówno od ak-

tywności własnej, jak i od czynników zewnętrznych, środowisko-
wych31. Dziecko w wieku przedszkolnym między trzecim a siódmym
rokiem życia przeżywa wyjątkowo dynamiczny etap rozwoju fizycz-
nego i motorycznego32.

S. Szuman uważa, że aktywność własna dziecka pełni role
swoistego autostymulatora rozwoju. Jego zdaniem wynikiem i obsza-
rem tej aktywności jest zabawa. Dziecko poprzez zabawę staje się
czynnym współtwórcą własnego rozwoju psychicznego. Podczas
różnorodnych zabaw kształtuje ono funkcje psychiczne, zdobywa
informacje oraz umiejętności. Według W. Singera, nie geny ale pra-
widłowa edukacja we wcześniejszych okresach życia dziecka wa-
runkują jego rozwój umysłowy33. Z kolei E. Gruszczyk-Kolczyńska
zaleca w pedagogice przedszkolnej wspomaganie rozwoju dzieci
przez zabawę34.

W drugim roku życia dziecka rozpoczynają się zabawy kon-
strukcyjne. Jednakże dopiero w okresie przedszkolnym ich liczba
zaczyna poważnie wzrastać. Rozwój ruchowy dziecka w wieku
przedszkolnym charakteryzuje się względną harmonią oraz doskona-
leniem wszelakich ruchów, które u małych dzieci są jeszcze mało
skoordynowane i słabo wyspecjalizowane. Dziecko w wieku 5-6 lat
rozwija się najbardziej dynamicznie, przeżywa fazę dużych możli-
wości motorycznych. Wówczas jest ono zrównoważone, opanowane
i zainteresowane wynikami swojej sprawności.

30 Z. Przyrowski, Integracja Sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, dia-
gnozy i terapii, Wyd. Empis, Warszawa 2012.

31 B. Muchacka, Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka, „Pedagogika
Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, nr 1(3), 2014, s. 7-18.

32 M. Debesse, Etapy wychowania, Wyd. Akademickie Żak, War-
szawa 1996.

33 K. Thimm, Zabawa w IQ, „Forum”, nr 45, 2003, s. 23–290.
34 E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodzi-

ców i nauczycieli, Wyd. Bliżej przedszkola, Warszawa 2002.
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2.3. Rozwój społeczno-emocjonalny
Wczesny rozwój społeczno-emocjonalny dziecka buduje funda-

menty jego funkcjonowania w późniejszym życiu. Początkowe lata
życia dziecka rodzą okazję do zaopatrzenia go w kompetencje umożli-
wiające przystosowanie się do środowiska, otoczenia w którym aktual-
nie przebywa. Świat współczesnego dziecka jest większy, bogatszy i
bardziej zróżnicowany niż dawniej. Aby poznać otaczającą rzeczywi-
stość i jednocześnie się w niej odnaleźć, dziecko w wieku przedszkol-
nym musi posiadać umiejętności sięgające poza granice zwykłych, co-
dziennych czynności. Prawidłowa opieka i edukacja w ciągu pierw-
szych pięciu lat życia dziecka, wspierają rozwój umiejętności niezbęd-
nych do osiągania sukcesów edukacyjnych i społecznych35. Dziecko w
wieku przedszkolnym cechuje wzbogacenie i różnicowanie życia uczu-
ciowego. W jego zachowaniu można zauważyć takie emocje jak: gniew,
wstyd, strach, niechęć, radość czy zazdrość.

Pod koniec tego okresu dzieci dojrzewają emocjonalnie i sta-
rają się opanowywać swoje uczucia. Zauważalny jest również rozwój
uczuć społecznych, moralnych i estetycznych36. Według R. Thomp-
sona „kontakty społeczne tworzą najbardziej istotny kontekst dla
ćwiczenia umiejętności radzenia sobie z emocjami, a efektywność
tych umiejętności zależy w znaczący sposób od reakcji partnerów
społecznych i wyzwań środowiska społecznego”. Kompetencje spo-
łeczno-emocjonalne to umiejętność pojmowania i zarządzania wła-
snymi uczuciami i zachowaniami, do rozumienia uczuć innych osób
oraz do nawiązywania harmonijnych, przyjaznych związków i relacji
z innymi ludźmi37. Wszystkie te umiejętności rozwijają się zaczyna-
jąc od narodzin, zgodnie z kolejnymi etapami rozwoju i w oparciu o
poprzednie, ukształtowane już kompetencje. Dziecko przychodzi na
świat ze zdolnością do nawiązywania relacji z innymi ludźmi
(uśmiech, wokalizacja) i na tej bazie rozwijają się kolejne umiejętno-

35 K. Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Wyd.
WSiP, Warszawa 1999.

36 Z. Przyrowski., Terapia integracji sensorycznej. Bliżej przedszkola.
Wychowanie i Edukacja, Nr 6 (33) 2004.

37 J. Zins, The scientific base linking social and emotional learning to
school success, [w:] J. Zins i in., Building academic success on social and
emotional learning: What does the research say?, New York 2004.
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ści społeczne i emocjonalne. W drugim i trzecim roku życia dziecka,
w jego zachowaniu pojawiają się współwystępujące emocje, takie
jak równocześnie wstyd i złość38. Na początku wieku przedszkolnego
dziecko zaczyna nazywać uczucia swoje oraz innych ludzi. W czwar-
tym i piątym roku życia język emocji energicznie się rozwija, dosko-
nali i dziecko widzi i opisuje przyczyny zauważonych u innych emo-
cji. Zasadniczym i pierwszoplanowym środowiskiem społecznym dla
dziecka jest w tym czasie rodzina, a jej uzupełnieniem przedszkole.
Relacje w obrębie rodziny to przede wszystkim kontakty z rodzica-
mi, rodzeństwem, dziadkiem i babcią. Wszystkie te kontakty mają
istotne znaczenie dla rozwoju osobowości dziecka. W tej fazie roz-
woju dziecko wzoruje się na zachowaniu, postawach społecznych,
przyjmując ideały i pewne role39.

Dziecko w wieku przedszkolnym spędza więcej czasu poza
środowiskiem rodzinnym. W konsekwencji coraz bardziej angażuje
się w relacje rówieśnicze i w kontakt z wzorami innymi niż rodzi-
ce40. W tym czasie duże znaczenie ma wpływ środowiska rodzinne-
go, w zakresie nauki zasad społecznych, poprzez aktywności, roz-
mowy, większe skupienie uwagi na dziecku, silny związek dziecka z
rodzicem.

2.4. Rozwój procesów poznawczych
Fundamentem rozwoju orientacji dziecka w środowisku ze-

wnętrznym jest wzrost procesów poznawczych, obserwacji, pamięci,
rozumowania. Dziecko w wieku przedszkolnym przechodzi duże
zmiany, powodujące lepsze dostosowanie się do swego otoczenia.
Poprzez płynne ulepszanie się funkcji poznawczych i czynności
umysłowych dziecko pod koniec wieku przedszkolnego dociera na
wyższy jakościowo poziom rozwoju psychicznego. Aktywnie rozwi-
jają się funkcje psychiczne: mowa, wyobraźnia, spostrzeganie, my-

38 H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
39 B. Odowska-Szlachcic, Terapia integracji sensorycznej, Wyd. Har-

monia, Gdańsk 2010.
40 B. Smykowski B., Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak po-

magać?, [w:] A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Podręcz-
nik psychologii rozwojowej, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2005.
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ślenie. Szwajcarski psycholog Jean Piaget rozwój poznawczy podzie-
lił na cztery kolejne, jakościowo odmienne stadia:

1. sensoryczne (0–2 lata),
2. przedoperacyjne (2–7 lat),
3. operacji konkretnych (7–11 lat),
4. operacji formalnych (od 11 lat).
Według tego podziału dziecko w wieku przedszkolnym znaj-

duje się w stadium przedoperacyjnym, które charakteryzuje egocen-
tryzm, czyli postrzeganie w danej chwili sytuacji tylko z własnego
punktu widzenia41.

Dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają rozpoznawać litery
jako zbiory punktów. Natomiast w wieku 3-4 lat nie potrafią rozpo-
znać kolejnych liter alfabetu, ale odróżniają pismo od tego co nim
nie jest. Do 7-8 roku życia dzieci często piszą litery jak w lustrzanym
odbiciu. W tym czasie formuje się ich pamięć i uwaga. Pamięć, wy-
obraźnia, uwaga dzieci w wieku przedszkolnym ma charakter mi-
mowolny. Nie zapamiętują one materiału w tym celu, żeby go póź-
niej odtworzyć42.

Hanna Komorowska podkreśliła, że „nauczanie dzieci tylko
wtedy może być skuteczne, gdy uwzględnimy ich cechy rozwojowe.
Walka z zachowaniami wynikającymi z tych cech jest z góry skazana
na niepowodzenie i zniechęca do lekcji języka zarówno uczniów, jak
i nauczycieli”43. Rozwój procesów poznawczych dziecka w wieku
przedszkolnym przebiega skokowo, czyli w całym przebiegu rozwo-
ju są chwile intensywnych zmian, oraz fazy stagnacji.

Dobierając odpowiednie techniki badawcze należy szukać od-
powiedzi na pytania:

1. Jak przebiegał rozwój badanego dziecka?
2. Jakich problemów doświadcza dziecko w związku z zabu-

rzeniami przetwarzania sensorycznego?

41 J. Piaget, Narodziny inteligencji dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 1966.
42 E.P. Godwin, L. Anderson McKendry, Dzieci z zaburzeniami integra-

cji sensorycznej. Zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne wy-
stępujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń
dwubiegunowych, Wyd. Liber, Warszawa 2007.

43 H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Wyd. Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2004.
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3. Jakie działania należałoby podjąć w ramach terapii integra-
cji sensorycznej w celu korekty psychospołecznego funkcjonowania
badanego chłopca?

Z kolei narzędzia badawcze pomagają w realizacji wybranych
technik badań:

- Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej,
które mierzą psychoneurologiczne procesy, przyczyniające się do
wykształcenia zdolności do uczenia się. Celem ich jest określenie
profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Sprawdzają zdolność
planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji
bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, możliwości
utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki.

- Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego, zawiera pyta-
nia diagnostyczne dla wstępnej oceny rozwoju procesów integracji
sensorycznej. Kwestionariusz przeznaczony jest do badania dzieci w
wieku od 4 do 12 lat. Jest narzędziem, które ma ułatwić rozpozna-
wanie pewnych nieprawidłowości z zakresu integracji sensorycznej.
Podczas badania rodzice udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące
wczesnego dzieciństwa jak i późniejszych okresów rozwojowych
dziecka.

- Arkusz Obserwacji Klinicznej, który bada wskaźniki: zabu-
rzenia posturalne, równowagę, kokontrakcję, integracje odruchów,
funkcje okoruchowe, planowania motorycznego i innych.

Ponadto informacje zebrane podczas wywiadu z rodzicami i
obserwacji dziecka odnoszą się do ustalenia ewentualnych przyczyn
zaburzeń w rozwoju, w szczególności do: rozwoju fizycznego, za-
chowania, nabywania umiejętności edukacyjnych – głównie czytania
i pisania, uczenia się ruchu, koordynacji, sprawności fizycznych,
percepcji, mowy i języka, świadomości, uwagi i koncentracji, pamię-
ci, równowagi, samoakceptacji oraz rozwoju narządów zmysłów.

Zakończenie
Początkowe lata życia dziecka stanowią moment, w którym

następuje dynamiczne zdobywanie doświadczeń z otaczającego
świata. Wiek przedszkolny z punktu widzenia rozwoju integracji
sensorycznej jest to okres niezwykle ważny, w którym kształtują się
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podstawowe dla człowieka dorosłego wzorce funkcjonowania.
Wczesne dzieciństwo ma wpływ na jakość startu dziecka na drodze
rozwoju. W zależności od uwarunkowań biologicznych, relacji spo-
łecznych, rodzinnych, start ten może być lepszy lub gorszy. Ocena
rozwoju społeczno-emocjonalnego ma na celu wskazanie dalszej
drogi rozwoju dziecka, aby później mogło radzić sobie z wyzwania-
mi edukacyjnymi, społecznymi i rodzinnymi.

Streszczenie:
Praca dotyczy zagadnienia zaburzeń integracji sensorycznej w

aspekcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. W badaniach
mieszczą się testy i obserwacja oraz możliwości stymulacji rozwoju
dziecka z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej. W pracy
omówiono pojęcia integracji sensorycznej oraz zaburzeń przetwarza-
nia sensorycznego. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci
w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełno-
sprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością
psychoruchową, mózgowym porażeniem. Dysfunkcje integracji sen-
sorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-
emocjonalny dziecka. Przedstawiono także charakterystykę rozwoju
dziecka w wieku przedszkolnym.

Słowa kluczowe: integracja sensoryczna, wiek przedszkolny,
diagnoza, program indywidualnej terapii, zaburzenia modulacji sen-
sorycznej

Summary:
Sensory integration disorders in the aspect of development of

pre-school children
The work concerns the problem of sensory integration disor-

ders in the aspect of development of pre-school children. The tests
include tests and observation as well as the possibilities of stimula-
ting child development using the sensory integration method. The
work discusses the concepts of sensory integration and sensory pro-
cessing disorders. These dysfunctions may be diagnosed in children
in intellectual norms with learning disabilities, intellectual and motor
disabilities, autism, psychomotor hyperactivity, cerebral palsy. Sen-
sory integration dysfunctions affect the child's learning, behavior and
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social-emotional development. The characteristics of the child's
development in pre-school age were also presented.

Keyword: sensory integration, pre-school age, diagnosis,
individual therapy program, disturbances of sensory modulation
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Oksana Wiwczar, Oksana Redkva

Структурно-логічні аспекти економічної та девіантної пове-
дінки в контексті безпекознавчих умов

Постановка проблеми
На сучасному етапі розвитку, слід звернути увагу на те,

що застосовуючи свої професійні здібності, індивід постійно
орієнтується на оптимальний баланс між затратами та їхньою
компенсацією. В таких умовах функціонування повинна існу-
вати стійка рівновага у процесі обміну і процесі виробництва. У
протилежному випадку, за відсутності компенсації, спос-
терігатиметься падіння інтересу до такого роду діяльності. Мо-
жна сформулювати наступні види економічної поведінки в ко-
нтексті безпекознавства: максимум доходу ціною максимуму
праці; гарантований дохід ціною мінімуму праці; мінімум дохо-
ду при мінімумі праці; максимум доходу при мінімумі праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематику економічної та девіантної поведінки в ко-

нтексті безпекознавства досліджують такі науковці, зокрема В.
Верховін, Т. Заславська, Ю. Левада, Т. Петрушина, В. Пили-
пенко, Н. Полякова, О. Прутська, Є. Суїменко, Н. Сухорукова,
розглядають її як сукупність ірраціональних, оптимізаційних
або максимальних дій працівника у процесі виробництва, по-
в’язаних із вибором найвигіднішої альтернативи. Часто екон-
омічну поведінку визначають просто як поведінку (сукупність
послідовних дій) у сфері економіки, тобто ззовні діючу форму
діяльності підприємницьких структур.

Виклад основного матеріалу
На основі проведених досліджень встановлено, що екон-

омічна поведінка – поняття, що відображає реальне людське
буття в економічній сфері. Звертаємо увагу на те, що важливим
етапом дослідження економічної поведінки є її типологізація –
виявлення ієрархічно розгорнених типів і видів цієї поведінки на



298

тих чи інших підставах (теорії або емпіричності) та надання їм
логічної впорядкованості. Оскільки економічна поведінка є ба-
гатовимірною за умовами та чинниками, що її визначають, мн-
ожиною суб’єктів, різними констатуючими елементами, різн-
оманітністю результатів і наслідків тощо, засади для типо-
логізації можуть бути різними: рівень дослідження (поведінка
індивіда, малих і великих соціальних груп); тип суб’єкта (пове-
дінка підприємців, власників, найманих працівників та ін.); тип
раціональності (інструментально-раціональні і ціннісно-
раціональні поведінки); ступінь прагматизму (просте дотр-
имання особистого інтересу й опортуністична поведінка); ступ-
інь ціннісно-нормативної зрілості (нормативно стала і нестала,
маргінальна поведінки); дотримання норм та законів (легітимна
і нелегітимна поведінка, легальна і нелегальна); національно-
менталітетні особливості (специфіка економічної поведінки
населення в японській, німецькій, американській культурах то-
що) та ін. У побудові типологій часто використовують так зван-
ий методологічний принцип дерева, що ґрунтується на бага-
торівневій сукупності критеріїв, кожен із яких стає самостійною
підставою для типологізації на наступному рівні. Стосовно ек-
ономічної (соціально-економічної) поведінки, що поєднує родо-
ві (соціальні) й видові (економічні) характеристики, поняття
“тип” відносять переважно до загально-соціальних хара-
ктеристик цієї поведінки (наприклад, запропонована Т. Засл-
авською типологізація трансформаційної поведінки), а “вид” –
до специфічно економічних атрибутів (розроблена В. Верх-
овіним класифікація видів економічної поведінки)1.

Економічна поведінка в системі безпекознавства хара-
ктеризується поняттям “ефективність”. Щодо виробничої та
трудової діяльності ефективність безпекознавчої компоненти
часто визначається співвідношенням результатів і витрат знань,
навиків, умінь. На економічну поведінку різною мірою здійснює
вплив низка безпекознавчих факторів: технічний (використання

1 Кицкай Л. І. Економічна культура як складова економічної освіти
/ Л.І.Кицкай [Електронний ресурс] URL: http://novyn.kpi.ua/2007-3-
2/09_Kickai.pdf

http://novyn.kpi.ua/2007-3-
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нової техніки і технології, рівень безпеки); організаційний (шл-
яхи поліпшення організації виробництва і праці, забезпечення
безпеки); соціально-психологічний (вплив умов і змісту праці,
його нормування й оплати, рівень соціальної безпеки); особ-
истісний (освітній і культурний рівень працівника, особиста
безпека працівника); суспільно-політичний (солідарність найм-
аних працівників, діяльність профспілок тощо)2.

На основі проведених досліджень встановлено п’ять голо-
вних умов, що компенсують малий заробіток в одних заняттях
та урівноважують великий – в інших: приємність або непр-
иємність самих занять; легкість і дешевизна або складність і
коштовність навчання ним; постійність або непостійність заня-
ть; більша або менша довіра, виявлена до тих осіб, які займ-
аються ним; ймовірність або неймовірність успіху в них.

Так з практичної точки зору, слід зазначити, що альт-
ернативні варіанти, що обираються у кожній з п’яти умов заро-
бляння грошей, виходячи зі схильностей людей і віддавання
ними переваг, визначають їхню економічну поведінку. Екон-
омічна поведінка буває свідомою чи несвідомою. Термін “несв-
ідома” використовується для характеристики індивідуальної і
групової поведінки, справжні цілі і наслідки якого не усві-
домлюються. Причому несвідомість економічної поведінки зо-
всім не означає її ірраціональність. Так, дії, доведені до авто-
матизму, безумовно, є раціональними, оскільки сприяють дося-
гненню мети з мінімальними енергетичними витратами 3.

Слід ідентифікувати, що важливою складовою, яка
справляє детермінаційний вплив на економічну поведінку
людини в економічній сфері, є конкретна виробнича ситуація,
яка формується як результат взаємовпливу різних груп
чинників. Підприємницьку ситуацію формують різні соціальні
суб’єкти, відносини, що склалися в соціокультурних системах,

2 Вівчар О. І. Соціальна безпека: [Навчальний посібник] / О. І. Ві-
вчар, А. П. Колесніков – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2015 – 146 с.

3 Грицуленко С. І. Методика викладання економічних дисциплін:
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попо-
ва, 2012. – 224 с.
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традиції, елементи культурного надбання, цінності та інші. В ній
реалізуються потенційні можливості суб’єкта, його здатність
адекватно оцінювати ситуацію і власні ресурси. Будь-яка
поведінка в системі безпекознавства втілюється не лише в діях,
а й у стратегіях, ролях, функціях, які бере на себе працівник,
реагуючи на ту чи іншу життєву ситуацію чи вимоги діяльності.
Тому стратегія поведінки в контексті безпекознавства – це
домінуючий напрям дій, який обирає суб’єкт, виходячи із
ситуації, що склалася. Окрім ситуації, на поведінкову стратегію
впливають можливості суб’єкта (матеріальні, інтелектуальні,
комунікативні), вміння прогнозувати наслідки можливих дій
(інтуїція), мотиваційні орієнтації та очікування. Стратегія
поведінки передбачає зважування можливостей і вибір
оптимальної альтернативи розв’язання проблемної ситуації.
Тому регуляційні обмеження та правила поведінки в
економічній сфері особливого значення набувають у межах
ділової етики, яка з точки зору моральних критеріїв оцінює, що
добре і що погано у відносинах між працівниками, між окремим
працівником і суспільством загалом4.

Слід зазначити, що економічна поведінка в контексті бе-
зпекознавства – це поведінка, пов’язана з вибіркою альтернатив
з метою раціонального вибору, тобто вибору, в якому міні-
мізуються витрати і максимізується чиста вигода. Економічна
поведінка – спосіб, характер економічних дій громадян, прац-
івників, керівників, виробничих колективів у тих або інших ум-
овах економічної діяльності, що склалися. Наприклад, необхідно
вирішити проблеми вільних грошей на основі системи забе-
зпечення безпеки: “Розміщуючи гроші на банківському рахунку,
в якій валюті Ви їх будете зберігати – у гривнях, доларах чи
євро?” Студенти після суперечок та обговорень приходять до
наступних висновків: 1) слід купувати акції всіх видів (прості і
привілейовані); 2) свої гроші, щоб убезпечитися від ризиків, слід

4 Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських
занять із курсу “Методика викладання безпекознавчих дисциплін” /
укладач В. І. Горевий. – Суми : Сумський державний університет,
2013. –33 с.
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розділити на частини, перевести в різні види валюти та розм-
істити внески у різних банківських установах. Отже, резюмуючи
вищеописане зазначаємо, що необхідно проводити дифе-
ренціацію капітальних вкладень з метою забезпечення безпеки
та протидії різностороннім загрозам.

На основі проведених досліджень встановлено, що екон-
омічна поведінка в контексті безпекознавства має певні стру-
ктурні елементи:

– усвідомлення економічних потреб і встановлення екон-
омічних цілей, що визначаються економічними потребами і ці-
ннісними установками в системі безпекознавства;

– вибір засобів та способів досягнення економічних цілей.
Тут мають місце такі етапи: вивчення можливих варіантів дій,
порівняння їх з точки зору ефективності досягнення мети, вибір
найкращого варіанту в системі безпекознавства;

– дії, спрямовані на досягнення цілей в сфері безп-
екознавства.

Особливості економічної поведінки підприємницьких ст-
руктур в системі безпекознавства визначаються специфікою
перехідного становища економічної системи, та обумовлені з
одного боку, специфікою вихідних передумов реформування, а з
іншого – стратегією реформ.

Так, з практичної точки зору, особливостями поведінки пі-
дприємницьких структур в системі безпекознавства є наступні:

1. Інституціональні зміни посилюють невизначеність ек-
ономічного середовища, а відсутність інституту, який захищає
виконання контрактів, призводить до систематичного пору-
шення договірних зобов’язань. Звідси стресовий стан підп-
риємств і перевага в їх діяльності короткострокових цілей.

2. Нестійкість економічного стану підприємств в контексті
безпекознавства сприяє розповсюдженню рентоорієнтованої
поведінки.

3. Діяльність підприємств найбільшою мірою залежить від
поведінки конкретних осіб (керівників), які приймають рішення
за основними безпекознавчими аспектами функціонування пі-
дприємства. Даний етап в розвитку перехідної економіки може
бути охарактеризований як “економіка фізичних осіб”.
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4. Правило максимізації прибутку передбачає рівність гр-
аничного доходу та граничних витрат, але воно не виконується у
перехідній економіці: на підприємствах зберігається надмірна
зайнятість при наявності в країні безробіття. На думку кері-
вників 566 підприємств 14 галузей з 12 регіонів України, де пр-
оводили опитування за програмою МОТ можна скоротити
23,5% робітників без впливу на виробничі результати.

5. Проявом порушення договірних зобов’язань є існування
системи неплатежів – необхідна умова досягнення рівноваги
попиту та пропозиції в економічній системі де економічні су-
б’єкти не погоджуються з масовими банкрутствами. Загальний
рівень дебіторської та кредиторської заборгованості всіх су-
б’єктів господарювання збільшився за 2017 рік відповідно на 8,8
та 12,7%.

6. Частковим випадком неплатежів є затримки виплати за-
робітної плати. За станом на 01. 01. 2018 р. прострочена забо-
ргованість по заробітної платі склала 5669,2 млн. грн.

7. Велика кількість бартерних операцій. У перехідній ек-
ономіці бартер виникає як засіб реалізації угод, які не можуть
здійснюватися іншим чином незалежно від суб’єктивних намірів
сторін. Бартер – це механізм, який компенсує високі витрати
виробництва та обміну, дія якого ґрунтується на прихованому
дисконтуванні цін.

8. Наявність системи неформальних зв’язків. Неформальні
відносини і взаємодії допомагають пом’якшувати інформаційну
обмеженість.

9. Здійснення частини діяльності в тіньовому секторі. За
експертними оцінками втрати бюджету від тінізації доходів що-
річно перевищують 12-13 млрд. грн. Тіньова діяльність стим-
улюється прагненням запобігти оподаткування. Порушення но-
сять вимушений характер, самі розповсюджені серед них – ви-
плати податків та інших “державних стягнень” у неповному
обсязі5.

5 Шибаева Н. В. Институциональная динамика переходного обще-
ства и экономическое поведение предприятий / Н. В. Шибаева // Ко-
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Неможливо залишити поза увагою те, що девіантна пове-
дінка в сфері економіки є однією із основних форм соціально-
економічного розвитку підприємницьких структур. Так, у конт-
ексті даної проблематики, поняття “девіація” – це здатність ма-
лих і великих систем, живих організмів та розумних суб’єктів
відхилятися від наперед заданих траєкторій розвитку, що було
усвідомлено як всезагальна форма ще в часи античності. Зокр-
ема, Епікур сформулював цю проблему, як девіантну поведінку
атомів, здатних до довільних відхилень від своїх траєкторій як
головну онтологічну засаду існування свободи. Дещо пізніше,
вже в новий час, європейська наукова думка впритул набл-
изилася до розуміння свободи як надзвичайно важливої умови
розвитку цивілізації та культури. Таким чином, утворився логі-
чний ланцюжок неоднозначних, але цілком явних залежностей
між девіантністю, анормативністю, свободою та культурою. Як
наслідок, в європейській культурній свідомості девіація набула
статусу своєрідної універсалії, що характеризує живі, рухомі та
змінні системи.

Оскільки девіація – це всезагальна форма існування су-
б’єктів і систем, то вона розповсюджується і на соціальні макр-
осистеми, що визначають поступ світового прогресу. Інакше
кажучи, можливі досить істотні девіації навіть масштабних си-
стем, здатні набувати геосоціального характеру та зачіпати інте-
реси всього людства. Разом із тим необхідно пам’ятати, що фе-
номен девіантності амбівалентний за своєю природою і може
означати як негативні, так і позитивні соціальні зміни.

Н. Смелзер розділив усі девіації на деструктивні та конс-
труктивні. До перших, названих ним іллегальними, він відніс
поведінські акції з явними ознаками деструктивності, іммо-
ралізму та кримінальності. В цьому ж контексті він згадує єресі,
а також ті прояви авангардизму, котрі негативно впливають на
соціальне здоров’я всього суспільного макроорганізму. До конс-
труктивних або легальних девіацій, що носять пона-
днормативний характер, відносить інноваційні ініціативи, проя-

ммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техника, 2000. –
Вып. 26. – С.170–174.
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ви самовідданості, подвижництва, святості, що підтримують
відносини солідарності між окремими громадянами та зміц-
нюють соціально-економічну систему.

Однією з характерних рис життєдіяльності сучасних розв-
инутих суспільств є підвищення ролі людської особистості, зр-
остання соціально-економічної значимості всіх проблем, тією чи
іншою мірою пов’язаних із людиною. Таке становище зумо-
влено багатьма факторами, включаючи ускладнення форм соці-
ального спілкування. Відповідно, розв’язувані людиною проб-
леми стають усе більш багатоступінчастими і багатоплановими.
Природно, у цих умовах суттєво зростає значення особистого
досвіду. Разом із тим підвищується й особиста відповідальність
людини перед оточуючими її людьми та суспільством у цілому.

Проте було б явним перебільшенням концентрувати увагу
тільки на зростанні значення особистісних факторів у житті су-
часного суспільства, ігноруючи зростаюче значення самого су-
спільства і його впливу на індивідуальну життєдіяльність, а та-
кож ті негативні процеси в суспільстві, що пов’язані з анти-
соціальними формами поведінки людей, які у переважній біль-
шості випадків користуються демократичними законами задля
того, щоб уникнути відповідних покарань за свої протиправні чи
аморальні дії. Тому сьогодні особливої гостроти та значимості
набувають питання контролю за негативними формами пове-
дінки особистості в сфері економіки, які можуть являти серй-
озну соціальну загрозу.

Поняття “девіантність” (від пізньолат. deviatio – відх-
илення від лат. de – від + лат. via – дорога; відхилення від норм-
и, відхилення від основного шляху руху, від правильної лінії).
Звичайно до категорії девіантної поведінки відносять прав-
опорушення, злочинність, наркоманію, самогубство тощо. Деві-
антна поведінка відтворюється деякими людьми у процесі засв-
оєння культури відповідних соціальних груп, де переважають і
вважаються нормальними цінності, що привертають до девіації
(відхилення). Індивідууми, соціалізація яких відбувається в ос-
новному у такому середовищі, стають носіями норм поведінки,
що відхиляється. Відповідно до теорії аномії (фр. аnоmіе – відс-
утність закону, організації), якщо індивіди мають загальні цілі,



305

але узаконені засоби для досягнення цих цілей доступні не всім
однаковою мірою чи зовсім не доступні для деяких соціальних
груп, то в суспільстві варто очікувати високий рівень поведінки,
що відхиляється від норми.

Термін “аномія” був уведений у науковий обіг Е. Дюрк-
геймом, який розглядав аномію як постійний і нормальний стан
капіталістичного суспільства. Оскільки це суспільство заохочує
однакові для всіх цілі та цінності індивідуального успіху, то
більшість людей, позбавлених багатства, влади, високого прес-
тижу, неминуче вступають у конфлікт із соціальними нормами
чи розцінюють своє життя як таке, що не склалося. Разом із тим
аномія, породжуючи систематичні відхилення від соціальних
норм, є підґрунтям прискорення таких змін у суспільстві, які у
перспективі можуть дозволити звести існуючі нині види аномії
до певного мінімуму.

Е. Лемберт, Г. Бекер, Е. Гофман – автори концепції стиг-
матизації (“таврування”), стверджують, що девіація є наслідком
негативної соціальної реакції, зокрема “наклеювання” на інди-
відуума ярлика “девіант”. Основну увагу вони переключають із
об’єктивних характеристик девіантної поведінки на соціальну
реакцію інших людей.

Щодо з’ясування критерію визначення “девіантності” іс-
торично склалося, що його пов’язують із прагненням до дося-
гнення деякого абсолютного визначення і стосується уявлень
про існування визначених форм поведінки, що розглядаються як
девіантні поза залежністю від контексту, в якому вони спос-
терігаються.

Навіть коротке ознайомлення зі змістом і механізмом ві-
дхиленої поведінки дає змогу зробити деякі узагальнення щодо
впливу конфлікту на соціальні зміни. По-перше, конфлікт і деві-
антна поведінка є небажаними точками соціального напр-
уження, що викликають чимало турбот і занепокоєнь. По-друге,
нерідко вони мають спільні корені походження. Девіантна пове-
дінка може провокувати конфлікти, і саме вона досить часто
виступає наслідком соціального напруження, кризових і конф-
ліктних ситуацій.
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Власне кажучи, вся соціально-економічна історія людства
являє собою безупинний процес самовиховання і само-
організації індивіда та суспільства, розвитку та зміни різних
типів і форм регулювання людських взаємин, їх упорядкування
та нормування. Зазвичай, суспільство створює інститути соці-
ального контролю за поводженням людей з метою гарантування
суспільного ладу та спокою. Соціальний контроль – це вели-
чезна кількість методів і засобів впливу: звички, моральні прин-
ципи, традиції, звичаї, загальноприйняті правила, розп-
орядження, норми та моменти примусу. Узагальнюючим поня-
ттям виступає “соціальна норма” як невід’ємний елемент сусп-
ільного управління, один із важливих засобів орієнтації індивіда
чи соціальної групи в досить складних особистісних, групових,
соціальних зв’язках і відносинах, найважливіша умова конт-
ролю за їх поводженням. Можна цілком арґументовано стве-
рджувати, що вся історія людства є історією спроб, які не прип-
иняються, змінювати соціальні норми. Становлення і розвиток
людства відбувалися через удосконалення двох тенденцій: праг-
нення увіковічнити соціальні інститути, через стабільність, уп-
орядкованість, панування сформованих норм співжиття, з одно-
го боку, і прагнення переглянути, переробити, удосконалити
пануючі норми – з іншого.

Однак із часом під впливом глибинних соціально-
політичних, економічних, науково-технічних, екологічних та
інших факторів змінилася соціальна структура суспільства, на-
родилися нові ідеї, з’явилися нові моральні цінності та соціальні
орієнтири. Відповідно змінилися і соціальні норми. Частина
“дисидентів” стають засновниками нового суспільного устрою
та нових істин.

М. Вебер доповнює концепцію К. Маркса аналізом стану
балансу взаємин статусних груп і його порушення. Одні групи
прагнуть зберегти свій суспільний статус, свої цінності, ідеали,
економічні, політичні та інші привілеї. Інші, навпаки, мають
власні економічні й інші інтереси, амбіції, своє уявлення про
навколишній соціальний устрій, що в підсумку породжує вини-
кнення конфліктів. Однак стан суспільства, за М. Вебером, ви-
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значається не конфліктами, а балансом конфліктів і стаб-
ільності.

Соціально-економічні відхилення, незважаючи на свою
розмаїтість, викликані спільними причинами. За своїм складом
вони являють собою взаємодію об’єктивних суперечностей су-
спільного розвитку та суб’єктивних факторів (усвідомлення,
мотивації). Індивідуальні відхилення можуть бути нова-
торськими або консервативними, корисними або шкідливими,
випадковими або типовими. Сам вчинок може виражатися в дії
чи бездіяльності. Відхилення, зазвичай, не зводиться до одного
вчинку, скоріше за все – це послідовна лінія усвідомленого по-
водження людини, її спосіб життя. Соціально-економічне відх-
илення здійснюється людиною і спрямоване на той чи інший
зовнішній об’єкт, що має соціальну значущість. Як масове яв-
ище соціальне відхилення виступає елементом громадського
життя, небажаним соціальним процесом.

Чому з’являються соціальні відхилення і яка їх основа? Ч.
Ломброзо доводив, що люди за своїм біологічним складом схил-
ьні до різних типів поведінки, зокрема до злочинної. Практика
серйозно похитнула цю теоретичну концепцію, але цілком її
відкинути не змогла: з’явилися нові модернізовані варіанти бі-
ологічного пояснення, які ґрунтувалися на останніх досягненнях
науки.

Девіантна поведінка спричинила створення держави, пр-
авоохоронних органів, спеціалізованих установ для виправлення
та ізоляції тих людей, які створюють певну небезпеку для соці-
ально-економічної системи. Без перебільшення можна сказати,
що уся історія становлення суспільно-політичної, соціально-
економічної та етичної думки є спробою знайти найо-
птимальніші шляхи розвитку суспільства, тобто звільнитися від
порушень, які нерідко становлять небезпеку для життя та добр-
обуту людей, є відхиленнями від загальноприйнятих цінностей і
стандартів 6,.

6 Вівчар О. І. Феномен девіантної поведінки в сфері економіки як
одна з основних форм соціобезпеки / О. І. Вівчар // Збірник тез
доповідей IV Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих
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Висновки та перспективи подальших досліджень
Отже, резюмуючи вище описане, слід зазначити, що екон-

омічна поведінка в контексті безпекознавства є складовою екон-
омічної системи підприємницьких структур і спрямована на
підвищення ефективності підприємницької діяльності та зміц-
нення економічної безпеки зокрема. Для її раціонального функ-
ціонування необхідне підвищення професійного й морального
рівня суб’єктів підприємництва, щоб забезпечити ефективну і
якісну організаційну та управлінську діяльність в контексті бе-
зпекознавства. При цьому необхідно поєднувати високу проф-
есійну компетентність із умінням організувати справу, бути
достатньо діловими, перспективно мислячими, енергійними,
наполегливими й ініціативними в роботі, оскільки від керівників
очікують високої громадянської зрілості, глибоких фахових
знань, здатності забезпечити предметність, конкретність й опер-
ативність в організації та управлінні, тобто високого проф-
есіоналізму. З метою підвищення фахового рівня та економічної
безпеки суб’єктів підприємницької діяльності виникає потреба у
вивченні та розробці інтерактивних форм і методів ведення бі-
знесу з метою зміцнення економічної безпеки підприємств.

Анотація:
У статті встановлено, що в сучасних трансформаційних

умовах будь-яка поведінка має орієнтуватися на результат, на
кількість і якість витраченого людського потенціалу. В даному
контексті постконфліктного відновлення є актуальним досл-
ідження сучасних структурно-логічних аспектів економічної
поведінки в контексті безпекознавства на основі проведення
змістовно-типологічної ідентифікації даної поведінки. А також
виокремлено структурні елементи підприємницьких структур
через призму застосування економічної поведінки в системі
безпекознавства. На основі чого проведено дослідження деві-

вчених [“Фінансово-економічна безпека держави, регіону,
підприємства: погляд молодих вчених”] – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С.
18–19.
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антної складової як важливої компоненти соціально-
економічного розвитку підприємств.

Ключові слова: економічна поведінка, девіантна
поведінка, типологізація економічної поведінки, ефективність
безпекознавчої компоненти, безпекознавчі фактори.

Summary:
In the article it is established that in modern transformational

conditions, any behavior should be guided by the result, on quantity
and quality of spent human potential. In this context, post-conflict
recovery is the study relevant of modern structural and logical as-
pects of economic behavior in the context of security science on the
basis of content-typological identification of this behavior. The struc-
tural elements of entrepreneurial structures are also distinguished
through the prism of the application of economic behavior in the
system of security science. On the basis of this, a study of the deviant
component was conducted as an important component of the socio-
economic development of enterprises.

Keywords: economic behavior, deviant behavior, typology of
economic behavior, efficiency of safety science component, safety
science factors.
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Марія Афанасіївна Мудрак

Сім’я як фактор детермінації статеворольових уявлень
та установок стосовно майбутнього сімейного життя у

розвитку особистості дитини

Постановка проблеми
Зміни, що відбуваються в останнє десятиріччя у

соціально-економічних та політичних стосунках нашого
суспільства, зумовили зрушення акцентів у гендерній схемі.
Нові гендерні уявлення, які складаються в межах культури
суспільства, суттєво впливають на формування ідентичності
підростаючого покоління, особливо підліткового віку. Перед
підлітком постає завдання об'єднання всього, що він знає про
самого себе як про сина чи доньку, школяра, спортсмена, друга
та ін. Все це він повинен об'єднати в єдине ціле, осмислити,
пов'язати з минулим та спроектувати на майбутнє. Якщо криза
підліткового віку протікатиме вдало, у юнаків та дівчат
формується ідентичність, що проявляється в соціальних,
гендерних та особистісних характеристиках. Якщо ж задачі
підліткового віку вирішуються невдало, - формується
неадекватна ідентичність, розвиток якої, на думку Е. Еріксона,
може йти в таких напрямках:

1) уникання тісних міжособистісних стосунків;
2) страх дорослішання і нездатність будувати життєві

плани; 3) невміння мобілізувати внутрішні ресурси й
зосередитися на якійсь головній діяльності;

4) відмова від самовизначення й вибір негативних зразків
для наслідування1.

Вказані обставини обумовлюють значущість проблеми
формування особистості підлітка, а саме аналізу
статеворольової соціалізації як процесу, що регулюється

1 Вассерман Л. И., Горьковая И. А., Ромицына Е. Е. Родители глазами
подростка: психологическая диагностика в медико-педагогической
практике. Учебное пособие – СПб.:«Речь», 2004. – 256 с.
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соціально-нормативною системою культури суспільства.
Недостатньо вивченими на сьогодні є соціальне і психологічне
середовище проживання людини, які відіграють першочергову
роль у соціалізації індивіда2. Серед факторів, що визначають
процеси статевої ідентифікації та соціалізації, сім'я є
загальновизнаною детермінантою. Але на сьогодні нечітко
визначена роль родини як об’єкту соціального сприйняття.
Залишається неясним, які саме особливості сімейних
взаємовідносин впливають на розвиток гендерних установок та
статеворольових уявлень.

Виклад основного матеріалу
Проблема статевих відмінностей привертає увагу багатьох

науковців. На сучасному етапі розвитку психологічної науки
існує достатня кількість протилежних думок з проблеми
психології статі. Більшість західних психологів стоїть на
гендерних позиціях і прагне довести рівні можливості чоловіків
і жінок. У вітчизняній психології стать визначається як
комплекс анатомічних, репродуктивних, поведінкових і
соціальних ознак, що складають зміст поведінки індивіда як
чоловіка або жінки. Залежно від аспекту дослідження
розрізняють:

- біологічну стать, яка визначається генетичними
особливостями будови клітин, анатомо-фізіологічними
характеристиками й дітородними функціями;

- соціальну стать, що визначається через поняття
«гендер», який вказує на соціальний статус і соціально-
психологічну характеристику особистості, пов’язаний зі статтю
й сексуальністю, виник шляхом взаємодії з іншими людьми;

- психологічну стать як характеристику особистості і
поведінку індивіда з точки зору маскулінності та фемінінності
(мужності-жіночності).

2 Мудрак М. А. Особливостіпсихологічногопідходу до
вивченнясистемицінностейособистості / М. А. Мудрак // Нова педагогічна
думка: Науково-методичний журнал. № 1 (77). – Рівне. – 2014. – 216 с. –
С. 195-199.
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Статеві відмінності формуються в результаті входження
людини до соціокультурної системи шляхом засвоєння її норм.
Культура, взята в контексті розвитку людства, де всі предметні
зміни корелюють з розвитком властивостей та якостей індивіда,
є не що інше, як гендерна культура суспільства. Щоб нормально
функціонувати у суспільстві в ролі чоловіка чи жінки, людина
має засвоїти систему норм гендерної культури. Процес
засвоєння особистістю стандартів, зразків поведінки, правил,
цінностей, вимог, очікувань, адресованих суспільством людям
чоловічої та жіночої статі протягом входження особистості до
соціального оточення, є не що інше, як статеворольова
соціалізація.

Статеворольова соціалізація передбачає соціальну
адаптацію, суть якої полягає у стандартизації мови жестів,
характерних для індивідів певної статі, у сприйнятті гендерних
стереотипів, у засвоєнні гендерних цінностей, традицій,
гендерної культури суспільства з метою передачі їх наступному
поколінню, а також у формуванні гендерної ідентичності
відповідно до психологічної статі та гендерної ролі.

Формування в індивідів гендерних установок напряму
пов’язане із засвоєнням та прийняттям стереотипів поведінки,
визнаних даним суспільством для чоловіків і жінок, що
проявляються в соціальній взаємодії. Стереотип являє собою
думку чи переконання про особистісні якості групи людей, за
допомогою яких людина сприймає інших за їх приналежністю до
тієї чи іншої групи, за їх фізичними характеристиками (стать, вік).

У психології прийнято виділяти три групи гендерних
стереотипів. До першої групи відносяться стереотипи
маскулінності-фемінінності, що виражають нормативні
уявлення про соматичні, психічні, поведінкові властивості,
характерні для чоловіків і жінок. Чоловіки компетентні,
домінантні, незалежні, агресивні, самовпевнені, схильні до
логічних роздумів, керування своїми почуттями. Жінки більш
пасивні, залежні, емоційні, турботливі, ніжні.

Друга група стереотипів пов’язана зі змістом праці
чоловіків і жінок. Традиційною для жінок вважається діяльність
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обслуговуюча, виконавча; для чоловіків - інструментальна,
творча.

Третя група відображає сімейні та професійні ролі
відповідно до статі. Для чоловіків головні ролі - професійні. Для
жінок - сімейні.

Перераховані стереотипи відрізняються життєстійкістю та
укоріненістю у свідомості більшої частини населення. З одного
боку, як свідчать дослідження, стереотипи сприяють
налагодженню стосунків між статями, з іншого, - гендерні
стереотипи обмежують, гальмують розвиток особистості,
перешкоджають її самореалізації.

Зміст стереотипів знаходить своє вираження у процесі
статеворольової соціалізації, що містить у собі питання
формування психологічної статі, психічних статевих
відмінностей та статеворольової диференціації. Диференціація
діяльності, статусу, прав і обов’язків залежно від їх статевої
приналежності відноситься до категорії «гендерна роль».
Гендерні ролі соціальні і нормативні, вони позначають способи
поведінки людей у системі міжособистісних відношень, які
залежать від позиції у суспільстві та відповідають прийнятому в
ньому набору норм, засад і очікувань3.

Аналіз робіт свідчить, що механізми формування
гендерної ідентичності, гендерних установок і гендерних ролей
пов’язані з явищами як об’єктивного, так і суб’єктивного
порядку. Об’єктивний аспект рольової поведінки задається
виконавцю загальним способом або виробленим у даному
суспільстві стандартом поведінки. Суб’єктивний бік ролей
визначається особливостями особистості виконавця; рольова
поведінка прямо залежить від мотивів і установок особистості,
набуває індивідуалізованого, особистісного забарвлення.

Перші дослідження (Дж. Маккі, А. Шерріффс), що
стосуються особливостей статеворольовоїс тереотипізації, були
пов’язані зі спробами відокремити типові відмінності, котрі

3 Репина Т. А. Анализ теорий полоролевой социализации в
современной западной психологии // Вопросы психологии. – 1987. - №
2. – С. 158-165.
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відносяться до уявлень жінок і чоловіків один про одного та про
себе. Отримані дані дозволили створити узагальнений образ
чоловіка й жінки. Типово чоловічий образ - це набір рис,
пов’язаний із соціально необмежуючим стилем поведінки,
компетенцією і раціональними здібностями, активністю й
ефективністю. Типово жіночий образ, навпаки, містить низку
рис, пов’язаних із соціальними та комунікативними вміннями, з
теплотою і соціальною підтримкою.

У дослідженнях, які стосуються проблеми міжстатевих
відносин та взаємодій, існують два протилежних підходи, що
обґрунтовують диференціацію статей: концепція статевого
диморфізму та статевого символізму. Згідно з першою, статева
диференціація - універсальний біологічний процес, який
культура тільки оформлює й осмислює з тими чи іншими
варіаціями. Вихідна точка даного підходу –«біологічний
статевий диморфізм, що доповнюється системою психічних
розходжень, які проявляються в певному наборі індивідуальних
відмінностей у психофізіологічних реакціях, когнітивних
процесах, мотиваціях, здібностях та інтересах чоловіків і
жінок»4. Ці відмінності об’єктивуються в статевому розподілі
праці та інших соціальних ролях, закріплюються й освячуються
в символічному світі культури.

Зазначені упевнення про те, що чоловіки та жінки «від
природи» створені для виконання певних ролей, були
спростовані в роботах М. Мід. За автором, маскулінні й
фемінінні якості відображають лише конкретні нормативні
уявлення і образ життя, який існує в різних суспільствах, що
підтверджує впливову роль культури та соціалізації у створенні
відмінностей між гендерними ролями5.

Дані положення виступили основою концепції статевого
символізму, згідно з якою гендерна диференціація не тотожна

4 Репина Т. А. Анализ теорий полоролевой социализации в
современной западной психологии // Вопросы психологии. – 1987. - №
2. – С. 158-165.

5 НалчаджянА. А. Я-концепция // Психология самосознания.
Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2000. – С. 270-
332.
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статевій дихотомії, оскільки пов’язана з конструюванням статей
протягом життя. Прихильники цього підходу вважають, що
орієнтація на статеву роль не має вродженої основи. У даній
теорії стверджується, що статева типізація й диференціація є
результатом переробки гендерно-схематизованої інформації,
пов’язаної з поняттями «чоловіче» та «жіноче» і здійснюваної в
процесі первинної соціалізації. Джерелом гендерно-
схематизованих уявлень служать існуючі статево
диференціюючі практики. Орієнтуючись на дорослих, дитина
обирає з усіх можливих визначень «Я» ті, що прийнятні до її
статі. У процесі соціалізації вона кодує й організовує отриману
нову інформацію відповідно до домінуючих уявлень про
мужність і жіночність, про чоловічі і жіночі ролі, тобто в межах
заданої зовні гендерної схеми.

У межах теорії когнітивного розвитку уявлення індивіда
про статеві ролі не пасивно відображають зміст соціальних норм
поведінки, а виникають у результаті активного структурування
ним власного досвіду (П. Бергер, Д.Н. Ісаєв, В.Є. Каган, Т.
Лукман, Т.А. Рєпіна та ін.). Головною в статеворольовій
соціалізації індивіда є інформація, яку людина отримує з
оточуючого світу, а також усвідомлення нею своєї статевої
приналежності й того, що ця властивість невідворотна.
Представники теорії когнітивного розвитку вважають, що
статеворольові стереотипи здійснюють великий вплив на процес
засвоєння гендерної ролі. Статеворольові стереотипи
функціонують як схеми, через які організовується та
структурується відповідна інформація. Завдяки здатності
людини групувати й переробляти інформацію здійснюється
статева типізація, котра розглядається як позитивний процес, що
сприяє набуттю статевої ідентичності. Це протирічить поглядам
авторів, які вважають, що статеворольові стереотипи
спрощують відчуття реальності й обмежують розвиток
особистості внаслідок того, що людина, засвоївши стереотипну
роль чоловіка чи жінки, значно збіднює свою свідомість і
поведінку.

Представники нової психології статі (Джонсон і Дж.
Стоккард) також наполягають на тому, що основою поведінки є
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не природжена стать, а стать психологічна і соціальна, яка
засвоюється за життя і на формування якої більше впливають
класові, етнічні варіації статевих ролей та відповідні їм
соціальні очікування. Цієї ж думки дотримується й Р. Унгер, яка
підкреслює, що головними детермінантами гендерних
параметрів служать соціальні очікування, ролі, конвенційні
вимоги статевої адекватності поведінки. Соціальні вимоги
задають схему значущих гендерних реакцій, що у незмінному
вигляді проявляються навіть тоді, коли індивід опиняється в
ситуації, де статева приналежність особистості не суттєва.

Нова психологія статі протистоїть позиції біодетермінізму
в засвоєнні статевої ролі і поясненні соціальних відмінностей
між чоловіками і жінками. Дана теорія загострює проблему
соціальної нерівності статей. Однак не слід переоцінювати
важливість соціальних очікувань у процесі засвоєння статевої
ролі. Не менше значення має й сама активність індивіда, його
особисті мотиви, цілі, схильності. Прийняття індивідом
соціальних цінностей - процес активний, індивід може
варіювати ролі, ухиляючись від стандарту. Як відзначає Т.А.
Рєпіна, соціальні очікування оточуючих можуть суттєво
відрізнятися за своїм змістом, що згодом відіб’ється на
статеворольовій поведінці індивіда6.

У процесі формування і розвитку «Я-концепції»
виникають, диференціюються та змінюються установки
особистості, гендерні стереотипи.

Установка як психічне явище найбільш розроблена Д.Н.
Узнадзе та його школою. Установка розуміється як готовність
до певної активності, що залежить від наявності потреби й
об’єктивної ситуації її задоволення7. Д.Н. Узнадзе наголошував
на безсвідомому характері виникнення та формування цього
психічного явища. Вчений вважав, що установка існує за

6 Репина Т. А. Анализ теорий полоролевой социализации в
современной западной психологии // Вопросы психологии. – 1987. - №
2. – С. 158-165.

7 Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки.
- Тбилиси: Изд-во АН Груз. ССР, 1961. – 210 с.



318

межами свідомості і тому не є предметом його безпосереднього
споглядання. Вона може бути усвідомлена тільки на основі
підсумків логічного мислення. В іншому випадку установка не
могла б виступати в якості пояснювального поняття стосовно
змісту свідомості.

К. К. Платонов визначає соціальну установку як «стан
готовності особистості до певного сприйняття й оцінки
соціальних явищ, процесів, ситуацій, поведінки в ній. Синонім -
соціальний зміст спрямованості особистості»8. Соціальна
установка є результатом єдності певних внутрішніх і зовнішніх
факторів, що у свою чергу лежить в основі конкретної
поведінки. Запропоноване розуміння соціальної установки
прямо пов'язане з аналізом соціальних факторів, детермінуючих
поведінку особистості, із засвоєнням індивідом соціального
досвіду, зі складною ієрархією детермінант, що визначають
саму природу соціальної ситуації, в якій діє особистість.
Установка ж, на думку психолога, більш за все стосується
питання про реалізацію найпростіших фізіологічних потреб
людини; вона трактується як безсвідомеявище.

Серед досліджень, що стосуються вивчення механізмів
процесу впливу соціальних сил на особистість людини, на
основі яких відбувається формування доцільних стратегій
поведінки, науково-значущими є роботи М. Вебера. Для
пояснення готовності особистості до взаємодії із соціальною
реальністю французький соціолог вводить поняття «ідеальний
тип»9. «Ідеальний тип»- це абстрактно-теоретичне вираження
ідеальної моделі, зразка, еталону, загальних раціональних
ціннісних установок відповідної епохи, що служить засобом
пізнання соціальної реальності.

Таким чином, поведінка людини визначається структурою
її особистості, її соціальною роллю і сприйняттям установок
«узагальненого іншого». Адекватність поведінки в соціумі у

8 Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических
понятий. М.: Высш. шк., 1984. - 174 с.

9 Шмелев А. Г. Введение в экспериментальную семантику. М.:
1983.– 158 с.
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більшості випадків визначається особливостями розвитку
самовизначення і Я-концепції людини.

У сучасній психологічній науці уявлення про природу та
сутність «Я-концепції» не є усталеними. У багатьох працях
вітчизняних психологів стверджується,щo«Я-концепція»- це
відображення в свідомості суб’єкта його власних властивостей
та якостей з урахуванням соціальних ситуацій, де відбувається
відповідна самокатегоризація, атрибуція і те ін. (І. С. Кон, Ю. М.
Орлов, О. В. Петровський, О. В. Скрипченко, В. В. Столін, І. І.
Чеснокова та інші)10. Подібне тлумачення ми зустрічаємо у разі
визначення поняття «самосвідомість», яке розглядається як
складна інтегративна властивість психічної діяльності, котра
формується за життя, відбиває уявлення людини про себе та
своє місце в оточуючому світі, емоційні переживання, викликані
цими уявленнями, що в свою чергу зумовлює поведінку й
діяльність людини.

Ученими висловлені різні підходи стосовно функцій,
змісту й структури самосвідомості. Так, О. Г. Спіркін
характеризує одну з основних функцій самосвідомості: «Завдяки
самосвідомості людина усвідомлює себе як індивідуальну
реальність, окрему від природи та інших людей, вона стає
існуючою не тільки для інших, але і для себе». Цю функцію
можна назвати екзистенціональною (виділення себе, знайдення
себе в цьому світі та усвідомлення «Я-існування»).
Самосвідомість «Я» виступає, за О. Г. Спіркіним, найвищим і
найскладнішим інтегральним утворенням у духовному світі
людини, у динамічній системі всіх свідомо здійснюваних
психічних процесів. Учений визначає ще одну функцію
самосвідомості: ставлення до самого себе, яке виробляється в
людині в результаті виділення себе в якості суб’єкта свідомості,
спілкування та дії. Самосвідомість є результатом знання
суб’єктом себе, орієнтуванням у внутрішньому світі

10 Фурман Анатолій Васильович. Психологія Я-концепції:
Навчальнийпосібник / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів :Новий
Світ-2000, 2006. – 358 с.
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особистості, у той час коли свідомість є лише об’єктивною
умовою орієнтування людини в оточуючому світі11.

Основні напрямки впливу самосвідомості на діяльність
людини розглядаються та визначаються у працях В. В.
Століна1213. Автор виділяє наступні функції самосвідомості:
мотивуючу функцію, участь у цілеутворенні (підбір цілей, що
відповідають «Я-концепції»); введення заборон на певні дії;
детермінацію відносин з оточуючими; вплив на розвиток тих чи
інших рис і властивостей особистості, всієї її структури;
здійснення функції самоконтролю у процесі реалізації різних
діяльностей; функції залучення людини до життя інших людей
та соціальних груп.

Отже, «Я-концепція» як результат самоусвідомлення є
важливим фактором детермінації поведінки людини і у
більшості випадків визначає інтенції її діяльності, поведінки в
ситуаціях вибору контактів з оточуючими.

Найбільш коротко й чітко сформулював задачі й
повноваження «Я-концепції» Р.Бернс. Згідно з автором, «Я-
концепція» виконує потрійну роль: «вона сприяє досягненню
внутрішньої узгодженості особистості, визначає інтерпретацію
досвіду та виступає джерелом очікувань відносно самого
себе»14. Новий досвід, що не протирічить «Я-образу» людини,
легко асимілюється, входить всередину певної умовної
оболонки, в якій міститься «Я-концепція». Якщо цього не
відбувається, включається переробка інформації за механізмом
психологічного захисту особистості. Така фільтрація і
трансформація нових уявлень забезпечує удавану достовірність
навіть неадекватних думок людини про саму себе.

11 Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. – М.: Гос изд-во Полит.
лит., 1960. – 471 с.

12 Столин В.В. Самосознание личности – М.: МГУ, 1983. – 288 с.
13 Столин В. В. Уровни и единицы самосознания // Психология

самосознания. Хрестоматия – Самара: Издательский Дом "БАХРАХ -
М" 2003. – С. 123-155.

14 Бернс. Р. Что такое Я-концепция // Психология самосознания.
Хрестоматия. – Самара:Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2003. – C.
333-392.
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Аналогічна ілюзія істинності власних уявлень виникає при
обробці інформації про іншу людину(«Ти-образів»), у тому
числі й протилежної статі (статеворольовий образ). Ці образи
проходять подвійну трансформацію: при включенні до існуючої
«Ти-концепції» відбувається звіряння на усунення протиріч
нової інформації з тою, що вже є, узгодження трансформованої
«Ти-концепції» з уже існуючою «Я-концепцією». Зміна уявлень
про іншу людину може призвести до необхідності істотно
змінити уявлення про себе, наприклад, про свої здібності
розбиратися в людях.

Як відзначає Ю. М. Орлов, «Я-концепція» дає поведінці
досить жорсткий стрижень та орієнтує її, вона частково
усвідомлена, але частково існує і у безсвідомій формі,
усвідомлюючись непрямо, через поведінку15.

Конкретні механізми функціонування самосвідомості у
більшості випадків визначаються системою компонентів, що
входять до її складу. Серед основних напрямків, де
розглядається структура «Я-концепції», умовно можна виділити
наступні:

1. Структура «Я-концепції» містить когнітивні, афективні
й поведінкові компоненти особистісних установок (Р.Бернс, М.
І. Боришевський, І. С. Кон, Н. В. Скрипченко, П. Р. Чамата).

2. «Я-концепція» відображає систему відношень суб’єктів
до самих себе та виконує мотиваційну функцію (А.А. Бодальов,
С.Л. Рубінштейн, О.Б. Орлов, В.В. Столін).

3. Змістом «Я-концепції» виступає категоріальна система
особистісних властивостей, які об’єднані різними авторами в
певні універсальні глобальні фактори особистості (В. Ф.
Петренко, В. І. Похилько, О. Г. Шмельов, Р Б. Кеттел, В. T.
Норман).

4. Структура «Я-концепції» розглядається як сукупність
відносно незалежних елементів (наприклад, «Я-минуле», «Я-
ідеальне» та ін.), виділених на основі певних ознак – моральних,
часових і т.і. (І. С. Кон, М. Розенберг, Н. І. Сарджвеладзе).

15 Орлов Ю. М. Самосознание и самовоспитание характера. – М.,
1987. – 223 с.
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Розглянемо докладніше ці напрямки. Найбільш
розробленим є перший, що розглядає «Я-концепцію» з акцентом
на емоційному компоненті самоставленняособистості. Зміст
установок особистості полягає у трьох взаємозв’язаних
компонентах: 1) інформаційному (система поглядів на світ); 2)
емоційному (симпатії або антипатії по відношенню до значущих
об’єктів); 3) поведінковому (готовність діяти відповідно до
значущого об’єкту)16. Зокрема, за Р. Бернсом, вона представлена
як «система установок на себе». Три елементи установки, що
традиційно виділяються (когнітивний, емоційний,
поведінковий), стосовно «Я концепції» автор конкретизує таким
чином:

1) «образ-Я»- уявлення індивіда про самого себе як
когнітивна складова установки;

2) самооцінка – афективна оцінка «образу-Я», що
викликає позитивні чи негативні емоції, пов’язані з прийняттям
або засудженням себе як особистості;

3) потенційна поведінкова реакція, що визначається
«образом-Я» та самооцінкою.

Узагальнення наведених поглядів учених на
самосвідомість дає можливість стверджувати наступне:

1) уявлення про трикомпонентну структуру
самосвідомості та «Я-концепції» як її продукту є найбільш
загальноприйнятими;

2) існує тісний взаємозв’язок між компонентами цієї
системи.

У віднесених до другого напрямку теоріях основою «Я-
концепції» виступає концептуальна модель емоційно-оціночної
системи самовідношення, особистісний сенс життя. Положення
про те, що самосвідомість є результатом усвідомлення
індивідом реальної обумовленості своїх переживань, ми
зустрічаємо у працях С. Л. Рубінштейна. Психологічно реальне
вираження самосвідомості, на думку вченого, визначається

16 Бернс. Р. Что такое Я-концепция // Психология самосознания.
Хрестоматия. – Самара:Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2003. – C.
333-392.
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внутрішнім смислом, який знаходить людина у всьому тому, що
здійснюється навколо неї та нею самою17.

У концепції О. Б. Орлова зміст самосвідомості
визначається спрямованістю комунікативного процесу або в бік
персоналізації, або в бік персоніфікації18. Під час
персоналізуючого спілкування має місце оціночний контекст, у
якому людина повинна відповідати не самій собі, а «заданим,
ритуалізованим комунікативним та ціннісним кліше». Так,
спілкування веде до дезінтеграції особистості людини, «до
хибного ототожнення», коли вона ототожнює себе з певною
соціальною роллю, маскою. Наслідком процесу персоналізації є
прояв замкненості людини, нездатність до співпереживання та
демонстрації власних психологічних проблем, звуження зон
актуалізації. Розвиваючи уявлення К. Роджерса, О. Б. Орлов
стверджує, що у персоніфікуючому спілкуванні переважають
установки на безоціночність, емпатійність та конгруентність. І
тільки в цьому випадку відбувається істинне самоототожнення,
яке пов’язане з відмовою від будь-яких особистісних
самовизначень, усвідомленням того, що сутність людини може
мати будь-які «ролі й обличчя, але ніколи не зводиться до
них…, проявляючи себе в них»19. Істинне самоототожнення, на
думку автора, являє собою процес, внутрішню роботу з
самодослідження, прагнення почути чисті, не викривлені
послання сутності, внутрішнього «Я».

У межах третього напрямку «Я-концепція» розглядається
з позицій таксономічних досліджень особистісних рис людини,
узагальнений аналіз яких представлений у працях В. Ф.
Петренка, О. Г. Шмельова та ін.20. Учені намагались виявити

17 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер,
2000. – 720 с.

18 Орлов Ю. М. Самосознание и самовоспитание характера. – М.,
1987. – 223 с.

19 Орлов А. Б. "Эмпирическая" личность и ее структура //
Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом
"БАХРАХ-М", 2000. – С. 156-173.

20 Петренко В. Ф. Психосемантика сознания. – М: МГУ, 1988. – 208
с.
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систему взаємонезалежних, інформативних та односкладово
названих факторів, за допомогою яких можна було б
діагностувати особистість, передбачувати поведінку в
широкому класі ситуацій. О. Г. Шмельов трактує поняття
«особистісна риса» у багатоплановому аспекті, беручи до уваги
не тільки «спадкові диспозиції» (психодіагностичний підхід Г.
Айзенка, Р.Б. Кеттела, Г. Оллпорта), але й набуті стилі та
стратегії поведінки для певних класів ситуацій, а також
«особистісні конструкти як засоби категоризації вражень під час
сприйняття людиною людини». Самосвідомість, як
категоріальна система властивостей, виконує у суб’єктивному
досвіді не тільки пасивну фіксацію певних особливостей інших
людей – об’єктів соціального пізнання, але й грає активно-
операційну роль: вона містить у собі «інформацію про стратегії,
адекватні у зверненні з об’єктом категоризації»21. Іншими
словами, категоризація є актом підготовки до певної дії,
здійснення певної стратегії.

На думку дослідників наступного напрямку, уявлення про
своє «Я» формується на основі певних ознак.

1. Конструювання особистістю тимчасового
самовідношення, суттю якого є залежність «Я-теперішнього»
від сприйняття себе минулого та можливого майбутнього (Н.І.
Сарджвеладзе)22. Людській свідомості властиво виходити за
межі теперішнього, прориваючи його кордони у напрямку
минулого й майбутнього. Це дає можливість виділити три види
«Я»: актуальне «Я» («Я» тут і тепер); ретроспективне «Я» («Я» в
минулому); перспективне «Я» («Я» в майбутньому). Суб’єкт
будує свій образ, виходячи не тільки з тих уявлень про те, яким
він був, яким буде, але і з певної позиції, що він займає по
відношенню до самого себе, яка виступає певною «крапкою
відліку» та відносно якої суб’єктом моделюється «обрій часу»

21 Шмелев А. Г. Введение в экспериментальную семантику. М.:
1983. – 158 с.

22 Сарджвеладзе Н. И. Самоотношение личности // Психология
самосознания. Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом "БАХРАХ –
М", 2003. – С. 174-242
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цих образів. Іншими словами, образ минулого «Я» визначається
з позицій потреб теперішнього і виходячи з планів на майбутнє.
Аналіз того, до якого періоду життя прикута увага суб’єкта, які
вчинки з минулого чи теперішнього, особистісні риси
приймаються або відкидаються, з якої часової позиції
здійснюється самооцінка тих самих вчинків та особистісних рис
– все це представляє цінну інформацію для розуміння
внутрішнього світу особистості й корекції її неадекватних
установок.

2. Конструювання особистістю системи уявлень про себе
відносно стійких образів (А. А. Налчаджян)23. «Я-концепція»
особистості має складну структуру, що містить образ тіла
(тілесне «Я»), наявне «Я» (теперішнє «Я»), динамічне «Я»,
фактичне «Я», можливе «Я», ідеалізоване «Я», уявне «Я» та ін.
А. А. Налчаджян виділив у структурі особистості «Я-
центральне», основною функцією якого є регуляція системи «Я-
образів». Учений відзначав, що в кожній соціальній ситуації
центральне «Я» особистості пов’язується з одним із стійких «Я-
образів», активізує і використовує в якості регулятора рольової
поведінки. Іншими словами, у соціальних ситуаціях
актуалізується та «Я-концепція», що є вираженням актуального
для даної соціальної ситуації «Я-образу».

Аналіз наукових досліджень генезису образу «Я» дозволяє
відзначити неоднозначність в існуючих підходах до вирішення
даного питання. Використання різних критеріїв оцінок розвитку
самосвідомості, виділення провідних вікових періодів розвитку
самосвідомості є підставою, для суперечок і розбіжностей, що
існують.

Незважаючи на існуючу багатозначність у вирішенні
питання, пов'язаного з визначенням вікових фаз розвитку
самосвідомості, більшістю психологів не заперечується той
факт, що провідним віковим етапом у процесі формування
самосвідомості виступає підлітковий вік, який супроводжується

23 Налчаджян А. А. Я-концепция // Психология самосознания.
Хрестоматия. – Самара: ИздательскийДом "БАХРАХ-М", 2000. – С. 270-
332.
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значними змінами у структурі та змісті образу «Я». Л.С.
Виготський запропонував відрізняти в підлітків періоди
«критичного статевого дозрівання» та стабільного. Даний підхід
певною мірою знайшов своє підтвердження у працях Л.І.
Божович, Т.В. Драгунової, Г.С. Костюка, Д.Б. Ельконіна. Згідно
з авторами, вплив соціального оточення завжди відбивається
через внутрішню позицію дитини, опосередковується нею. Ця
«внутрішня позиція» відображає рівень сформованості «Я-
образу» підлітка. Чим він вищий, тим толерантніший такий
підліток до різних негативних впливів соціального середовища
(наприклад, критичні оцінки не сприймаються як приниження
чи обмеження його самостійності). Таким чином, «Я-образ»
підлітка є не тільки продуктом самосвідомості, але й визначає
його поведінку, спрямовує його діяльність у ситуаціях вибору,
спілкування з людьми.

Висновки
Проведений аналіз різноманітних підходів і концепцій

дозволяє стверджувати, що реальна структура суб'єктивного
досвіду, у тому числі і статеворольового, виступає
індивідуальною для кожної конкретної людини, але у кожній
індивідуальній структурі представлені й типові риси. І навпаки,
кожен типовий статеворольовий образ містить елементи або цілі
блоки конкретних структур індивідуальних образів. Тому ми
вважаємо, що формування образу старшого підлітка тісно
пов’язане з власним досвідом, який він отримує під час активної
взаємодії з соціумом. Виходячи з цих висновків, ми і будували
наш діагностуючий експеримент.

Анотація.
У статті наведено теоретичне узагальнення та нове

бачення проблеми гендерних установок і статеворольового
самовизначення старших підлітків. Проблема досліджувалася з
погляду когнітивного розвитку особистості, що дозволило
встановити особливостізмісту та прояву категоріальної системи
особистісних установок старших підлітків, виявити специфіку
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процесу їх гендерної ідентифікації відповідно до умов
первинної соціалізації.

Ключові слова. Гендерна установка, статеворольове
самовизначення, особистість, особистісна установка, гендерна
ідентифікація, первинна соціалізація.

Annotation:
The article presents a the oretical generalization and a new

vision of the problem of gender settings and gender self -
determination of old erteenagers. The problem was in vestigated
from the pointof view of the cognitive development of the individual,
which allowed to establish the peculiarities of the content and
manifestation of the categorical system of personal settings of
olderteenagers, to identify the specifics of the process of their gender
identification in accordance with the conditions of primary
socialization.

Keywords. Gendersetting, gender role identity, personality,
personality setting, gender identification, primary socialization.
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Тетяна Надвинична

Інноваційні методи профілактики девіантних форм
поведінки серед студентської молоді

Актуальність теми дослідження
В сучасному суспільстві, яке впевнено рухається у

напрямку глобалізації, залишається чимало невирішених
проблем. Одні з них – суто нове явище, інші, хоч і є
традиційними, але за трансформаційних соціально-економічних,
культурних, політичних та інших умов набувають нових акцентів.
Однією з таких є проблема девіантної поведінки серед молоді
загалом, та студентства зокрема. Адже, як свідчать результати
останніх досліджень, протягом останніх років спостерігається
стійка динаміка зростання кількості молодих людей з
різноманітними формами девіантної поведінки. Опиняючись поза
межами батьківського впливу та отримавши певний рівень
свободи, перед юнаками та дівчатами постає складний вибір між
моделями соціально-схваленої поведінки та задоволенням
особистісних потреб та бажань. При цьому виникає значний
ризик потрапити під вплив негативних форм поведінки, які
можуть стати взірцем для наслідування. В залежності від віку та
рівня розвитку, вікових особливостей молоді люди не завжди
можуть передбачити наслідки ризикової поведінки та прийняти
відповідальне рішення. Така ситуація вимагає комплексного
підходу, який має охоплювати роботу різноманітних соціальних
інституцій, провідна роль серед яких має належати фахівцям
освітнього закладу, в якому навчається молода людина. Так, для
успішної профілактики девіантної поведінки серед студентської
молоді вкрай необхідна систематична, комплексна робота і
адміністрації, і професорсько-викладацького складу, і психологів.

Виклад основного матеріалу дослідження
«Хворобу легше попередити, ніж лікувати» – теза, яка має

стати основоположним принципом у роботі психолога. При
цьому психопрофілактика набуває рис одного з
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найпріоритетніших напрямків діяльності фахівців психологічної
служби закладу вищої освіти1, особливо коли мова йде про
попередження різних форм девіантної поведінки. Для
обґрунтування ефективної системи методів психопрофілактики
згаданих явищ, на нашу думку, необхідно звернутися до
теоретичного обґрунтування зазначеної проблематики.

Аналітичний огляд літературних джерел присвячених
дослідженню проблем девіантної поведінки, дає змогу
констатувати її надзвичайну актуальність, адже саме вона є
основним джерелом виникнення різноманітних деструкцій
соціуму та порушує врівноваженість життєдіяльності
останнього. Молодь є найактивнішим психологічним суб’єктом
і тому прояви соціально неприйнятної поведінки
найхарактерніші саме для неї. Для цього вікового етапу
характерним є ще не зовсім сформований світогляд, ціннісні та
нормативні переконання також знаходяться у доволі хиткому
стані, а тому юнаки і дівчата найбільше піддаються
зовнішньому впливу. Легко сприймаючи інтереси, погляди
оточуючих, вони обирають, всотують їх у себе і в подальшому
керуються ними. Та якщо ці впливи мають негативний характер,
це може мати подібні наслідки та сприяти розвитку різних форм
девіантної поведінки. Але, на нашу думку, розглядати дану
проблематику доцільно із визначення поняття «нормативна
поведінка» особистості в суспільстві, адже саме норми
імпліцитно містять у собі можливість відхилень від них. Відтак,
говорити про нормативну поведінку доцільно лише в контексті
якоїсь іншої, ненормативної, відхиленої від норми, а отже, і
соціальне небажаної і не схвалюваної.

Питання співвідношення нормативності і ненормативності
поведінки є ще цікавим і тому, що рівень відмінності соціальної
«незручності» різних видів деструктивної поведінки є достатньо
масштабним і коливається в межах від простого осуду
найближчого соціального оточення, до повної ізоляції особи від
суспільства у разі вчинення нею тяжких злочинів. Тому

1 Фурман А., Надвинична Т. Психологічна служба університету: від
моделі до технології // Психологія і суспільство. – 2013. – №2. – С. 80 –104
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своєчасна, якомога більш рання психопрофілактика схильності
молоді до ненормативної поведінки, розробка комплексу заходів
психологічної допомоги особистості у зазначених випадках
потребує сукупних зусиль теорії і практики.

Особистість формується під впливом цілої системи
соціальних відносин, у яку вона включена, а відтак, цей процес
детермінується сукупністю соціальних норм та правил, які є
прийнятними на даний момент у даному суспільстві і можуть
бути закріплені у письмових джерелах (законах, статутах тощо)
або ж об’єктивуватися через уявлення і зразки поведінки
спільноти, що відтворюються з покоління в покоління досить
регулярно й у масовому масштабі. Нормативна регуляція
поведінки характеризується, перш за все, специфікою самого
об’єкта регулювання: їй підлягають лише ті види індивідуальної
поведінки, які мають масовий характер. До таких видів поведінки
встановлюються певні вимоги, що виражають відповідну
суспільну потребу, причому виконання цих вимог не може бути
забезпечено іншими формами соціальної, економічної,
психологічної детермінації. Відповідно до цього суспільство має
у своєму розпорядженні цілу низку методів і засобів, за
допомогою яких воно стимулює виконання особистістю
відповідних вимог (санкції).

Ще однією категорією, без якої неможливий розгляд
нормативної регуляції, є ціннісно-нормативна свідомість.
Виникнення останньої було зумовлено низкою причин: для
підтримання більш-менш стійкої впорядкованості суспільних
взаємовідносин людство змушене було прийняти систему
правил, які би були однаковими для всіх, інакше б ми поринули
у хаос. Суспільні вимоги до особи, виражені у нормі,
регламентують соціальну поведінку з різним ступенем
деталізації:

1) жорстко визначається модель поведінки;
2) визначаються лише загальні принципи, яким належить

керуватися при виборі конкретного варіанту дій;
3) окреслюється тільки мета, для досягнення якої особа

сама обирає засоби і способи її здійснення.
Таким чином, розгляд основних понять і теоретичних
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підходів щодо девіантної поведінки, розуміння її сутності та
причин, що спонукають людину до порушень нормативності має
сприяти пошуку найефективніших шляхів розв’язання проблеми2.

Отож, нормативна – це така поведінка, що відповідає
вимогам норми і нею врегульована, основне значення якої
полягає в упорядкуванні й організації людської активності, у
використанні в суспільних взаємовідносинах людей найбільш
раціональних методів і засобів взаємодії, що пов’язують усі
прояви особистості, її поведінку з важливими інститутами
сучасного суспільства, його структурою і вимогами. Така
поведінка характеризується:

1) збалансованістю психічних процесів (на рівні
властивостей темпераменту, типу вищої нервової діяльності;

2) адаптивністю та самоактуалізацією (на рівні
характерологічних особливостей);

3) духовністю і самоактуалізацією (на особистому рівні).
Подібно до того, як норма поведінки базується на цих трьох
основних характеристиках, так і аномалія та девіації, засновані
на змінах, відхиленнях і порушеннях цих характеристик3.

Поведінку і діяльність людини у сучасному
глобалізованому суспільстві визначають різноманітні соціальні
інституції, які одночасно регулюються цілою низкою
нормативних систем і підсистем держави (право, мораль,
політичні, естетичні й організаційні норми, звичаї і традиції
тощо). Зазвичай норма торкається багатьох аспектів соціальної
взаємодії та розрахована на багаторазове застосування відносно
невизначеного кола об’єктів, оскільки прямо чи опосередковано
відображає суспільні цінності та інтереси. Але, частіше всього,
на людину одночасно діє багато нормативних систем, які інколи
суперечать одна одній і утруднюють прийняття відповідального
рішення. За таких умов людина потрапляє у доволі складну

2 Асмолов А. Г. Социальные эффэкты образовательной политики //
Национальный психологический журнал – 2010. – №2(4) – С.100-106/

3 Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. / І. М.
Богданова. – К.: Знання, 2008. – 343 с. – (Бібліотека соціального
педагога).



333

ситуацію вибору, коли один варіант прийнятної поведінки
суперечить іншому, який сприймається як асоціальний. До
цього слід додати вагання самої людини щодо необхідності
балансування між бажаністю (можливістю задоволення
індивідуальних потреб, інтересів, бажань тощо) і
обов’язковістю, яке ще більше тисне на особистість. І якщо б у
такій ситуації у суспільстві не існувало надійного регулятора, то
констатувати сам факт нормативності було б доволі важко.
Відтак, коли мовиться про нормативність, до уваги береться ще
один показник, а саме наявність позитивної чи негативної
санкції. Наявність останньої вказує, що норма не може
ігноруватися суб’єктом і має обов’язково братися до уваги при
визначенні лінії поведінки.

Розглядаючи дане питання слід наголосити ще й на тому,
що не вся асоціальна поведінка є деструктивною. Науковці
вказують на те, що для уникнення плутанини з приводу даного
питання слід розрізняти принаймні два поняття, а саме
«ненормативна поведінка», як така, що не врегульована нормою
чи та, що суперечить нормі. Можливість існування останньої
детермінована тим, що людська свідомість здатна виходити за
межі пропонованих стереотипів і продукувати нові, раніше
невідомі варіанти поведінки. Таку поведінку частіше всього
пов’язують з інноваційною діяльністю, нестандартністю та
креативністю. Така апріорі ненормативні поведінка сприяє
суспільному розвитку, допомагає у розв’язанні низки
актуальних соціально-економічних, політичних, культурних та
інших проблем, які у подальшому здатні набути
розповсюдження і стати, у свою чергу, соціальною нормою.

Відхилення ж від соціальної норми – поняття більш
складне і багатопланове, адже деякі різновиди девіантної
поведінки є порушеннями локальних норм моралі, звичаїв,
традицій, інші ж – це принципові порушення загальновизнаних
норм і принципів міжнародного моралі і права.

Аналітичний огляд різноманітних соціально-
психологічних підходів до проблеми вивчення різноманітних
аспектів девіантної поведінки дав нам змогу виділити їх у певні
групи:
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- представники соціологічного напрямку кінця XIX
початку XX ст. (Ж. Кетле, Е. Дюркгейма, Д. Дьюі, М. Вебера, Л.
Леві-Брюля та ін.) встановили зв’язок між девіантною
поведінкою і соціальними умовами існування людей. Основною
категорією для означення даної проблематики стало поняття
«аномії» як стану послаблення нормативної системи
суспільства, що викликається різкими соціальними змінами чи є
результатом конфлікту й неузгодженості між «культурою» і
«соціальною структурою», нормальними, законними засобами і
спонуканнями до пошуку нових (незаконних) засобів
задоволення потреб;

- прихильники біолого-генетичного підходу (П. Джекобе,
Й. Ланге, Ч. Ломброзо, Е. Кречмер, У. Прайс, X. Шелдон,  Т.
Херші та ін.) намагалися пов’язати девіантну поведінку з
особливостями будови тіла, аномаліями статевих хромосом,
«розумовими дефектами», «дегенеративністю»,
«слабоумством», запрограмованістю відхилень;

- культурологічне пояснення девіацій базується на
визнанні «конфлікту між нормами культури»;

- психологічні підходи (Л. С. Виготський, П. П.
Блонський, Б. Г. Ананьев, В. М. Мясищев та ін.) до розуміння
механізмів девіантної поведінки, найбільш загальним критерієм
при її оцінці вважають здатність суб’єкта до адаптації та
особливості формування «Я-концепції» особистості.

Відтак, девіантна поведінка (лат. deviatio – відхилення) –
система дій і вчинків людей, соціальних груп, що суперечать
соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і
стандартам поведінки; відхилення від соціально-психологічних
та моральних норм, подане або як помилковий антисуспільний
зразок вирішення конфлікту, що проявляється в порушенні
суспільно прийнятих норм, або в шкоді, завданій громадському
благополуччю, оточуючим і собі4. Характерними ознаками
девіації є наступні 1) людина не дотримується вимог соціальної

4 Шнейдер Л. Б. Девиантноеповедениедетей и подростков / Л.Б.
Шнейдер. – 2-е изд. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. –
336 с. – (Психологические технологии).
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норми, вибирає відмінний від неї варіант поведінки в певній
ситуації, що призводить до порушення міри взаємодії
особистості та суспільства, групи та суспільства, особистості та
групи; 2) основні детермінанти – конфлікт інтересів, цінностей,
розбіжність потреб, деформація засобів їх задоволення, недоліки
виховання, життєві невдачі та прорахунки5.

Звичайно девіантна поведінка не виникає випадково. Це
доволі складний та тривалий процес, на який чинить вплив ціла
низка соціально-психологічних чинників: недоліки родинного
виховання (гіпер- чи гіпоопіка, неповага, обмеження права
вибору тощо), вплив найближчого оточення та ЗМІ, складний
перебіг вікових криз, порушення самооцінки, соціальна
невизначеність тощо. Відтак, для молоді, поведінку якої вважать
девіантною, характерними є наступні характеристики:
внутрішня невпевненість, безвідповідальність, залежність від
зовнішніх впливів, зосереджені на матеріальних цінностях та
тимчасовість6.

У наукових джерелах зустрічається чимало класифікацій
девіантів. Так, В.М. Поліщук виокремлює чотири види останніх:

1) асоціальний – стійка внутрішня орієнтація таких осіб
спрямована на злочинний засіб задоволення потреб; у них
сформовані асоціальні погляди та цінності; присутня чітка
асоціація себе з конкретною злочинною групою;

2) нестійкий – характерним є несформованість
внутрішнього світу; погляди про значущість моральних
цінностей знаходяться в стадії формування; злочинні чи
асоціальні дії вчиняються під впливом обставин, що склались,
або оточення;

3) соціальний – особи, котрі належать до такого типу
девіантів, мають високий рівень правосвідомості; їм притаманне

5 Поліщук В. М. Життєві кризи особистості: Навчально-методичний
посібник / В. М. Поліщук. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – 98 с.

6 Гарькавець С. О. Передумови формування девіантної поведінки
особистості в юнацькому віці / С. О. Гарькавець // Проблеми загальної
та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.
С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Т. XIІІ, Ч. 5. –
К., 2011. – С. 63-70.
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каяття з приводу своїх вчинків, але поведінкова активність
ґрунтується на суб’єктивному визнанні неможливості
принципово змінити те, що відтепер вважається своєю долею;

4) випадковий – схильні більше до одиничних девіантних
вчинків, до несистематичної девіантної поведінки, що є, як
правило, наслідком впливу несприятливих соціальних зовнішніх
умов (наприклад, алкоголю)7.

Враховуючи все вищеозначене та беручи до уваги
специфіку освітнього простору та вікову категорію, до якої
належить студентська молодь, спробуємо проаналізувати
особливості розробки та впровадження програм, спрямованих на
психопрофілактику девіантної поведінки. На нашу думку,
насамперед, вони мають володіти наступними
характеристиками:

1) мати недирективний характер та орієнтуватися на
потенційні можливості особистості у задіяні власних внутрішніх
ресурсів;

2) містити перелік таких засобів, які у подальшому
можуть використовуватися особистістю самостійно в життєвих
критичних ситуаціях;

3) відповідати соціокультурним традиціям прийнятим у
суспільстві.

Дослідження даного питання нині цікавить багатьох
фахівців. Як зауважує О. О. Дем’янчук найпоширенішими
формами соціально-психологічної профілактики девіантних
форм поведінки серед студентської молоді є наступні:

– організація специфічного соціально-психологічного
довкілля, у якому буде переважати негативне ставлення до
ненормативної поведінки. Таке середовище може
функціонувати на різних рівнях – від загальнодержавного
(пропаганда здорового способу життя у всіх його проявах) до
міжособистісного. Перебування у такому середовищі має
попереджувати виникнення небажаної поведінки та спонукати
молодь дотримуватися соціально прийнятних норм та

7 Поліщук В. М. Життєві кризи особистості: Навчально-методичний
посібник / В.М. Поліщук. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – 98 с.
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цінностей;
– інформування, що включає способи впливу на

когнітивні процеси особистості з метою підвищення її здатності
до прийняття конструктивних рішень (аналіз статистичних
даних, які наочно демонструють динамічні показники
захворюваності чи смертності внаслідок вживання алкоголю,
психотропних речовин чи наркотиків або інші яскраві життєві
приклади, які містять опис драматичних історій людей з
девіантною поведінкою є достатньо сильним аргументом у
боротьбі за психічне і фізичне здоров’я молоді);

– активне навчання соціально важливим навичкам, що
реалізується через групові тренінги: резистентності;
асертивності; формування життєвих навичок;

– активізація особистісних ресурсів (заняття спортом,
творче самовираження, участь у групах спілкування й
особистісного зростання, арттерапія тощо);

– мінімізація негативних наслідків девіантної поведінки,
особливо у випадках вже сформованої поведінки, що
відхиляється від норм8.

Зазвичай у роботі з молоддю використовується
стандартний набір психопрофілактичних інструментів,
найпоширенішими серед яких є лекції, круглі столи, семінари,
бесіди тощо. Нині все більшої популярності набувають також і
доволі нестандартні форми роботи – флеш-моби, челенжі,
квести тощо.

Та, на нашу думку, при визначенні психопрофілактичних
заходів у закладі вищої освіти основною вимогою є врахування
специфіки молодіжного середовища та обов’язкове
використання нестандартних та недирективних методів.
Концептуальною основою такого підходу має стати положення
про те, що студент має виступати не у ролі об’єкта впливу, а
бути його безпосереднім рівноправним учасником освітньої

8 Дем’янчук О. О. Програма корекції девіантної поведінки як
напрямок соціально-психологічної допомоги підліткам / О. О.
Дем’янчук // Соціальна працівник / за ред. О. П. Главник. – №2 (26). –
К., 2007. – С. 2-4.
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взаємодії. У такому випадку, найбільш доцільнішим є
використання так званих інтерактивних профілактичних
методик9. Інтерактивність означає здатність взаємодіяти або
перебувати в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь або ким-
небудь. Інтерактивні ж методи – це ті, які ґрунтуються на
принципі безпосередньої активної взаємодії між студентами,
викладачами, батьками та іншими суб’єктами освітнього
процесу. Вони дають можливість молодим людям самостійно
приймати рішення при розв’язанні проблеми, створюють
потенційно більшу можливість перенесення знань і досвіду
різних видів діяльності (навчальної, трудової, комунікативної,
творчої та ін.) з модельованої ситуації в реальну; дають
пріоритет у часі та є психологічно привабливими і комфортними
для юнаків і дівчат. Використання інтерактивних методів
виключає домінування думки одного учасника над іншим, що
особливо важливим у юнацькому віці, коли тиск розцінюється
як приниження власної гідності. Слід також підкреслити, що
активність самого фахівця психологічної служби значно
поступається активності студентів, адже його провідне завдання
– створити умови для виявлення їх ініціативи.

Інтерактивні методи в практиці психопрофілактики – це
модель відкритого обговорення, що сприяє розвитку у студентів
уміння вирішувати внутрішні суперечності та міжособистісні
конфлікти мирним шляхом. У рамках класифікації, за основу
якої покладено досягнення різних проміжних цілей
профілактики виділяють наступні групи інтерактивних методів:

1) передача соціального досвіду у вигляді знань,
інформації (лекції, бесіди, семінари, обговорення);

2) зміна ставлення до оточуючого світу (дискусії, рольові
ігри, дебати, шоу- технології);

3) оволодіння соціальними навичками (тренінги, рольове
моделювання).

9 Игровое моделирование: Методология и практика: [сб. ст.] / АН
СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии / Отв. ред.
[и автор предисл.] И. С. Ладенко. – Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние,
1987. – 126 с.
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При цьому зміст інтерактивної взаємодії в профілактичній
роботі полягає в тому, що всі учасники цього процесу
опиняються залученими у спільну діяльність. Вони отримують
можливість оцінювати свої вчинки не так через оцінку дорослої
людини, як через ставлення до них оточуючих однолітків.

Окрім цього, використання зазначених методів
психопрофілактики забезпечує розвиток протективнихкопінг-
ресурсів (адекватної самооцінки, емпатії, рефлексії, мотивації
досягнення успіху, «корисного» рівня тривожності) і
продуктивних копінг-стратегій поведінки всіх учасників
освітнього процесу. Формування останніх, на нашу думку, є
пріоритетним завданням у діяльності психологів не лише при
роботі із девіантними формами поведінки, а при інших видах
діяльності. Адже нині все більше фахівців схиляються до думки
про те, що рівень спроможності людини справлятися із
різноманітними життєвими труднощами залежить саме від типу
сформованої у неї пріоритетної копінг-стратегії.

Нагадаємо, що початком роботи у даному напрямку
можна вважати дослідження Л. Мефі, котрий ще в середині
минулого століття вжив термін «копінг-поведінка» при вивченні
способів подолання вікових криз. Пізніше Р. Лазарусом і С.
Фолкманом у рамках вивчення проблеми стресу та
психологічних засобів подолання життєвих труднощів було
обґрунтоване поняття копінгу як динамічних когнітивних та
поведінкових засобів подолання зовнішніх і внутрішніх вимог,
які оцінюються людиною як значні або надмірні. Нині воно
включає реакцію не лише на «надмірні вимоги», але і на
щоденні стресові ситуації. Структура копінга включає
когнітивні, емоційні і поведінкові дії, які використовуються,
щоб впоратися із запитами буденного життя10.

Сучасні дослідження копінгу є досить розрізненими, тому
дослідники не прийшли до єдиної класифікації копінг-стратегій.
Серед найбільш поширених  зустрічаються наступні:

10 Рассказова Е. И. Копинг-стратегии в психологиистресса:
подходы, методы и перспективы / Е. И.  Рассказова, Т. О.  Гордеева //
Психологическиеисследования. – 2011. – № 3(17). – С. 19-28
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- проблемно зорієнтовані та емоційно зорієнтовані (Р.
Лазарус і С.  Фолкман);

- сфокусовані на оцінці (встановлення для себе значення
ситуації); сфокусовані на проблемі (ухвалення рішень і
здійснення конкретних дій для подолання стресу); сфокусовані
на емоціях (управління почуттям і підтримка емоційної
рівноваги) (Р. Мосс Дж. Шеффер);

- стратегія зміни способу бачення проблеми, стратегія
вирішення проблеми, і стратегія управління емоційним
дистрессом (Л. Перлин і С. Шулер);

- функціональні (пряма спроба впоратися з проблемою за
допомогою інших або без неї), дизфункціональні (уникненням
проблемної ситуації);

- стратегія вирішення проблем (активна поведінкова
стратегія, при якій людина намагається використовувати все
наявні особистісні ресурси для пошуку можливих способів
ефективного вирішення проблеми), пошуку соціальної
підтримки (активна поведінкова стратегія, при якій людина для
вирішення проблеми звертається за допомогою і підтримкою до
оточуючих) і уникнення (пасивна стратегія, намагання
уникнення контакту з дійсністю, відмова від вирішення
проблем) (Дж. Амірхана).

Численними дослідженнями було доведено, що пасивні,
дизфункціональнікопінг-стратегії значно підвищують ризики
девіантної поведінки. Саме тому психопрофілактична діяльність
серед студентської молоді має бути спрямована, насамперед, на
формування у молодих людей активної життєвої позиції,
підґрунтям якої є стійка смисложиттєва орієнтація та
відповідальне ставлення до себе та оточуючих. А це можливо
зробити лише у живому діалозі між учасниками освітнього
процесу, який побудований на засадах паритетності та
взаємоповаги.

Висновок. Аналіз накопиченого досвіду в галузі
психопрофілактики, безумовно, може бути використаний у
діяльності психологів при виборі ефективних методів. Але, слід
зауважити, що за специфічних умов конкретного навчального
закладу навряд чи буде ефективним просте копіювання навіть
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найоптимальніших варіантів, які були розроблені та адаптовані
у інших освітніх установах. Адже у кожному окремому випадку
фахівець зіштовхується з особливими проблемами, зумовленими
тими чи іншими обставинами життєдіяльності юнаків і дівчат
(проживання у сільській чи міській місцевості, особливостями
сімейного виховання, соціального статусу, соціокультурного
оточення, наявністю або відсутністю у них досвіду девіантної
поведінки тощо). Отож, для адекватного вирішення конкретних
завдань необхідна розробка власної програми
психопрофілактичних заходів. При цьому особливе значення
набуває питання вибору адекватних форм і методів організації
роботи. Від того, наскільки правильним він буде, багато в чому
залежить і успіх всієї профілактичної діяльності психолога.

Відтак, для забезпечення ефективної психопрофілактичної
діяльності психолог має забезпечити роботу у таких напрямках:
– адаптація (студентів – до умов навчання у закладі вищої
освіти, і професорсько-викладацького складу – до умов
професійної діяльності); – створення сприятливого соціально-
психологічного клімату; – формування ціннісно-смислової
сфери особистості; – актуалізація процесу самопізнання і
саморозвитку суб’єктами освітньої взаємодії індивідуальних
особливостей своєї особистості; – розвиток саморегуляції і
адаптивних форм копінг-поведінки в умовах стресових ситуацій
тощо.

Анотація:
У статті досліджуються актуальні проблеми

психопрофілактичної діяльності у закладі вищої освіти.
Проаналізовано співвідношення понять нормативної та
девіантної поведінки у сучасному глобалізованому суспільстві.
Обґрунтована доцільність використання інноваційних
інтерактивних профілактичних методик у роботі зі
студентською молоддю та зазначена їх пріоритетна роль у
формуванні продуктивних копінг-стратегій.

Ключові слова: психопрофілактика, девіантна поведінка,
студентська молодь,інноваційні методи,інтерактивні
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профілактичні методики, глобалізація, освітній простір, заклад
вищої освіти, копінг-стратегія.

Summary:
The article deals with the actual problems of psychoprophyla-

xis in the institution of higher education. The correlation between
concepts of normative and deviant behavior in a modern globalized
society is analyzed. The expediency of using innovative interactive
preventive methods in work with student you this substantiated and
their priority role information of productive coping strategies is indi-
cated.

Keywords: psychoprophylaxis, deviant behavior, students,
innovative methods, interactive preventive methods, globalization,
educational space, institution of higher education, coping strategy.
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