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Wstęp
Obserwując współczesną młodzież, można dosyć łatwo spostrzec, że w dużej mierze odzwierciedla ona kondycję dorosłej reszty
naszego społeczeństwa. Ponadto niebawem młodzi ludzie będą decydować o jego dalszym obliczu i przyszłości. Na skutek przemian
polityczno-ekonomicznych po 1989 roku oraz postępującego procesu
globalizacji młody człowiek narażony jest na coraz większe zagrożenia typu: tytoń, alkohol, substancje psychoaktywne czy przedwczesna inicjacja seksualna. Tego typu zachowania dewiacyjne postrzegane są jako nadzwyczaj ryzykowne, mające swoje negatywne reperkusje w sferze psychologicznej, społecznej i zdrowotnej.
Kolejnym wielkim problemem w życiu młodych ludzi staje się
coraz częściej zachwiany system wartości lub też jego całkowity
brak. Jest to zjawisko niepokojące, ponieważ dotyczy uczniów nie
tylko z tzw. rodzin dysfunkcyjnych, ale także z tzw. dobrych i normalnych domów. Młody człowiek pozbawiony hierarchii wartości
nie może bez zagrożeń poruszać się we współczesnym świecie. Otaczająca rzeczywistość nie tylko nie pomaga młodzieży odnaleźć
wartości ogólnoludzkich w życiu, ale także zagłusza potrzebę ich
poszukiwania. Młodzi żyją w świecie pełnym pokus. Nie radząc
sobie, szukają ucieczki od problemów, a wokół nich mnóstwo uchylonych „furtek” kuszących pozornymi i rzeczywistymi atrakcjami.
Dziś także dla wielu ludzi młodych naczelnym problemem jest
jakość rodziny. Pomijam tu kwestie migracji, bezrobocia, ale mam
na uwadze jakość zycia duchowego rodziny. W tym obszarze jest
wiele do życzenia. Oczywiście przyczyn jest także bardzo wiele i nie
zawsze zeionych ze strony rodziców. W szkołach ponadgimnazjalnych, nie tylko w klasach typowo zawodowych, czasem uczy się
młodzież z rodzin niewydolnych wychowaczo, w których rodzice
nadużywają alkoholu i nie przejawiają zainteresowania losem swojego potomstwa. - W tej grupie młodzieży szczególnie widać agresję.
Młodzież odwzorowuje agresywne zachowania rodziców bądź próbuje odegrać się za swoje krzywdy na rówieśnikach lub nauczycie-
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lach. Tak więć ważnym elementem w życiu człowieka młodego jest
rodzina. Zapytajamy jaka ona jest?
Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu
względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie
może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie
przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat
oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to
zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem
ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską
troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ
dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto,
iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w
samotności - to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której
opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż
do najrozleglejszych.
Trzeba przyznać, że bardzo często rodzice są pochłonięci codziennymi obowiązkami zapominają, ze mija dzień, tydzień, miesiąc,
a nie mają chwili na odpoczynek, na wspólne rozmowy, na bycie
razem. Współczesna rodzina generalnie nie ma czasu dla siebie. Rodzice spędzają cały dzień w pracy, starając się zapewnić swoim podopiecznym wszystkie dobra materialne. Patrząc uważnie wokół, dostrzec można liczne przykłady rodzin dobrych, gdzie zapracowani
dorośli, choć z trudem, ale starają się poświęcać jak najwięcej czasu
dzieciom. Wiele wspólnot jednak funkcjonuje nieprawidłowo, a ludzie żyjący tuz obok siebie, pod tym samym dachem, bywają przeraźliwie samotni.
W większości przypadków, najbliżsi mieszkający w jednym domu, spotyka się tylko w biegu, przed wyjściem do pracy lub szkoły.
Czasem, gdy mają dla siebie więcej czasu, np. podczas weekendowego, wspólnego wypadu poza miasto, okazuje się, że są z całkiem
innych „światów” i nawet nie potrafią ze sobą rozmawiać. Nie wiedzą, jakie tematy poruszać, ponieważ nie spędzają razem wolnych
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chwil i nie znają swoich zainteresowań oraz pasji. Teoretycznie, jako
rodzina, połączeni są najsilniejszymi więzami, jednak wiedzą o sobie
bardzo mało.
We współczesnej familii, dzieci nie czują się na tyle ważne i
szanowane, by dzielić się z dorosłymi swoimi problemami, koncepcjami oraz tajemnicami. Rodzice, tłumacząc się zmęczeniem i innymi zajęciami, lekceważą kłopoty swoich podopiecznych i zbywają
ich próby nawiązywania rozmów. Dziecko czuje wówczas, że jest
mniej ważne niż praca, zajęcia domowe czy nawet program telewizyjny. Sądzi, iż nie ma sensu próbować rozmawiać, lepiej powiedzieć, że wszystko jest w porządku, nie ma żadnych problemów.
Młodociani nie mają zaufania do rodziców, przestają zwierzać się,
szukając powierników wśród rówieśników lub nieco starszych kolegów. Młodzież ma własne sekrety i domaga się, by mama i tata je
szanowali. To wszystko ma wpływ na osłabienie więzi w rodzinie.
Często można zauważyć, że rodzice pracujący aż do nocy, są tylko
gośćmi we własnym domu. Oczywiście wyznaczają dzieciom reguły,
których nie wolno złamać podczas ich nieobecności, ale zazwyczaj
jest to nieskuteczne. Młodzież znana jest z tego, że nie stosuje się do
nakazów i zakazów. W większości przypadków nieposłuszeństwo źle
się kończy. Nastolatek ma wiele pomysłów i dąży do ich realizacji,
w czasie, gdy dom jest pusty. Kiedy nikt nie sprawuje nad nim opieki
może urządzić imprezę, oglądać zakazane filmy czy surfować po
Internecie. Wiele zabaw kończy się tzw. szlabanem od rodziców,
którzy przerażeni nieodpowiedzialnością własnego dziecka, chcą dać
mu nauczkę. Trudno powiedzieć, jaka jest reguła dotarcia do umysłu
i serca każdego młodego człowieka. Najważniejsze są dobre chęci
dorosłych. Ludzie zapracowani nie mogą zapominać o tym, że rodzina jest najważniejsza i to właśnie swoim najbliższym trzeba poświęcać najwięcej uwagi. Współcześni członkowie rodziny powinni okazywać sobie zainteresowanie i brać udział w swoim życiu, spędzać
czas na wspólnych wyjazdach, zabawach, spacerach. Powinni szanować się nawzajem, służyć pomocą w trudnych sytuacjach, być
solidarni na wypadek niebezpieczeństwa zagrażającego któremuś z
krewnych. Warto zadbać również o miłą, domową atmosferę, dzięki
której można czuć się bezpiecznie i pewnie. Wspaniale jest wiedzieć,
że po ciężkim dniu można wrócić do kochającej rodziny.
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Często wręcz jesteśmy przekonani, że spotykani rodzice czy żyjąca obok nas rodzina to idelany wzór. Sa to najczęściej zwykłe pozory. Bardzo niejasne i trudne do sprecyzowania są wyznaczniki
decydujące o tym, czy rodzina jest udana i szczęśliwa, często jednak
intuicyjnie oceniamy, że wszystko jest w porządku – sąsiad utrzymujący rodzinę dobrze zarabia, jest uczynny i grzeczny, jego żona
uśmiechnięta i aktywna, a dzieci zawsze mówią „dzień dobry”.
Tymczasem problemy w rodzinie nie muszą objawiać się pod postacią skutków najdrastyczniejszych: przemocy fizycznej, uzależnień od
alkoholu czy narkotyków, zaniedbywania dzieci. Często problemy w
rodzinie mają charakter czysto psychologiczny. Dzieci są nakarmione i chodzą w czystych ubraniach, rodzice dobrze zarabiają, przemoc
fizyczna nie występuje, ale za to członkowie rodziny nie mają ze
sobą dobrego kontaktu.
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: rodzina, małżeństwo i dzieci. Aż 92% Polaków jest zdania, że do prawdziwego szczęścia człowiek potrzebuje rodziny. 95% naszych rodaków (w tym 66% zdecydowanie – zwłaszcza starsi, wierzący i mający doświadczenie własnego małżeństwa) widzi w sobie ludzi rodzinnych, 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 innym (po 29%), sukcesu i kariery (18%), czy wreszcie polityki (7%).
Co ważne, podobne deklaracje pozostały w miarę stałe przez cały
okres transformacji, a także rosnącego znaczenia komercji – co
wszystko dla kondycji rodziny nie było obojętne.
Ks. Jan Zimny
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Ks. Jan Zimny (KUL)

Czas wolny wyzwaniem rodziny w kształtowaniu osobowości
osób niepełnosprawnych
Wstęp
Czas wolny jest zjawiskiem bardzo szerokim, które odgrywa w
współczesnym świecie coraz większe znaczenie i można go rozpatrywać w wielu aspektach. Ze względu na postęp cywilizacji sposoby jego
organizowania są bardzo różne. Istotne jest, aby przygotować dzieci do
spędzania czasu wolnego w taki sposób, by jego formy pozwalały na
rozwój ich zdolności, zainteresowań, a także kształtowanie osobowości.
Warto jest zwrócić uwagę na to, iż aktywności podejmowane w czasie
wolnym powinny być dobrowolne, wynikające z wewnętrznej chęci,
przynosząc w ten sposób jednostkom radość i satysfakcję. Gdy mówimy
o czasie wolnym dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, trzeba
wspomnieć, że każdą aktywność w tym czasie musimy dostosować do
indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, nie wykluczając przy
tym jego upodobań co do zainteresowań.
Autor w tym rozważaniu zatrzyma się nad problemem czasu wolnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Tematyka upośledzenia
umysłowego towarzyszy niemal każdemu, któ jest otwarty na ludzi i jest
w miarę rzetelnym obserwatorem codziennego życia. Warto zauważyć,
iż problem czasu wolnego jest wciąż bardzo istotny choćby dlatego, że
sama wiedza społeczeństwa o niepełnosprawności umysłowej i funkcjonowaniu tych jednostek w życiu codziennym jest bardzo niska, mimo
występowania ludzi z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym.
1. Niepełnosprawność wyzwanie dla rodziców
Wraz z rosnącym poziomem cywilizacji zwiększeniu ulega liczba ludzi, którzy na skutek wad wrodzonych, organicznych, urazów i
przebytych chorób nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać swoich
problemów, ponadto często nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w najbliższym otoczeniu. Pojawia się wtedy choroba lub „niepełnosprawność”, a w następstwie psychiczne, sensoryczne, fizycznych lub inne powiązane ze sobą niesprawności. Owa „niepełnosprawność” jest terminem o dość szerokim znaczeniu, obejmuje ka-
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leki, osoby upośledzone umysłowo, inwalidów, przewlekle chorych.
Ważne jest to, że termin ten nie odnosi się do danej, konkretnej grupy wiekowej, czy płci. Dlatego może w swoim zakresie obejmować
dzieci, młodzież, dorosłych, oraz osoby starsze. Jedynymi różniącymi ją cechami są jej wielorakie rodzaje i niejednolite dla wszystkich
chorych stopnie nasilenia.
By móc mówić o niepełnosprawności intelektualnej trzeba przybliżyć jego definicję. Definicja upośledzenia umysłowego jest trudna
do przedstawienia, ponieważ niepełnosprawność człowieka jest zjawiskiem złożonym ze względu na swe szerokie powiązania biopsycho-społeczne i to zarówno z powodu różnych przyczyn jakie
leżą u jego podłoża, jak wielorakich objawów upośledzeń, a także ze
względu na trudny do przewidzenia dynamizm, a więc i prognozę1.
Amerykańskie Stowarzyszenie Upośledzenia Umysłowego
(American Association on Mental Retardation-AAMR) z 1992 roku
przybliża definicje Luckassona jako, takie które2: charakteryzuje się
istotnie niższym niż przeciętne funkcjonowaniem intelektualnym, z
jednocześnie współwystępującym ograniczeniem w zakresie dwóch
lub więcej spośród następujących umiejętności przystosowawczych:
porozumiewania się, samoobsługi, trybu życia codziennego, uspołecznienia, korzystania dóbr społeczno-kulturalnych , samodzielności, troski o zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności szkolnych, organizowania czasu wolnego i pracy”. W powyższej definicji Luckasson zaakcentował rolę umiejętności przystosowawczych w procesie
diagnostycznym, nie tylko ilorazu inteligencji3.
Według M. Kościelskiej pojęcie upośledzenia oznacza różne typy zaburzeń rozwoju o odmiennej patogenezie, których wspólnym
wyróżnikiem jest to, że ograniczają dziecku realizację społecznych
wymagań4. W Polsce używa się terminu „niepełnosprawność” dla
wszystkich rodzajów niepełnosprawności, również intelektualnej:
polskie prawo posługuje się terminem „upośledzenie umysłowe”,
1

J. Doroszewska, Pedagogika Specjalna, Warszawa 1981, s. 15.
L. Bobkowicz-Lewartowska, Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie, Gdańsk 2011, s. 9.
3
Tamże, s. 13.
4
J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 2009, s. 19.
2
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uznanym za bardziej stygmatyzujący5. Przyjęto także klasyfikację
niepełnosprawności intelektualnej sformułowaną przez Światową
Organizację Zdrowia w „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób”.
Zgodnie z nią upośledzenie umysłowe definiuje się jako „istotnie
niższy ogólny poziom rozwoju funkcjonowania jednostki, który
współwystępuje przy znacznych ograniczeniach w zachowaniu,
przystosowaniu w przynajmniej dwóch obszarach zdolności: porozumieniu się, trosce o siebie, tryb życia domowego, sprawności społeczno –interpersonalnej, korzystaniu ze środków zabezpieczenia
społecznego, kierowanie sobą, troska o zdrowie i bezpieczeństwo,
zdolności szkolne sposób organizowania czasu wolnego6.
Z kolei Janusz Kostrzewski upośledzenie umysłowe określa jako: istotnie niższy od przeciętnego ogólny poziom funkcjonowania
intelektualnego, występujący łącznie z upośledzeniem w zakresie
przystosowania się, wiążący się ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym7. Autor podkreśla tu role występującego poziomu
ilorazu inteligencji.
Z powyższych definicji jasno wynika, że diagnoza upośledzenia
umysłowego nie może być ograniczona tylko do poziomu inteligencji. Wymaga również oceny poziomu rozwoju fizycznego jednostki,
jej możliwości zdobywania wszelakich umiejętności, oraz przystosowania do wymagań społecznych8. Ważne jest to, iż: pomimo jednak różnorodnych i często głębokich braków i zakłóceń w rozwoju,
dzieci upośledzone umysłowo nie są pozbawione zdolności do rozwoju intelektualnego i usprawniania9. Z kolei Ich wspólny składnik
iloraz inteligencji stanowi podstawę przy jego klasyfikacji.
Najbardziej znana jest klasyfikacja psychologiczna. Iloraz inteligencji stanowi znaczący wskaźnik upośledzenia umysłowego, jednak
nie może przesądzać o możliwościach dziecka. Podział ten uwzględnia poziom stopnia rozwoju intelektualnego, który wynika z badań
5

D. Baczała, Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne,
Toruń 2012, s. 67.
6
Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Lublin 1998, s. 43.
7
J. Kostrzewski, Diagnostyka upośledzenia umysłowego, Warszawa 1984, s. 51.
8
M. Kościelska, Upośledzenie umysłowe, a rozwój społeczny, Warszawa
1984, s. 113.
9
K. Kirejczyk, Upośledzenie umysłowe- pedagogika, Warszawa 1981, s. 63.
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przeprowadzanych przy pomocy testów inteligencji. Mają one na
celu zbadanie i poznanie przebiegu procesów umysłowych u badanych jednostek. Testy składają się z różnych poziomów trudności i
dostosowane są do rożnych przedziałów wiekowych. Wynik badania
przedstawia różnicę między wiekiem umysłowym, a wiekiem kalendarzowym, wskazując na odchylenia od normy. Stopień tych odchyleń określają badania, w których skład wchodzi także obserwacja i
wywiad środowiskowy. Psychologowie prowadzący badania posługują się między innymi skalami testów do badania inteligencji, które
pozwalają określić iloraz inteligencji badanej osoby10. Nazewnictwo
w klasyfikacjach upośledzenia umysłowego nie zawsze było jednakowa. Dawniej w orzecznictwie uznawano trzystopniową klasyfikację (debilizm, imbecylizm, idiotyzm)11, lecz wiązało się z nią wiele
różnych niepozytywnych postaw w stosunku do dziecka. Od 1959
roku do określania stopnia rozwoju umysłowego dziecka zaproponowano czterostopniową klasyfikację opracowaną w Ameryce przez
Towarzystwo Badań nad Upośledzeniem Umysłowym.
Podstawą powyższej klasyfikacji jest skala o średnicy 100 i odchyleniu standardowym 16. Nowy podział wywołał korektę poglądów na zadania i organizację szkół specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Stanowi ona podstawę planowania społecznego, nie może jednak przesądzać o potrzebach w zakresie
usprawniania każdego dziecka.
O upośledzeniu umysłowym mówimy wtedy, gdy ogólna sprawność intelektualna danej jednostki jest obniżona w sposób statystycznie różniący się w porównaniu z wartością przeciętną (średnią) w tej
samej grupie wiekowej, czemu towarzyszy obniżenie zdolności przystosowania się. Przyjmując 100 za przeciętną wartość ilorazu inteligencji mierzonej testami (w najczęściej używanym teście Wechslera)
osoby upośledzone umysłowo mają iloraz inteligencji 70 lub mniej.
Iloraz inteligencji mierzy się porównując wiek testowy z wiekiem
kalendarzowym, przy czym wynik mnoży się przez sto. Tak oto na
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R. Kościelak, Psychologia kliniczna, Skrypt Uniwersytetu Gdańskiego,
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podstawie ilorazu inteligencji diagnozuje się poszczególne stopnie
upośledzenia umysłowego.
Klasyfikacja upośledzenia umysłowego ma ścisły związek z
przyczynami powstawania niepełnosprawności umysłowej. Interesujący podział czynników powodujących upośledzenie umysłowe,
wraz z możliwościami zapobiegania głębszemu upośledzeniu umysłowemu podaje J. Wyczesany. Podzielił on czynniki na: działające
przed poczęciem (genetyczne): monogemiczne (strukturalne, metaboliczne), wieloczynnikowe i chromosomalne; działające w czasie
życia płodowego: zakażenia bakteryjne, wirusowe i inwazje pasożytnicze, wady żywienia, czynniki chemiczne, czynniki fizyczne, czynniki immunologiczne, zaburzenia łożyska, hipoksja wewnątrzmaciczna; związane z porodem: zamartwica, uraz porodowy, wcześniactwo; czynniki działające po urodzeniu dziecka: zakażenia, urazy, czynniki chemiczne, czynniki żywieniowe, czynniki izolacji
zmysłowej i kulturowej12.
Jak opisuje autor występują trzy możliwości powodujące upośledzenie umysłowe: czynniki działające przed porodem, w czasie życia
płodowego, związane z porodem i po narodzeniu dziecka. Warto
zwrócić uwagę, że czynniki izolacji zmysłowej i kulturowej także
mogą prowadzić do upośledzenia umysłowego. Autor podaje również metody, które należą do możliwości, które mogą zapobiec w ich
wystąpieniu: przed poczęciem: poradnictwo genetyczne, diagnostyka
prenatalna, wczesne leczenia; w czasie życia płodowego: szczepienia
ochronne, leczenie matki, właściwe odżywianie, postępowanie środowiskowe, postępowanie odczulające, transfuzja wymienna, właściwa opieka położnicza; podczas porodu: właściwa opieka położnicza i pediatryczna; po urodzeniu dziecka: szczepienia ochronne, właściwe leczenie, postępowanie środowiskowe, właściwe odżywianie,
właściwa stymulacja13. Wszystkie one wiążą się ściśle z opieką i
diagnostyką medyczną.
Pozorna niepełnosprawność umysłowa należy do całkiem odrębnego zagadnienia. Wynika ona z braku odpowiednich doznań rozwojowych. Choć dalej nie rozwiązano problemu, odnośnie tego czy
12
13
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zaniedbanie wychowawczo- pedagogiczne podczas wczesnego rozwoju dziecka może stać się warunkiem upośledzenia umysłowego14.
To zjawisko zazwyczaj dotyczy rodzin o niskiej kulturze społecznej.
Trzeba dodać, że wczesne wykrycie niezgodności w rozwoju i zastosowanie odpowiednich działań pozwala na rozpoczęcie rehabilitacji.
Jednostkom upośledzonym umysłowo można pomóc przejść przez
życie w bardziej godny i pełny sposób15.
W celu podsumowania nasuwa się wniosek, iż każda jednostka
ludzka bez względu na chorobę czy niepełnosprawność pragnie
uczestniczyć w życiu lokalnym i społecznym, lecz nie można mówić
o adaptacji społecznej tych jednostek bez uwzględnienia takiego
podstawowego aspektu procesu rewalidacji jakim jest racjonalne
spędzanie czasu wolnego16.
2. Czas wolny i jego rola oraz funkcje w życiu człowieka
Każdy człowiek żyje w określonej przestrzeni i w określonym
czasie. Przy czym obie te kategorie można rozpatrywać w odniesieniu do poszczególnych jednostek bardziej z obiektywnego, lub raczej
subiektywnego punktu widzenia. W związku z tym każda jednostka
ludzka jest odpowiedzialna (jeśli nie występują żadne ograniczenia z
jego strony) za gospodarowanie własną przestrzenią fizyczną, w
której żyje, dotyczy to także czasu wolnego. Można nim można rozporządzać w sposób indywidualny lub społeczny. Czas wolny stanowi niezbędny składnik dla rozwoju zainteresowań, rozwijania
umiejętności i osobowości człowieka. Odpowiedzialność za to jest
zależna od swobody i możliwości wyboru i ilości czasu. W związku
z tym, jeżeli „działalność człowieka w czasie wolnym jest najbardziej wolna, wówczas człowiek wtedy robi najlepiej i świadczy o
jego dążeniach, postawie, słowem o jego systemie wartości”17. Dlatego czas wolny stwarza niejako rodzaj szansy na wzbogacenie się
człowieka. To, czym człowiek zajmuje się w czasie wolnym może
14

Z. Skorny, Metody badań i diagnoza pedagogiczna, Wrocław 1984, s. 147.
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16
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umysłowo, Warszawa 1992, s.2.
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być zorganizowane przez wybraną instytucję: szkołę, dom kultury,
zakład pracy, lub organizowane bez pomocy instytucji, przez samą
jednostkę.
Czas wolny to także pewnego rodzaju azyl, enklawa, w której
można się skryć, która pomaga właściwie przedstawić ekspresję
własnej osobowości, zatem czas wolny jest pewnego rodzaju dobrem, ale również konicznością, która jest rezultatem postępu cywilizacyjnego. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, że wykorzystanie i
organizacja czasu wolnego staję się społecznym problemem naszej
rzeczywistości18.
Rodzaje organizacji czasu wolnego mogą stanowić o poziomie
dobrobytu społeczeństwa, jak również jego o rozwoju kulturalnym, a
sposób spędzania czasu wolnego jest związany z jakością życia
człowieka. Człowiek dysponując czasem wolnym, staje wobec alternatywy wyboru któregoś z możliwych zachowań. Im większa będzie
jego własna wiedza o wartościach tych zachowań tym bogatsze będzie życie. Istnieje wiele sposobów myślenia o czasie wolnym, wiele
jego sposobów rozumienia i określania. Badacze czas wolny przedstawiają, jako element codziennych doświadczeń, który jest łatwiej
przeżywać, niż definiować19. Czasu wolnego nie możemy rozpatrywać tylko w kategoriach jednostkowych spostrzeżeń, subiektywnego
doświadczania, lecz określać także ze względu na powiązanie w
kontekście społecznym.
Czas wolny można definiować w sposób „ilościowy”, jako część
dobowego budżetu czasu, która pozostaje po wykonaniu wszelkich
obowiązków (zawodowych i pozazawodowych), oraz po zaspokojeniu podstawowych potrzeb organizmu, jak również w sposób „jakościowy”, jako czas swobodnie dysponowany przez człowieka, przeznaczony np. na wypoczynek, rozrywkę, a także na jego samodoskonalenie. Maria Czerpaniak - Walczak uważa, że czas wolny jest zjawiskiem typowo ludzkim. Według autorki czas wolny: „cechuje
uświadamianie sobie przez osobę współwystępowania następujących
cech: dobrowolność treści i formy zachowań, niekomercyjność oraz
18
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doświadczenie satysfakcji ze stanów i doświadczeń, które można
przerwać w każdej chwili bez uszczerbku dla osoby i jej otoczenia”20. Z kolei francuski socjolog Jeffré Dumazediere przedstawił
definicję: czasu „iż jest to czas przeznaczony na wszelkie zajęcia,
jakim może się oddawać jednostka z własnej ochoty, bądź dla wypoczynku, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości
lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w
życiu społecznym poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i
społecznymi”21. Nieco inaczej zagadnienie to przedstawia K. Czajkowski, który twierdzi, że jest to czas jaki pozostaje po dokonaniu
obowiązku szkolnego, domowego, religijnego, czynności organizacyjno - porządkowych związanych z zachowaniem zdrowia i higieny; jest to czas, który może przeznaczyć na zajęcia według swojego
upodobania tj. wypoczynek, zabawa i zaspokajanie potrzeb wynikających z własnych zainteresowań22.
Jak widzimy występują różne określenia czynności w czasie
wolnym między innymi: wypoczynek, wczasy, gra, zabawa, praca
nad sobą, hobby, rekreacja, rozrywka23. Z. Głomski uważa, że organizacja i rodzaj zajęć podczas czasu wolnego jest zależna od: preferencji, zainteresowań, przyzwyczajeń danej osoby, wieku, rodzaju
wykonywanej pracy, możliwości finansowych, innych obowiązków,
ilości dostępnego czasu24. Jak każda czynność, czas wolny spełnia
określone funkcje. Wyróżniamy z pośród nich funkcje25: twórczą,
percepcyjną, rekreacyjną i uspołeczniającą.
Ponadto należy podkreślić, że czas wolny pełni bardzo podobne
funkcje zarówno wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, lecz najbardziej istotne są w odniesieniu do dzieci, ponieważ ma on wpływ na
kształtowanie osobowości dziecka i jego zainteresowań. Klasyfikacja
funkcji czasu wolnego najczęściej przedstawia następujące funkcje:
20

M. Czerpaniak-Walczak, Wychowanie do czasu wolnego: poszukiwanie
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rekreacyjną, rozwojową, wychowawczą, socjalizującą, edukacyjną,
kreacyjną i kulturalną. Wszystkie wyżej wymienione funkcje ściśle
łączą się z aspektami czasu wolnego26.
Z kolei M. Winiarski wyróżnia następujące funkcje czasu wolnego27: kreacyjną, kształcącą, opiekuńczą, integracyjną, środowiskową. Według autora funkcja kreacyjna odnosi się do zaspokajania
potrzeb samorealizacji jednostki, rozwijania zainteresowań i aspiracji, a także jego umiejętności, sprawności, mająca na celu wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, talentów, oraz zbliżanie do różnych dziedzin życia w społeczeństwie, kształtowaniu postaw twórczych, oraz
predyspozycji do kierowania własnym rozwojem28. Z kolei funkcja
rekreacyjna odnosi się do form związanych z organizowaniem zabawy, rozrywki i wypoczynku29. Natomiast funkcja kształcąca jest
związana z rozwijaniem zainteresowań nauką i techniką, oraz kształtowaniem postaw naukowo-badawczych dzieci i młodzieży30. Winiarski funkcję opiekuńczą przedstawia, jako powiązanie z kształtowaniem warunków do zaspokajania podstawowych potrzeb dzieci i
młodzieży, oraz przeciwdziałanie czynnikom zagrażającym życiu i
zaburzających rozwój, ma ona przeciwdziałać negatywnym selekcjom. Funkcja opiekuńcza wiąże się z tempem przemian społecznokulturowych, zjawiskami patologii społecznej, dezorganizacji środowiska rodzinnego, pracy zawodowej rodziców i ich dłuższego
pobytu poza domem, nasilania się chorób cywilizacyjnych, niedomagań systemu szkolnego31.
Kolejna funkcja –integracyjna związana jest z nawiązywaniem
więzi interpersonalnych w sferze społecznej i duchowej32. Ostatnią z
funkcji czasu wolnego według. Winiarskiego jest funkcja środowi26
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skowa. Podejmuje działania mające na celu podnoszenie kultury pedagogicznej społeczności lokalnej, rozbudzanie i wzmacnianie motywacji do
podejmowania działalności opiekuńczo-wychowawczej i kulturowooświatowej, oraz inicjowanie współdziałania placówek i instytucji środowiskowych zorientowanych na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, koordynowanie działalności kształcącej, opiekuńczo-wychowawczej i
kulturalno-oświatowej, a także wzbogacanie infrastruktury materialnej
wychowania w środowisku33.
Wszystkie te czynności rozregulowują psychofizyczne możliwości organizmu każdego człowieka, dlatego jednostka traci w ten sposób poczucie własnej tożsamości i staje sie coraz słabsza34. Wielu
autorów zgadza się z tymi poglądami między innymi Z. Dąbrowski,
który za najważniejsze funkcje czasu wolnego uważa regenerację sił
fizycznych i psychicznych organizmu35.
3. Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież
Poprzez pojęcie form wypoczynku rozumiemy na ogół określony
rodzaj dowolnie wybieranych przez jednostkę czynności, zmierzających do odprężenia fizycznego i psychicznego po pracy, nauce oraz
służącym zaspokojeniu zainteresowań i aktywności twórczej człowieka36. Czas wolny można analizować w kategorii kulturalnego
rozwoju. Istotne jest wychowanie, gdyż to ono wpływa na sposób
wykorzystania tej wartości. Wychowanie kształtuje od najmłodszych
lat racjonalne sposoby spędzania czasu wolnego. Istniej wiele różnych form spędzanie czasu wolnego, nazywanymi także formami
rekreacyjnymi. A. Kamiński klasyfikuje formy organizowania czasu
wolnego wychodząc z podziału rzeczowego, według autora prostego
do przeprowadzenia na podstawie jednoznacznego zachowania się
ludzi. W tym celu posługuje się podziałem instytucjonalnym, a zatem mówi o turystyce, sporcie, środkach masowego przekazu, teatrze, samokształceniu, amatorstwie artystycznym, kolekcjonerstwie,
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hobby, aktywności społecznej37. Natomiast Demel i Humen klasyfikują organizację czasu wolnego według trzech form: fizycznych,
umysłowych i społecznych. Istotnym czynnikiem wyboru danej formy spędzania czasu wolnego są motywy skłaniające do podejmowania konkretnej działalności rekreacyjnej. Według autorów: „…żadna
sztywna klasyfikacja nie będzie nigdy ani precyzyjną, ani praktyczną”38. Z kolei R. Wroczyński przy podziale form bierze pod uwagę
możliwości instytucji i placówek, oraz rodzaj aktywności dzieci i
młodzieży. Autor do najbardziej atrakcyjnych form zajęć organizowanych w czasie wolnym zalicza: gry i zabawy na boiskach szkolnych i w salach gier i zabaw; świetlice, w których organizowane są
zajęcia o charakterze opiekuńczym i rozrywkowym tuż obok kół
zainteresowań; wycieczki; udział w przedstawieniach teatralnych i
koncertach39. Nieco inaczej podział form czasu wolnego przedstawia
K. Czajkowski, dzieląc je na cztery grupy a mianowicie: formy rekreacji kulturalno- rozrywkowej; formy rekreacji twórczej; formy
rekreacji fizycznej i formy rekreacji przez działalność społeczną40:
Jedną ze znaczących wyżej wymienionych form zagospodarowania czasu wolnego są zajęcia kulturalno- rozrywkowe. Według M.
Grochocińskiego w skład tych zajęć zalicza się m.in.: czytelnictwo
(czytelnictwo książek i czasopism, konkursy czytelnicze i literackie,
słuchanie bajek i gawęd, opisy wrażeń, przeżyć, wspomnień- także
pisanie pamiętników), rozrywki umysłowe (konkursy, zagadki, spotkania z ciekawymi ludźmi, zbieractwo np. znaczków, pudełek, ciekawych okazów roślin, kamieni, legend, przedmiotów artystycznych), film i teatr, telewizja i radio, imprezy kulturalne i artystyczne
(zbiorowe widowiska, festyny, zabawy ludowe, bale, koncerty, występy zespołów artystycznych, pokazy i zawody sportowe), życie
towarzyskie (spotkania z rówieśnikami, członkami rodziny, znajo-
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mymi, zabawy, rozrywki)41. Poprzez takie zajęcia możliwa jest realizacja osobistych zainteresowań. U młodego człowieka występuje
potrzeba rozwoju kulturalnego, dlatego powinny przeważać zajęcia
ekspresyjne, przykładem takiej twórczości może być na przykład
twórczość amatorska.
W dzisiejszych czasach wśród zajęć czasu wolnego dominują
treści przekazywane przez środki masowego przekazu. Niestety nie
jest to najlepsza forma spędzania czasu wolnego, gdyż formy i sposoby jego wykorzystywania przez dzieci i młodzież musza być tak
dostosowane, by kształtować jednostkę, gdyż zagospodarowanie
czasem wolnym przez wyeliminowanie nudy nie daje gwarancji na
optymalny rozwój aktywności i twórczej postawy. Głównym celem
wychowania w czasie wolnym powinno być zarówno zaspokajanie
potrzeb dzieci i młodzieży, jak i rozwijanie pasji i talentów42.
Czas wolny dzieci i młodzieży przeznaczony na rekreacje kulturalno - rozrywkową polega na wdrażaniu do rozwoju kulturalnej
komunikacji interpersonalnej, przestrzeganiu zasad kultury bycia i
słowa, a także kształtowaniu postaw koleżeńskiego i kulturalnego
współzawodnictwa w sporcie i innych dziedzinach. W formach rekreacji kulturalno- rozrywkowej ogromnie ważną rolę odgrywają
sposoby ich organizowania. Od ich jakości bowiem zależeć będzie,
„jakość młodego człowieka”43.
Inną formą czasu wolnego jest rekreacja twórcza. Jej formy
wpływają na rozwój emocjonalny każdej jednostki, kształtują poczucie piękna, estetyki, a także usprawniają umiejętności manualne. M.
Grochociński dzieli je na: zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie,
modelowanie, prace artystyczne z różnych tworzyw), zajęcia muzyczne (gra na instrumentach, taniec, rytmika, udział w zespole chóru),
zajęcia teatralne (recytacja, żywe słowo, lalkarstwo, teatr), zajęcia z
majsterkowania („sprawne ręce”), zajęcia modelarskie (lotnicze,
41
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astronautyczne, szkutnicze, komunikacyjne), zajęcia fotograficzne i
filmowe, zajęcia techniczno-radiowe, zajęcia motoryzacyjne44.
Przedstawione formy zajęć mogą być realizowane w czasie wolnym w placówkach szkolnych na zajęciach pozalekcyjnych, w placówkach wychowania pozaszkolnego w instytucjach organizujących
czas wolny dzieci, jak i w placówkach wczasowych. Ponieważ jest
tam możliwa swoboda i osobisty wybór ulubionych przez jednostkę
zajęć, które nie utrudniają realizacji zainteresowań i umiejętności
twórczych, dzięki czemu osobowość dziecka ma możliwość pełnego
rozwoju.
Kolejną z form spędzania czasu wolnego jest rekreacja fizyczna.
Współistnieje ona nierozłącznie z zajęciami z zakresu turystyki. Do
form turystycznych Tyrna-Łoj zalicza różnorodne wycieczki: krótkie
wycieczki piesze poza miasto, dalsze wycieczki piesze, kilkugodzinne wypady z zaplanowanym wypoczynkiem ewentualnie przyrządzeniem zabranego za sobą posiłku, biwaki-wędrówki piesze połączone
z gotowaniem, ewentualnie z noclegami pod namiotami, wycieczki
krajoznawcze dwu i kilkudniowe, dla poznania zabytków dawnych
miejscowości, wycieczki rowerowe, bliższe i dalsze, w których główną
rolę odgrywa rower jako środek poruszania się, a także jego techniczna obsługa (wycieczka taka może mieć charakter krajoznawczy),
wycieczki kolejowe i autobusowe- w celu poznania miasta, ośrodków,
połączone ze zwiedzaniem i poznawaniem zabytków, wycieczki zuchowe o programie typowo ruchowym, sprawnościowym, a także,
rozrywkowym45. Turystyka pozwala na wielokierunkowe uczenie się
umiejętności organizowania życia w warunkach nowych, nieznanych, często trudnych, w których zdajemy egzamin z praktycznych
umiejętności i z zaradności życiowej46.
Do ostatniej z form spędzania czasu wolnego M. Grochociński
zalicza rekreację przez działalność społeczną. Zajęcia wykonywane
w tym czasie pozwalają rozwijać empatię, uczą tolerancji, rozwiązywania konfliktów bez agresji, wdrażają do nawyku wzajemnej
44
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pomocy, a także dbałości o własne zdrowie i innych osób47. Reasumując czynności wykonywane w tym czasie prowadzą do rozwoju
postaw prospołecznych, a tym samym dążą do usuwania postaw
aspołecznych. Każdy człowiek może dokonywać wyboru treści i
form organizowania swojego czasu wolnego, lecz nie robi tego w
pełnym, całkowitym oderwaniu od uwarunkowań społecznych i środowiskowych. A. Zawadzka przedstawia niektóre zajęcia, które mogą pełnić swoistą rolę rekreacyjną, pod warunkiem odpowiedniego
ich zorganizowania: udział w samorządzie szkolnym, udział w radzie
klasowej, udział w pracach społecznie użytecznych, udział w organizacji zuchowej, udział w służbie obozowej i kolonialnej, pomoc innym48. Wszystkie w wyżej wymienionych zajęć większy nacisk wywierają na uczestnictwo w różnych organizacjach, w których najważniejszym zadaniem jest pomoc innym, a nie tylko własna przyjemność, czy korzyść.
Reasumując czas wolny dzieci i młodzieży organizują różnego
rodzaju instytucje, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe i społeczne takie jak szkoły, biblioteki, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, młodzieżowe domy kultury, zakłady pracy i inne, a sposób wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w stosunku do
osób dorosłych ewidentnie się różni, spowodowane jest to skromnym
doświadczeniem życiowym i niedojrzałością psychiczną, która przejawia się niemożnością organizowania własnego życia całkowicie
zgodnie z własną wolą49. Ogromnie ważny jest sposób organizacji
czasu wolnego w okresie dzieciństwa, ponieważ ma odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych na późniejszych etapach życia
człowieka50. Z pewnością ukazane treści nie oddają wszystkich sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież tych zarówno pozytywnie odbieranych przez społeczeństwo, jak i tych nega47
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tywnych, demoralizujących, lecz tylko ukazują zarys jego sposobów
organizacji przez same dzieci i młodzież, jak ich najbliższe otoczenie. Niemniej wszystkie zajęcia wykonywane mają wpływ na życie i
jego jakość.
4. Znaczenie czasu wolnego w życiu człowieka
Czas wolny odgrywa dużą rolę w różnych sferach życia człowieka51. Pełni on określone funkcje, zaspakaja potrzeby. Pierwszą i podstawową potrzebą jest eliminacja oznak zmęczenia, wyczerpania
fizycznego, bądź psychicznego. Duże znaczenie ma sposób i umiejętność dobrego zorganizowania i wykorzystania czasu wolnego. Źle
wykorzystany czas może kierować do niepowodzeń w przezwyciężaniu różnych przeszkód, niewłaściwych zachowań, nieakceptowanych społecznie, oraz innych nieprawidłowości w osobowości. Dzięki prawidłowej organizacji czas wolny może pełnić ważną funkcję w
życiu biopsychicznym. Zajęcia wykonywane w czasie wolnym mogą
łączyć się z rozwojem osobowości jednostki i postaw, które są społecznie akceptowane, wręcz pożądane. Edukują, pokazując jak pokonywać wszelakie trudności. Mogą dodatkowo przyczyniać się do
przyspieszenia adaptacji do nowych warunków, modelowania, realizacji działań twórczych czy wzmacniania spójności społecznej i
zdrowia52.
Niezmiernie ważny jest sposób wykorzystywania czasu wolnego,
może być on czynny lub bierny. Aktywny udział w rekreacji fizycznej może prowadzić do53: nabywania pożądanych postaw prospołecznych, podnoszenia poczucia własnej wartości. Czas wolny może
pełnić istotną rolę w realizacji satysfakcji życiowej człowieka, uwagę temu zjawisku poświęcił D. K. Hawes, twierdząc, że czynności
wypełniające czas wolny umożliwiają: przywrócenie więzi pomiędzy
człowiekiem, a naturą (rekreacja), zaspokojenie potrzeby sukcesu i
ryzyka w sferze pozazawodowej (sport, życie towarzyskie), odnalezienie własnej autonomii i wartości (hobby), przemyślenie własnego
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stosunku do poszczególnych wartości, odczucie wspólnoty z ludźmi
przez spotykanie innych ludzi, ich obserwację, wspólne doznawanie i
odtwarzanie przeżyć (życie towarzyskie)54.
Według Czajkowskiego warto także zwrócić uwagę na aspekty
czasu wolnego, które dzieli je on na socjologiczno-ekonomiczny;
higieniczno-zdrowotny; pedagogiczny i psychologiczny55. Pierwszy
z nich odnosi się do kontaktów i przeżyć społecznych. Człowiek
musi zaniechać egoistycznych postaw w imię poświęcenia, radości,
wspólnego działania i zainteresowań. Kolejnym jest aspekt psychologiczny. Człowiek ma możliwość rozwoju wielowymiarowego poprzez odkrywanie zjawisk i rzeczy, a także rozbudzanie i rozwijanie
swoich zainteresowań. Trzecim z omawianych jest aspekt higieniczno-zdrowotny. Stanowi on pewnego rodzaju zabezpieczenie przed
nadmiernym obciążeniem obowiązkami szkolnymi i zawodowymi,
dlatego dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Ostatnim z przedstawionych jest aspekt pedagogiczny. Wiąże się
on z umiejętnością samoorganizacji zajęć poza program, dotyczy to
dzieci i młodzież. Pozytywnym składnikiem czasu wolnego jest ciągłe podnoszenie i doskonalenie własnych umiejętności. Analizując
powyższe aspekty czasu wolnego, można, wywnioskować, iż działania stosowane w jego zakresie doprowadzić mogą do poprawienia
satysfakcji człowieka ze swojego życia, poprawy relacji między
ludzkich, zwiększenie zasobów wiedzy człowieka, poprzez podniesieni własnych klasyfikacji i możliwości twórczych, zwiększenie
mobilności przestrzennej, zawodowej i społecznej, oraz zapewnienie
długiego życia w zdrowiu56.
Czas wolny w życiu dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie, gdyż efekty pracy wychowawczej zależą w dużym stopniu od
tego, jaką ilością czasu dysponuje, jakie wpływy na niego oddziałują,
gdzie i jak spędza czas wolny. Może, więc on być dobrodziejstwem,
czasem, w którym można rozwijać, kształtować osobowość, ale mo54
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że być też czasem bezwartościowym dla rozwoju dziecka, a nawet
czynnikiem demoralizującym57. Aby uniknąć możliwego zagrożenia
ważne jest przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania
czasu wolnego. Doba ucznia składa się głównie z czasu pozostającego poza nauką. Czas przewidziany na naukę jest przeznaczony dla
przygotowania młodej generacji do życia w społeczeństwie. Czas
wolny ucznia poza nauką szkolną, czyli poza jego zasadnicza pracą,
jest przeznaczony na zaspokojenie potrzeb organizmu (sen, higiena
osobista itp.), na przejazdy do szkoły i z powrotem, na udział w zajęciach w gospodarstwie domowym, na zaspokojenie potrzeb intelektualnych, kulturalnych i społecznych”58.
Podsumowując można stwierdzić, iż czas wolny pełni ważną rolę
w życiu człowieka. Jego znaczenie dla dzieci i młodzieży ma wpływ
na prawidłowy rozwój ich osobowości. Dzieci i młodzież swój czas
wolny przeznaczają na różnego rodzaju czynności, czy zajęcia. Warto podkreślić fakt, iż dopiero czas wolny przeznaczony w odpowiedni sposób ma wielostronne pozytywne znaczenie dla rozwoju dziecka. Stanowi odmianę czasu, w której dokonują się bardzo istotnej
wagi procesy życiowe i rozwojowe jednostki, co wynika z jego zasadniczych funkcji (odpoczynek, zabawa, rozrywka, rozwój zainteresowań, uzdolnień, uspołecznienie dzieci i młodzieży)59. W związku z
tym pełne życie psychiczne, wzbogacane elementami intelektualnienaukowymi, dostarczanymi przez szkołę i elementami wypoczynkowo-zabawowymi w czasie wolnym, w zajęciach pozalekcyjnych i
pozaszkolnych-może kształtować pełną osobowość dzieci i młodzieży60. Trzeba jasno powiedzieć, że znaczenie czasu wolnego w życiu
człowieka jest uzależnione od jego sposobu organizacji, jak też od
wielu innych czynników środowiskowych. Niezależnie od zewnętrznych czynników istotnymi są przekonania człowieka o potrzebie
dobrego organizowania czasu wolnego, szczególnie ludzi młodych.
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Ku podsumowaniu
Czas wolny dzieci i młodzieży należy rozpatrywać w innych kategoriach niż czas wolny ludzi dorosłych. A gdy mówimy o czasie
wolnym dzieci niepełnosprawnych intelektualnie należy podkreślić
że powinien on być pod nadzorem i kontrolą otoczenia dorosłych,
szkoły, czy instytucji w tym celu stworzonych. Czas wolny dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie spędzany jest przede wszystkim w
domu z rodzicami, to oni mają największy wpływ na organizację
tego czasu w sposób najbardziej dla niego korzystny, dlatego powinni oni możliwie jak najwięcej swojego czasu przeznaczyć na kontakt
ze swoim dzieckiem i tworzyć mu takie możliwości by swój czas
wolny wykorzystało jak najlepiej dla siebie i swojego rozwoju. W
celu profilaktyki istotne okazałyby się specjalne kursy dla rodziców,
które pozwoliłyby im na pozyskanie wiedzy na temat form organizowania czasu wolnego swojego niepełnosprawnego dziecka, którą
mogliby by wykorzystać w realizacji zajęć codziennego życia i przekazać innych.
Innym organizatorem mającym wpływ na poprawienie jakości
czasu wolnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie może być
szkoła, czy placówka edukacyjna. To w nich powinno się wskazywać dzieciom na wartość racjonalnego spędzania czasu wolnego,
powinno się edukować dzieci w kierunku uczenia się takowego racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego, w tym organizowaniu
zajęć pozalekcyjnych utrwalających pożądane nawyki i przyzwyczajenia. Ze względu na wiek dzieciom powinno się wskazywać na
wzory spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny dla poszczególnych przedziałów wiekowych. Szkoła, czy placówka edukacyjna
taką wiedzę w tym zakresie powinni traktować jako inwestycję w
rozwój psychofizyczny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Ponadto powinna być zwrócona uwaga na zachowanie dzieci w
szkole, być może rozmowy z pedagogami lub psychologami pomogły by w rozpoznawaniu nieodpowiednich zachowań być może w
skutek nieprawidłowego organizowania czasu wolnego, a edukacja w
tym kierunku pozwoliłaby na zrozumienie przez dzieci jego wpływu
na późniejsze dorosłe życie.
Wpływ na treść i formę spędzania czasu wolnego mają również
takie czynniki jak stopień koncentracji ludności, warunki materialne,
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działalność organizacji społecznych i kulturalnych, instytucje organizujące czas wolny w lokalnych społecznościach, a także w dużej
mierze tradycje kulturowe i społeczeństwo wyzwalające nowe zainteresowania. Dlatego szczególnie istotne jest by w większych aglomeracjach miejskich dążyć do budowania tradycji kulturowych61.
Należałoby również stworzyć więcej miejsc w środowisku lokalnym,
bez barier architektonicznych, które pozwoliłyby na wypełnienie
czasu wolnego dzieci, które dodatkowo spełniałyby funkcję budowania kontaktów z innymi rówieśnikami, uczyły współdziałania i dążyły do swoistej integracji ze społeczeństwem. Istotne jest by na
wsiach w mniejszych społecznościach również tworzyć miejsca, w
których dzieci mogłyby spędzać swój czas wolny. Mowa tu o organizacji świetlić, kółek zainteresowań, zajęć sportowych, z uwzględnieniem miejsc i odpowiedniego sprzętu. Istotne jest by wszystkie te
działania profilaktyczne były dostosowane do potrzeb i oczekiwań
dzieci i ich środowiska, w którym przebywają.
Streszczenie
Problematyka czasu wolnego w Polsce jest tematem wciąż aktualnym, lecz od niedawna zaczęto przyglądać się dokładnie jej strukturze, a także zwracać uwagę na jego znaczenie w życiu dziecka,
które rzutuje na jego późniejszy rozwój i postawę społeczną. Jest to
uzależnione od aktualnego, wciąż rozwijającego się postępu cywilizacyjnego. Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci zaczęły
przybierać inne formy i tym samym nabierać nowego znaczenia dla
nich. Problematyka czasu wolnego dzieci niepełnosprawnych wymaga dalszych dogłębnych badań nad jego uwarunkowaniami, formami
i wpływie na życie. Powinno się szerzyć sposoby racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego przez dzieci ze szczególnym uwzględnieniem aktywności czynnej, która ma wpływ na ich zdrowie i życie.
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Ks. Krzysztof Bielawny (Gietrzwałd)

Zmiany ludnościowe w archidiecezji warmińskiej na koniec 2012 r.
Wprowadzenie
Pierwszymi mieszkańcami Warmii, Mazur i Powiśla byli Prusowie. Wraz z przybyciem Zakonu Najświętszej Maryi Panny Domu
Niemieckiego liczba dawnych mieszkańców z każdym stuleciem
malała, a z czasem zupełnie zanikła. Przybywali nowi osadnicy,
przede wszystkim z Niemiec. Wojny toczące się na tych ziemiach,
zarazy dziesiątkujące ludność, powodowały zmiany narodowościowe. Południową część zasiedlała ludność przybywająca z Mazowsza
czy ziemi chełmińskiej, przede wszystkim Polacy. Kolejne wyludnienie Prus Wschodnich dokonało się pod koniec II wojny światowej, w 1944 i w 1945 r., kiedy to przybyła nowa grupa ludnościowa,
przede wszystkim Polacy.
Najszybciej zaludniły się tereny na dawnym pograniczu polsko-niemieckim, czyli południowa część dawnych Prus Wschodnich.
Trochę później środkowa część, a najpóźniej północna, którą zasiedlono sporą grupą przesiedleńców przymusowych z południa Polski
w ramach Akcji W. Jak się okazuje, po przeszło sześćdziesięciu latach od zakończenia II wojny światowej najszybciej wyludniającym
się obszarem w pierwszej i drugiej dekadzie XXI stulecia jest obszar
północny i środkowy. Ludność ta nie wytworzyła prawie żadnych
tradycji, które by zintegrowały ją z tym obszarem.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.1. sytuacja demograficzna naszego kraju zaczęła się zmieniać, i to na naszą niekorzyść. Otworzyły się granice innych państw dla naszych obywateli.
Polacy za pracą mogą wyjeżdżać m. in. do Niemiec, Anglii, Irlandii,
Szwecji i wielu innych krajów. Rosnące bezrobocie spowodowało
emigrację zarobkową Polaków za granicę. Przyczyną zmniejszania
się liczby mieszkańców Warmii i Mazur było także ogromne bezrobocie spowodowane upadkiem dawnych Państwowych Gospodarstw
Rolnych. Mieszkańcy pozbawieni pracy, szczególnie młodzi, wyjeż-
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dżali za chlebem w pierwszej dekadzie do innych części Polski, a po
otwarciu rynków pracy do Europy Zachodniej i nie tylko.
2. Obszar i metoda badania
Badaniem ubytku ludnościowego objęto obszar archidiecezji
warmińskiej. Obszar ten obejmuje 33 dekanaty i około 250 parafii, w
administracji państwowej pokrywa się to mniej więcej z obszarem
powiatu kętrzyńskiego (gmina Barciany, Srokowo, Korsze, Reszel,
Kętrzyn), mrągowskiego (Sorkwity, Mrągowo i Piecki), szczycieńskiego (Dźwierzuty, Świętajno, Rozogi, Wielbark, Jedwabno,
Szczytno i Pasym), nidzickiego (Nidzica i Kozłowo), ostródzkiego
(Miłakowo, Łukta, Ostróda, Dąbrówno i Grunwald), olsztyńskiego
(Kolno, Biskupiec Reszelski, Jeziorany, Barczewo, Purda, Stawiguda, Olsztynek, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity, Światki i Dobre Miasto), Lidzbarka Warmińskiego (Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta), bartoszyckiego (Bisztynek, Sępopol, Bartoszyce i
Góro Iławeckie), a także z braniewskim (Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Frombork i Braniewo).
W roku 2013 sytuacja ludnościowa przedstawia się w archidiecezji warmińskiej bardzo przygnębiająco. Na koniec 2012 r. archidiecezja liczyła 672 242 osoby2, a w roku 2003 około 700 tys3. Przez
dziewięć lat archidiecezja pomniejszyła się prawie o około 30 tys.
osób. Od liczby 672 242 osób należy odliczyć wyznawców innych
religii, skupionych w ich Kościołach. Na terenie archidiecezji warmińskiej mieszka bowiem około 12 tys. innowierców. Toteż na koniec 2012 r. archidiecezja warmińska liczyła około 660 tys. diecezjan. Jednak w rzeczywistości liczba ubytku ludnościowego jest
znacznie większa.
Przez ubytek ludnościowy autor rozumie grupę osób, która jest
zameldowana na danym obszarze, a w rzeczywistości mieszka poza
jej granicami dłużej niż 12 miesięcy. Oficjalne dane nie uwzględnia2

Rocznik Archidiecezji Warmińskiej 2012, pod. red. ks. A. Oględzkiego,
Olsztyn 2013 (w druku). Zaś w Roczniku odnajdujemy informacje, że na
terenie archidiecezji warmińskiej mieszkało około 655 tys. osób.
3
Rocznik Archidiecezji Warmińskiej 2004, pod. red. ks. J. Wojtkowskiego,
Olsztyn, 2004, s. 42.
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ją osób nadal zameldowanych na terenie naszej archidiecezji, a od
dłuższego czasu (ponad 12 miesięcy) mieszkających w innych rejonach Polski czy poza granicami kraju. Każdego roku duchowni Kościoła rzymskokatolickiego otrzymują z urzędu skarbowego informację o dokładnej liczbie mieszkańców zameldowanych na terenie
danej parafii, która jest znacznie wyższa od rzeczywistej liczby osób
mieszkających. Dane te odnoszą się do wszystkich osób zameldowanych, bez względu na wyznanie. W każdej z parafii różnica między
zameldowanymi osobami a faktycznie mieszkającymi jest inna.
Największa różnica występuje na północy archidiecezji, mniejsza w
środkowej części, a najmniejsza w południowej na dawnym pograniczu polsko-niemieckim. Badania przeprowadzone w dniach 11-29
maja 2012 r. mają charakter szacunkowy.
Autor dokonał zliczenia rzeczywistej liczby osób zameldowanych w archidiecezji i osób faktycznie mieszkających. Informacje o
faktycznie mieszkających osobach na terenie parafii pozyskał od
duszpasterzy posługujących w parafiach. Największą i najlepszą
wiedzę co do osób mieszkających na terenie parafii mają księża proboszczowie, z dokładnością co do jednej osoby, szczególnie przy
parafiach liczących do 4 tys. mieszkańców. Mniej dokładne są dane z
parafii powyżej 4 tys. mieszkańców, choć i one odzwierciedlają
znaczny ubytek ludnościowy z terenu parafii. Dane z parafii powyżej
4 tys. osób zawierają zapewne niewielki błąd statystyczny.
A zatem archidiecezję warmińską pod względem ubytku ludnościowego podzielono na trzy obszary. Mianowicie obszar północny,
w granicach którego znajdują się dekanaty: Braniewo, Frombork,
Pieniężno, Orneta, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Sępopol, Reszel, i dwa dekanaty kętrzyńskie.
Drugi obszar archidiecezji tkz. środkowy obejmuje dekanat:
Świątki, Dobre Miasto, Jeziorany, Biskupiec, oba dekanaty mrągowskie, Łukta, dwa dekanaty ostródzkie, Olsztynek, dekanaty olsztyńskie, Barczewo i Pasym.
Trzeci obszar, południowy, obejmuje dekanat: Grunwald, Kozłowo, Nidzica, Szczytno i Rozogi.
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Obszar północny
Lp.

Dekanat

Parafia

I.

Braniew
o

Braniewo
Św.
Antoniego
Braniewo
Św.
Katarzyny
Braniewo
Św. Krzyża
Lipowina
Szyleny +
Gronowo
Tolkowiec
Żelazna
Góra

II.

Razem:
Frombor
k

Błudowo
Chruściel +
Wielkie
Wierzno
Frombork
Pierzchały
Płoskinia +
Szalmia

III.

Razem:
Pieniężn
o

Dębowiec
Długobór
Henrykowo +
Mingajny
Lechowo +
Radziejewo
Pieniężno
+Łajsy +
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L.
Rzecz. l. Ubytek
zameld. w 2012 r. ludności
w 2012 r.
7117
6017
1100

Ubytek
%
15,45%

7835

6335

1500

19,14%

2148

1168

980

45,62%

1250
1653

1000
1080

250
573

20,00%
34,66%

828
956

680
700

148
256

17,87%
26.77%

21787
1220

16980
1185

4807
35

22,06%
2,86%

805

650

155

19,25%

3421
283
1033

2200
233
910

1221
50
123

35,69%
17,66%
11,90%

6762
1130

5178
850

1584
280

23,42%
24,77%

765
1200

590
880

175
320

22,87%
26,66%

596

390

206

34,56%

4668

3300

1368

29,30%

Piotrowiec
Pluty
Zagaje
IV.

V.

Razem:
Orneta

Razem:
Górowo
Iławecki
e

Bażyny +
Chwalęcin
+ Osetnik
Bieniewo +
Piotraszewo
Krosno +
Opin
Lubomino
+ Wapnik
Miłakowo
Orneta
Babiak +
Runowo
Gałajny
Górowo
Iławeckie
Kamińsk
Kandydty
Pieszkowo
Rodnowo
Wojciechy

VI
.

Razem:
Lidzb.
Warm.

Ignalin
Kiwity
Kłębowo +
Jarandowo
Kochanówka +
Kraszewo
Krekole
Lidzb.
Warm.

765
750
9874
774

397
500
6907
660

368
250
2967
114

48,10%
33,33%
30,04%
14,72%

1100

900

200

18,18%

600

382

218

36,33%

1720

1420

300

17,44%

4800
10344
19338
932

3600
7000
13962
700

1200
3344
5376
232

25,00%
32.32%
27,80%
24,89%

904
4300

670
3200

234
1100

25,88%
25,58%

1103
1575
1181
1400
1302
12697
1179

750
900
910
950
821
8901
750

353
675
271
450
481
3796
429

32,00%
42,85%
22,94%
32,14%
36,94%
29,89%
36,38%

837
802

766
500

71
302

8,48%
37,65%

1306

1150

156

11,94%

830
2682

750
2300

80
382

9,63%
14,24%
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Podw.
Krzyża Św.
Lidzb.
Warm. Św.
A. Boboli
Lidzb.
Warm. Św.
Ap. Piotra i
Pawła
Rogóż
Stoczek
Warmiński
Razem:
VII Bartoszyce

VIII

Razem:
Sępopol

3884

3000

884

22,76%

10656

8050

2606

24,45%

1248
779

998
500

250
279

20,03%
35,81%

24203
5730

18764
4480

5439
1250

22,47%
21,81%

6000

6000

0

0%

4757

3500

1257

26,42%

8124

6624

1500

18,46%

1613

1463

150

9,29 %

Galiny

1570

1300

270

17,19%

Wozławki
+Sułowo
Żydowo

475

425

50

10,52%

1338

1238

100

7,47%

29607
1273

25030
973

4577
300

15,45%
23,56%

1115
1108

1050
800

65
308

5,82%
20 %

4279

3259

1020

23,83%

Bartoszyce
Św. Brata
Alberta
Bartoszyce
Św.
Brunona
Bartoszyce
Św. Jana
Chrzciciela
Bartoszyce
Św. Jana
Ewang.
Bezledy

Lwowiec +
Lipica
Łabędnik
Sątoczno
Sępopol
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Sokolica
IX

Razem
Reszel

Razem
X. Kętrzyn I
Płd. Zach.

Bisztynek
Drogosze
Grzęda +
Paluzy
Korsze
Leginy
Łankiejmy
Reszel
Sątopy
Unikowo
Garbno
Kętrzyn
Św. Jacka
Kętrzyn
Św. Jerzego
Nakomiady
Święta
Lipka
Wilkowo

Razem
XI Ketrzyn II
Pół. Wsch.

Barciany
Karolewo
Kętrzyn
Św. Brata
Alberta
Kętrzyn
Św.
Katarzyny
Mołtajny
Momajny
Srokowo
Winda

Razem:

1078
8853
3307
1443
825

800
6882
2400
860
530

278
1971
907
583
295

25,78%
22,26%
27,42%
40,40%
35,75%

6134
992
1546
6105
1700
441
22493
1784

4400
710
1200
3900
1320
350
15670
1500

1734
282
346
2205
380
91
6823
284

28,26%
28,42%
22,38%
36,11%
22,35%
20,63%
30,33%
15,91%

4500

3200

1200

28,88%

10000

5000

5000

50,00%

1218
1500

850
1060

368
440

30,21%
29,33%

987
19989
2200

700
12310
1500

287
7679
700

29,07%
38,41%
31,81%

1960
5859

1950
4100

10
1759

0,51%
30,02%

8296

7071

1225

14,76%

1404
823
2843
1200
24585

813
600
2600
755
19389

591
223
243
455
5196

42,09%
27,09%
8,54%
37,08%
21,13%
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W północnej części archidiecezji warmińskiej na koniec 2012 r.
zameldowanych było 200 188 osób, rzeczywista zaś liczba mieszkańców wynosiła w jedenastu dekanatach 149 973 osoby. Ubytek
ludnościowy wyniósł 50 215 osób, co daje na tym obszarze 25,08%
ubytku. Największy ubytek ludnościowy odnotowano w dekanacie:
Kętrzyn I (38,41%), Reszel (30,33%), Pieniężno (30,04%) i Górowo
Iławeckie (29,89%), a najmniejszy w: Bartoszyce (15,45%), Kętrzyn
II (21,13%) i Braniewo (22,06%).
Obszar środkowy
Lp.

Dekanat

I.

Świątki

II.

Razem:
Dobre
Miasto

Parafia

L.
Rzecz. L. Ubytek Ubytek
zameld. w 2012 r. ludności
%
w 2012 r.
Boguchwały
2080
1700
380
18,26%
Ełdyty
657
522
135
20,54%
Wielkie
Kwiecewo
830
820
10
1,20%
+Różynka
Rogiedle
1400
1000
400
28,57%
Wilczkowo
Świątki
1490
1150
340
22,81%
6457
5192
1265 19,59%
Cerkiewnik
1013
750
263
25,96%
Dobre Miasto
Św. Faustyny
Kowalskiej
Dobre Miasto
Najśw. Zbaw.
Frączki +
Jesionowo
Glotowo
Orzechowo
Międzylesie

Razem:
III. Jeziorany
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Blanki +
Żegoty
Franknowo
+ Prosity

1657

1652

5

0,30%

10875

9500

1375

12,64%

1380

980

400

28,98%

521
543

500
480

21
63

4,03%
11,60%

15989
841

13862
510

2127
331

13,30%
39,35%

1273

970

303

23,80%

Jeziorany
Lutry
Radostowo
IV.

Razem:
Biskuiec
Reszelski

Biesowo
Biskupiec
Reszelski
Bł. K.
Kózkówny
Biskupiec
Reszelski
Św. Jana
Chrzciciela
Kobułty
Kolno +
Ryn
Reszelski
Stanclewo
Węgój

Razem:
V. Mragowo I

VI

Razem:
Mrągowo
II

Mrągowo
Św. R.
Kalinowsk.
Mrągowo
Św.
Wojciecha
Nawiady
Piecki
Szestno
Warpuny
Grabowo
Mrągowo
Bł.
Honorata
Mrągowo
Św. O. Pio
Mrągowo

5146
1120
953
9333
2008

3700
980
550
6710
1500

1446
140
403
2623
508

28,09%
12,50%
42,28%
28,10%
25,29%

5908

4100

1808

30,60%

5100

4500

600

11,76%

2490
2123

2010
1723

480
400

19,27%
18,84%

1470
770
19869
4192

1200
600
15633
3660

270
170
4236
532

18,36%
22,07%
21,31%
12,69%

7400

6000

1400

18,91%

2087
4490
1924
1515
21608
1022

1861
4070
1700
1365
18656
1005

226
420
224
150
2952
17

10,82%
9,35%
11,64%
9,90%
13,66%
1,66%

6600

5000

1600

24,24%

3189

2000

1189

37,28%

3150

2800

350

11,11%
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M.B.
Saletyńskiej
Rybno
Sorkwity
VII

Razem:
Pasym

Razem:
VIII Barczewo

Razem:
IX Olsztynek

Dźwierzuty
Giławy
Grom
Jedwabno
Nowy
Dwór
Pasym
Targowo
Barczewko
Św.
Wawrzyńca
Barczewo
Św.
Andrzeja
Apostoła
Barczewo
Św. Anny
Bartołty
Wielkie
Lamkowo
Łęgajny
Ramsowo
Wipsowo
Wójtowo

Dorotowo

Gryźliny
Olsztynek
NSPJ
Olsztynek
Bł. Anieli
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1065
1640
16666
3914
540
985
2904
588

900
1100
12805
3100
470
700
2004
480

165
540
3861
814
70
285
900
108

15,49%
32,92%
23,16%
20,79%
12,96%
28,93%
30,99%
18,36%

4786
1970
15 687
730

4486
1500
12740
580

300
470
2947
150

6,26%
23,85%
18,78%
20,54%

2718

2018

700

25,75%

6200

5500

700

11,29%

1300

1300

0

0%

1273
1551
894
832
1120

900
1401
500
752
1350

16618
1198

14301
1308

796
8307

766
6500

2200

1700

373
29,30%
150
9,67%
384
44,07%
80
9,61%
230 120,53%
nadw.
2317 13,94%
110 109,18%
nadwy
żka
30
3,76%
1807 21,75%
500

22,72%

Salawy
Orzechowo
Stawiguda
Waplewo
Wigwałd
X.

Razem:
Łukta

Razem:
XI Ostróda I

Razem:
XII. Ostróda II

Florczaki
Łukta
Nowe
Kawkowo
Skolity
Wrzesina
Kajkowo
Ostróda
Bł.
Hiacynty i
Franciszka
Ostróda
Św.
D.Savio
Ostróda
Św. Jana
Bosko
Ostróda
Św. O. Pio
Ostróda
Św.
Faustyny
Kowalskiej
Stare
Jabłonki
Lubajny
Szyldak
Brzydowo
Durąg
Ostróda
Św. Fr. z
Asyżu

863
2144
1076
1160
17744
2448
3501
870

665
2124
1000
1020
15083
1780
3200
720

198
20
76
140
2661
668
301
150

22,94%
0,93%
7,06%
12,06%
14,99%
27,28%
8,59%
17,24%

1094
2150
10063
1140
5083

894
1980
8574
1040
4500

200
170
1489
100
583

18,28%
7,80%
14,79%
8,77%
11,46%

3764

3140

624

16,57%

2792

2350

442

15,83%

5930

3800

2130

35,91%

2373

2000

373

15,71%

1502

1200

302

20,10%

1386
1050
25020
2200
750
3300

1100
860
19900
1950
706
2970

286
190
5120
250
44
330

20,63%
18,09%
20,46%
11,36%
5,86%
10%
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Ostróda
Św. Bpa
Marcina
Ostróda
NPNMP
Reszki
Tyrowo
XIII

Razem:
Olsztyn I
Śródm.

Razem:
XIV Olsztyn II
Zatorze

Olsztyn
Św. Maks.
Kolbego
Olsztyn
M.B.
Ostrobr.
Olsztyn
Św. Jakuba
Olsztyn
Św. Fr.
z Asyżu
Olsztyn
M. B.
Saletyńskiej
Olsztyn
NSPJ
Olsztyn
Św.
Wojciech
Olsztyn
NMP
Kr. Polski
Brąswałd
Dywity
Kieźliny
Olsztyn
Chrystusa
Króla
Olsztyn
Św. Józefa
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3190

2600

650

17,46%

8324

6500

1824

21,91%

1374
913
20051
1811

1200
835
16761
1811

174
78
3290
0

12,66%
8,54%
16,40%
0%

6974

6474

500

7,16%

12634

12634

0

0%

2628

2628

0

0%

3270

2970

300

9,17%

13810

12810

1000

7,24%

4600

3400

1200

26,08%

2480

3150

670 127,01%
nadw.

48207
1560

45877
1460

2330
100

4,83%
6,41%

3583
1853
5614

3383
1600
5074

200
253
540

5,58%
13,65%
9,61%

16914

14214

2700

15,96%

Olsztyn
Św. Anny
Sętal
Słupy
Razem:
XV Olsztyn III
Gutkow

Biesal
Gietrzwałd
Jonkowo
Olsztyn
Bł. Arnolda
Olsztyn
M.B.
Różań.
OlsztynM.B.
Wspomoży
cielki
Wiernych
Olsztyn
Św. Jana
Bosko
Olsztyn
Św.
Wawrzyńca
Sząbruk

Razem:
XVI Olsztyn IV
Jaroty

Bartąg
Butryny
Olsztyn
Bł.
Franciszki
Siedliskiej
Olsztyn
Bogurodzicy
Dziewicy
Matki
Kościoła
Olsztyn
M. B.

1442

1342

100

6,93%

1140
1208
33314
1708

1090
1010
29173
1608

50
198
4141
200

4,38%
16,39%
12,43%
5,85%

1501
2530
2006

1500
2330
1506

1
200
500

0,06%
7,90%
24,92%

5687

4887

800

14,06%

1384

1184

200

14,45%

785

735

50

6,36%

2965

2845

120

4,04%

2000
20566
2016

1700
18295
2016

300
2271
0

15%
11,04%
0%

1771
16939

1500
13039

271
3900

15,30%
23,02%

10441

7941

2500

23,94%

7210

5800

1410

19,55%
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Fatimskiej
Olsztyn
Św.
Mateusza
Razem:
XVII Olsztyn V
Kormoran

Klebark
Wielki
Klewki
Olsztyn
Chrystusa
Odkupiciela
Człowieka
Olsztyn
Miłosierd.
Bożego
Purda

Razem:

6793

6000

793

11,67%

43399
1840

36296
1840

7103
0

16,36%
0,00%

2340
18500

2345
17500

10915

10115

800

7,32%

1980
35575

1500
33300

480
2275

24,24%
6,39%

5 nadw. 100,21%
1000
5,40%

W środkowej części archidiecezji warmińskiej na koniec grudnia 2012 r. zameldowanych było 376 166 osób, rzeczywista liczba
mieszkańców wynosiła 323 158 osób, a zatem ubytek ludnościowy
wyniósł 53 008 osób, co stanowi 14,09 %. Największy ubytek ludnościowy odnotowano w dekanacie: Jeziorany (28,10%), Mrągowo II
(23,16%), Biskupiec Reszelski (21,31%) i Ostróda I (20,46%), a
najmniejszy w: Olsztynie I Śródmieście (4,83%), Olsztynie V Kormoran (6,39%), Olsztynie Gutkowo (11,04%) i Olsztynie Zatorze
(12,43%).
Obszar południowy
Lp.

Dekanat

I.

Grunwald
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Parafia

L.
Rzecz. l. Ubytek
zameld.w mieszk. w Ludn.
2012 r.
2012 r.
Dąbrówno
1675
1550
125
Gietrzwałd
1454
1300
154
Glaznoty +
1258
1256
2
Pietrzwałd
Marwałd
1221
1050
171
Ruszkowo
2347
2000
347
Rychnowo
702
655
47

Ubytek
%
7,46%
10,59%
0,15%
14,00%
14,78%
6,69%

Samin
Stębark
Szczepankowo
II.

Razem:
Kozłowo

Kozłowo
Napierki
Rozdroże
Sarnowo
Szkotowo
Turowo

Razem:
III.

IV.

Nidzica

Razem:
Szczytno

Kanigowo
Łyna
Muszaki
Napiwoda
Nidzica
Bł.
Bolesławy
Lament
Nidzica
Miłosierdzi
a Bożego
Nidzica
Św.
Wojciecha
Opaleniec +
Wielbark
Szczytno
Chrystusa
Króla
Szczytno
Św. Brata
Alberta
Szczytno
Św. Krzyża
Szczytno
Św. St.

1160
2296
1397

1000
2096
1100

160
200
297

13,79%
8,71%
21,25%

13527
1610
879
1374
1424
1581
920
7788

12007
1480
785
1235
1120
1300
650
6570

1520
130
94
139
304
281
270
1218

989
2049
1369
1497
3227

800
1870
1319
1340
3045

189
179
50
157
182

11,23%
8,07%
8,07%
10,11%
21,34%
17,77%
29,34%
15,63
%
19,11
8,73%
3,66%
10,48%
5,63%

3238

2811

427

13,18%

9092

8600

492

5,41%

21461
5470

19785
4150

1676
1320

7,80%
24,13%

5490

5290

200

3,64%

8392

5000

3392

40,41%

4953

5453

5211

4000

+ 500
110,09
%
nadwyżka
1211 23,23%
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Kostki
Szczytno
Wnieb.NMP
Szymany
V.

Razem:
Rozogi

Faryny
Gawrzyjałki
Klon
Lesiny
Wielkie
Lipowiec
Rozogi
Spychowo
Świętajno

Razem:

8090

6900

1190

14,70%

2068
39674
1180
1733

1568
32361
1000
1600

500
24,17%
7313 18,43%
180
15,25%
133
7,67%

998
886

918
700

80
186

8,01%
20,99%

1496
1870
1382
3893
13438

1400
1650
1100
3500
11868

96
220
283
393
1570

6,41%
11,76%
20,40%
10,09%
11,68%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Urzędu Skarbowego na
koniec 2012 r. i informacji od duszpasterzy poszczególnych parafii.
W południowej części archidiecezji warmińskiej liczba zameldowanych na koniec 2012 r. wynosiła 95 888 osób. Rzeczywista
liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 82 591
osób, a zatem w wyniku emigracji zewnętrznej i wewnętrznej z pięciu dekanatów ubyło 13 297 osób, co daje 13,86% ubytku ludności
na tym obszarze. Największy ubytek ludnościowy odnotowano w
dekanacie Szczytno (18,43%) i Kozłowo (15,63%), a najmniejszy w
Nidzicy (7,80%) i Grunwaldzie (11,23%).
Ludność archidiecezji warmińskiej w podziale na dekanaty w 2012 r.
Lp.

Dekanat

1.
2.
3.
4.
5.

Braniewo
Frombork
Pieniężno
Orneta
Górowo
Iławeckie
Lidzbark

6.
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L. zameld.
w 2012 r.

Rzeczywista
l. mieszk.
w 2012 r.
Obszar północny
21787
16980
6762
5178
9874
6907
19338
13962
12697
8901
24203

18764

Ubytek
ludności

Ubytek
%

4807
1584
2967
5376
3796

22,06%
23,42%
30,04%
27,80%
29,89%

5439

22,47%

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

Warmiński
Bartoszyce
Sępopol
Reszel
Kętrzyn I
Kętrzyn
Świątki
Dobre
Miasto
Jeziorany
Biskupiec
Reszelski
Mragowo I
Mrągowo II
Pasym
Barczewo
Olsztynek
Łukta
Ostróda I
Ostróda II
Olsztyn I
Śródmieście
Olsztyn II
Zatorze
Olsztyn III
Gutkowo
Olsztyn IV
Jaroty
Olsztyn V
Kormoran
Grunwald
Kozłowo
Nidzica
Szczytno
Rozogi
Razem:

29607
25030
8853
6882
22493
15670
19989
12310
24585
19389
Obszar środkowy
6457
5192
15989
13862

4577
1971
6823
7679
5196

15,45%
22,26%
30,33%
38,41%
21,13%

1265
2127

19,59%
13,30%

9333
19869

6710
15633

2623
4236

28,10%
21,31%

21608
16666
15687
16618
17744
10063
25020
20051
48207

18656
12805
12740
14301
15083
8574
19900
16761
45877

2952
3861
2947
2317
2661
1489
5120
3290
2330

13,66%
23,16%
18,78%
13,94%
14,99%
14,79%
20,46%
16,40%
4,83%

33314

29173

4141

12,43%

20566

18295

2271

11,04%

43399

36296

7103

16,36%

35575

33300

2275

6,39%

1520
1218
1676
7313
1570
116 520

11,23%
15,63%
7,80%
18,43%
11,68%
17,33%

Obszar południowy
13527
12007
7788
6570
21461
19785
39674
32361
13438
11868
672 242
555 722
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Dekanaty o największym ubytku ludnościowym w liczbach
Lp.

Dekanat

1.
2.
3.

Kętrzyn I
Szczytno
Olsztyn IV
Jaroty
Reszel
Lidzbark
Warmiń.
Orneta
Kętrzyn
Ostróda I
Braniewo
Bartoszyce
Biskupiec
Reszelski
Olsztyn II
Zatorze
Mrągowo II
Górowo
Iławeckie
Ostróda II
Pieniężno
Mragowo I
Pasym
Olsztynek
Jeziorany
Olsztyn I
Śródmieście
Barczewo
Olsztyn V
Kormoran
Olsztyn III
Gutkowo
Dobre
Miasto
Sępopol

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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L.
zameld.
w 2012 r.
19989
39674
43399

Rzecz. l.
mieszk.
w 2012 r.
12310
32361
36296

Ubytek
ludności

Ubytek %

7679
7313
7103

38,41%
18,43%
16,36%

22493
24203

15670
18764

6823
5439

30,33%
22,47%

19338
24585
25020
21787
29607
19869

13962
19389
19900
16980
25030
15633

5376
5196
5120
4807
4577
4236

27,80%
21,13%
20,46%
22,06%
15,45%
21,31%

33314

29173

4141

12,43%

16666
12697

12805
8901

3861
3796

23,16%
29,89%

20051
9874
21608
15687
17744
9333
48207

16761
6907
18656
12740
15083
6710
45877

3290
2967
2952
2947
2661
2623
2330

16,40%
30,04%
13,66%
18,78%
14,99%
28,10%
4,83%

16618
35575

14301
33300

2317
2275

13,94%
6,39%

20566

18295

2271

11,04%

15989

13862

2127

13,30%

8853

6882

1971

22,26%

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nidzica
Frombork
Rozogi
Grunwald
Łukta
Świątki
Kozłowo

21461
6762
13438
13527
10063
6457
7788

19785
5178
11868
12007
8574
5192
6570

1676
1584
1570
1520
1489
1265
1218

7,80%
23,42%
11,68%
11,23%
14,79%
19,59%
15,63%

Największy ubytek ludnościowy w liczbach odnotowujemy w
dekanacie: Kętrzyn I (7679), Szczytno (7313), Olsztyn IV Jaroty
97103) i Reszel (6823), najmniejszy zaś w dekanacie: Kozłowo
(1218), Świątki (1265), Łukta (1489), Grunwald (1520) i Rozogi
(1570). Ubytek ludnościowy podany w liczbach proporcjonalny jest
do wielkości mieszkańców danego dekanatu.
Ryc. 1. Ubytek ludnościowy w stosunku do osób zameldowanych w
archidiecezji warmińskiej na koniec 2012 r. podany w procentach.
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Dekanaty o największym ubytku ludnościowym w procentach
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Dekanat

Kętrzyn I
Reszel
Pieniężno
Górowo
Iławeckie
Jeziorany
Orneta
Frombork
Mrągowo II
Lidzbark
Warmiński
Sępopol
Braniewo
Biskupiec
Reszelski
Kętrzyn II
Ostróda I
Świątki
Pasym
Szczytno
Ostróda II
Olsztyn IV
Jaroty
Kozłowo
Bartoszyce
Olsztynek
Łukta
Barczewo
Mragowo I
Dobre
Miasto
Olsztyn II
Zatorze

L. zameld. Rzeczywist
w 2012 r. a l. Mieszk.
w 2012 r.

Ubytek
ludności

Ubytek %

19989
22493
9874
12697

12310
15670
6907
8901

7679
6823
2967
3796

38,41%
30,33%
30,04%
29,89%

9333
19338
6762
16666
24203

6710
13962
5178
12805
18764

2623
5376
1584
3861
5439

28,10%
27,80%
23,42%
23,16%
22,47%

8853
21787
19869

6882
16980
15633

1971
4807
4236

22,26%
22,06%
21,31%

24585
25020
6457
15687
39674
20051
43399

19389
19900
5192
12740
32361
16761
36296

5196
5120
1265
2947
7313
3290
7103

21,13%
20,46%
19,59%
18,78%
18,43%
16,40%
16,36%

7788
29607
17744
10063
16618
21608
15989

6570
25030
15083
8574
14301
18656
13862

1218
4577
2661
1489
2317
2952
2127

15,63%
15,45%
14,99%
14,79%
13,94%
13,66%
13,30%

33314

29173

4141

12,43%

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Rozogi
Grunwald
Olsztyn III
Gutkowo
Nidzica
Olsztyn V
Kormoran
Olsztyn I
Śródmieście

13438
13527
20566

11868
12007
18295

1570
1520
2271

11,68%
11,23%
11,04%

21461
35575

19785
33300

1676
2275

7,80%
6,39%

48207

45877

2330

4,83%

Największy ubytek ludnościowy w procentach odnotujemy w
dekanacie: Kętrzyn I (38,41%), Reszel (30,33%), Pieniężno
(30,04%), Górowo Iławeckie (29,89%), Jeziorany (28,10%) i Orneta
(27,80%), a najmniejszy w: Olsztynie I Śródmieście (4,83%), Olsztynie V Kormoran (6,39%), Nidzicy (7,80%), Olsztynie Gutkowo
(11,04%), Grunwaldzie (11,23%) i Rozogach (11,68%).
Dekanaty o największej liczbie mieszkańców według zameldowania
Lp.

Dekanat

1.

Olsztyn I
Śródmieście
Olsztyn IV
Jaroty
Szczytno
Olsztyn V
Kormoran
Olsztyn II
Zatorze
Bartoszyce
Ostróda I
Kętrzyn II
Lidzbark
Warmiński
Reszel
Braniewo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

L.
Rzeczywi
zameld.
sta l.
w 2012 r. mieszk.
w 2012 r.
48207
45877

Ubytek
ludności

Ubytek %

2330

4,83%

43399

36296

7103

16,36%

39674
35575

32361
33300

7313
2275

18,43%
6,39%

33314

29173

4141

12,43%

29607
25020
24585
24203

25030
19900
19389
18764

4577
5120
5196
5439

15,45%
20,46%
21,13%
22,47%

22493
21787

15670
16980

6823
4807

30,33%
22,06%
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Mragowo I
Nidzica
Olsztyn III
Gutkowo
Ostróda II
Kętrzyn I
Biskupiec
Reszelski
Orneta
Olsztynek
Mrągowo II
Barczewo
Dobre
Miasto
Pasym
Grunwald
Rozogi
Górowo
Iławeckie
Łukta
Pieniężno
Jeziorany
Sępopol
Kozłowo
Frombork
Świątki

21608
21461
20566

18656
19785
18295

2952
1676
2271

13,66%
7,80%
11,04%

20051
19989
19869

16761
12310
15633

3290
7679
4236

16,40%
38,41%
21,31%

19338
17744
16666
16618
15989

13962
15083
12805
14301
13862

5376
2661
3861
2317
2127

27,80%
14,99%
23,16%
13,94%
13,30%

15687
13527
13438
12697

12740
12007
11868
8901

2947
1520
1570
3796

18,78%
11,23%
11,68%
29,89%

10063
9874
9333
8853
7788
6762
6457

8574
6907
6710
6882
6570
5178
5192

1489
2967
2623
1971
1218
1584
1265

14,79%
30,04%
28,10%
22,26%
15,63%
23,42%
19,59%

Największą liczbę mieszkańców, według zameldowania, w
swych granicach mają dekanaty: Olsztyn I Śródmieście (48 207
osób), Olsztyn IV Jaroty (43 399), Szczytno (39 674), Olsztyn V
Kormoran (35 575) i Olsztyn II Zatorze (33 314), natomiast najmniejsza liczba osób mieszka w dekanacie: Świątki (6 457), Frombork (6 762), Kozłowo (7 788), Sępopol (8 853) i Jeziorany (9 333).
Podział parafii co do wielkości mieszkańców według zameldowania
p.
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Podział
parafii
wg.
mieszk.

L.
parafi
i

Udział
% w l.
parafii

Łączna l. Udział % w L.
L.
mieszk. w l. mieszk. duszp mieszk
parafiach
Archid.
.
. na 1
duszp.

Do 700
mieszk.

10

4,31%

5 244

0,78%

8

655

.

Od 701 do
1000

37

15,94%

31 540

4,69%

37

852

.

Od 1001
do 2000

89

38,38%

92 238

13,73%

94

981

.

Od 2001
do 3000

29

12,50%

68 315

10,17%

34

2009

.

Od 3001
do 5000

26

11,20%

102 156

15,19%

52

1964

.

Od 5001
do 10000

31

13,36%

240 721

35,81%

76

3167

.

10001 i
więcej

10

4,31%

132 028

19,63%

41

3220

.

Razem:

232

100%

672 242

100%

342

1 965

Dokonano podziału parafii na siedem grup, ze względu na liczbę mieszkańców zameldowanych. Najliczniejszą grupę tworzą parafię od 1001 do 2000 mieszkańców, łącznie 89 okręgów duszpasterskich. W granicach tych parafii mieszkało 92 238 osób, co stanowi
13,73% ogółu osób zameldowanych na terenie archidiecezji warmińskiej. W duszpasterstwie pracowało w 94 księży, zaś na jednego
duchownego przypadało 981 osób. Najmniej parafii przynależy do
grupy okręgów duszpasterskich do 700 i 10001 i więcej mieszkańców, zarówno w jednej jak i w drugiej grupie było po 10 parafii, z
tym, że istnieje szalona różnica w liczbie mieszkańców, w parafii do
700 osób mieszkało 5 244 osoby (0,78%), a w parafiach powyżej
10001 osób 132 028 osób (19,63%). Na jednego duszpasterza przypadało 1965 osób, najmniejsza liczba osób w parafiach do 700
mieszkańców, tylko 655 osób, zaś w parafiach powyżej 10001
mieszkańców 3220 osób.
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Podział parafii co do wielkości mieszkańców według
rzeczywistej liczby
Lp
Podział
L.
Udział %
. parafii wg. parafi
w l.
mieszk.
i
parafii

Łączna l.
mieszk.
w
parafiach

Udział
L.
L.
% w l. duszp mieszk.
mieszk.
.
na 1
archid.
duszp.

1.

Do 700
mieszkań.

34

14,65%

18 039

3,24%

32

564

2.

Od 701 do
1000

43

18,54%

38 467

6,69%

43

894

3. Od 1001 do
2000

75

32,32%

95 648

17,21%

79

1210

4. Od 2001 do
3000

22

9,49%

51 417

9,34%

31

1658

5. Od 3001 do
5000

32

13,79%

123 710

22,21%

70

1767

6. Od 5001 do
10000

20

8,63%

138 629

25,15%

60

2310

7.

10001 i
więcej

6

2,58%

89 812

16,16%

27

3326

Razem:

232

100%

555 722

100%

342

1 625

Zupełnie inaczej przedstwia sie sytuacja w archidiecezji po
uwzglednieniu rzeczywistej liczby mieszkańców. Znacznie wzrosła
liczba parafii do 700 mieszkańców, z 10 aż 34, wzrosła takze liczba
parafii od 701 do 1000 mieszkańców, z 37 do 43, zaś pomniejszyła
się grupa parafii od 1001 do 2000 mieszkańców z 89 do 75, podobnie było z parafiamii powyzej 10001 mieszkańców. Śrdnio na jednego duszpasterza przypadało 1625 osób, najmniejsza liczna mieszkańców w parafiach do 700 mieszkańców, liczyła tylko 564 osób.

52

Podział archidiecezji na dekanaty wg liczby mieszkańców na
jednego duszpasterza
Lp.

Dekanat

L.
L. mieszk. na
duszpaster 1 duszp. wg
zy w dek. rzeczywistej
liczby

L. mieszk. na 1 duszp.
wg zameldowania

−

Biskupiec
Reszelski

10

1563

1986

−

Mrągowo I

10

1865

2160

−

Mrągowo II

9

1422

1851

−

Pasym

8

1592

1960

−

Barczewo

11

1300

1510

−

Olsztynek

10

1508

1774

−

Łukta

5

1714

2012

−

Ostróda I

19

1047

1316

−

Ostróda II

11

1523

1822

−

Olsztyn I
Śródmieście

24

1911

2008

−

Olsztyn II
Zatorze

14

2083

2379

−

Olsztyn III
Gutkowo

13

1407

1582

−

Olsztyn IV
Jaroty

16

2268

2712

−

Olsztyn V
Kormoran

15

2220

2372

−

Grunwald

9

1334

1503

−

Kozłowo

6

1095

1298

−

Szczytno

14

2311

2833

−

Rozogi

9

1318

1493

53

−

Braniewo

10

1698

2178

−

Frombork

6

863

1127

−

Pieniężno

9

767

1097

−

Orneta

9

1551

2148

−

Górowo
Iławeckie

9

989

1410

−

Lidzbark
Warmiński

13

1443

1861

−

Bartoszyce

15

1668

1973

−

Sępopol

5

1376

1770

−

Reszel

11

1424

2044

−

Kętrzyn I

10

1231

1999

−

Kętrzyn II

12

1615

2048

−

Świątki

5

1038

1291

−

Dobre
Miasto

9

1540

1776

−

Jeziorany

6

1118

1555

−

Nidzica

9

2198

2333

342

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Kalendarza Liturgicznego
Archidiecezji Warmińskiej na Rok 2013, Olsztyn 2012, s. 216-283.
Bezpośrednio w duszpasterstwie zaangażowanych było 342 duchownych na koniec 2012 r. Warto tu nadmienić, że wszystkich duchownych diecezjalnych i zakonnych posługiwało na koniec 2012 r.
594 (biskupi, prezbiterzy i diakoni). A zatem na jednego duchownego według zameldowania przypadało 1131 mieszkańców a według
rzeczywistej liczby mieszkających w granicach archidiecezji 935
osób. Najmniejsza liczba mieszkańców na jednego duchownego
przypadała w dekanacie Pieniężno, Frombork i Górowo, zaś największa w dekanacie Szczytno.
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Z niniejszych badań można wyprowadzić co najmniej następujące wnioski:
• Ogółem na terenie archidiecezji warmińskiej na koniec 2012
r. były zameldowane 672 242 osoby4.
• Po odliczeniu osób skupionych wokół innych Kościołów,
wyznawców różnych religii (około 12 tys. osób) archidiecezja
warmińska na koniec 2012 r. liczyła około 660 tys. osób
zameldowanych.
• Ogółem ubytek ludnościowy w archidiecezji warmińskiej na
koniec 2012 r. wyniósł 116 520 osób, co stanowi 17,33 %. Można się
także pokusić o stwierdzenie, że emigracja wewnętrzna, czyli
krajowa wynosi około 15%, a zewnętrzna, poza Polskę, około 85% z
ogółu ubytku ludnościowego. Emigranci wewnętrzni przenoszą się
do Gdańska, Warszawy, a zewnętrzni wyjeżdżają do Irlandii, Anglii,
Niemiec, Norwegii, Szwecji, Włoch, Danii, Holandii, Belgii i wielu
innych krajów europejskich.
• A zatem rzeczywista liczba mieszkańców wynosiła 555 722
osoby, po odliczeniu wyznawców innych Kościołów i religii,
rzeczywista liczba diecezjan wynosiła na koniec 2012 r. około 546
tys. katolików.
• W kilku parafiach archidiecezji warmińskiej odnotowano
także nadwyżkę mieszkańców w stosunku do zameldowanych (w
części środkowej i południowej). Parafie te znajdują się przede
wszystkim w pobliżu większych miast albo na obrzeżach miasta
(Wójtowo, Dorotowo, Szczytno św. Krzyża, Olsztyn NMP Królowej
Polski i Klewki). Ogółem liczba mieszkańców nie zameldowanych
przekracza zaledwie 1500 osób, co stanowi 0,22% ogółu
zameldowanych na terenie archidiecezji.
• W pięciu parafiach archidiecezji (Bartąg, Olsztyn św.
Jakuba, Olsztyn św. Franciszka z Asyżu, Olsztyn św. M. Kolbego i
Bartoszyce św. Brunon) duszpasterze nie dostrzegli ubytku
ludnościowego, zaznaczając, że w ich okręgach duszpasterskich
mieszka sto procent parafian.
• Na terenie archidiecezji na koniec 2012 r. mieszkało około
115,7 tys. emerytów, a w 2025 r. grupa emerytów powiększy się do
4

Obliczenia własne na podstawie danych z urzędu skarbowego.
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około 160 tys. osób5.
• Warto tu nadmienić, że istnieje różnica między mentalnością
księży pracujących w północnej części diecezji a tymi posługującymi
w częściach południowej i środkowej. Szczególnie tymi, którzy
pracują w północnej części archidiecezji dłużej niż dziesięć lat. W
północnej części archidiecezji kapłanów (szczególnie z parafii
liczących do 2,5 tys. mieszkańców) charakteryzuje otwartość,
potrzeba rozmowy i dyskusji na nurtujące środowisko tematy i
opowiedzenia o problemach z jakimi borykają się w swych okręgach
duszpasterskich. Wielu z nich jest świadkami opuszczonych
domostw, a nawet wyludnionych wiosek. W wielu z tych parafii
odnotowano ubytek ludnościowy powyżej 30, a nawet 40 %. W
swych wypowiedziach duchowni zaznaczają, że wiele z tych osób,
które opuściły swe domostwa, już nigdy nie wróci do Polski, mówią
one: „Nie mamy do czego wracać. Z czego żyć, nie ma żadnej
pracy”. Duchowni są świadkami pomniejszania się parafii w tempie
błyskawicznym na skutek emigracji za pracą. Ich parafianie
wyjeżdżają do wielu krajów Europy, i nie tylko. Można tu przywołać
sytuację duchownych Kościoła luterańskiego z Mazur, którzy w
latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX
stulecia żegnali swych parafian wyjeżdżających do Niemiec
Zachodnich6.
• Znaczna większość duchownych z Olsztyna i okolic nie
dostrzega problemu ubytku ludnościowego w swych parafiach, a tym
bardziej w archidiecezji. Ten problem nie dotyka ich bezpośrednio,
dlatego też nie rozumieją swych kolegów z północnej części
archidiecezji.
• Duchowni w północnej części archidiecezji (choć ten
problem dotyka także duchownych w środkowej i południowej
5

Osoby stararsze w województwie Warmińsko-Mazurskim, pod. Red. M.
Gwiaździńska-Goraj, Olsztyn 2007, s. 13-18. Warto tu nadmienić, że w województwie warmińsko-mazurskim na koniec 2012 roku było około 296 tys.
emerytów i rencistów. Z ZUS-u i KRUS-u otrzymywało świadczenia emerytalne 249 tys. osób a pozostała grupa, 47 tys., to tkz. emeryci mundurowi.
6
Zob. A. Sakson, Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990, s. 179185; Por. A. Jagucki, Mazurskie dole i niedole, Olsztyn 2004, s. 40.
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części archidiecezji) żyją zazwyczaj bardzo skromnie, dzieląc swój
los z parafianami, którzy borykają się z trudnościami
ekonomicznymi z powodu braku pracy, niektórzy z księży środki na
swe utrzymanie pozyskuje głównie z nauki religii, i to na terenie
sąsiednich parafii, z powodu braku szkół w swoich parafiach. Ofiary
przekazywane na utrzymanie parafii są tak niewielkie, że ledwie
wystarczają na konieczne opłaty - np. prąd, podatek, opał.
• W wielu parafiach, szczególnie popegerowskich, żyje bardzo
dużo osób młodych wychowanych w środowisku beznadziei i apatii
(osoby wykluczone społecznie). Ludzie ci, w różnym wieku, nie są
w stanie podjąć żadnej pracy, najczęściej wyłącznie liczą na pomoc
odpowiednich urzędów, np. GOPS-u – finansową lub żywnościową
albo jedną drugą.
• Parafie nawet w jednym mieście charakteryzuje ogromna
różnorodność (z powodu ubytku ludnościowego). W parafiach, gdzie
posadowione są bloki zakładowe, ale zakłady pracy rozwiązano,
większość mieszkańców na takich osiedlach to ludzie dojrzali, starsi.
Nie ma już na tych osiedlach młodego pokolenia, ponieważ ono
wyjechało w poszukiwaniu pracy. Emigrują nie tylko młodzi, dość
częstym zjawiskiem jest również emigracja nawet całych rodzin.
Mieszkańcami tych bloków są przede wszystkim emeryci. Podobna
sytuacja ma miejsce w tzw. blokach wojskowych. Jednostki
wojskowe w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia rozwiązano w
naszym rejonie. W mieszkaniach pozostali emeryci, a młode
pokolenie wyemigrowało za pracą.
• Główną przyczyną ubytku ludnościowego jest brak pracy i
perspektyw na przyszłość na tym terenie.
• Z krajobrazu naszego regionu znika tradycyjny model
rodzinnego gospodarstwa rolnego, mającego kilkanaście czy
kilkadziesiąt hektarów. Ziemię wykupują obszarnicy, gromadząc
kilkaset, kilka tysięcy czy nawet kilkadziesiąt tysięcy hektarów
ziemi. Na mapie naszego regionu pojawiają się nabywcy z Niemiec,
Włoch, Szwecji, Holandii czy Danii7. Najprawdopodobniej wiele
7

Najlepsze ziemie rolnicze na Mazurach, Gazeta Olsztyńska (dalej GO)
2002, z 22 II; S. Brzozowski, Barciany po Szewdzku, GO 2002, z 2-3 V; S.
Brzozowski, Fabryka żywności, GO 2005, z 25 XI.
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wiosek w naszym rejonie z czasem przestanie istnieć8.
• Mieszkańcy archidiecezji warmińskiej zatrudnieni są
głównie w administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie,
handlu oraz w niewielkich przedsiębiorstwach. W rolnictwie
zatrudnienie znajduje nikły procent.
• Wiele parafii w południowej części Warmii (np. Ramsowo,
Lamkowo, Butryny, Stanclewo) charakteryzuje ubytek ludnościowy
spowodowany wyjazdem Warmiaków do Niemiec pod koniec lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX stulecia. Te osoby nadal
pozostają zameldowane w Polsce, zachowały swe nieruchomości, ale
przyjeżdżają tu tylko kilka razy w roku. Obecnie domostwa te służą
im jako domy rekreacyjne. W powyższych parafiach grupy te liczą
po kilkanaście procent ubytku ludnościowego.
• Najprawdopodobniej za dziesięć lat, a może nawet i wcześniej
liczba diecezjan pomniejszy się do 450 tys.9, emigracja za pracą obejmie
kolejną grupę młodych, powiększy się grupa emerytów, (będzie wynosiła
około 160 tys.), a przyrost naturalny jest na ujemnym poziomie prawie w
całej archidiecezji. Choć Opatrzność Boża może pokrzyżować nasze
obliczenia i prognozy. A zatem bądźmy pełni ufności w Bożą Opatrzność
nad naszą archidiecezją i jej mieszkańcami.
8

Powszechny Spis Rolny 2002, GUS, Warszawa 2003. Struktura agrarna w
województwie warmińsko-mazurskim w latach 2002-2009; Dane za 2009
rok – wyniki badań reprezentacyjnych, materiały niepublikowane GUS i
Urzędu Statystycznego w Olsztynie, czerwiec 2010; H. Welc, Struktura
agrarna w Polsce i województwie warmińsko-mazurskim w latach 20022009, Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Olsztyn 2010 (maszynopis w zbiorach autora); Rolnictwo województwa warmińskomazurskiego w latach 2002-2010, Powszechny Spis Rolny w 2002 i 2010;
W 2012 r. w granicach archidiecezji warmińskiej około 35% powierzchni
użytków rolnych znajdowała się w rękach rolników posiadających powyżej
1000 ha. Zob. R. Marks-Bielska, Rynek Ziemi Rolnej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Olsztyn 2010; A. Woś, J. S. Zegar, Rolnictwo
społecznie zrównoważone, Warszawa 2002.
9
Por. Prognoza demograficzna na lata 2011-2035, GUS, Warszawa 2011;
np. Według danych GUS-u powiat bartoszycki w 2011 r. liczył 61 038
mieszkańców zaś w 2035 r. będzie liczył 46 410 osób a powiat kętrzyński w
2 011 r. liczył 66 424 osoby a w 2035 r. ma liczyć 47 594 osoby.
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Streszczenie
Obszar badawczy archidiecezji warmińskiej pod koniec 2012 r.
charakteryzował się dość dużym ubytkiem ludnościowym. Liczba
mieszkańców w ostatnich dziesięciu latach wg Osób zameldowanych
pomniejszyła się o około trzydziestu tysięcy. Kolejna grupa ubytku
ludnościowego związana jest z emigracją wewnętrzną (krajową) i
zewnętrzną ( poza granice kraju), według obliczeń szacunkowych na
koniec 2012 r. liczyła około 116,5 tys. osób, co stanowiło 17,33%
ogółu mieszkańców. Największy ubytek ludnościowy odnotowujemy
w północnej części archidiecezji, około 25% mieszkańców, w środkowej około 18 % i najmniejszy w południowej około 13%. A zatem
archidiecezja warmińska na koniec 2012 r. liczyła około 555, 7 tys.
mieszkańców.
Summary
Research area of the Archdiocese of Warmia the end of 2012
was characterized by a relatively large loss in population. Population
in the past ten years by individuals decreased the reported traffic by
about thirty thousand. Another group of population loss is related to
internal migration (domestic) and external (outside the country),
calculated estimates at the end of 2012, there were approximately
116,5 thousand people, which accounted for 17,33% of the total
population. The largest loss of population we note in the northern
part of the archdiocese, about 25% of the population, in the middle of
about 18%, and lowest in the south around 13%. Thus, the
Archdiocese of Warmia at the end of 2012 had a population of 555, 7
thousand residents.
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Nataliya Vovchasta (LPUOŻ)

Problemy współczesnej rodziny na Ukrainie
„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkoła miłości społecznej.
Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą.
Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem –
czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą –
że potrafi pozostać ostoją dla człowieka
pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.”
JP II 20. VI. 1983

«Сім’я - фортеця моя»… Мов заклинання. Бо й справді, в
усіх суспільних катавасіях, за будь-яких політичних умов сім’я,
родина були - і, на щастя, ще є - могутнім бастіоном,
прихистком, оберегом людської душі протягом усіх часів. Жити
в парі, любити, мати розуміння й підтримку - правічне й
нестаріюче бажання, мрія, яку означив людині сам Бог.
Сім’я як соціальний феномен пройшла складний шлях
історичного розвитку, основними етапами якого, на думку
американського соціолога Дж. Голдторпа, слід вважати такі:
1-й етап - сім´я у дохристиянському суспільстві (з
домінацією парної сім’ї, пізніх шлюбів, великою кількістю
самотніх людей);
2-й етап - сім’я в християнському суспільстві (з великим
впливом церкви на сімейне життя і шлюб, забороною шлюбів
між кровними родичами, з добровільним вступом до шлюбу,
практичною неможливістю розлучень, забороною абортів
тощо);
3-й етап - сім’я в індустріальному суспільстві (з початком
промислової революції наприкінці XVIII ст. відбувається перша
революція в сімейному житті: зниження віку вступу до шлюбу,
збільшення народжуваності, значне поширення жіночої праці,
дозвіл розлучень за судовим рішенням і т. ш.).
Останній сучасний етап, що триває і в наш час, приніс у
розвиток сім’ї радикальні зміни, які отримали серед науковців
визначення революційних. Соціологи, характеризуючи сучасний
етап розвитку сім’ї, називають його черговою (другою)
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революцією в сімейному житті, яка не тільки внесла радикальні
зміни у сімейні стосунки, місце та роль сім’ї у суспільстві, але й,
на думку частини вчених, фактично поставила під сумнів саме
існування сім’ї. Серед соціальних умов, які дають підставу
робити подібний висновок, називають такі [7]:
по-перше, зростання економічної незалежності жінок та
активне залучення їх до трудової діяльності (а це викликає
прагнення жінок до більшої самостійності, перегляду
традиційної структури сімейних відносин, до змін традиційних
функцій сім’ї, рівноправності з чоловіками у прийнятті рішень,
у контролі над видатками та майном сім’ї тощо);
по-друге, утворення двох центрів життя - місця праці і дому
(раніше професійна діяльність і домашнє господарство існували
в єдності, в межах однієї сім’ї);
по-третє, еволюція поглядів на сексуальну мораль (або
сексуальна революція з послабленням соціального контролю,
зростанням анонімності сексуальної поведінки, збереженням
секретності позашлюбних зв’язків, діяльністю широкої мережі
засобів масової інформації, які проголошують вільне статеве
кохання мало не основним мірилом рівня цивілізованості
сучасних чоловіків і жінок, зміною загального ставлення
суспільства до сексуальної поведінки з тенденцією до
пом’якшення традиційних уявлень про дозволене і недозволене
тощо);
по-четверте, винахід надійних контрацептивних засобів і
методів запобігання вагітності (вперше в історії людства за
допомогою таких засобів вдалося відокремити секс від зачаття).
В наш час актуальним постає вивчення молодої сім’ї, адже
від того, як буде відбуватись її становлення і розвиток на
початкових етапах спільного життя, залежатимуть подальші
сімейні стосунки та життя, що має вплив на розвиток
суспільства в цілому. Варто нагадати, що віковий стан молодої
сім’ї згідно із Законом України “Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні” такий: молода сім’я
— це подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує
35 років, або неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35
років.
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Мета нашого дослідження визначити проблеми молодої
сім’ї та знайти оптимальні шляхи попередження цих явищ. На
спільному життєвому шляху молодій сім’ї доводиться
зіштовхуватися з багатьма проблемами і труднощами, що
заважатимуть її адаптації. Перед нею стоять гострі проблеми
матеріально-економічного, житлово-побутового та інтимноособистісного характеру. Невизначеність майбутнього, поява
протиріч, нестабільність заробітків, непідготовленість до
сімейного життя та виживання в нових умовах - це все
позначається на внутрішньо-сімейних процесах, на характері
взаємостосунків членів сім’ї та її стосунків із навколишнім
середовищем і т.п. [3, с. 23-24].
Найбільший внесок у дослідження проблем сім’ї внесли:
С.В. Дармодехін (державна сімейна політика), А.Г. Харчев
(теорія), М.С. Мацковская (методологія і методика), А.І.
Антонов (народжуваність), В.А. Сисенко (стійкість шлюбу), І.С.
Голод (стабільність сім’ї), В.А. Борисов (потреба в дітях), Д.Я.
Кутсар (якість шлюбу), Н.Г. Юркевич, М.Я. Соловйов, С.С.
Сідельників (мотиви і причини розлучення), Л.А. Гордон, Е.В.
Клопов (життєвий цикл сім’ї), І.А. Герасимова (демографічна
типологія сімей), В.Л. Ружжом (типологія сімейних груп), Г.А.
Вишневський (історичні типи народжуваності), І.В. БестужевЛада (прогнозування сім’ї), А.Г. Волков (очікувана тривалість
шлюбу), Н.В. Малярова (типологія подружніх конфліктів), т.м.
Гурка (молода сім’я), Е.К. Васильєва (типологія видів
життєдіяльності сім’ї), В. Б. Голофаст (функції сім’ї), І.С. Кон
(сексуальна поведінка), Є.М. Черняк (соціологія сім’ї), Т.В.
Шеляг, О.М. Семіков, І.А. Солодовникова (об’єкт соціальної
роботи), З.А. Янкова (міська родина) і ін.
Труднощі молодої сім’ї - це комплекс психологічних,
соціологічних, економічних, юридичних проблем. Вибір
життєвого шляху, придбання професії, підвищення кваліфікації,
пошук улюбленої роботи і т.д. - все це загальна спрямованість
сучасної молоді.
Останнім часом в Україні в середовищі молодих сімей
спостерігається багато розлучень. Розпаданню шлюбів сприяють
як матеріально-економічні, житлово-побутові умови, так і
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соіально-психологічна,
психолого
педагогічна
непідготовленість молоді до сімейного життя, невміння
розв’язувати сімейні проблеми і запобігати конфліктним
ситуаціям, відсутність знань, необхідних для молодого
подружжя, що, як наслідок, може призвести до негативних
стосунків між молодим подружжям.
Створення сім’ї - не тільки радісна подія, а й клопітка
робота, а також випробування: важко пристосовуватись до
звичок свого нового партнера, завжди хочеться його
перевиховати, “підлаштувати на свій лад”. Адже так хочеться
щоб кохана людина була ідеальною (-им). Правильні та гнучкі
відносини утверджуються, на жаль, коли молоде подружжя
зробить достатньо помилок і їм доведеться визнати, що вони
вчинили нерозсудливо. Таке усвідомлення приходить із
досвідом, а інколи й пізно, коли шлюб уже не можна врятувати.
Тому дуже важливо на першому етапі подружнього життя
знайти те взаєморозуміння, яке потрібне для подальшого
нормального життя, виробити таку ефективну стратегію
поведінки в складних ситуаціях, яка буде допомагати в
подальшій адаптації подружжя до сімейного життя. Отже, в
сучасних умовах розвитку суспільства проблема становлення
молодої сім’ї з кожним днем набуває все більшої актуальності,
особливо в перехідний період, коли йде становлення нових
цінностей [4].
Істина про те, що сім’я є першоосновою духовного,
економічного
та
соціального
розвитку
суспільства,
підтверджується розвитком людської цивілізації. В процесі
цього розвитку сім’я набула функцій, які тільки у сукупності
забезпечують повноцінність її існування, саморозвитку та
широку життєдіяльність, як соціального інституту. Деформація
функцій сім’ї, яка послідовно здійснювалась в останні
десятиріччя шляхом формування соціальних та культурних
реформ, призвели до порушення в цілому зв’язків між ними.
Особливо це позначилось на виховній функції, виявившись у
відчуженні батьків і дітей, національному нігілізмі та духовному
зубожінні молоді.
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Умови, в яких перебуває сучасна українська сім’я,
характеризуються найперше різкою зміною соціальноекономічних відносин у суспільстві, за яких пріоритети мають
надаватися особистості людини, її практичній діяльності у всіх
напрямах господарювання та духовної культури. Разом з тим,
сім’я як явище економічне і соціокультурне зазнає в сучасних
умовах впливу різних факторів, особливо глобалізаційного та
соціально-політичного характеру.
Під тиском глобалізації та пов’язаних із нею процесів сім’я
руйнується не лише в нас - б’ють тривогу й соціологи США.
Проте в Україні, роздертій у соціальному, мовному, релігійному
тощо планах, амплітуда руйнації особлива. Як свідчать
дослідження, сьогодні із 13,5 млн. сімей у нашій державі 20% неповні, а 70% із них (якщо взято шлюб до 25 років) потім
розпадаються. Загалом же в Україні розпадається кожна друга
сім’я. 103 тис. дітей ростуть без батьків, а 170 тис. сімей —
кризові. У нас – 11 колоній для неповнолітніх, у яких
перебувають, за скромними офіційними даними, 3 тис. дітей.
Україна займає перше місце в Європі по ВІЛ-захворюванню. З
іншого ж боку, 20% наших сімей - бездітні[4].
Однією із найбільших проблем сучасної молодої родини в
Україні
є
її
економічна
нестабільність,
соціальна
малозахищеність та підвищена психологічна вразливість. У
свою чергу, це породжує її дезорганізацію, внутрішні
деструктивні процеси, конфлікти і, зрештою, веде до розпаду.
Внаслідок цього - страждання, нервові захворювання,
асоціальна
поведінка,
стреси,
безпритульність
дітей,
безвідповідальність, байдужість, аморальність і у свою чергу
жорстокість батьків.
Ще важлива проблема - сучасна сім’я повинна не тільки
зберегти, а й відновити свій статус головної ланки у вихованні
дитини: забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні
умови для фізичного, морального й духовного розвитку. Разом з
тим, молода сім’я потребує як матеріальної, так і педагогічної та
культурологічної допомоги. У зв’язку з цим стає зрозумілою
необхідність організації підготовки молоді до подружнього
життя, яку потрібно розглядати як складову частину роботи
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щодо зміцнення сім’ї та піднесення її соціальної активності.
Життя вимагає, щоб подібною роботою було охоплено якомога
більше молодих людей, а також були чітко визначені її цілі,
методи, форми і можливості, адже серед важливих проблем
зміцнення стабільності Української держави, важливе місце
займає формування саме відповідального сім’янина, стабільної
сім'ї. Аналіз даних дослідження дає можливість окреслити
головні проблеми сучасного шлюбу:
- неблагополуччя сімей;
- нерівність сімейного статусу подружжя;
- перевантаження жінки, її ділова активність;
- дисгармонія інтимних стосунків;
- неадекватність престижності подружжя;
- внутрішньосімейне насильство;
- мотиви мати або немати дітей.
Причини появи сімейних конфліктів можуть бути цілком
різні. В.А.Сисенко виділив такі причини конфліктів [5]:
- незадоволеність потреби у цінності й значимості свого “Я”
(порушення відчуття власної гідності з боку іншого партнера,
його зневажливе, зневажливе ставлення, образи, образи, стала
критика);
- незадоволеність сексуальних потреб когось із подружжя;
- пристрасть когось із подружжя до спиртним напоям,
азартних ігор й іншим речам, що призводить до великим
затратам коштів;
- фінансові розбіжності подружжя (питання взаємного
бюджету, утримання сім’ї, вкладу кожного з партнерів у її
матеріальне забезпечення);
- незадоволеність потреби однієї чи подружжя в позитивних
емоціях (відсутність пестощів, ніжності, турботи, уваги й
розуміння, психологічне відчуження подружжя друг від друга,
емоційна холодність);
- незадоволеність потреби у взаємодопомоги, взаємну
підтримку, потреби у кооперації і співробітництво,
незадоволеність веденням домашнього господарства.
Часто конфлікт супроводжується сваркою подружжів, що
ніколи не залишає сліду. Дуже важливо було усвідомлювати,
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конфлікт — це бій, і що в кожного чоловіка мусить бути змогу
висловитися.
Рис. 1. Rozkład odpowiedzi rodzin na temat przyczyn opóźnienia
powiazana z urodzeniem dziecka %

Рис. 2. Rozkład odpowiedzi dotyczących problemów wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na przyszłość młodych rodzin,%

В Таблиці № 1 та № 2 представлено результати
соціологічного опитування молодих сімей. Завданням було
показати проблеми готовності молоді до створення сім’ї в
контексті
поширення
неофіційних
шлюбів,
аналізу
економічного становища, житлових умов, планування молодої
сім’ї, та її сучасних соціально-психологічних проблем.
Чим ширше коло обговорюваних питань та чим частіше
молоді люди вдаватимуться до їх обговорення, тим більша
ймовірність того, що вони побудують у майбутньому гармонійні
відносини в родині.
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Рівень готовності до подружнього життя визначає в
подальшому стабільність і тривалість існування сім’ї, тому
актуальною на сьогодні є спеціальна підготовка молоді до
шлюбу і сімейного життя, яка передбачає:
- підвищення відповідальності молоді у шлюбно-сімейних
стосунках, а також щодо батьківства;
- формування здорового способу життя через роз’яснення
залежності сексуальності, можливості батьківства від наявності
шкідливих звичок (куріння, алкоголізму, вживання наркотиків);
- формування психологічної компетентності щодо
особливостей взаємин у сім’ї;
- висвітлення питань раціонального ведення господарства,
ефективної організації бюджету сім'ї .
Підготовка підростаючого покоління до сімейного життя
повинна здійснюватися повсякденно і систематично, цілісно і
гармонійно на всіх вікових етапах розвитку особистості. Не
можна “частинками”, готувати окремо до виробничої, трудової,
педагогічної чи будь-якої іншої діяльності. Але кожна окрема
сфера людського життя має свою специфіку, усвідомлення якої
допоможе не тільки інтенсифікувати зусилля педагогічної
громадськості у зазначеному напрямі, але й значно поліпшити їх
результативність. Важлива роль відводиться не тільки сім'’,
родині, школі, вищим навчальним закладам, а й середовищу в
якому зростають діти .
Молоде подружжя на шляху формування свого “родинного
гнізда” повинне вирішити проблему сімейної ієрархії та сфер
відповідальності. Взагалі молодому подружжю необхідно часто
обговорювати та встановлювати велику кількість узгоджень з
різних питань (від цінностей до звичок та виконання функцій).
Знервованість, постійна роздратованість, грубощі, сварки,
чвари, турбота лише про власний комфорт, відсутність
милосердя у членів сім’ї призводить до негативного емоційнопсихологічного клімату і, як наслідок, до порушення перебігу
процесу становлення повноцінної сім'ї. Такі життєві умови
зумовлюють депресивні стани, емоційне перенапруження,
дефіцит позитивних емоцій. Це все може призводити до
невміння раціонально вирішувати матеріально-економічні та
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житлово-побутові проблеми, до сексуальної дисгармонії, до
конфліктності, що призводить до формування таких якостей
членів подружжя, як: ревнощі, надмірна образливість, егоїзм,
небажання поступатися власними інтересами заради ближнього.
Сьогодні проводяться фундаментальні дослідження сім’ї в
Україні. Зросла кількість установ та організацій, що займаються
проблемами сім’ї на державному рівні. Серед них слід назвати:
Центри соціальних служб для молоді, відділи сім’ї та молоді,
Служба у справах неповнолітніх. А також недержавні фонди та
організації - Спілка захисту сім’ї та особистості, Центр екології
сім’ї та ін. Вагомий внесок у сферу практичної допомоги сім’ї
дають психологічні та соціально-психологічні дослідження
проблем сім’ї , які проводяться Державним інститутом проблем
сім’ї та молоді, Інститутом психології АПН України, Інститутом
соціальної і політичної психології АПН України, Інститутом
проблем виховання АПН України.
Ставлення держави до проблем сім’ї визначено насамперед
у такому основоположному документі, як Конституція України,
де зазначається, що кожен має право до достатній життєвий
рівень для себе і своєї сім’ї (стаття 48). Конституцією України
закріплюються і гарантуються соціальні права щодо сім’ї,
наголошується на тому факті, що “шлюб грунтується на вільній
згоді чоловіка та жінки. Кожен із подружжя має рівні права та
обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей
до їхнього повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися
про своїх непрацюючих батьків. Сім’я, дитинство, материнство і
батьківство охороняються державою” (статті 51). Тобто, за
конституційними нормами України, сім’я охороняється
державою, яка має створювати соціально-економічні та правові
передумови для її нормального функціонування, розвитку,
виховання та освіти дітей. На державу також покладається
обов’язок утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, що
залишилися без батьківського піклування.
Всім дітям гарантована рівність прав незалежно від
походження, а також від того, народжені вони в шлюбі чи
позаним.
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Більшість молодих українців (65,3%) вважають сім’ю більш
важливою в житті, у порівнянні з кар’єрою. Про це свідчать
результати соціологічного дослідження “Сучасна молодь
України”, проведеного Інститутом Горшеніна. При цьому кожен
п’ятий опитаний (19,4%) більш важливою вважає кар’єру, а
кожен шостий (15,3%) - не зміг відповісти на це питання. Що
стосується кар’єри, то більше третини молодих людей України
(38,7%) вважає, що в нашій країні можливості зробити кар’єру
для жінок і чоловіків однакові.
Утім, майже така ж кількість респондентів (38,4%) вважає,
що простіше зробити кар’єру чоловікам, і тільки 16,6% - жінкам.
Молодь (більше половини - 66,3%) також впевнена, що,
найкраще шукати роботу за допомогою родичів і знайомих.
Ефективними інструментами пошуку, вони вважають інтернет 43,1%, самостійну розсилку резюме по організаціям і
підприємствам - 37,2%, пошук вакансій в газетах і
спеціалізованих збірниках - 25,1%, розміщення резюме на
безкоштовних кадрових інтернет-ресурсах - 17,3%, платні
послуги кадрових агентств - 8,7%, а також розміщення
оголошень в газетах і спеціалізованих збірниках - 7,8%
опитаних. Крім того, сучасна українська молодь не витрачає
весь свій час на навчання, а й потихеньку підробляє. Так,
періодично підробляють під час навчання 41,4% молодих
українців. Займаються тільки навчанням - 40,1%, а 16,2%
опитаних поєднують навчання з постійною роботою. Всього
було опитано 2000 респондентів у період із 1-го по 20-е березня
2013-го року по всій Україні [6].
Отже, численні дослідження соціологів, психологів,
педагогів говорять про те, що стабільна сім’я може бути
створена при певній готовності молодих людей до сімейного
життя. О.М. Сізанов стверджує, що поняття “готовність до
сімейного життя” включає в себе соціально моральну,
мотиваційну, психологічну та педагогічну готовність [2].
Стабільна благополучна сім’я може функціонувати тільки
при певній підготовці молодих людей до спільного сімейного
життя.
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Тому соціальна робота серед молоді дуже впливає на
становлення молодих сімей. Вона розглядається як забезпечення
найбільш сприятливих соціально - економічних умов розвитку
кожної молодої людини, що сприяє соціальному становленню
особистості, набуття нею всіх видів і свобод та повноцінної
участі індивідів у житті суспільства.
Молода сім’я, як свідчать багаточисленні спостереження та
дослідження, на етапі свого формування вирішує цілу низку
важливих завдань. Проаналізувавши процес становлення
молодої сім'ї можна побачити, що перед нею стоять гострі
проблеми матеріально-економічного, житлово-побутового та
інтимно-особистісного характеру.
Характерною особливістю сучасних сімей, зокрема молодих,
є недостатня можливість якісно-виконувати ряд своїх функцій
(побутову, виховну, рекреативну тощо). Це спричинює
складнощі внутрішньосімейних стосунків, зростання кількості
конфліктів, порушення загального мікроклімату сім’ї. Ці та інші
причини, а також непідготовленість молоді до сімейного життя
лежать в основі тенденцій формування виховної функції
сучасної молодої сім’ї. На цей процес впливають:
– нуклеаризація - перетворення сім’ї, що складалась раніше
з трьох-чотирьох поколінь у сім’ю з двох поколінь. Це значно
послаблює можливості передачі соціального, у тому числі
сімейного досвіду від старших поколінь;
– послаблення родинних зв’язків, урбанізація, територіальна
розмежованість сімейних колективів, підвищена мобільність
молоді у сфері професійних, побутових інтересів, дозвілля
зменшують можливості соціального контролю і знижують міру
впливу батьківської сім’ї;
– зміна стандартів поведінки, сімейних цінностей протягом
життя одного покоління призводить до повної або часткової
переоцінки досвіду сімейного життя, який має старше
покоління;
– зменшення кількості дітей у сім’ї, орієнтація на одну
дитину не дозволяють відтворити природну школу підготовки
майбутніх батьків за рахунок співробітництва старших з
меншими;
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– збільшення кількості та складнощів побутових проблем,
зайнятість жінок-матерів на виробництві послаблюють
можливості їх впливу на дітей в умовах і засобами сім’ї;
– зниження віку молодят та збільшення кількості розлучень
свідчать про недостатню їх готовність до виконання ролі
чоловіка і дружини, батька і матері; про недооцінку ролі сім’ї в
житті суспільства і кожної людини зокрема [3].
Вирішивши свої сімейні мікро-проблеми, молоді люди
запобіжать появі макро-проблем у країні. Тому метою даної
статті було з’ясувати, які ж саме проблеми турбують українські
молоді сім’ї; що призводить до краху сімейних стосунків та
намагатимемось дати поради як цьому запобігти.
Якою буде українська сім’я ХХІ століття передбачити
складно, проте захисту і підтримки з боку держави вона
потребує і зараз, і надалі…
Streszczenie
Problemy współczesnej rodziny na Ukrainie
Rodzina odgrywa ważną rolę w nowoczesnym społeczeństwie.
Jest podstawową komórką grup społecznych, klas, które tworzą socjalną strukturę każdego kraju. Studium rodziny, małżeństwo ma
głębokie znaczenie praktyczne, jest istotnym warunkiem dla zrozumienia wielu procesów zachodzących w społeczeństwie jako całości.
Badania prowadzone przez ukraińskich socjologów, demografów,
psychologów wykazały, że ocena aktualnego stanu funkcjonowania
rodziny jest niezadowalająca. Na Ukrainie dzisiaj istnieje wiele problemów, takich jak: wzrost liczby rozwodów, ludzi samotnych, zbyt
duża umieralność wśród dzieci, pozostaje wysoka śmiertelności matek i noworodków, śmiertelność mężczyzn i kobiet w wieku młodym, istnieje także wysoki poziom wdowieństwa i sieroctwa, co w
sumie ma negatywny wpływ na funkcjonowanie instytucji rodziny.
Sytuacja, która jest w małżeństwie i rodzinie wymaga interwencji ze
strony kościoła, polityków, biznesmenów i naukowców. Analiza
problemów, trendów, mechanizmów funkcjonowania rodziny pozwoli opracować koncepcję i program naprawy tego stanu rzeczy.
Naukowe podejście do rozwiązywania problemów polityki społecznej i demograficznej polega na uwzględnieniu obiektywnych proce-
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sów rozwoju rodziny oraz tendencji socjalno- demograficznych, co
pozwoli prognozować przyszłość młodej rodziny. Troska o rozwój
młodej rodziny jest problemem współczesnego społeczeństwa nie
tylko na Ukrainie, ale i na świecie.
Summary
Problems of the modern family in Ukraine
Family plays an important part in modern society. The study of
family, marriage has profound practical significance; it is an
important prerequisite for understanding of many processes that
occur in our society as a whole. Researchers conducted by Ukrainian
sociologists, demographers, psychologists evaluate the modern
development of family. Today in Ukraine there are many problems
such as: increase of divorces, a lot of single people, death rate exceeding the birth rate, mortality of men and women of working age
and so on. All these things have the negative influence on modern
family. Analysis of issues and trends of modern family will develop
the concept and program assistance. So, taking care of a young
family is a problem of modern society.
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Agnieszka Orzeszko (KA)

Prawo osób niepełnosprawnych do posiadania rodziny
Wstęp
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) o prawach osób niepełnosprawnych uzupełnia wcześniej przyjęte konwencje Narodów Zjednoczonych (NZ) dotyczące praw człowieka.
Dotyczą one około 650 mln osób niepełnosprawnych na całym świecie. Jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który odnosi się kompleksowo do osób niepełnosprawnych. Ma ona przyczynić
się do poprawy ich sytuacji, poprzez umożliwienie im rzeczywistego
korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i protokół fakultatywny do niej zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r.1.
Konwencja i protokół zostały otwarte do podpisu dnia 30 marca
2007 roku dla państw oraz dla organizacji integracji regionalnej.
Tego dnia konwencję podpisało 81 państw, w tym Polska. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych weszła w życie 3 maja 2008
roku, tj. trzydziestego dnia od złożenia dwudziestego dokumentu
ratyfikacyjnego2.
Konwencja w jednym z artykułów zapewnia osobom niepełnosprawnym ,,Poszanowanie domu i rodziny: zakaz dyskryminacji we
wszystkich sprawach dotyczących małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa, adopcji, prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny,
podejmowania decyzji o liczbie i czasie urodzenia dzieci, dostęp do
informacji dotyczących prokreacji i planowania rodziny, odpowiednia pomoc w wykonywaniu obowiązków związanych z wychowaniem dzieci”3.
1

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia
2006 r., Rezolucja ONZ nr 61/106.
2
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Biuletyn Informacji Publicznej – www.mpips.gov.pl, dostęp z dnia 23.04.2013 r.
3
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia
2006 r., Rezolucja nr 61/106, art. 23.
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1. Brak wsparcia ze strony specjalistów
Osoby niepełnosprawne niezwykle rozważnie podejmują decyzje
dotyczące życia rodzinnego i prokreacji. Obowiązkiem otoczenia, w
tym także personelu medycznego, jest przygotowanie odpowiednich
warunków, aby ułatwić im pełnienie roli rodziców. Zgadza się to z
twierdzeniem H. Jonsona, „(...) że na każdym z nas spoczywa cząstka
tej wielkiej odpowiedzialności za życie i za naturę, za cały świat, w
którym istniejemy teraz, w którym chcemy nadal istnieć i który pragniemy zachować dla następnych pokoleń takim właśnie, jakim jest”4.
Problemy osób niepełnosprawnych chcących posiadać potomstwo pojawiają się znacznie wcześniej niż w wypadku ludzi zdrowych. Pierwsze trudności napotykają one już w momencie planowania rodziny, kolejne – z chwilą przygotowywania się do prokreacji
(zarówno w sensie społecznym, jak i medycznym)5.
Kobiety niepełnosprawne z powodu występujących u nich deficytów wzrokowych, słuchowych czy też niepełnosprawności fizycznej mają utrudniony kontakt z lekarzem, położną czy pielęgniarką,
ponieważ przychodnie nie zawsze są dostosowane do ich potrzeb.
Personel medyczny pracujący w tych placówkach nie dostrzega konieczności objęcia takich pacjentek indywidualną opieką od chwili
przekroczenia przez nie progu przychodni aż do jej opuszczenia. Nie
wymaga to nakładów finansowych, a jedynie zmiany organizacji
przyjęć dla tej szczególnej grupy6.
Kobiety niepełnosprawne zwracają uwagę, że personel po usłyszeniu, iż przygotowują się one do prokreacji, usilnie stara się je
odwieść od tego zamiaru. Lekarze nie przedstawiają obiektywnych
przeciwwskazań, tylko mówią: „pani nie da sobie rady”, „będzie
pani bardzo trudno”, „to nie jest dobry pomysł” itd.7
W szczególnie ciężkiej sytuacji znajdują się kobiety, których
niepełnosprawność jest wynikiem wad genetycznych, obawiające się,
że u ich dziecka może się pojawić ta sama jednostka chorobowa.
4

D. Kowalski, Gdy osoba niepełnosprawna chce założyć rodzinę… www.wieszjak.pl, (05.05.2013).
5
Tamże
6
Ibidem.
7
Ibidem.
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Oczekują wyczerpujących informacji oraz przedstawienia zakresu
działań diagnostycznych, które należy wykonać. Wymagają także
pomocy w przygotowaniu się do badań, ponieważ często jest to ich
pierwsza wizyta u ginekologa.
W Polsce opieką okołoporodową objęte są wszystkie kobiety,
jednak nie każda otrzymuje świadczenia na najwyższym poziomie.
Do grupy tych pacjentek należy zaliczyć kobiety niepełnosprawne,
które mają utrudniony – ze względu na różny rodzaj niepełnosprawności – kontakt z otoczeniem. Obowiązujące w szpitalach i klinikach
standardy postępowania nie uwzględniają ich szczególnych potrzeb i
oczekiwań8.
Pacjentki niepełnosprawne będą oczekiwały pomocy od innych
osób, a przede wszystkim od położnej, która sprawuje opiekę w czasie ciąży, porodu i połogu ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pielęgnacji noworodka9.
Konstytucja RP stanowi: „Obywatelom niezależnie od sytuacji
materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do ochrony
zdrowia, finansowanej ze środków publicznych. Władze publiczne są
zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki dzieciom, kobietom
ciężarnym, osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym’’10.
2. Międzynarodowe przepisy regulujące prawa niepełnosprawnych kobiet
Unia Europejska również w swoich aktach prawnych podejmuje
wiele inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.
Wprowadzone kompetencje ustawodawcze w tych dziedzinach należą prawie wyłącznie do państw członkowskich w tym także Polski.
Ponadto UE wspiera politykę i działania tych państw, implikując do
refleksji i wymiany doświadczeń.
Rodzaje niepełnosprawności i ich konsekwencje
Obejmując opieką położniczą kobiety niepełnosprawne, należy
uwzględnić rodzaj deficytów fizycznych bądź psychicznych, jak
8

Ibidem.
Ibidem.
10
Konstytucja RP z dnia 02 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz.
483 z późn. zm., art. 68.
9
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również możliwość funkcjonowania pacjentek w środowisku. Pozwala to wyróżnić cztery rodzaje niepełnosprawności:
– kobiety z niepełnosprawnością sensoryczną,
– kobiety z niepełnosprawnością fizyczną,
– kobiety z niepełnosprawnością psychiczną,
– kobiety z niepełnosprawnością złożoną, dotknięte więcej niż
jedną ułomnością11.
W wypadku każdej niepełnosprawności można zauważyć występowanie specyficznych potrzeb, które muszą zostać zaspokojone,
aby osoba mogła funkcjonować w różnych sytuacjach życiowych.
Priorytetem jednak powinno być zniesienie stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie oraz wśród personelu medycznego.
Jest to szczególnie ważne wypadku kobiet niepełnosprawnych
będących w ciąży i okresie okołoporodowym. Od 1987 roku rozpoczęto wdrażanie programu trójstopniowej opieki, co stworzyło możliwość skutecznego postępowania wobec ciężarnej/rodzącej i jej
dziecka. Umożliwia on prowadzenie ciąży oraz porodu w optymalnych warunkach oraz zapewnienie profesjonalnej opieki.
Podobnie jak w innych dziedzinach medycyny, w położnictwie
zabrakło jednak opracowania modelu opieki dostosowanego do specyficznych potrzeb kobiet niepełnosprawnych.
Opieka, jaką obejmuje się kobietę ciężarną/rodzącą, powinna być
holistyczna i zindywidualizowana, aby uwzględniała potrzeby pacjentki oraz jej stan w danej sytuacji położniczej. Współpraca zespołu terapeutycznego umożliwia spełnienie tych wymagań pod względem zarówno medycznym, jak i emocjonalnym12.
Dnia 25 listopada 2009 roku, w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, EDF (Europejska Federacja
Niepełnosprawnych) przyłączyło się do walki przeciwko wszelkim
formom przemocy związanej z płcią, której ofiarami są tysiące kobiet w Unii Europejskiej i na całym świecie. Wszelkie formy steryli-

11
12

Kowalski, jw.
Ibidem.
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zacji bez pełnej informacji i zgody, muszą być traktowane jako
przemoc13.
EDF nawiązując do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych uznaje przymusową sterylizację za
formę przemocy naruszającą prawo osób z niepełnosprawnościami
do założenia rodziny, decydowania o liczbie dzieci, dostępu do informacji o planowaniu rodziny i reprodukcji oraz do kontroli swojej
płodności - na takich samych zasadach, jak inni ludzie.
Aby uczcić ten dzień, EDF przyjęło Deklarację przeciwko przymusowej sterylizacji dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami. W dniu
25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy
wobec Kobiet, EDF przyłącza się do walki przeciwko wszystkim formom przemocy ze względu na płeć, jakiej doznają tysiące kobiet w Unii
Europejskiej i na świecie stając się jej ofiarami14.
W świetle postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o
prawach osób niepełnosprawnych (artykuły mówiące o wolności od
wykorzystywania, przemocy i nadużyć oraz o bezpieczeństwie domu
i rodziny)15 EDF stwierdzając, że przymusowa sterylizacja jest formą
przemocy i gwałci prawa osób z niepełnosprawnościami do zakładania rodziny, zdecydowało przyłączyć się do informowania o planowaniu rodziny i możliwości posiadania potomstwa oraz zapewnienia
możliwości bycia rodzicami na równych prawach z innymi ludźmi.
W wielu krajach Europy ewidentnie stosuje się przymusową sterylizację w przypadkach osób niepełnosprawnych, w szczególności
w stosunku do dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami psychicznymi, bez ich zgody lub zrozumienia takiego zabiegu, pod pretekstem dobra tych osób16.
Udziałem wielu kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych jest doświadczenie zaprzeczające ich prawom o dostępie do właściwej
opieki medycznej i zmuszanie ich - zastraszaniem i presją - do działań niezgodnych z ich życzeniami. Podstawowe prawa człowieka, w
13

EDF przeciw przymusowej sterylizacji kobiet, (notatka prasowa) [w:]
Biuletyn Euroniepełnosprawni 2009, nr 1(12), s. 4.
14
Ibidem, s. 4.
15
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia
2006 r., Rezolucja nr 61/106, art. 16 i 23.
16
EDF przeciw przymusowej sterylizacji kobiet…,op. cit., s. 4.
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tym ochrony własnej integralności ciała i sprawowania nad nim
opieki w celu możliwości posiadania potomstwa, są gwałcone i pomijane, bez ich świadomości17.
Federacja wzywa wszystkie siły społeczne:
• Do przeglądu przepisów prawnych regulujących przymusową sterylizację, adresując ten problem „nieformalnego przyzwolenia” i „dopuszczalność prawną” tak, aby spowodować niezbędne
przystosowania prawa, uwzględniające ducha Konwencji, zobowiązującej sygnatariuszy do odpowiednich zmian prawa, respektującego
prawa osób niepełnosprawnych do posiadania domu, rodziny, integralności cielesnej - jako podstawowego i nienaruszalnego prawa.
• Do podjęcia badań nad przymusową sterylizacją osób niepełnosprawnych w Europie, uwzględniających także wiek, płeć i
rodzaje niepełnosprawności, które przyniosą dane statystyczne o
przymusowej i terapeutycznej sterylizacji.
Do prowadzenia niezbędnych działań, które powinny być podjęte w celu zwrócenia uwagi, informowania, szkoleń, skierowanych
zarówno do rodzin dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych - najbardziej narażonych na ryzyko przymusowej sterylizacji, jak również do
specjalistów ze wszystkich dziedzin opieki zdrowotnej oraz do tych
którzy stanowią prawo - aby usłyszeli głosy niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt w procesach legislacyjnych i wdrażaniu prawa18.
3. Niepełnosprawność małżonka a wpływ na realizację funkcji rodziny
Sytuację rodziny, w której jeden z jej członków jest niepełnosprawny, uznaje się za trudną. Trudności w wypełnianiu ról przez
osobę z niepełnosprawnością mają odzwierciedlenie w życiu całej
wspólnoty małżeńsko-rodzinnej.
Prawa ludzi niepełnosprawnych wiążą się z ważnymi dla nich, a
często ignorowanymi przez społeczeństwo, potrzebami emocjonalnymi i seksualnymi. Blisko związana z nimi jest potrzeba założenia

17
18

EDF przeciw przymusowej sterylizacji kobiet…,op. cit., s. 4.
Ibidem, s. 4.
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własnej rodziny. Podobnie jak osoby sprawne, również ludzie niepełnosprawni mają prawo do życia w małżeństwie i rodzinie19.
Należy jednak zauważyć, że prawo do życia w małżeństwie i rodzinie nie ma charakteru bezwzględnego. Nie wszyscy bowiem niepełnosprawni są w stanie założyć rodzinę i spełniać obowiązki wynikające z realizacji powołania małżeńsko-rodzinnego. Znaczny lub
głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej, sprzężone ze sobą
różne rodzaje upośledzeń sprawiają, że osoba nimi obarczona nie jest
w stanie podjąć i realizować ról męża lub żony, matki lub ojca. Nie
oznacza to jednak, że osoby takie nie są w stanie wchodzić w relacje
międzyosobowe. Osoby niepełnosprawne, także intelektualnie, są
zdolne do nawiązywania i realizowania relacji „bycia z innymi” i
„bycia dla drugich”. Nawet osoby z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną są zdolne do przyjęcia miłości od rodziców, opiekunów
czy nauczycieli, a także do okazywania im miłości. Okazują ją przez
przywiązanie, wdzięczność i serdeczność, zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny20.
,,Celem rządzących powinna być ochrona godności i warunków
życia rodzin niepełnosprawnych. Konieczne jest podejmowanie działań
na rzecz leczenia, opieki socjalnej, rehabilitacji i integracji ze społeczeństwem samych osób dotkniętych kalectwem i ich rodzin. Konieczna jest
również troska o zachowanie relacji społecznych między ludźmi sprawnymi i ich rodzinami a rodzinami i osobami niepełnosprawnymi. Relacje te powinny cechować się gotowością przychodzenia z pomocą rodzinom niepełnosprawnych. Motywem do niesienia pomocy powinny
być przyjaźń i solidarność z potrzebującymi”21.
Niepełnosprawność małżonka ma wpływ na realizację funkcji
rodziny. Duże znaczenie ma niepełnosprawność w realizacji funkcji
materialno-ekonomicznej. Rodziny niepełnosprawnych, w porównaniu z rodzinami osób sprawnych, znajdują się często w gorszej sytu19

D. Lipiec, Duszpasterstwo rodzin osób niepełnosprawnych, [w:] Roczniki
Pastoralno-Katechetyczne 2011, t. 3(58), s. 364.
20
A. Bartoszek, Moralny wymiar wychowania do czystości osób niepełnosprawnych, [w:] R. Buchta, K. Sosna (red.), WA, Katowice 2007, s. 87.
21
Jan Paweł II, Homilia podczas jubileuszu niepełnosprawnych: ,,Kościół
jest dla was gościnnym domem”, Rzym 03.12.2000 r., [w:] L’Osservatore
Romano 2001, nr 2(wyd. pol.), s. 44.
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acji materialnej. Wskaźnikiem jest tu średni dochód na osobę w rodzinie. Taki stan rzeczy powodowany jest trudnością niepełnosprawnych
ze znalezieniem pracy i utrzymaniem jej. Niepełnosprawni zatrudniani
są często w zawodach innych niż wyuczone. Wykonywana praca jest
często źródłem niższego dochodu w porównaniu ze sprawnymi pracownikami. Ponadto w związku z sytuacją ekonomiczną polskiego społeczeństwa wiele osób niepełnosprawnych pozostaje bezrobotnymi, nawet
jeśli posiadają wysokie kwalifikacje. Nie wytrzymują oni bowiem konkurencji na otwartym rynku pracy, a system pracy chronionej nie oferuje wystarczającej liczby miejsc pracy. Z tego powodu wielu niepełnosprawnych utrzymuje się z renty inwalidzkiej i korzysta z różnorakich
form pomocy socjalnej. Relatywnie niższe dochody mają wpływ na
wyposażenie mieszkań niepełnosprawnych, możliwości kształcenia
dzieci, rekreację i wypoczynek rodziny, a w wielu wypadkach także na
relacje wewnątrzrodzinne22.
4. Negatywne przesłanki zawarcia małżeństwa dotyczące
niepełnosprawnych intelektualnie
Wprawdzie wśród wspomnianych już ogólnych zasad ustrojowych Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wprowadza zasadę
ochrony i opieki „małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,
rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa”23, to jednak przepisy szczegółowe przewidują zróżnicowane traktowanie podmiotów prawa
rodzinnego w zależności przede wszystkim od sprawności intelektualnej. Należy zaznaczyć, że wszystkie przepisy w zakresie prawa
rodzinnego osób niepełnosprawnych intelektualnie traktują o osobach „niedorozwiniętych umysłowo”, co pozostaje w sprzeczności ze
standardami międzynarodowymi24.
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K. Błeszyńska, Wartość miłości, małżeństwa i rodziny w życiu osób niepełnosprawnych, WSiP, Warszawa 1994, s. 144.
23
Konstytucja RP z dnia 02 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, nr 78, poz.
483 z późn. zm., art. 18.
24
M. Zimna, Przesłanki zawarcia małżeństwa przez osoby niepełnosprawne, [w:] A.M. Waszkiewicz (red.), Polska droga do Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych ONZ, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego,
Kraków 2008, s. 118.
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Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (dalej k.r.o.):
„Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną
albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub
umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego
potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa”25.
Jednocześnie w myśl art. 11 § 1 k.r.o. małżeństwa nie może zawrzeć osoba całkowicie ubezwłasnowolniona26. Niedorozwój umysłowy, wymieniony obok choroby psychicznej, stanowi zatem według prawa jedną z przeszkód zawarcia związku małżeńskiego.
Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zasady – „nie może
zawrzeć małżeństwa” oraz na wskazanie od niej wyjątku w postaci
dwóch kumulatywnie istniejących przesłanek – „stan umysłu nie
zagraża małżeństwu” oraz „stan umysłu nie zagraża zdrowiu przyszłego potomstwa”. Zaistnienie przesłanek ocenia sąd rodzinny i
opiekuńczy wydający w postępowaniu nieprocesowym postanowienie w tej sprawie. Sposób ujęcia regulacji nie pozostaje bez znaczenia, bowiem co do zasady zakazane jest zawieranie małżeństw osób
„niedorozwiniętych umysłowo”, chyba że sąd wyrazi na to zgodę po
spełnieniu przesłanek z art. 12 § 1 k.r.o. Zawarcie małżeństwa przez
osoby niepełnosprawne intelektualnie jest w Polsce wyjątkiem od
ogólnego zakazu. Konstrukcja ta pozostaje w sprzeczności z treścią
art. 23 ust 1. lit. a Konwencji, regulującego prawo do zawarcia małżeństwa przez osoby niepełnosprawne w ujęciu pozytywnym, czyli
jako prawo im przysługujące, natomiast wyjątkiem od możliwości
zawarcia małżeństwa jest zastosowanie klauzuli „zdolności do zawarcia związku małżeńskiego”. Takie sformułowanie znajduje
oczywiście uzasadnienie wobec możliwych stanów niepełnosprawności uniemożliwiających – po rzetelnej i właściwej ocenie – wstąpienie w związek małżeński27.
Przyjęte rozwiązanie polskiego k.r.o. stanowi bezpośrednią dyskryminację osób niepełnosprawnych intelektualnie w stosunku do
25

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U. 1964, nr 9, poz. 59 z późn. zm., art. 12 § 1.
26
Ibidem, art. 11 § 1.
27
Zimna, jw. s. 118.
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osób pełnosprawnych, ponieważ wprowadza dodatkowe kryteria w
ocenie ich sytuacji prawnej. Interpretacja sformułowania art. 12
k.r.o. – „stan umysłu nie zagraża małżeństwu” prowokuje wiele wątpliwości. Nie istnieją żadne tożsame ograniczenia, wymagania, stawiane osobom pełnosprawnym przed zawarciem związku małżeńskiego. Gdyby bycie dobrym małżonkiem było związane z ilorazem
inteligencji, to w świetle tego, zastrzeżenia budzi wiele zawartych
małżeństw przez osoby na przykład całkowicie nieodpowiedzialne,
pozbawione środków do życia, labilne emocjonalnie itp. oraz przekreśla to jednocześnie sens istnienia instytucji rozwodu28.
Użyte przez ustawodawcę w art. 12 § 1 k.r.o. sformułowanie
„zagrożenie zdrowia przyszłego potomstwa” według Sądu Najwyższego: „dotyczy nie tylko kwestii możliwości przekazania choroby
psychicznej ewentualnemu potomstwu, ale także zagadnienia, czy
stan psychiczny określonej osoby nie wyłącza prawidłowego, zgodnego z przyjętymi zasadami wychowania dzieci i w ogóle wykonywania władzy rodzicielskiej”29.
Uzależnienie możliwości zawarcia małżeństwa od kwestii zdolności do prawidłowego wychowania dzieci nie dotyczy wszystkich
nupturientów, a jedynie niepełnosprawnych intelektualnie. Warunek
ten pozostaje całkowicie nieuzasadniony wobec istniejących instytucji prawnych umożliwiających ingerencję we władzę rodzicielską
przez sąd. Poza tym, brakuje wiarygodnych badań, piśmiennictwa
oraz orzecznictwa na temat stanu niepełnosprawności dzieci rodziców niepełnosprawnych intelektualnie. W związku z tym kryteria
oceny przesłanki „zagrożenia zdrowia przyszłego potomstwa” ustalone zostają przez lekarza biegłego wskazanego przez sąd i podlegają
jego swobodnej ocenie30.
Ponadto, jak wskazano powyżej, nie może zawrzeć małżeństwa
osoba całkowicie ubezwłasnowolniona.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego przekonuje, że: „ubezwłasnowolnienie częściowe z powodu choroby psychicznej względnie nie28

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U. 1964, nr 9, poz. 59 z późn. zm., art. 12.
29
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1978 roku, II CR 475/78.
30
Zimna, jw. s. 118.
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dorozwoju umysłowego nie jest żadnym kryterium ustawowym do
oceny zdolności do zawarcia małżeństwa”31.
Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że polskie sądy
znacznie częściej orzekają wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie ubezwłasnowolnienie całkowite, mimo że sytuacja faktyczna
tego nie wymaga. Oznacza to, że pomimo prawnego przyzwolenia na
zawieranie małżeństw przez osoby częściowo ubezwłasnowolnione
(oczywiście po spełnieniu przesłanek art. 12 k.r.o.), w odniesieniu do
osób niepełnosprawnych intelektualnie jest to praktycznie niemożliwe. W związku z tym art. 11 § 1 k.r.o. prowadzi do pośredniej dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie32.
Zdaniem M. Zimnej należy zaznaczyć, iż wszystkie przepisy w
zakresie prawa rodzinnego osób niepełnosprawnych intelektualnie
traktują o osobach „niedorozwiniętych umysłowo”. Zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi pojęcie „niedorozwoju
umysłowego” powinno być zastąpione przez pojęcie „niepełnosprawności intelektualnej”. Co więcej, powszechna jest ignorancja
ustawodawcy w zakresie różnic między chorobą psychiczną a upośledzeniem umysłowym i tendencja orzecznicza do zawężania zakresu art. 12 k.r.o. jedynie do choroby psychicznej. Dostępne orzecznictwo na ten temat odnosi się jedynie do choroby psychicznej33.
Artykuł 23 Konwencji ust 1. lit. a gwarantuje wszystkim osobom
niepełnosprawnym, zdolnym do zawarcia związku małżeńskiego,
prawo do wejścia w związek małżeński i założenia rodziny na zasadach całkowitej dobrowolności i zgody przyszłych małżonków34.
Analiza przesłanek zawarcia małżeństwa przez osoby niepełnosprawne wskazuje na dyskryminację bezpośrednią osób niepełnosprawnych intelektualnie. W odniesieniu do kwestii proceduralnych
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Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07 kwietnia 1967 roku, I CR 559/67.
A. Firkowska-Mankiewicz, J. Parczewski, M. Szeroczyńska, Praktyka
ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskich
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związanych z zawarciem małżeństwa trzeba wskazać, że zgodnie z
art. 1 k.r.o.:
„§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności
duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa
podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego
następnie sporządzi akt małżeństwa”35.
5. Problemy ze złożeniem oświadczenia woli
Wobec tego polski k.r.o. przewiduje dwie formy zawarcia małżeństwa: wyznaniową, przed duchownym oraz cywilną, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warunkiem koniecznym do
zawarcia małżeństwa jest oświadczenie woli nupturientów. Kontrowersje zatem może budzić przepis art. 82 Kodeksu cywilnego (dalej
k.c.), zgodnie z którym „nieważne jest oświadczenie woli złożone
przez osobę, która z, jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i
wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej,
niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych”36.
Mimo, że nie wynika to z literalnego brzmienia przepisu, jego
komentatorzy, a także orzecznictwo przekonuje, że oświadczenia
woli osób „niedorozwiniętych umysłowo” są dotknięte bezwzględną
nieważnością.
Pomijając w tym miejscu konieczną zmianę brzmienia art. 82
k.c. (dotyczy wielu aspektów życia i statusu prawnego), trzeba rozważyć w jego świetle oświadczenie woli osoby niepełnosprawnej
intelektualnie o wstąpieniu w związek małżeński, złożone nawet po
35

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
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zezwoleniu sądu. Istotnym jest pytanie, czy w świetle powszechnej
wykładni art. 82 k.c. może ono zostać uznane za ważne37.
Kolejny problem wynika z art. 41 § 1 k.r.o., według którego
osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo wyznaniowe kierownik
urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę
złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych
małżonków i ich dzieci. Na podstawie natomiast art. 5 k.r.o.: „Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi
przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości
zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte”38.
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przyjęcie oświadczeń woli przez kierownika urzędu
stanu cywilnego od nich oraz od osób przewlekle chorych, głuchoniemych powinno się odbywać według ścisłych procedur. Ustawa z
dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego nie
przewiduje obowiązkowego udziału w tych procedurach np. tłumaczy osób wspierających39.
Natomiast artykuł 20 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu
prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i
zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów,
zaświadczeń i protokołów stanowi, że:
„Jeżeli osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu nie
może porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego ani
ustnie, ani na piśmie ze względu na swoją ułomność fizyczną lub
37

Ibidem, art. 82.
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nieznajomość języka polskiego, kierownik urzędu stanu cywilnego
wzywa biegłego lub tłumacza”40.
Artykuł ten nie nakłada takiego obowiązku przy zawieraniu małżeństw. Może się okazać, że wybór sposobu porozumienia się z osobą niepełnosprawną jest uzależniony jedynie od wiedzy i możliwości
kierownika urzędu stanu cywilnego. Oczywiście na nim spoczywa
obowiązek upewnienia się, że nupturienci są świadomi swoich działań, ale prawdopodobne jest, że brak specjalistycznej wiedzy, odpowiedniego podejścia, może uniemożliwić osobom niepełnosprawnym
załatwienie sprawy. Faktem jest, że bardzo często to nupturienci
sami organizują udział np. tłumacza migowego podczas zawarcia
małżeństwa. Należy rozważyć nałożenie takiego obowiązku na władzę publiczną41.
Przechodząc do samych oświadczeń woli za budzące wątpliwości w praktyce może zostać uznane uregulowanie art. 7 § 3 k.r.o.
przewidujące złożenie przez kobietę i mężczyznę oświadczeń o
wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego. Zgodnie z dyspozycją tego artykułu:
„Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie,
powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogąca mówić składa
oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podpisując akt małżeństwa”42.
Możliwa jest sytuacja, gdy osoba niepełnosprawna nie będzie
potrafiła złożyć podpisu. Kodeks cywilny przewiduje formę złożenia
oświadczenia woli przez osobę nie mogącą pisać, ale mogącą czytać.
Zgodnie z art. 79 k.c. osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać
może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej bądź w ten spo40

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu
cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów,
zaświadczeń i protokołów, Dz. U. 1998 nr 136 poz. 884 z późn. zm.
41
Zimna, jw. s. 119.
42
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U. 1964, nr 9, poz. 59 z późn. zm., art. 7.
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sób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego
odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój
podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie
podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez
notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub
marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. Może się jednak
zdarzyć, że osoba niepełnosprawna nie umie mówić i nie umie czytać, a to oznacza, że jej oświadczenie woli na piśmie powinno być
złożone w formie aktu notarialnego (art. 80 k.c.)43.
Nie jest jednak pewne, jak miałaby wyglądać taka forma zawarcia małżeństwa. Warto podkreślić, że akt zawarcia małżeństwa również musi zostać podpisany, co może stwarzać trudności dla osób
niepełnosprawnych44.
Niewątpliwie fakt występowania o zgodę sądu na zawarcie
związku małżeńskiego przez osoby niepełnosprawne intelektualnie
należy ocenić jako dyskryminację bezpośrednią tych osób. Konieczne jest jednak jeszcze odniesienie się do procedur sądowych poprzedzających udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Na podstawie art. 561 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.)
zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym udziela sąd na jej wniosek.
Sąd ma zbadać, czy „niedorozwój umysłowy” nie zagraża małżeństwu i zdrowiu przyszłego potomstwa45.
Przed wydaniem postanowienia w tej kwestii sąd, zgodnie z art.
561 § 3 k.p.c. zasięga opinii biegłego lekarza, w miarę możliwości
psychiatry. Można przypuszczać, że nie zapisanie wprost w tym
artykule możliwości powołania przez sąd biegłego psychologa, który
43

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, nr
16, poz. 93 z późn. zm., art. 79 i 80.
44
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu
cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów,
zaświadczeń i protokołów, Dz. U. 1998 nr 136 poz. 884 z późn. zm.
45
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego,
Dz. U. 1964, nr 43, poz. 296 z późn. zm., art. 561.

89

w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie byłby właściwy do oceny jej chociażby kompetencji społecznych, może prowadzić do nadużyć procesowych. Nie istnieją żadne wytyczne w
Regulaminie urzędowania sądów powszechnych, w jaki sposób należy prowadzić postępowanie w tej sprawie. Szczególnie ocena przesłanki „zagrożenia zdrowia przyszłego potomstwa” wydaje się być
niezwykle trudna do przeprowadzenia. Dla jasności wywodu należy
też podnieść, że sąd ma możliwość zarządzenia przeprowadzenia
przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia, w, jakich warunkach żyją osoby ubiegające się o udzielenie zezwolenia (art. 561 k.p.c.)46.
Powstaje w związku z tym pytanie, czy osoby pełnosprawne
przed zawarciem małżeństwa muszą liczyć się z oceną przez władzę
publiczną warunków, w jakich żyją? Niewątpliwie środek taki powoduje nieuzasadnione różnicowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że według art.
12 § 1 k.r.o. sąd, po zbadaniu przesłanek omówionych powyżej,
może, ale nie musi zezwolić na zawarcie małżeństwa47.
Wszystkie opisane powyżej wymogi ustawowe oraz powszechność negatywnej opinii na temat życia rodzinnego osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzą do wniosku, że droga do zawarcia związku małżeńskiego jest dla nich w zasadzie zamknięta.
Należy zgodzić się z sugestiami M. Zimnej, gdyż wydaje się, że
zmiany art. 12 k.r.o. prowadzące do zagwarantowania osobom niepełnosprawnym intelektualnie prawa do zawarcia małżeństwa i
wprowadzenia wyjątków od tej generalnej zasady są najbardziej
potrzebne. Konieczna będzie w związku z tym nowelizacja art. 561 §
2 k.p.c. tak, by udział psychologa w postępowaniu o zezwolenie na
zawarcie małżeństwa (podobnie, jak w sprawach orzekania o ubezwłasnowolnieniu) był obowiązkowy oraz art. 561 § 3 k.p.c. celem

46

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego,
Dz. U. 1964, nr 43, poz. 296 z późn. zm., art. 561.
47
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U. 1964, nr 9, poz. 59 z późn. zm., art. 12.
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wskazania, w jakich sytuacjach sąd mógłby przeprowadzić wywiad
środowiskowy48.
Wartym rozpatrzenia wydaje się być postulat wprowadzenia wytycznych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych dotyczących spraw zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego, w
oparciu o znowelizowane art. 561 § 2 i 3 k.p.c.
Celowe byłoby wprowadzenie w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego,
ich odpisów, zaświadczeń i protokołów przepisu, obowiązku zapewnienia przez urzędy stanu cywilnego obecności tłumacza lub lekarza,
lub osoby wspierającej podczas składania oświadczeń woli przez
nupturientów w sytuacjach, które tego wymagają49.
Streszczenie
Ochrona praw osób z niepełnosprawnościami to ważne wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa i państwa polskiego. Trzeba
zatem w celu likwidowania i łagodzenia zjawiska występowania
trudności w zawieraniu małżeństw i tworzeniu rodzin przez ludzi
niepełnosprawnych, podejmować szereg różnorodnych działań w
środowisku prawniczym, społecznym i rodzinnym. Należy przekonać je, że jednostki niepełnosprawnej nie można oceniać według
kryteriów powszechnie przyjętych wymagań, ale zależnie od ich
indywidualnych możliwości psychofizycznych.
W szerszym środowisku społecznym i prawotwórczym należy
kształtować tolerancję dla każdej jednostki nie mieszczącej się w
powszechnie przyjętych normach. Chodzi tu przede wszystkim o
tolerancję dla jej ograniczonych możliwości i odmiennych nieraz
sposobów reagowania na bodźce i zachowania się w różnych sytuacjach, co nie może być przyczyną tworzenia barier w zakładaniu
przez osoby niepełnosprawne rodzin.

48
49

Zimna, jw. s. 121.
Tamże., s. 122.
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Powinno się systematycznie wpływać różnymi metodami i formami działalności na rządzących, środowisko społeczne, by likwidować przypadki rzeczywistego negatywnego czy obojętnego nastawienia do rodzin niepełnosprawnych.
Summary
The right of persons with disabilities to have a family
Protecting the rights of persons with disabilities is an important
challenge in today's society and the Polish state. It is therefore necessary to address and mitigate the occurrence of difficulties in marriages and families through the development of people with disabilities, to take a number of different activities in the legal community,
social and family life. It should convince them that individuals with
disabilities can’t be assessed according to the criteria generally accepted requirements, but depending on their individual mental and
physical capacity.
In the broader social environment and to shape the legislative act
tolerance for each individual not falling within the generally accepted standards. This is primarily a tolerance to its limited capacity
and often different ways of responding to stimuli and behavior in
different situations, which can’ t be the cause of creating barriers to
the disabled persons families. Should be systematically influenced by
different methods and forms of activity on the ruling, the social environment, to eliminate cases of actual negative or neutral attitudes
towards families with disabilities.
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Ewa Gidel-Stefaniec

Patologie wychowania w rodzinie a życie przestępcze sprawców
przestępstw
Wprowadzenie
Bardzo ważnymi czynnikami, które wpływają na życie przestępcze są uwarunkowania wynikające w wychowania w rodzinie. Rodzina jest charakteryzowana w literaturze w różny sposób. T. Sakowicz, K. Gąsior ukazują, że rodzina rozumiana jest jako „ustrukturalizowany i funkcjonalnie powiązany zbiór jednostek tworzących
mikrogrupę i zarazem instytucję społeczną, która poprzedza powstanie wszelkich innych typów instytucji i organizacji społecznych” 1.
Według K. Slany „rodzinę można scharakteryzować jako grupę złożoną z osób połączonych jednym z dwóch typów stosunków społecznych: stosunkiem małżeństwa i stosunkiem rodzice - dzieci”2.
Z kolei H. Marzec i Cz. Wiśniewski twierdzi, że „rodzina jest
pomostem między jednostką a społeczeństwem”3. Według nich takie
stanowisko podkreśla ważność rodziny i słabość jednostki w wymiarze społecznym. To rodzina a nie jednostka stanowi istotne ogniwo
struktury społecznej. Określanie rodziny mianem komórki społecznej
wynika z przekonania, że jest ona miejscem, w którym dokonują się
podstawowe procesy przemian społecznych. To w niej bowiem zachodzą istotne procesy społeczne „stanowiące podstawę systemu
ekonomicznego, kulturalnego i demograficznego”4. Rodzina jest
zatem podstawowym układem społecznym ze względu na fakt, że
1

T. Sakowicz, K. Gąsior, Rodzina źródłem życia i mądrości, Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Kielce 2008, s. 245.
2
K. Slany, Systemy wartości a procesy demograficzne, Zakład Wydawniczy
Nomos, Kraków 2003, s. 95.
3
H. Marzec, Cz.Wiśniewski, Rodzina na początku III tysiąclecia, Wyd.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2009, s. 33.
4
A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 251.
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„jest to jedyny układ, całościowo produktywny, odtwarzający ludzi,
dobra, symbole”5.
W układzie społecznym rodzina wspiera się na swoistej więzi relacyjnej między jednostkami więzi, to właśnie ona czyni z nich rodzinę. Ta więź realizuje się na właściwość jednostek, spośród których najistotniejsze są emocje moralne, przenoszące w sobie informację kooperacyjną ważną dla funkcjonowania we wszystkich innych układach społecznych i stanowią „druga naturę” jednostek.
Rodzina jest łącznikiem między jednostkami a szerszym środowiskiem społecznym. Ideał, „bezpiecznej przystani” ma bardzo głęboki
sens, chociaż nie w znaczeniu, w jakim zwykliśmy o tym myśleć.
Rodzina nie stanowi schronienia przed okrutnym światem zewnętrznym, ale medium, za pośrednictwem którego jednostki wchodzą
owym światem w relacje.
Rodzinę rozpatruje się też jako proces. Każdy (lub prawie każdy)
żyje w rodzinie. „Rodzina stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego
grona osób, które skupione jest na wspólnym ogniskiem duchowym,
aktami wzajemnej pomocy i opieki. Wszystko to jest oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję
rodzinną i społeczną”6. Zatem rodzina jest procesem, a nie bytem.
Rodzi się w momencie zawiązania mniej lub bardziej trwałego
związku między partnerami, powiększa się i wzrasta wraz z przychodzeniem na świat dzieci, kurczy się natomiast kiedy dzieci kolejno odchodzą z domu i zakładają nowe rodziny7. Ta najważniejsza
komórka społeczna wiąże ze sobą wiele wymiarów tradycyjnych
rozdzielanych między różne nauki społeczne, porządek reprodukcji
ekonomicznej (wspólne eksploatowanie zasobów środowiska), porządek reprodukcji biologicznej (odtwarzanie populacji), jak i również porządek reprodukcji społecznej (ciągłość jednostek społecznych). Rodzina to wspólnota, która wypływa z natury ludzkiej, nie
jest zatem żadnym dziełem dzieł umowy społecznej od swych człon5

Tamże, s. 254.
Z. Tyszka, Rodzina w czasach szybkich przemian, „Rocznik Socjologii
Rodziny”, XIII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
Poznań 2002, s. 186.
7
L. Kocik, Rodzina jako uniwersalny mikroświat człowieka, „Małżeństwo i
Rodzina”, 2003, nr 4 (5), s. 14.
6
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ków wymaga się integralnego zespolenia celów i dążeń podejmowanych dobrowolnie, a jednocześnie z poczuciem wewnętrznej konieczności.
Rodzina jawi się zatem pewien punkt odniesienia do dalszego
życia każdego człowieka. To czy proces wychowawczy w rodzinie
jest prowadzony właściwie oraz jakie wzorce są przekazywane, takie
życie może prowadzić dziecko dorosłym życiu. Podkreśla się
bowiem, że brak zaspokojenia potrzeb psychicznych dziecka,
uniemożliwia mu zmienianie się adekwatnie do zmian zewnętrznych,
osiąganie takiego poziomu równowagi struktur umysłowych,
emocjonalnych i społecznych, by wznieść się na wyższy poziom
indywidualnego rozwoju. Oczywiście dokonując oceny sytuacji
dziecka w rodzinie i stanu zaspokojenia jego potrzeb należy (choć
jest to bardzo trudne) próbować uwzględnić indywidualne
zróżnicowanie reakcji dziecka ze względu na przykład na określony
typ jego układu nerwowego, na to w jaki sposób rodzice
ustosunkowują się do niego lub jak się zachowują. Celem
opracowania jest wskazanie tych czynników patologii wychowania,
które mogą wpływać na życie przestępcze sprawców przestępstw.
1. Problemy wychowawcze w rodzinie
W układzie społecznym rodzina wspiera się na swoistej więzi relacyjnej między jednostkami więzi, to właśnie ona czyni z nich rodzinę.
Ta więź realizuje się na właściwość jednostek, spośród których najistotniejsze są emocje moralne, przenoszące w sobie informację kooperacyjną ważną dla funkcjonowania we wszystkich innych układach społecznych i stanowią „druga naturę” jednostek. A. Giza-Poleszczuk uważa,
że „jako układ społeczny, rodzina jest łącznikiem między jednostkami a
szerszym środowiskiem społecznym. Ideał, „bezpiecznej przystani” ma
bardzo głęboki sens, chociaż nie w znaczeniu, w jakim zwykliśmy o
tym myśleć. Rodzina nie stanowi schronienia przed okrutnym światem
zewnętrznym, ale medium, za pośrednictwem którego jednostki wchodzą owym światem w relacje”8.
8

A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005,s. 259.
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Współczesna rodzina stoi wobec złożonych i zgoła niejasnych
poznawczo kulturowych, socjalnych i edukacyjnych problemów
egzystencji „wewnętrznej” i tej objawiającej się na tle powszechnych
norm współbycia ludzi w globalnym świecie. Niektóre cechy tej
nowej rzeczywistości uobecniają się wyraźnie w instrumentalnych
interakcjach między ludźmi w najbliższym otoczeniu życia. Przede
wszystkim współczesną rodzinę ogarnia kryzys moralny9.
Odzwierciedleniem przemian społeczno-kulturowych są sposoby, w jakie współczesne rodziny interpretują, hierarchizują i realizują
zadania na nią nakładane. Funkcje przypisywane rodzinie są konkretyzacją oczekiwań, jakie ogół społeczeństwa posiada w stosunku do
tej grupy społecznej, a których realizacja oceniana oraz egzekwowana jest zgodnie z kodeksem moralnym lub/i prawnym10.
Wychowanie rodzinne obecnie rozpatruje się w dwóch zakresach
znaczeniowych: węższym i szerokim. Pierwsze jest używane
częściej, zaś drugie toruje sobie drogę wraz z poszerzaniem
pedagogicznej problematyki rodzinnej. Znaczenie węższe wiąże się z
takim rozumieniem, które zamyka się w ramach wychowania w
rodzinie. Według definicji słownikowej, termin ten oznacza
wychowanie w kręgu rodzinnym, stanowiącym pierwszą szkołę
wychowania dla ogromnej większości ludzi; składają się nań
czynniki opiekuńczo-pielęgnacyjne rodziców względem dzieci
(zapewnienie bezpieczeństwa, wyżywienia, ubrania i dachu nad
głową) oraz czynniki wychowawcze z zakresu wychowania fizyczno
- zdrowotnego, umysłowego, moralno-społecznego, religijnego i
estetycznego, jak również aktywność i działalność dzieci, najpierw
głównie w postaci zabaw, stopniowo obejmująca wykonywanie
różnorodnych zadań11.

9

K. Szmyd, Wybrane problemy współczesnej rodziny - badania i zagadnienia do dyskusji [w:] K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik (red.), Rodzina
diagnoza, profilaktyka i wsparcie, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
2009, s.89.
10
M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian
socjokulturowych [w:] A. Ładyżyńskiego (red.), Rodzina we współczesności, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, s.41.
11
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, "Żak", Warszawa 2001, s. 450.
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Jednocześnie
w
bardziej
wyspecjalizowanej
literaturze
familiologicznej funkcjonują jeszcze inne wąskie rozumienia. S. Kawula
uważa, że „można też mówić o działalności wychowawczej rodziny,
procesie wychowania w rodzinie, stosunkach wychowawczych w
rodzinie. Jego specyfikę określają szczególne cechy rodziny, jako
środowiska (grupy, instytucji) pierwotnego i naturalnego oraz ważkiego
czynnika socjalizacji. W rodzinie występują dwa swoiste, różne, ale
łączące się ze sobą rodzaje wychowania (działania wychowawczego):
wychowanie bezrefleksyjne (...) oraz wychowanie refleksyjne (...). Oba te
rodzaje występują w rodzinie często łącznie i uzupełniają się wzajemnie.
Mają też one rzeczywisty udział w kształtowaniu osobowości dzieci i
młodzieży” 12.
A. M. Tchorzewski twierdzi, że „wychowanie w rodzinie należy
traktować jako pewną ustawiczną propozycję wychowującego
(rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków i innych krewnych, bądź
powinowatych) skierowaną na wychowywanego, którą może on
zaakceptować, przyjąć lub odrzucić. Takie podejście do wychowania
w rodzinie gwarantuje każdemu podmiotowi prawo do własnej
autonomii i wolności, szanuje godność wszystkich osób. Stąd
wychowanie w rodzinie jawi nam się bardziej jako swoiste
przebaczanie
przestrzeni
międzypodmiotowej, opartej
na
współdziałaniu i współdoznawaniu wszystkich osób zmierzających
do rozwoju i przystosowaniu jednostki do życia, aniżeli jako
interwencja powodująca trwałe zmiany w osobowościach
jednostek”13.
Z. Giereluk-Lubowicz uważa, że wychowanie w rodzinie
zawiera się w całokształcie oddziaływań rodziny podejmowanych
świadomie i celowo, przebiegających w sposób samorzutny,
okolicznościowy i niezamierzony. Prowadzi ono do trwałych zmian
w osobowości jednostki. Problemem trudnym do rozstrzygnięcia jest

12

S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu, "Akapit", Toruń 2004, s. 39.
13
A. M. Tchorzewski, Wychowanie w kontekście teoretycznym, Wydaw.
Uczelniane Wsp, Bydgoszcz 1993, s. 10-11.
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tu
niewątpliwie
rozdzielenie
działań
świadomych
od
okolicznościowych”14.
W dobie współczesnej, nacechowanej burzliwymi przemianami
w sposobach ludzkiego życia oraz różnorodnością uwarunkowań o
charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym, rodzina przeżywa
nie zawsze korzystne dla jej członków sytuacje. Pojawiają się
zjawiska świadczące ojej kryzysie i załamaniu. Rodzina jawi się jako
miejsce, gdzie małżonkowie i ich dzieci przeżywają gehennę
życiową, a nawet osobiste tragedie. Na światło dzienne wychodzą dawniej skrywane - fakty przemocy, molestowania na różnym tle,
dręczenia psychicznego, a nawet przemocy seksualnej wobec dzieci i
czyny kazirodcze oraz dzieciobójcze.
Te incydenty nie są czymś niezwykłym. Przejawy zaburzonego
rodzicielstwa mogą wpływać na każdy aspekt wychowania dziecka.
Obojętni, pochłonięci innymi sprawami rodzice, często podczas
ubierania dzieci czy kąpieli obchodzą się z nimi brutalnie; karmią je
w sposób pozbawiony wrażliwości, dosłownie wpychając im
jedzenie do ust. Bywa, że do starszych dzieci zwracają się w sposób
złośliwy, sarkastyczny czy niegrzeczny, nie zdając sobie sprawy z
tonu głosu czy doboru słów. Wiele tych werbalnych i niewerbalnych
zachowań znajduje się gdzieś na obrzeżach świadomości rodziców,
wskutek czego gubią oni z pola widzenia rzeczywisty obraz
doświadczeń własnych dzieci. W każdej z takich interakcji
zachowania sprzeczne z ogólnie akceptowanymi definicjami miłości
są przejawiane przez ludzi, którzy wierzą, że kochają swoje
potomstwo15.
Rodziny generują nowe patologie społeczne - w tym szczególnie
dolegliwe w odniesieniu do potomstwa, na skutek wadliwej
socjalizacji prymalnej i późniejszego życia. Długotrwały wpływ
bolesnych doświadczeń, jakie wszyscy znosimy w dzieciństwie,
uwidacznia się w późniejszych interakcjach między członkami
rodziny. Krzywdy przypadkowo wyrządzane dzieciom mogą
14

Z. Giereluk-Lubowicz, Młodzież o sobie i swojej przyszłości, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988, s. 19.
15
R. W. Firestone, Nietoksyczne rodzicielstwo. Jak mądrze wychowywać
dzieci, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007, s. 35.
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prowadzić w końcu do chorób psychicznych i problemów
emocjonalnych. Często tego typu patologiczne zachowania w
rodzinie przenoszone są z pokolenia na pokolenie. Ma to wpływ na
działalność przestępczą, często już w młodym wieku.
Obecnie istnieniu rodziny częściej zagrażają wewnętrzne konflikty, alkoholizm, narkomania. Współcześnie rodzina jest nie tylko
podstawową jednostką społeczną, zaspokajającą potrzeby swoich
członków. Na skutek deprywacji potrzeb miłości, akceptacji, uznania, przynależności, identyfikacji i bezpieczeństwa kumulują się
patologie społeczne, wyrażające się w agresji, obojętności, wrogości,
nienawiści, a także w formach zachowań dewiacyjnych czy przestępczości. W naszej kulturze rodzina ciągle uważana jest za podstawowy nośnik socjalizacji, miejsce kształtowania i dojrzewania ludzkich relacji i odniesień. W niej dziecko doświadcza, że nie jest samo16. Pozytywny kontakt z bliskimi osobami jest źródłem gratyfikacji. Podstawową zasadą zapobiegania nałogom u dzieci jest dobry
kontakt, oparty na wzajemnym zaufaniu i okazywaniu zainteresowania. Jeśli go brak, istnieje większe prawdopodobieństwo powstawania tego typu patologii. Konflikty na ogół nie stwarzają właściwego
klimatu dla emocjonalnego, społecznego i moralnego rozwoju młodego człowieka.
2. Rola kryminalistyki w przeciwdziałaniu patologiom wychowania w rodzinie
Kryminalistyka obejmuje swoim zakresem obejmuje działania
polegające zarówno na wykrywaniu przestępstw jak i tworzeniu mechanizmów zaradczych i profilaktycznych. Również zajmuje się
relacjami w rodzinie i wpływem ich na życie przestępcze sprawców
przestępstw.
Autorzy badający problem wpływu wychowania na przestępczość zwracają uwagę na fakt, że zagrożenie wystąpienia czynu
przestępczego wiąże się często z ryzykiem wystąpienia nieadekwatnej, brutalnej i aspołecznej reakcji na sytuacje kryzysowe przeżywa16

M. Najder, Zagrożenia współczesnej rodziny [w:] A. Ładyżyńskiego
(red.), Rodzina we współczesności, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław
2009, s.241.
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ne przez jednostkę. Osoby dopuszczające się przestępstw agresywnych pochodzą najczęściej ze środowisk materialnego niedostatku,
mają zaburzone relacje z rodzicami, są pozbawione akceptacji i
oparcia. Stawały się one najczęściej ofiarami dręczenia i znęcania
fizycznego, a nierzadko i nadużyć seksualnych17.
Ukształtowana w takich warunkach osobowość, bądź niestabilna,
bądź skostniała i sztywna, sprzyjała temu, że w wieku późniejszym
czynniki środowiskowe łatwo wyzwalały wczesnodziecięce lęki.
Nieadekwatną rolę w radzeniu sobie z takim lękiem pełniło agresywne przestępstwo. Na prawdopodobieństwo jego wystąpienia
wpływała zatem zarówno osobowość, jak i specyfika sytuacji warunkującej sposób myślenia i poziom przeżywanych emocji oraz
sytuacja psychologicznego kryzysu, która dawała także sytuacyjne
uwarunkowania, pogłębione brakiem właściwych związków społecznych (rodziny i osób znaczących) oraz umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach trudnych. Szczególnie dotyczyło to umiejętności
konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, umiejętności negocjacji czy pełnienia różnorodnych społecznych ról.
Jednymi z czynnikami, które powodują nasilenie emocji związanych ze środowiskiem rodzinnym jest:18
− struktura rodziny;
− niski poziom wykształcenia, co wiąże się z brakiem zawodu i
niskimi zarobkami w rodzinie i w efekcie rodzi frustracje i lek
przed przyszłością;
− niski poziomie kulturalny rodziców, co przejawia się w ich
wulgarnym i prymitywnym sposobie rozstrzygania
konfliktów;
− zła atmosfera wychowawcza w rodzinie, czyli taka, która
warunkowała wykroczenia w antysocjalnym kierunku;
− brak właściwej opieki i kontroli nad dziećmi;
− brak autorytetu rodziców;

17

Tamże, s.57.
T. Sakowicz, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Wyd. IMPULS, Kraków 2009, s.66.
18
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− osłabienie, a nawet zerwanie więzi uczuciowej badanych i
rodziców;
− obecność innych osób karanych w rodzinie;
− nadużywanie alkoholu przez rodziców i innych członków
rodziny;
− brak zaspokojenia potrzeb dzieci na poziomie minimum
życiowego;
− stosowanie w większości niepedagogicznych metod
wychowawczych.
A. Wolska, opisując warunki domu rodzinnego (typ rodziny:
pełna - niepełna, dzietność, warunki socjalno-bytowe) zauważyła
współzależność warunków domowych z poziomem kompetencji emocjonalnych, motywacją i obciążeniem sytuacyjnym w czasie czynu, z
warunkami socjalizacji pozarodzinnej i egocentryzm z prospołecznym
nastawieniem do rzeczywistości, z funkcjonowaniem społecznym, klimatem emocjonalnym rodziny w czasie rozwoju oraz poziomem lęku.
Te zależności nie wystąpiły w grupie przestępców nieagresywnych.
Wymiar opisujący oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego
(sposób nagradzania i karania, system, styl wychowania) jest związany
z pozostałymi warunkami socjalizacyjnymi19.
We wszystkich określeniach więzi rodzinnej łatwo zauważyć subiektywne i obiektywne źródła więzi z wyraźnym akcentem położonym na subiektywne, osobowe czynniki więzi, co jest zrozumiałe,
jeśli pamiętamy, że rodzina jest grupą naturalną, pierwotną. Ze
względu na stosunki społeczne w rodzinie przeważają więzi osobowe
wynikające ze stałego współżycia jej członków, ale występują też
więzi rzeczowe opierające się na posiadaniu gospodarstwa domowego oraz innych dóbr materialnych, na posiadanym statusie małżonków-rodziców, na związkach interesów i pracy rodziny z otoczeniem
społecznym. Życie rodzinne - jako określony rodzaj życia grupowego - wyznacza każdemu z członków rodziny zakres obowiązków i
praw wobec grupy rodzinnej, wyznacza treści ról, wynikające z płci,
wieku i statusu społecznego w rodzinie. Rodzina regulując obowiązki swoich członków, dokonuje również oceny ich działania dla dobra
19

A. Wolska, Model czynników ryzyka popełnienia zabójstwa, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2001, s. 281-282.
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rodziny i wyznacza systemy wartości i wzory postępowania jej
członków. W ten sposób rodzina jest terenem nabywania wartości i
umiejętności potrzebnych do życia i pracy zarówno w grupie rodzinnej, jak i poza nią. [...] Rozpatrując zadania i funkcje rodziny od
strony więzi rodzinnej możemy powiedzieć, że zadania te dadzą się
sprowadzić do konkretnych płaszczyzn więzi ekonomicznej, prokreacyjnej, opiekuńczej, kulturowej, towarzyskiej, będących rodzajem
typologii więzi rodzinnej20.
3. Metody badania wpływu wychowania na emocje przestępców
W pracy kryminalistycznej wykorzystuje się metody badania
wpływu wychowania na emocje przestępców. Emocje mogą pojawiać się w odpowiedzi na pewne zdarzenia czy bodźce w wyniku
działania procesów uczenia się i nabywania doświadczenia indywidualnego21. Zdolność do uczenia się jest cechą wszystkich organizmów żywych i gwarantuje lepsze przystosowanie do zmieniających
się warunków otoczenia22.
Mechanizm warunkowania emocji może w pewnych szczególnych okolicznościach prowadzić do niekorzystnych następstw dla
człowieka. Tak się dzieje w przypadku warunkowania strachu, które
często ma charakter przystosowawczy, ponieważ pozwala jednostce
nauczyć się sygnałów zagrożenia i zawczasu unikać pewnych miejsc
czy sytuacji. Jednak szczególnie silne i traumatyczne przeżycia, w
których występuje bardzo silny strach, mogą prowadzić do zaburzenia zachowania zwanego fobią. Jest to silna tendencja do unikania
pewnych miejsc czy obiektów, które same z siebie nie są niebezpieczne i często nie można ich w normalnych warunkach życiowych

20

W. Jacher, Przemiany więzi społecznej w rodzinie polskiej [w:] H. Cudak
(red.), Rodzina polska u progu XXI wieku, Mazowiecka Wyższa Szkoła
HumanistycznoPrzyrodnicza, Łowicz 1997, s. 28.
21
D. Field, Osobowości rodzinne, Oficyna Wydawnicza „Logos”, Warszawa 1996, s. 30.
22
W. Łosiak, Psychologia emocji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 87.
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Lp.
1.
2.

Podskala
RADOŚĆ
CIEKAWOŚĆ

3.
4.
5.

OPTYMIZM
ZDZIWIENIE
SMUTEK

6.

LĘK/STRACH

7.
8.

GNIEW
PESYMIZM

9.

WSTYD

Pozycje
radosny, szczęśliwy, wesoły, zadowolony
zainteresowany, uważny, zaciekawiony,
skupiony
optymistyczny, pełen nadziei
zdziwiony, zdumiony, zaskoczony
nieszczęśliwy, przygnębiony, smutny, w
złym nastroju, załamany
pełen obaw, stremowany, lękający się, zaniepokojony, niespokojny
zły, zagniewany, wściekły, rozdrażniony
pesymistyczny, bezradny, pełen poczucia
beznadziejności
zawstydzony, zmieszany, zażenowany,
zakłopotany

uniknąć oraz odczuwania panicznego strachu wobec tych miejsc czy
obiektów, co jest bardzo uciążliwe dla takiej osoby i jej otoczenia23.
Negatywne emocje, przy braku wsparcia rodziny oraz
przebywanie w środowisku patologicznym przez dłuższy czas może
zaburzyć procesy wychowawcze. Dzięki psychologii można badać
wpływ różnych emocji na zachowania przestępcze. Wykorzystać
można do tego np. Skalę Dyferencjalnych Emocji, która została
opracowana przez Aleksandra Gorbatkowa w oparciu o Teorię
Dyferencjalnych Emocji (Differential Emotions Theory) i Skalę
Dyferencjalnych Emocji (Differential Emotions Scale) C.E. Izarda,
według którego na system emocyjny składa się 10 głównych emocji:
ciekawość, radość, zdziwienie, smutek, strach, złość, wstręt,
pogarda, wstyd, wina. Do tego wykazu zostały dodane optymizm /
poczucie nadziei i pesymizm/poczucie beznadziejności. Skala
DifEmoc zawiera 41 pozycji diagnostycznych oraz 5 pozycji
buforowych (apatyczny, obojętny, beznamiętny, spokojny,
23

W. Łosiak, Psychologia emocji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s.88.
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odczuwający żal). Prowadząc badania przestępców oraz osób, którzy
nigdy nie mieli styczności z działalnością przestępczą pozwalają na
wyszukiwanie tych cech charakteru sprawców, które można odnieść
do wychowania rodzinnego. Wiedza o procesie wychowawczym
pozwala na tworzenie programów profilaktycznych skierowanych do
rodzin. Mogą ją prowadzić kuratorzy lub na ich zlecenie pedagodzy i
psycholodzy.
Podsumowanie
Wychowanie w rodzinie w pedagogice i psychologii od lat jest
uważane za czynnik, który warunkuje zachowania przestępcze niektórych osób. Kryminalistyka w badaniach nad tym problemem wykorzystuje różne techniki psychologiczne i socjometryczne. Również
sięga do pedagogiki i zagadnień związanych z wychowaniem w rodzinie. Dzięki temu można badać zachowania patologiczne
w rodzinach oraz wskazać grupy społeczne, czy typ rodziny, który
sprawia, że życie przestępcze jest warunkowane problemami wychowawczymi w rodzinie. Dzięki metodom analizy emocji, osobowości przestępców można szukać pewnych schematów i profili rodzin, które mogą być środowiskiem wychowawczym, sprzyjającym
patologiom.
Streszczenie
Rodzina jawi się jako pewien punkt odniesienia do dalszego życia każdego człowieka. To czy proces wychowawczy w rodzinie jest
prowadzony właściwie oraz jakie wzorce są przekazywane, takie
życie może prowadzić dziecko dorosłym życiu.
Kryminalistyka swoim zakresem obejmuje działania polegające
zarówno na wykrywaniu przestępstw jak i tworzeniu mechanizmów
zaradczych i profilaktycznych. Również zajmuje się relacjami w
rodzinie i wpływem ich na życie przestępcze sprawców przestępstw.
Podkreśla się bowiem, że brak zaspokojenia potrzeb
psychicznych dziecka, uniemożliwia mu zmienianie się adekwatnie
do zmian zewnętrznych, osiąganie takiego poziomu równowagi
struktur umysłowych, emocjonalnych i społecznych, by wznieść się
na wyższy poziom indywidualnego rozwoju. Oczywiście dokonując
oceny sytuacji dziecka w rodzinie i stanu zaspokojenia jego potrzeb
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należy (choć jest to bardzo trudne) próbować uwzględnić
indywidualne zróżnicowanie reakcji dziecka ze względu na przykład
na określony typ jego układu nerwowego, na to w jaki sposób
rodzice ustosunkowują się do niego lub jak się zachowują
W dobie współczesnej, nacechowanej burzliwymi przemianami
w sposobach ludzkiego życia oraz różnorodnością uwarunkowań o
charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym, rodzina przeżywa
nie zawsze korzystne dla jej członków sytuacje. Pojawiają się
zjawiska świadczące o jej kryzysie i załamaniu. Rodzina jawi się
jako miejsce, gdzie małżonkowie i ich dzieci przeżywają gehennę
życiową, a nawet osobiste tragedie. Na światło dzienne wychodzą dawniej skrywane - fakty przemocy, molestowania na różnym tle,
dręczenia psychicznego, a nawet przemocy seksualnej wobec dzieci i
czyny kazirodcze oraz dzieciobójcze.
Rodziny generują nowe patologie społeczne - w tym
szczególnie dolegliwe w odniesieniu do potomstwa, na skutek
wadliwej socjalizacji prymalnej i późniejszego życia. Długotrwały
wpływ bolesnych doświadczeń, jakie wszyscy znosimy w
dzieciństwie, uwidacznia się w późniejszych interakcjach między
członkami rodziny. Krzywdy przypadkowo wyrządzane dzieciom
mogą prowadzić w końcu do chorób psychicznych i problemów
emocjonalnych. Często tego typu patologiczne zachowania w
rodzinie przenoszone są z pokolenia na pokolenie. Ma to wpływ na
działalność przestępczą, często już w młodym wieku. Celem referatu
jest wskazanie tych czynników patologii wychowania, które mogą
wpływać na życie przestępcze sprawców przestępstw.
Summary
The pathologies of family upbringing and their effect on the
criminal life of the offenders
The family is supposed to be the baseline for the future life of
every person. The proper upbringing and the choice of role models to
follow can influence the life of a child as an adult.
Crime detection in its scope includes both the detection of crime
and the development of preventive and remedial mechanisms. It also
deals with the relations in the family and their impact on the lives of
the criminal offenders.
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It is emphasised, that the fact that the psychological needs of a
child are not completely fulfilled results in the lack of the possibility
to adjust to the changing surroundings and to achieve the balance of
the mental, emotional and social structures and to reach a higher
level of personal development. During the process of assessing the
situation of a child in the family and the level of fulfilling its needs
(though it may be difficult) it is necessary to try to take into account
different way of reacting by the child because of its particular type of
the nervous system and the way the parents behave towards the child.
Nowadays, when human life is marked with tumultuous changes
with various circumstances on the global, regional and local levels,
the family and its members do not always benefit from that. There
are symptoms which can tell about its crisis and collapse. The family
can be perceived as the place where the spouses and their children go
through the ordeal of life with even some personal tragedies. The
things which used to be concealed before are coming to the light –
the acts of violence, different type of abuse, mental torment, and
even sexual violence towards children and the acts of incest and
child-killing.
The families themselves generate new social pathologies –
including the particularly onerous ones which have impact on their
children due to the deficient primary socialisation and later life. The
long-lasting effect of the painful experiences, that we all face in the
childhood, is visible later in the interactions between the members of
the family. The harms caused by the accident in the childhood can
finally lead to mental illnesses and to emotional problems. Quite
often these pathological behaviours in the family are passed from one
generation to the next. It has its effect on the criminal activities, also
at an early age. The aim of this paper is to identify the factors of the
upbringing pathologies, which can affect the lives of the criminals.
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Wioletta Szarecka (UWM)

Dyskursy dziecka na forach internetowych
1. Portret psychologiczno - socjologiczny rodziny ponowoczesnej
Wiek XXI przyniósł ze sobą wiele przemian na gruncie kulturowym. Style życia, prądy filozoficzne, a co za tym idzie, poglądy
wychowawcze społeczeństwa uległy kolejnym przekształceniom. A.
Maksymowicz podkreśla poszerzający się relatywizm moralny społeczeństwa, spowodowany zachwianiem wartości, na których budowany był przez tysiąclecia chrześcijański światopogląd. Religia dająca jednolity kodeks postępowania coraz bardziej traci na znaczeniu
na rzecz pluralizmu etycznego, w związku z czym „nastąpiła znaczna
redukcja zachowań uznawanych za naganne”1. Obecny wycinek
współczesności nazywany jest postmodernizmem (ponowoczesnością) Termin ten początkowo pojawił się na gruncie krytyki literackiej, następnie sztuki, po czym stopniowo był przejmowany przez
kolejne dziedziny nauk humanistycznych2.
Kształtująca się na nowo rzeczywistość społeczna stała się
przedmiotem zainteresowań różnych badaczy, w tym socjologów i
pedagogów. Starają się oni ustalić wpływ kultury ponowoczesnej,
transformacji zachodzących w polityce i stylach życia, na kształt
rodziny oraz wychowanie dzieci. U. Kusio posuwa się do stworzenia
na tę potrzebę pojęcia „wychowanie skomercjalizowane”. Zgodnie z
myślą autorki oznacza ono zastąpienie dotychczasowej zwykłej troski rodzica o zaspokojenie potrzeb fizjologicznych i emocjonalnych
dziecka przez działania skoncentrowane na osiągnięcie konkretnych
rezultatów w zaplanowanym czasie. Szeroko dziś propagowana idea
samospełnienia, powoduje dążenie do realizacji siebie, jako rodzica
idealnego dziecka. Ma ono być niejako zaprogramowane na osiągnięcie sukcesów w przyszłości, co więcej, ten typ wychowania nie

1

A. Maksymowicz, Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009, s. 7.
2
R. Nycz, Postmodernizm, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków 1997, s. 7.
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toleruje innej możliwości: „Jeśli nie sukces- to pustka”3. Tego typu
poglądy leżą u podstaw takich zjawisk jak poszukiwanie renomowanych miejsc nauki dla dziecka, zapisywanie na wszelkie możliwe
formy aktywności dodatkowej, sprawowanie ciągłej kontroli nad
postępami w rozwoju potomka, aby mieć pewność, że podjęte wysiłki przynoszą oczekiwane skutki: „współczesny rodzic dał sobie
wmówić, że jeśli jego trzyletnie dziecko jeszcze nie nauczyło się
pisać, liczyć czy grać w szachy- to już straciło szansę na sukces w
swoim dorosłym życiu”4.
Warto się zatrzymać nad znaczeniem, jakie obecnie przypisuje się
sukcesowi. Jakkolwiek opisane wyżej zabiegi wydają się co najmniej
absurdalne, wychodzą im naprzeciw badania D. McLleanda, który analizując podręczniki na przestrzeni lat pod kątem promowania sukcesu,
wyciągnął interesujący wniosek: nacisk na konieczność osiągnięcia
sukcesu w systemie nauczania powodował wzrost gospodarczy, gdy tak
przygotowane pokolenie weszło w wiek produkcyjny5.
Natomiast badania M. Bernasiewicza kierują naszą uwagę na
nowy, w stosunku do opisywanego do tej pory kapitału wiedzy,
aspekt sukcesu. Z jego analiz czasopism młodzieżowych wynika, że
jakkolwiek zdobycie wykształcenia jest dla młodzieży istotne, większość swoich zabiegów skupiają na kreowaniu własnego image’u.
Obejmują więc one ścisłe podążanie z modą, otaczanie się gadżetami, inwestowanie energii i pieniędzy w kontakty towarzyskie. Bycie
atrakcyjnym oraz popularnym w swym środowisku jest dla nastolatka miarą sukcesu6.
Presja kreowania swojego wizerunku zdaniem J. Zwiernik, nie
dotyczy obecnie jedynie nastolatków. Używa ona terminu „globalny
dzieciak” jako uzupełnienie istniejącego wcześniej określenia globalnego nastolatka. Pojęciem obejmuje dzieci w wieku 3- 13 lat,
żyjące w zamożnych rodzinach w wielkich miastach, określanych
3

U. Kusio, Czym jest wychowanie skomercjalizowane, „Małżeństwo i rodzina” nr 1-2 (13-14)/2005, s. 25.
4
Tamże.
5
D. Krzemionka, Moda na sukces trwa, „Charaktery”, nr 7/2008, s. 12.
6
M. Bernasiewicz, Społeczna konstrukcja sukcesu życiowego w kulturze
popularnej, [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 4(479)/2009,
s. 25-26.
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również Generacją Z. Źródło jej leży w niepokoju o własny los w
niepewnej przyszłości, co skutkuje dążeniem do wykorzystania w jak
najprzyjemniejszy sposób wszelkich okazji, jakie niesie dzień dzisiejszy, co prowadzić może nawet do zachowań autodestrukcyjnych.
Równocześnie narzędziem budowania tożsamości pokolenia Z jest
globalizacja wraz z kulturą masową i konsumpcjonizmem. Kierowanie się modą oraz nastawienie na zdobywanie dóbr wymusza także
zapewnienie solidnego zaplecza edukacyjnego, a więc znowu mowa
będzie o prestiżowych szkołach, inwestowaniu w rozwój, naukę języków. Dziecko globalne chętnie spędza też czas przed ekranem
telewizora czy komputera, gdzie zagrożeniem dla bardzo młodego,
kształtującego się człowieka jest homogenizacja pojawiających się
treści, kiedy nie sposób już odróżnić wartościowe od zbędnego, co
prowadzi do zafałszowania obrazu świata7.
Bardzo wyrazistą cechą czasów aktualnych są przeobrażenia
struktury rodziny. Jak zauważa S. Kawula, współistnieje dziś wiele
alternatywnych modeli życia rodzinnego, które jeszcze w minionych
dziesięcioleciach spotykały się z niechęcią, wykluczeniem czy wrogością. Niektóre z nich nadal są nieakceptowane w pewnych kręgach, jednak mówi się o nich coraz częściej, promowana przez media
tolerancja różnorodności przechodzi nie bez echa nawet w mniejszych społecznościach lokalnych8.
Aktualnie rzadko spotyka się rodziny wielodzietne, jak podkreśla
Z. Dąbrowska, liczba urodzeń stale spada. Badacze zjawiska przyczyn upatrują w obawie o materialną przyszłość potomstwa w
związku z niepewnością na rynku pracy. Także kariera robiona przez
kobietę wyklucza niejednokrotnie ciążę z harmonogramu jej życia,
co wiąże się także z kolejnym zjawiskiem, jakim jest wybór bezdzietności9.

7

J. Zwiernik, Globalny dzieciak, [w:] J. Bińczycka, B. Smolińska- Theiss
(red.), Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie,
Impuls, Kraków 2005, s. 192-193, 190.
8
S. Kawula, Pedagogika społeczna. Dokonania- aktualność- perspektywy,
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s.489.
9
Z. Dąbrowska, Istotne przemiany w życiu małżeńsko- rodzinnym, „Małżeństwo i rodzina” nr 1-2 (13-14)/2005, s .4.
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Tymczasem niektóre badania wskazują, iż opóźnianie założenia
rodziny nie jest koniecznie zjawiskiem negatywnym, jakim wydaje
się ostateczne zaniechanie posiadania potomstwa. Badania K. Rubachy ujawniają, że odroczenie wejścia w rolę matki czy ojca pociąga
za sobą pozytywne konsekwencje psychologiczne, jakim jest większa skuteczność wychowawcza10. Autor wyjaśnia swe wyniki większym doświadczeniem życiowym starszych rodziców oraz ustabilizowaną pozycją w drabinie społecznej i zawodowej. W przeciwieństwie do tych osób młodzi rodzice muszą często częściowo poświęcać karierę lub rolę rodzica - opiekuna na rzecz samorealizacji w
drugim z tych obszarów. Tacy samorealizujący się młodzi rodzice
zmagają się także z poczuciem winy, które powodowane jest zaniedbywaniem obowiązków na polu bądź prywatnym bądź zawodowym11. Warte podkreślenia, choć już nie tak optymistyczne, są również uwagi na temat psychofizycznego stanu młodzieży będącej w
wieku odpowiadającym w najbliższych latach podejmowaniu ról
małżonka i rodzica. Zgodnie z nimi młodzi ludzie obecnie są słabego
zdrowia, co po części jest powodowane spędzaniem czasu wolnego
przy komputerze i telewizorze, niechętnie stosują się również do
powszechnie uznanych norm społecznych12. Na obronę tego pokolenia trzeba przytoczyć deklarowanie rodziny na pierwszym miejscu w
aksjologii życiowej, zaraz za którą znajduje się dobrobyt i kariera13.
Funkcjonowanie współczesnego rodzica jest więc rozerwane
pomiędzy karierą a obowiązkami domowymi. Nakładają się na nie
znaczące przemiany w stylu życia kobiet w ostatnich dziesięcioleciach. E. Włodarczyk stwierdza, iż obecnie kobieta posiada wykształcenie, nierzadko wyższe oraz podejmuje pracę zawodową, nie
zdając się jedynie na dochody męża. Właśnie rynek pracy jest często
źródłem trudności w podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka, ciąża jest
obecnie drobiazgowo zaplanowana i wpasowana w plan rozwoju
10

K. Rubacha, Wiek płeć i poziom samorealizacji rodziców jako predykatory ich poczucia skuteczności wychowawczej, [w:] R. Borowicz, Z. Kwieciński, Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu, Wyd. Adam
Marszałek Toruń 2009, .s. 245.
11
Tamże, s. 246.
12
Z. Dąbrowska, Istotne przemiany… dz. cyt. s. 6.
13
Tamże.
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zawodowego14. Na ważne zjawisko zwraca uwagę U. Kusio. Mianowicie, propagowane współcześnie, zwłaszcza przez środowiska feministyczne, wolność i niezależność kobiety byłaby w stanie odmiennym wyraźnie ograniczona, przeszkadzałaby w karierze, podróżach, które są oznaką wysokiego statusu15. Z tym, że kobiety z niższych klas społecznych podejmują podobne decyzje, jak wskazuje E.
Włodarczyk, głównie z powodu lęków przed ubóstwem, niewydolnością finansową w obliczu kształcenia dzieci. Wszędzie wchodzą w
grę także obawy natury psychologicznej- kobiety boja się ciąży oraz
porodu, jej konsekwencji dla relacji z partnerem oraz wyglądu własnego ciała. Młodych przeraża także poczucie odpowiedzialności za
losy potomków, ładunek niosący ze sobą podejmowanie decyzji
rodzicielskich16.
Zjawiskiem powszechnym w XXI wieku jest również rosnąca
liczba związków nieformalnych, także z dziećmi. J. Pawelska uważa,
że jest to zaprzeczenie istniejącego do niedawna tak zwanego stereotypu trzech M: miłość, małżeństwo, macierzyństwo. Naprzeciw niemu stawia się dzisiaj oprócz kohabitacji także alternatywę LAT,
czyli model, w którym partnerzy prowadzą osobne gospodarstwa
domowe (living apart together)17. Przyczyn takich preferencji upatruje się w tendencji do tworzenia niestabilnych związków, a więc
brakuje chętnych do podejmowania ryzyka ich formalizacji, wyzbywania się niezależności18. Młodzi ludzie niechętnie odnoszą się do
układu, w którym potrzebna jest nierzadko odpowiedzialność i poświęcenie, nie stają też do walki, gdy pojawiają się trudności, mimo
dawno osiągniętej pełnoletniości nie usiłują sprostać obowiązkom
człowieka dorosłego, co jest niezbędne w przypadku założenia rodziny19.
14

Kusio, Czym jest … dz. cyt. s. 26.
U. Kusio, Współczesna kobieta wobec macierzyństwa, „Kultura i Edukacja” nr 4/2004, s. 41.
16
E. Włodarczyk, Polka w sytuacji macierzyństwa. W trosce o osiąganie i
spełnianie wartości macierzyństwa, „Chowanna” t. 2 (31)/2008, s. 67- 68.
17
J. Pawelska, Cechy współczesnego macierzyństwa, „Małżeństwo i Rodzina” nr 1-2/ 2005, s. 28-30.
18
Kusio, Współczesna kobieta… , dz. cyt. s. 42.
19
Tamże.
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Według J. Pawelskiej, obok młodych ludzi pozostających w
„luźnych” związkach, zwiększa się także liczba samotnych matek, co
w nowych publikacjach nazywane jest monoparentalnością. Znajdują
się wśród nich kobiety pozbawione wsparcia partnera z przyczyn
losowych, rozwiedzione oraz, co jest nowszym zjawiskiem- kobiety
świadomie wybierające samotne macierzyństwo. Są to osoby nie
posiadające męża czy partnera, a nie chcące z tego powodu rezygnować z zostania matką. Wiązane to być może z spadająca wartością małżeństwa w naszym społeczeństwie, co odzwierciedla rosnąca
liczba rozwodów20. Wśród pozytywnych zjawisk wskazać można
rosnącą rolę ojca jako wychowawcy, a jak wskazują badania L. Wiatrowskiej, nawet powiernika problemów dziecka21.
Tymczasem w trudnej sytuacji psychologicznej pozostają także
dzieci z rozbitych związków. Jak stwierdza B. Matyjas, dostrzegają
one swoją odmienność od rówieśników, doskwiera im tęsknota za
rodzicem który nie mieszka już z nim (najczęściej ojcem). Mogą one
doświadczać także stygmatyzacji w swoim środowisku, co z powyższymi odczuciami oraz silnym strachem powoduje, ze rozwód rodziców jest dla dziecka doświadczeniem traumatycznym. Zaburzone
zostaje jego poczucie bezpieczeństwa, czuje się samotne. Podobne
stany przechodzi dziecko, którego jeden z rodziców umarł, chociaż
w przypadku rodziny rozbitej dochodzi jeszcze często poczucie bycia
niekochanym22.
Pojęciem rodzin alternatywnych, jak zauważa J. Pawelska, są
również objęte związki homoseksualne, które zostały zalegalizowane
przez niektóre kraje europejskie w ostatnich latach. Kolejnym krokiem jest zezwolenie na adopcje przez takie osoby dzieci, co budzi
duże kontrowersje wśród społeczeństw, w których ten problem jest
podnoszony. O ile nie jest to sprawa pierwszej wagi w związku
dwóch kobiet, o tyle w przypadku mężczyzn ma zasadnicze znaczenie. Badacze wysuwają jednakże wnioski, że ludzie nie są mentalnie
20
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przygotowani do akceptowania tego modelu rodziny, a wiec nawet
jeśli zezwoli na niego prawo, to dzieci takie będą się niejednokrotnie
spotykały z odrzuceniem23.
Powyższe zmiany w strukturze rodziny opisuje się, jako znamienne dla współczesności, jednakże trzeba podkreślić, że w rodzinie pełnej, za terminologią XXw można by powtórzyć nuklearnej,
zaszły, obok dążenia małżonków do zrobienia kariery, także inne
istotne przemiany na tle socjologii i psychologii.
M. Nowotka pisze, że możemy zaobserwować zjawisko atomizacji, która charakteryzuje się zanikiem więzi pomiędzy członkami
rodziny24. Gdy zachodzi ten proces, każdy z członków zajmuje się
głównie (albo wyłącznie) swoimi sprawami, wspólnotę zastępuje
skrajny indywidualizm i egoizm. Rodzice często koncentrują się na
swoim rozwoju, samorealizacji, karierze - zaspokajają własne cele,
nie wiążąc ich w ogóle z życiem rodzinnym, które praktycznie przestaje istnieć. Owocować to może narastającą agresją i frustracją młodego pokolenia25. J. Izdebska wskazuje, że z racji pozostawania często pod opieką różnych osób i instytucji z poza rodziny, młody człowiek zatraca umiejętność, a wreszcie i potrzebę budowania solidnych
relacji z innymi ludźmi, opartych na fundamencie zaufania i bliskości. Rodzice tracą zainteresowanie sprawami dzieci i współmałżonka- zaburzony zostaje proces komunikacji, aż do momentu, gdy rodzina nie potrafi już ze sobą rozmawiać. W dorosłości powoduje to
egocentryczne nastawienie w kontaktach - brak umiejętności zrezygnowania ze swoich potrzeb czy celów na rzecz drugiej osoby26.
Podobne implikacje nowoczesnego stylu życia analizuje także J.
Izdebska. Pojawia się u niej problem „osamotnienia dziecka”. Mówi
o tym jako o stanie wywołanym życiem w rodzinie o słabych więziach, w której każdy członek zajmuje się przede wszystkim samorozwojem, również dziecko zaczyna na swój sposób radzić sobie z
23
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codziennością, często nieświadomie tę samotność pogłębiając27.
Autorka wyraźnie zaznacza tu konsekwencje dezintegracji rodziny
dla psychiki dziecka. Jest to więc zaburzone poczucie bezpieczeństwa, odczucie opuszczenia, braku więzi. To dziecko nie nawiązuje
prawidłowych relacji z ludźmi, a w miejsce brakującej troski rodzicielskiej wstawia sobie rozrywki proponowane przez media28.
Za zmianą stosunków w rodzinie idzie także przemiana na gruncie aksjologicznym. Źródeł tych przemian, zdaniem Izdebskiej upatrywać można w przemianach ustrojowych, jakie zaszły w Polsce w
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – odchodzenie od tradycyjnych
wartości i poszukiwanie w ich miejsce nowych, niejednolitych jeszcze i niestabilnych29. Wynika z tego, że światopogląd ludzi żyjących
w ostatnich dziesięcioleciach załamał się wraz ze zmianą systemu
politycznego i poszukują oni teraz nowych „sposobów na życie”,
które jednak nie posiadają solidnych podstaw w tradycji, kulturze.
Z tymi poglądami koresponduje opinia M. Nowotki, która komentuje obiegową opinię o utożsamianiu rodziny tradycyjnej z rodziną dysfunkcyjną. Zgodnie z jej myślą, wynika to z nieudolności
polityki prorodzinnej oraz przekazu medialnego, który promując
nowoczesne wzorce samorealizacji, dawne struktury rodzinne ukazuje jedynie w kontekście przemocy, nieudolności, umacniając stereotyp. Co za tym idzie, rodzice obawiają się by nie być posądzonym
używanie przemocy, w rezultacie rezygnują z przymusu w wychowywaniu swego dziecka. A więc prawie całkiem pozbawiają go
wpływu ze swojej strony. Można by wysnuć wniosek, że dzieci w
takiej rodzinie wychowują się same. Autorka posuwa się nawet do
stwierdzenia, iż termin „rodzina tradycyjna” nabiera obecnie pejoratywnego zabarwienia, staje się oznaką niskich ambicji, życiowych
porażek, przestarzałych poglądów. Reasumując, rodzina taka nie
będzie cieszyć się uznaniem otoczenia: „żyjąca w świecie coraz luź27
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niej ze sobą powiązanych ludzkich atomów, zaczyna być skutecznie
spychana na margines społeczny”30.
Interesujące spostrzeżenia dotyczące tego zjawiska wysuwa J.
Biała - wskazuje na konieczność opierania wychowania na niezmiennych, trwałych wartościach, a nie tylko podążania za coraz to
nową modą. Zaobserwować można niechęć rodziców do niesienia
odpowiedzialności za kształtowanie swoich dzieci zrzucają oni ją
wtedy na potomstwo właśnie, obligując do podejmowania wszelkich
decyzji. Prowadzi to do dalszego rozbicia rodziny na cząstki mające
zupełnie odrębne cele, co dotyczy także dzieci i wiąże się z upadkiem autorytetu rodzica - „po pokoleniu dzieci - kwiatów rozplenia
się pokolenie dzieci- chwastów”31.
Wśród cech charakterystycznych wzrastania w pokoleniu „chwastów” wymienia autorka samowolę. Coraz mniejsza kontrola, sprawowana przez ojca i matkę powoduje, że młode pokolenie samo
decyduje, co jest dla niego odpowiednie- wraz z coraz większą siłą
przekazu medialnego prowadzi to do upowszechnienia się zjawiska
uczestnictwa dziecka w życiu ludzi dorosłych, czyli adultyzacji dzieciństwa32. Proces zanikania granic pomiędzy światem ludzi dorosłych a światem dzieci wynika w znacznej mierze z przemian, jakie
zaszły w podejściu do podmiotowości dziecka. Jak zauważa T. Buliński, historia relacji rodzicielskiej przeszła wiele etapów od czasów
„odkrycia” dzieciństwa. Dziecko widziane było jako projekt w który
trzeba inwestować, jako wartość autoteliczna, którą należy pielęgnować, aż po ponowoczesny model: dziecko jako partner. W tym
ostatnim układzie panuje równowaga sił, a więc żadna ze stron nie
powinna niczego drugiej nakazywać ani zabraniać, jak podsumowuje
autor- „rodzice potrzebują dzieci, które nie potrzebują rodziców”33.
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Adultyzacja przestrzeni dzieciństwa jest także rezultatem niekontrolowanego dostępu do środków masowego przekazu. Jak pokazują badania J. Izdebskiej, pozorne dobrodziejstwo płynące z szerokiego dostępu do informacji może być zgubne w swych skutkach.
Dzieci spędzają coraz więcej czasu przed komputerem, oraz na oglądaniu telewizji, co nie jest bez szwanku dla ich zdrowia, także fizycznego (problemy ze wzrokiem, układem kostnym). W sferze psychiki badaczka mówi o „rozleniwieniu intelektualnym”- bezkrytycznym przyjmowaniu wszelkich informacji i obrazów emitowanych na
ekranie. Dziecko często nie jest w stanie nadążyć za prędkością ich
przekazu, więc przestaje nawet próbować wszystko zrozumieć, czy
poddać krytyce. Postępuje także zjawisko tzw. znieczulicy, a więc
odwrażliwienia na cierpienie. Dzieje się tak na skutek wszechobecnej w przekazie medialnym przemocy i śmierci pokazywane są tam
makabryczne sceny, nie budzące w świadkach adekwatnych reakcji.
Podobnie młody człowiek ma współcześnie dostęp do szeroko pojętej seksualności, do niedawna jeszcze będącej tematem tabu wobec
dziecka. Niedojrzały odbiorca daje się więc wciągnąć w niebezpieczną grę, która prowadzić może do zmieszania w percepcji dziecka świata wirtualnego z realnym.34. Dla kontrastu- jeszcze około 50
lat temu w Polsce stosowne zalecenia zakazywały dziecku całkowicie korzystania z telewizora do skończenia 7. roku życia, ponieważ
uznawano, że przynosi ono więcej wad niż korzyści dla rozwoju
dziecka jego układ nerwowy uznano za zbyt niedojrzały do siły
przekazu medialnego35.
B. Łaciak zwraca także uwagę na podobny aspekt dotyczący gier
komputerowych i telewizyjnych. Obecnie trudno znaleźć grę dla
dzieci czy młodzieży, w której nie występuje przemoc, rywalizacja
jest ich podstawowym elementem. Zdaniem autorki, o tyle niebezpiecznym, że dziecko tym razem nie jest jedynie biernym świadkiem
dziejących się na ekranie zdarzeń, ale prowadzi swojego bohatera,
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pośrednio sam używa przemocy. Nadto gry są skonstruowane w
sposób celowy, aby budzić napięcie, agresję, wolę zwycięstwa, często im okrutniejsze będą przy tym sposoby zabijania przeciwników,
tym więcej punktów. Trudno się więc dziwić frustracji młodego
człowieka, odchodzącego od komputera po kilkugodzinnej, nie zakończonej sukcesem, próbie wymordowania wszystkich mieszkańców baśniowego miasta. Kolejnym powodem takich odczuć jest
utożsamianie się z bohaterami gier komputerowych, którzy zawsze
są silni, piękni, sprytni i odważni. Wcielając się w nich, gracz ma
często problem pogodzenia się z samym sobą, na co nakładają się
problemy, których dziecko nie spotyka w swoim życiu na co dzień o
ich istnieniu dowiaduje się właśnie z rzeczywistości wirtualnej36.
Samotność dziecka przed komputerem i ekranem telewizora nie
pozostawiła obojętnymi twórców produktów dla dzieci. P. Kossowski zaznacza, że w telewizji pojawiają się coraz to nowe reklamy,
roztaczające przed widzem świat bajek i marzeń, zawsze piękny, z
humorem, pozytywnym wydźwiękiem oraz, poza świadomością
dziecka, przekazem „musisz to mieć”. W rodzinie ponowoczesnej
dziecko jako partner bierze udział w decydowaniu także podczas
zakupów w sklepie, więc marketing skierowany do jego bezkrytycznej wyobraźni jest jak najbardziej opłacalny dla producenta. Proceder zaczyna się od wzbudzenia sympatii i przywiązania dzieci do
konkretnych postaci, jak to występuje np. u Disneya. Potem rusza
machina manipulacji, której zadaniem jest nakręcanie sprzedaży, bez
względu na koszty ponoszone również przez psychikę dziecka37.
Na fakt, że w obecnych czasach nawet małe dziecko jest już
konsumentem, zwróciła także uwagę J. Izdebska. Zdaniem badaczki,
spędzanie czasu wolnego jedynie przy komputerze i telewizorze
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powoduje, że dziecko staje się bierne, pasywne38. Dane zjawisko
skutkuje jeszcze większą podatnością na marketing reklamy, a więc
zamyka się koło, które samo się napędza. Przedstawione wyżej tendencje B. Smolińska - Theiss celnie podsumowuje, iż obecnie dzieciństo jest postrzegane w takich samych kategoriach ekonomicznych
jak dawniej dorosłość39.
W związku z gwałtownością przemian związanych z wychowaniem, mówi się często o jego kryzysie. J. P. Sawiński zadaje sobie
natomiast pytanie: czy to, co się w ostatnich latach dzieje, można
rzeczywiście określić „kryzysem”? Nawiązuje on polemikę z tym
twierdzeniem, zwracając uwagę, iż napięcie na linii dorosły - dziecko istniało „od zawsze”40. Autor winą za niepowodzenia wychowawcze, w tym wypadku głównie szkoły, obarcza m.in. historyzm w niej
panujący, a więc kult przeszłości, nieustanne nawiązywanie w pracy
wychowawczej do minionych czasów i zdarzeń. Przeciwko temu
stanowisku proponuje on skupienie się na przyszłości wyrażające się
przede wszystkim w kształtowaniu kreatywności młodego pokolenia.
Sawiński przyznaje, iż może nie mieć racji, co do zakwalifikowania
pojęciowego obserwowanych zjawisk- a jeżeli obecne przemiany
mają jednak charakter kryzysu dawnych fundamentów wychowania,
„to niech będzie sobie kryzys, a nawet plajta. Przecież stare musi
odejść, żeby nowemu miejsce uczynić”41.
Z powyższym optymistycznym stanowiskiem polemizuje T.
Biernat. Jego zdaniem kryzys rzeczywiście jest, a źródeł można upatrywać w rozpadzie funkcji rodziny i związanym z tym coraz większym udziałem w wychowaniu świata (z punktu widzenia rodziny)
zewnętrznego42. Podobnie S. Bębas stwierdza kryzys, tłumacząc go
ponowoczesnym upadkiem instytucji małżeństwa43.
38
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Wspomniane zjawiska wiąże Biernat z pojęciami fragmentaryzacji i ekspertyzacji wychowania. Pierwsze będzie więc dzieleniem
wychowywania na fragmenty, przy czym każdy „kawałek” leży w
gestii innych instytucji. Zdaniem Biernata najgorszą cechą tego
układu jest brak należytej wymiany informacji pomiędzy instytucjami oraz między nimi a domem rodzinnym: „Każda z instytucji realizuje własne programy wychowawcze (…). Istnieje zatem ryzyko, że
w ich oddziaływaniach mogą się pojawiać tzw. „pola niczyje”, obszary, których wychowanie nie obejmuje”44. Badacz dalej argumentuje, iż takie założenia skutkują brakiem poczucia odpowiedzialności
rodzica za przebieg wychowania. Taka postawa zawiera się także w
przytaczanym wcześniej zagadnieniu ekspertyzacji wychowania. W
dobie społeczeństwa informacyjnego, intensywnego rodzaju nauk,
rodzice często uważają, że kształtowanie młodego pokolenia, należy
traktować jako naukę właśnie. Stąd dążenie do jej gromadzenia i
poszerzania, gdzie niebezpieczeństwem staje się wyrywkowy sposób
jej zdobywania - może sprowadzić zamierzone cele na przysłowiowe
manowce. A za tym idzie zwątpienie w siebie, jako realizatora roli
rodzica, rozczarowanie45.
Gdzie współczesny wychowawca amator szuka więc ratunku? Po
upadku autorytetu starszego pokolenia w owym zakresie, do dyspozycji pozostają szeroko rozumiane media.
B. Krajewska zwraca uwagę, że w telewizji znaleźć można pomocne rodzicom programy, jak chociażby pakiety edukacyjne, które
wyręczają ich w poszerzaniu wiedzy dziecka. Przekaz medialny dotyczy także wzorców postępowania w rodzinie. Tymczasem z badań
Krajewskiej wynika, że rodzice nie uznają telewizji za źródło wiedzy
o wychowaniu (jako takową wskazują głównie TV mieszkańcy
wsi)46. Co więcej, zarówno badani rodzice, jak i ich potomstwo, potrafili wskazać wiele negatywnych skutków czasu spędzonego przed
ekranem. Mimo, że respondenci nie widzieli w telewizji nośnika
wartości wychowawczych, realia pokazują, że młode pokolenie spę44
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dza na jej oglądaniu bardzo dużą ilość czasu47. W ten sposób rodzice
po raz kolejny mogą wyzwolić się od odpowiedzialności za kształt
osobowości swojego dziecka w przyszłości. Póki co, rzesze dzieci
„wychowują” telewizory, „a te chcą jedynie sprzedać towar”48.
Z powyższymi wynikami badań pedagogów, zaniepokojonych
kierunkiem, w jakim zmierza wychowywanie młodego pokolenia,
koresponduje artykuł A. Pawlak. Zajęła się ona analizą forów internetowych, na których wymieniają się doświadczeniami i opiniami
wychowawczymi sami rodzice. Autorka zwróciła przede wszystkim
uwagę na stereotyp relacji dorosły- dziecko, zajmujący większość
przekazu medialnego, zarówno w prasie, jaki i telewizji czy artykułach na serwisach informacyjnych, który pojawia się najczęściej, gdy
dorosły jest sprawcą przemocy wobec dziecka. W samych dorosłych
kreuje to negatywne postrzeganie siebie, jako członka tej zbiorowości, a co za tym idzie odczucie niepewności swej roli. Szybkiej odpowiedzi na błahe i istotne problemy poszukują w sieci. Tutaj może
się natomiast wypowiedzieć każdy stąd mnogość opinii i proponowanych rozwiązań, co z kolei idzie w kierunku odwrotnym od potrzeb zagubionego rodzica, a więc pogłębia zamęt. Ostatecznie takie
internetowe poradnictwo prowadzi do oczekiwania prostego, uniwersalnego rozwiązania na każdy problem wychowawczy49.
Założenia metodologiczne badań własnych
Zebraniu materiałów badawczych posłużyła metoda przeszukiwania źródeł wtórnych, osadzona w strategii jakościowej. Istota zastosowanej metody polega na objęciu dociekaniem naukowym danych opierających się na materialnych dokumentach, wśród których
wymienia Rubacha również strony internetowe50. Podejście jakościowe dopuszcza podejście interpretatywne, zahaczające o szeroki
kontekst badanego zjawiska51.
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Celem podjętych badań jest poznanie dyskursów dziecka wyłaniających się z postów zamieszczanych przez rodziców na forach
internetowych. Badaniem zostało objęte forum na stronie Gazeta.pl.
gdzie rodzice wypowiadają się w kategorii eDziecko. Spotykają się
tutaj zarówno rodzice dzieci sprawiających problemy wychowawcze,
chorych, jak i poszukujących nowych pomysłów w opisach życia
rodzinnego innych rodziców. Wyłoniono dzięki temu kilkanaście
wiodących dyskursów. W niniejszej publikacji, ze względu na obszerność przybliżono przykładowe dwa, wybrane ze względu na
reprezentatywność względem opisywanych wyżej zjawisk w stylu
życia rodzin.
Analizie zebranych danych posłużyła metoda Krytycznej Analizy Dyskursu, która „odnosi się do analizy wypowiedzi (...) w relacji
do kontekstów społecznych, w jakich one występują”52. Centralnym
pojęciem jest tutaj dyskurs, używany na przestrzeni tysiącleci w zmieniających się kontekstach, aż do momentu obecnego, kiedy został odświeżony na nowo przez językoznawstwo, po czym przeniknął do nauk
społecznych53. J. Szacki skomentował ten proces krytycznie: „słowo
„dyskurs” zrobiło we współczesnej humanistyce oszałamiającą karierę i
coraz trudniej o pewność, czy w ogóle jeszcze cokolwiek znaczy, używa
się go bowiem na wiele różnych sposobów (...)”54.
Jest to termin niejednoznaczny, definiowany wielokrotnie, posiadający jednak wiele wymiarów i zastosowań, co powoduje mnożenie sposobów jego opisu. Różni badacze podejmowali się tego zadania, co
zaowocowało obecnością dyskursu w wielu dziedzinach nauk55.
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Dyskurs dziecka nieposłusznego
Wśród wiadomości tego typu łatwo wyodrębnić grupę rodziców
zmagających się z egzekwowaniem przez dzieci poleceń. Forumowiczka tesikk pisze:
Moja córcia ma 6 lat. Jest bardzo opiekuńcza, empatyczna, radosna...nasz problem polega na tym, że nie potrafimy poradzić sobie
z jej "asertywnością"... Ma na wszystko własne zdanie, a kiedy czegoś nie może zlości się i krzyczy, ze "ma swoje prawa" - dosłownie.
Kiedy proszę by posprzątała swój pokój słyszę,"to mój pokój i ja nim
rządzę" (…) Nie chce zabierać jej tej asertywności, walki o własne
prawa a chcę umiejętnie pokierować jej rozwojem...(…) my sami
staramy się być asertywni i przekazywać to dzieciom, ale jednocześnie konsekwentni i "nie rozpuszczamy dzieci"56.
Buntowanie się przeciwko nakazom i zakazom nie jest obce rodzicom, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami, często niezbyt
wyszukanymi:
Czasami odpowiedź "bo tak ma być i nie dyskutuj" się sprawdza.
Jak wynika z treści wątku założycielki, jej intencją było otrzymanie możliwie sprawdzonej porady, jak zachowywać się w zacytowanych sytuacjach, tymczasem najczęstsza proponowana reakcja
daje się sprowadzić do schematu: zrób, jak ci każę, bo to ja tu rządzę,
co z całą pewnością było już niejednokrotnie przećwiczoną odpowiedzią na zachowanie dziecka, skoro matka kolejnych pomysłów
szukała w Internecie. Tesikk wyraźnie nie czuje się pewnie jako
autorytet dla dziecka- ogarniają ją wątpliwości, czy narzucając swoje
zdanie nie wychowa konformisty, trudno w tym momencie o konsekwencję w wychowaniu.
Przykłady można mnożyć: aleksandra6540 pod tytułem „Moje
dziecko mnie bije”, zamieszcza tekst:
Jestem matką 6letniego synka (…). Martwi mnie to, że od jakiegoś czasu jak coś go zdenerwuje lub jest on na coś zły zaczyna
wszystkim rzucać oraz bić i kopać. Moje prośby, rozmowy nic nie
dają. Uważam też, że nie jest w jakiś sposób rozpieszczony. Nie wiem
co mam zrobić. Bardzo proszę o pomoc.
56

Wszystkie cytaty zostały przytoczone w oryginale z forum na stronie
Gazeta.pl

126

Warto zwrócić uwagę, że tak jak poprzedniczka, aleksandra6540
podkreśla, że nie rozpieszcza swojego dziecka, czym bardziej niezrozumiałe jest dla niej nieposłuszeństwo i agresja syna. Prowadzi to
do wniosku, że często matki wypowiadając się na forum, zwierzają
się z „przewinień” swoich podopiecznych, same jednak niechętnie
przyznają się, że wina za złe zachowanie może leżeć również po ich
stronie. Pierwsza odpowiedź, jakkolwiek może być uznana za kontrowersyjną, nie budzi oburzenia matki, co najwyżej obawę:
Oddaj mu! Nie mocno, oczywiście, ale trzepnij po łapach, kiedy
będzie je na Ciebie podnosił.
Na co sama zainteresowana odpisuje:
Obawiam się, że jak mu oddam to zaczniemy się siłować.
Problem zaprezentowany przez kobietę został przez rozmówczynie potraktowany bardzo płytko, główną diagnozą w odpowiedzi
były sugestie, co do braku surowości w wychowaniu. Zamieszczające posty matki zaznaczają natomiast niejednokrotnie, że bardzo
oczekują na podpowiedzi, jak można sobie poradzić w opisanych
sytuacjach- w ich wypowiedziach znajdują się słowa świadczące o
zaangażowaniu emocjonalnym, wykrzyknienia, częstą praktyką jest
także kończenie prośbą udzielenie pomocy. Przykładem może być
list salmy75:
Ra-tun-ku! Za chwilę wyjdę z siebie . Co zrobić z dzieckiem,
które notorycznie nie donosi do domu karteczek z info od wychowawczyni, gubi je lub zapomina, że cokolwiek ma? Już nie wiem jak
do młodej apelować, prośby by chowała kartkę w piórniku nie skutkują . Przed chwilą dowiedziałam się, że dzisiaj do szkoły było na
9:40, nie na 12:35 . A miała zaliczyć zaległy test z angielskiego .
Pomocy!
Już sam początek zwraca uwagę i świadczy, że słowa pisane były w zburzeniu- kobieta po raz kolejny musi zmierzyć się z konsekwencjami roztargnienia córki. W tekście posługuje się licznymi
emotikonami, przez co jej post ma bardzo ekspresyjny wydźwięk.
Watro w tym miejscu zwrócić uwagę, że na forum dotyczącym dzieci w wieku szkolnym do zwyczaju należy szukanie winnych wśród
osób trzecich. Często życzliwe forumowiczki (choć trafiają się także
internautki skłonne do krytyki wszystkich zamieszczających posty)
nie wytykają błędów matce, a gdy nie chcą mieć zbyt dużych preten-
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sji do potomka, „bo to przecież jeszcze dziecko”, celem ataków staje
się placówka edukacyjna, w której się kształci.
Charakterystyczne obecnym czasom zjawisko obarczania szkoły
winą za niepowodzenia dziecka bardzo wyraźnie rysuje się także na
forum rodzicielskim. Na przytoczoną powyżej wiadomość, salma75
otrzymała też porady typu:
Ja bym zrobiła awanture w szkole a nie miała pretensje do
dziecka.
Nie jest to odosobniony przypadek, kiedy szkoła zostaje uznana
za głównego winnego kłopotów z podopiecznymi. Takie odpowiedzi
pojawiają się zwłaszcza, gdy dzieci mają problemy z nauką czy źle
się zachowują. 4kitka75 prosi o poradę, czy dobrze jest aby syn pozostał na drugi rok w klasie, ponieważ poszedł do szkoły jako 6latek i nie poradził sobie z wymaganiami. Tutaj także posypały się
odpowiedzi w podobnym tonie:
Moim zdaniem coś się zadziało źle w tej klasie, z tymi nauczycielami, że ma takie problemy.
Kolejna forumowiczka opisała sytuację, w której córka zapomniała wziąć koniecznych na zajęcia plastyczne kolorowego papieru,
przez co przesiedziała lekcję bezczynnie, ponieważ żadne z dzieci
nie chciało jej pożyczyć. 4literyasia kończy post pytaniem „Jak na to
zaradzić?” (zaznacza bowiem, że to już nie pierwszy raz córka nie
jest w stanie pożyczyć czegoś od którejkolwiek osoby w klasie).
Tymczasem w publikowanych odpowiedziach większość stanowią
oburzone głosy w kierunku nauczycielki:
Zastanawiałabym się, czy to problem córki, czy nauczycielki wygląda na to, że pani przestrzega zasady: nie przyniesiesz = nie
pracujesz.
W cytowanym wątku nieliczne były sugestie, aby autorka przyjrzała się kontaktom społecznym córki, jej umiejętności nawiązywania serdecznych relacji czy proszenia o pomoc. Jak wynika z powyższych cytatów, większość zabierających głos od razu stanęło w obronie dziecka, nie wnikając głębiej w sytuację.
Dyskurs dziecka jako inwestycji
Pełna troski i życzliwości postawa rodzicielska to jedna strona
przysłowiowego medalu - drugą stanowić może kalkulacja dotycząca
przyszłych sukcesów dziecka. Gdy pojawia się tego typu konstruk-
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cja, rodzina również jest skoncentrowana na rozwoju swojego dziecka, jednak z nastawieniem na późniejsze korzyści. Rodzice w tej
sytuacji planują szczegółowo, czego chcą nauczyć dziecko, do jakich
osiągnięć ma dążyć. Fora pełne są listów z pytaniami o naukę języków, kształtowanie umiejętności, zalecane zajęcia dodatkowe. Od
dyskursu dziecka uzdolnionego odróżniają się one właściwościami
samego obiektu zainteresowania- tutaj dziecko wcale nie musi mieć
uzdolnień czy talentów, aby rodzice „pchali je do przodu” i starali się
wpoić wysoką samoocenę i potrzebę sukcesów. Spełnienie tego typu
pragnień wiąże się z ciężką pracą na każdym etapie edukacji, przy
czym rodzice żyją pod presją, a by nie przegapić żadnej szansy. Stąd
pojawiają się liczne posty z prośbą o porady- na wątek zatytułowany
„kiedy rozpocząć naukę języka obcego?” internauci odpowiadają
różnie:
Serio zaczęliśmy go uczyć języka w klasie III - zapisałam syna do
renomowanej szkoły językowej (…).Oczywiście kursy to jedno, ważne
są podróże i trening językowy za granicą ale wyłącznie w ojczyźnie
języka. Ja do mojej córki od momentu jak skończyła 3 mc-e mowie w
ciągu dnia godz dwie po niemiecku
Wszystkie cytowane odpowiedzi podkreślają, że młody wiek
dziecka jest sprzymierzeńcem nauki języków. Można zaobserwować
to również brak zaufania dla publicznych placówek oświatowychrodzice z powątpiewaniem wypowiadają się lekcjach języka angielskiego w przedszkolach i szkołach- dużą popularnością cieszą się
specjalistyczne szkoły językowe, gdzie na kursy różnych języków
obcych przyjmowane są nawet najmłodsze dzieci. Dodatkowe koszty
nie zniechęcają rodziców, zdeterminowanych, aby zapewnić swojemu dziecku udany start do życia zawodowego w przyszłości.
Kolejny poruszany w tym kontekście to temat talentów- pojawiają się więc posty bardzo podobne do tych, które cytowałam w dyskursie dziecka uzdolnionego. Różnica polega na podejściu rodzicówci pierwsi widzieli ponadprzeciętność swojego dziecka, a dyskusja
toczyła się o jego wspieraniu, tymczasem rodzice mieszczący się w
obrębie dyskursu dziecka jako inwestycji, interesują się jak ową ponadprzeciętność w dziecku wytworzyć. Jedna z matek zamieściła na
forum wątek „wykrzesać z dziecka talent”, w którym zastanawia się,
czy każde dziecko warto ukierunkowywać na jakąś dziedzinę, i czy
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dyscyplinowanie w treningu wystarczy aby osiągnąć sukces. Posypały się tutaj komentarze, niejednokrotnie rodzice zwracali uwagę, że
bez jakiegokolwiek przymusu, ich zdolne dzieci osiągnęłyby bardzo
niewiele. Obok gorliwych w kontrolowaniu, znaleźli się również
obrońcy dowolności w tym zakresie:
Kazde dziecko jest inne. Zmuszane beztalencie bedzie dodatkowo
nieszczesliwum beztalenciem, zmuszane i popychane z talentem, moze byc szczesliwe, bo ma przynajmniej satysfakcje z sukcesow. jak
rozpoznac talent? (…). Zapewne każdy z nas jest w stanie wyjść poza
tak zwana przeciętność w co najmniej kilku dziedzinach, nawet jeżeli
tą dziedziną jest sprzątanie. Czy sam fakt, że mam taką szansę oznacza, że mam się temu poświęcić?
Powyższe wątpliwości wypowiadane są w różnych formach
przez wiele osób, różna więc wysnuć wniosek, że o ile nauka języków jest filarem dyskursu dziecka- inwestycji, o tyle nacisk na rozwijanie szczególnych talentów jest już sprawą bardziej zindywidualizowaną, co może wynikać z mniejszej gwarancji powodzenia w tej
dziedzinie.
Projektowanie przyszłości dziecka nie musi oznaczać jedynie
sterowania jego wszechstronnym rozwojem. Niektórzy rodzice postanawiają zapoznać dzieci również ze światem show biznesu. W
omawianym forum można odnaleźć głosy matek na temat wysyłania
dziecka na castingi do reklamówek. Pasuje tutaj wątek, w którym
matka zadaje pytanie o doświadczenia z konkretną agencją reklamową, na co dostała wiele konkretnych odpowiedzi kobiet, które umowę z ową firmą już podpisały. Z licznej liczby zamieszczanych postów (120) wnioskować można o dużej skali zjawiska zainteresowania matek tematyką pojawienia się w dziecka w reklamie. Można
tutaj odnaleźć wiele słów entuzjazmu dla takiego przedsięwzięcia:
Ja uważam, że castingi uczą dziecka odwagi i cierpliwości...a jak
uda juz sie go wygrać, to zabawa na planie dla dziecka jest przednia...
Moje dziecko (…) zostało wybrane do sesji zdjęciowej SMYKA ,
można go (...) oglądać na witrynach sklepów i w gazetach, naprawdę
bardzo ładna te sesja zdjęciowa i myślę, że pamiątka też będzie super. Do tego były też pokazy mody, więc myślę , że napewno warto.
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Rodzice dzielą się chętnie opiniami o agencjach reklamowych, z
dużym zaangażowaniem opowiadają sobie o castingach, rozżaleni
wspominają brak kwalifikacji dziecka do wystąpienia w reklamie.
Trudno się oprzeć wrażeniu, że ujawniają się tutaj ambicje dorosłych, a nie spełniają marzenia dzieci. Dobra zabawa na planie może
być wprawdzie udziałem dzieci kilkuletnich, trudno jednak mówić o
niej w odniesieniu do niemowląt, które również z woli rodziców są
klientami agencji. W opozycji do opisanej wyżej potrzeby wykorzystania wszystkich okazji, aby, jak wspominała jedna z cytowanych
matek, „gdzieś udało się synka wypromować”, pojawia się kolejny
wątek dotyczący reklamy z udziałem dziecka, tym razem z krytycznego punktu widzenia:
Myszka: jest taka strona www gdzie można zamieścić fotkę
dziecka i ma ono dopis, że można je wynająć do reklamy (…),szokują
mnie fotki dzieci poniżej roku/ 2 lat (…). Mam do Was pytanie: czy
Wy będąc przekonane, że dziecko wasze jest megafotogeniczne:
skłonne byłybyście zamieścić fotkę dziecka na takim portalu (…)???
Dla autorki wpisu publikowanie zdjęć swoich dzieci w celach
reklamowych wydaje się wątpliwe moralnie. Warto podkreślić, że
prezentuje ona do tego procederu stosunek ambiwalentny, a nie negatywny. Mimo wszystko wątek założony przez myszkę różni się od
poprzednio analizowanego, ponieważ tutaj już zwraca się uwagę na
zjawisko „wpychania” dziecka w przestrzeń show - biznesu, niezależnie od jego woli czy predyspozycji. Co więcej, nie każda z odpowiadających internautek uważała takie zachowanie za niewłaściwe:
Trzeba dużo samozaparcia, żeby z dwu czy trzylatkiem przebrnąć
przez tzw casting otwarty. Otwarty - czyli kupa ludzi przez dzień czy
dwa i kolejka na kilka godzin. Część agencji organizuje równiez
castingi zamkniete, gdzie zaproszenie dostaje tylko grupka dzieciakow, odpada wiec caly ten harmider. Ogólnie proceder dla matek
niepracujących lub z tzw. ciśnieniem. No i na pewno z mocnymi nerwami i twardymi łokciami.
W tej wypowiedzi kobieta zwraca głównie uwagę na dyskomfort
matki, która ma przebrnąć przez casting- poświęcić czas, energię, do
tego wykazać się cierpliwością i siłą, aby zdobyć dla dziecka możliwość wystąpienia w telewizji czy na promocji produktu.
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Należy zaznaczyć, że rozważając obecność dzieci w show biznesie, dyskurs dziecka jako inwestycji nabiera także dosłownego wymiaru, ponieważ wyżej opisane wysiłki rodzica wynagradzane są
„wypłatą” dziecka w razie osiągnięcia celu. Zarabianie na dziecku
było również rozważane przez cytowaną wyżej myszkę, która obawiała się nieetyczności takiego postępowania. Pojawiły się tu również bardziej zdecydowane głosy:
Nigdy bym się na coś takiego nie zgodziła i nawet do głowy by
mi nie przyszło żeby gdziekolwiek wykorzystywać wizerunek swoich
dzieci. Moim zdaniem nawet kłopoty finansowe rodziców nie są wytłumaczeniem tego procederu. To rodzice mają za zadanie pracować
na utrzymanie swoich dzieci, a nie odwrotnie.
Dyskurs dziecka jako inwestycji odznacza się więc szczególną
dbałością o wykorzystanie wszelkich nadarzających się okazji, aby
ułatwić dziecku odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu. O ile nie
budzi to zastrzeżeń, dopóki rodzice dyskutują w tym obszarze o
kształceniu i zajęciach dodatkowych, to gdy w grę wchodzi wynagrodzenie finansowe dla rodziców za podejmowane wysiłki, jak w
przypadku zgłaszania dziecka do reklamy, pojawia się wiele głosów
protestujących takim praktykom.
Wnioski
Przeprowadzone przeze mnie badania objęły nowoczesną przestrzeń wymiany informacji, jaką jest Internet. Popularność tego środka przekazu rośnie w lawinowym tempie, dzięki czemu jest on wiernym odbiciem relacji i zjawisk zachodzących w codziennym, prawdziwym życiu.
Wyróżnione dyskursy koncentrują się zazwyczaj dookoła jakiegoś problemu. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że granice pomiędzy dyskursami są płynne i mają jedynie charakter porządkujący
rozważania: tematyka związana z różnymi aspektami wychowania
zazębia się w wielu płaszczyznach, niejednokrotnie trudno orzec, w
którym miejscu kończy się jeden, a zaczyna kolejny.
Wskazane cechy dyskursów stanowią gamę kłopotliwych dla rodziców zachowań dziecka bądź apel o sugestie dotyczące wspierania
jego rozwoju. W każdym przypadku intencją rodziców jest uzyskanie porad wychowawczych, zwłaszcza od ludzi, którzy w przeszłości
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zmierzyli się z podobnym problemem. Niejednokrotnie forum internetowe jest też miejscem pochwalenia się osiągnięciami potomstwa,
okazją do zaprezentowania siebie jako kompetentnego rodzica. Potrzebę
budowania swojego wizerunku w sieci ujawniają również odpowiedzi
na zamieszczane posty – każdy rodzic uważa się niemalże za eksperta w
dziedzinie wychowywania dzieci, co skutkuje niejednokrotnie nie uzasadnionym obdarzaniem zaufaniem porad tych internautów. Warto tymczasem nie wyzbywać się krytycznej refleksji, ponieważ bezmyślne
podążanie za samozwańczym specjalistą może się opłacić, ale niejednokrotnie również przynieść liczne szkody.
Streszczenie
Współczesna rodzina podlega procesom zmian, charakterystycznych dla społeczeństwa ponowoczesnego. Rodzice dążą zatem do
wychowania człowieka sukcesu, proces naturalnego wspierania rozwoju zostaje zastąpiony nastawieniem na zysk. Dzieci jest coraz
mniej, mieszkają z rodzicami, z dala od dziadków. Słabną również
więzy wewnętrzne, każdy z członków dąży do samorealizacji, dobro
wspólne zostaje zepchnięte na margines. Rozwiązań na problemy
wychowawcze najczęściej dostarczają media.
Zaprezentowane badania dotyczą dyskursów dziecka na forach
internetowych dla rodziców. Wyłaniają się tu obraz dziecka nieposłusznego, z którym rodzice nie potrafią sobie poradzić oraz dziecka
– inwestycji, którego całe życie jest projektowane i planowane jako
pasmo sukcesów. Młodzi ludzie szukają porad w Internecie, nie dociekając prawdziwości zebranych tam informacji, wdrażając w życie
rozwiązania, które zdaniem zupełnie obcego, anonimowego znawcy
mają naprawić ich życie rodzinne.
Summary
Discourses of child on Web forums
Modern family undergoes changes characteristic for postmodern
society. Parents tend to educate a man of success, supporting the
natural process of development is replaced with a focus on profits.
Children are less and less, they live with their parents, away from the
grandparents. The internal bonds are weakening, each member
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strives for self-realization, the common good is marginalized. Solutions to the problems of education often provide the media.
The presented research focuses on child’s discourse in online forums for parents. This is picture of disobedient child, which parents
are unable to cope and the child - investments, whose whole life is
designed and planned as a success story. Young people are looking
for advice on the internet, asking any question about the veracity of
the gathered information, implementing solutions into force which,
according to a complete stranger, an anonymous expert should fix
their family life.
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Joanna Inglot – Kulas (WSEI)
Na ziemi nie ma końca - jest tylko praca tworzenia.
Aby zdobyć wielkość,
człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.
Antoine de Saint-Exupéry1

Autokreacja – jedna z podstawowych kompetencji
współczesnego nauczyciela
Wstęp
Kształtowanie samego siebie, przejęcie kontroli i bycie niejako
autorem własnego życia to zagadnienia podejmowane przez ludzkość
już w starożytności. Filozofowie i myśliciele (Sokrates, Platon, Seneka) zwracają uwagę na rozwijanie w sobie cnót. Średniowieczni
uczeni podkreślają rolę dyscypliny, poprzez którą człowiek może
kształtować siebie w taki sposób, by poprzez ściśle wyznaczone horyzonty moralne stać się lepszym. Współcześni badacze zagadnienia
autokreacji wpisują w indywidualistyczną i ekspresywistyczną kulturę,
której jedno ramie paraboli podkreśla cechy predestynujące jednostkę
do zachowań autokreacyjnych (wolna wola, niezależność, podmiotowość) oraz dowolność w określaniu własnej tożsamości i jej manifestowanie, drugie zaś ramie cechuje chaos wzorców, promowanie
szybkich zmian, przywiązanie do dóbr konsumpcyjnych oraz hedonizmu, co z kolei skutecznie utrudnia proces autokreacji. Człowiek XXI
wieku mimo wielu możliwości wyboru oraz okazji do realizacji własnego potencjału stoi przed trudnym dylematem jak wytrwale podjąć
własny potencjał, by osiągnąć optymalizację działań w różnych sferach życia oraz według jakich kryteriów obrać swój cel.
Pedagogika jako nauka, od początków swej pracy za główny cel
obierała tworzenie koncepcji ideału wychowawczego, będącego
zbiorem życzeniowych cech osobowych i przejawianych zachowań.
Współczesna edukacja dąży do kształtowania człowieka sprawczego2, kreatywnego, twórczego, który będzie umiał poradzić sobie ze
1

http://cytaty.eu/motyw/tworczosc.html (22.06.2012).
J. Kozielecki, Koniec wieku nieodpowiedzialności. Warszawa 1995, s.
158-162.

2
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złożonością świata i natury ludzkiej. J. Kozielecki3 przedstawia naturę ludzką jako synergię trzech elementów: genów (wyznacznik biologiczny i filogenetyczny), memów (społeczna natura człowieka,
przekaz socjokulturowy), samorozwoju i samodoskonalenia (osobista, psychiczna aktywność jednostki). Czynniki te mają decydującą
rolę w procesie autokreacji i kierowaniu światem przez człowieka.
Człowiek zmienia się dzięki internalizacji nowego obrazu siebie
(R. Rorty). Jeśli ma potrzebę kształcenia i kreowania siebie, to przez
to autokreacyjność, która ujawnia się w tworzeniu nowych obrazów
samego siebie, jest jedną z najdonioślejszych ludzkich zdolności4.
1. Pojęcie procesu autokreacji, jego struktura i zakres
Początków zasady autokreacji można się doszukiwać już w haśle
greckiego poety Pindara z Teb: „Genoio hoios esti:” (Stań się, kim
jesteś). Współcześnie pojęcie to rozumie się jako samourzeczywistnianie się człowieka (z ang. selfrealization). W katolickim ujęciu
autokreacja utożsamiana jest z wytwarzaniem się w duszy coraz to
nowych struktur, sprawności moralnych nazywanych cnotami5.
Człowiek jedynie przez własne stwarzanie się może stać się nieśmiertelnym i spełnić swoje zadanie życiowe. Autokreacja to celem
końcowy całej ludzkości6.
Termin określający człowieka jako human being podkreśla, iż
rozumiany jest on w procesie stawania się czymś7. Podkreśla on źródło potencjalności, dzięki której każdy człowiek może stać się tym,
czym naprawdę jest. Jeśli wiadomo ku czemu dąży człowiek, tylko
wtedy można go naprawdę zrozumieć. Możliwości i granice autokreacji zależą w dużym stopniu od sposobu ich ujmowania przez człowieka. Problematyka autokreacji skupia się wokół „kreowania –

3

J. Kozielecki, Zaduma nad możliwością ulepszania człowieka. [w:] J. Kozielecki (red.): Humanistyka przełomu wieków, Warszawa 1999, s. 118-120.
4
http://www.autokreacja.pl/pojecie-autokreacji/ (22.06.2012).
5
W.L. Sheldon, An Ethical Movement a Volume of Lectures, Lecturer of the
Ethical Society of St. Louis. New York and London: Macmillan & Co., 1896.
6
J.M. Hoene-Wroński, Filozofia pedagogiki, Warszawa 1922.
7
R. May, Man’s Search for Himself, New York 1953, Norton and Comp., inc.
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formowania siebie”8 łącząc ze sobą zagadnienia takie jak formacja
(kogoś przez kogoś), samopoznanie i samokontrola intelektu, osobowości i całego człowieka. Specyfiką procesu autokreacji jest jej
długofalowość i globalność – dotyczy całej sfery funkcjonowania
jednostki. Identyfikacja samego siebie to pierwszy etap pozwalający
jednostce na wytyczenie autokreacyjnych celów. Autokreacja rozumiana jest jako każdy sposób kreowania siebie, w zakresie jednego,
kilku bądź wszystkich elementów składających się na kształt jednostki9. To inicjowanie i realizowanie przez jednostkę zadań w celu
osiągniecia we własnej osobowości i zachowaniach zmian zgodnych
z pożądanymi przez te jednostkę standardami. Termin ten obejmuje
dążenie jednostki do samookreślania się w relacji ze stadium rozwojowym oraz dążeniami życiowymi, wynikającymi z przyjętej ogólnej
koncepcji świata, własnego w nim miejsca, a także realizowanie
koncepcji własnej osoby, samodzielne kierowanie sobą i własnym
rozwojem10.
Trafna autoidentyfikacja jest wprowadzeniem do procesu autokreacji11. Dzięki niej jednostka jest w stanie rozpoznać swój obecny
stan, wyjaśnić jego przyczyny oraz określić co chciałaby, a zarazem
mogłaby zmienić. Autoidentyfikacja pozwala ponadto ustalić jednostce takie sposoby dokonywania zmian, które będą skuteczne i zgodne z jej hierarchią wartości. Tak rozpoznane cele wskazują człowiekowi dokąd chce dążyć, zaś rozpoznane wartości motywują do zmian
oraz wyznaczają standardy dla sposobów ich dokonywania. Autokreacyjna aktywność ujmowana jest jako szczególny przypadek aktywności twórczej. Jest ona realizowana w ramach działań samokształceniowych, samowychowawczych lub autopsychoterapeutycznych12.
8

J. Pawlak, Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie
dla rozwoju człowieka, Kraków 2009, Wydawnictwo WAM, s.12.
9
Pawlak, Autokreacja… op.cit, s.14.
10
M. Dudzikowa, Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do
nabycia w toku studiów pedagogicznych. [w:] M. Dudzikowa, A. A. Kotusiewicz (red.): Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1994, s. 128-129.
11
Pawlak, Autokreacja…op.cit. s.71.
12
T. Kocowski, Geneza i funkcje procesów motywacyjnych człowieka. [w:]
Przegląd Psychologiczny 1987, nr 1, s.81-118.
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Autokreacja to także przyswajana indywidualnie i społecznie
wiedza wspomagająca dążenia życiowe jednostki, a także myślenie
biograficzne, kierująca życiem człowieka i jego rozwojem. Wszystkie czynności wykonywane przez człowieka, mogą być rozważane
nie tylko w kontekście wypełnianych przez niego zadań, ale także
jako część jego biografii. Biograficzna regulacja zachowania pomaga
w realizacji wartości istotnych dla jednostki lub (i) społeczeństwa w
danym okresie życia. Autokreacja oznacza współformowanie się
jednostki poprzez swe względnie autonomiczne wybory i działania.
Nie takie, które w pełni są narzucone jednostce, lecz te, które są
przez nią przyjęte z większym, bądź mniejszym udziałem własnym13.
W skład budujący fundament działań autokreacyjnych wchodzą14:
• samoświadomość czyli orientacja człowieka w swojej
osobowości i spojrzenie (względnie obiektywne) na siebie
samego z dystansu – samopoznanie;
• rzetelna
ocena
siebie
–
określenie
właściwości
indywidualnych oraz znalezienie ich przyczyn;
• rozpoznanie źródeł samopoznania (informacje pochodzące od
innych ludzi oraz samoobserwacja własnej osoby);
• przypomnienie sobie, jaki wpływ wywierali na nasz rozwój
ludzie, z którymi nawiązywaliśmy kontakty;
• uświadomienie sobie, czym kierowaliśmy się przy
podejmowaniu określonych działań oraz jaki wpływ wywierały
na nie nasze emocje, potrzeby, aspiracje.
Struktura procesu autokreacji wskazuje relacje pomiędzy elementami,
które z kolei regulowane są przez określone prawidłowości. W strukturze
tej można wyodrębnić następujące fazy15:
I. Faza poznawczo – oceniająca – wszelkie procesy psychiczne i
czynności jednostki, w wyniku których uświadomi ona sobie
zależność między oceną własnej sytuacji, a posiadaniem lub
13

Z. Pietrasiński, Rozwój człowieka dorosłego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
14
B. M. Nowak, Materiały wykładowe z przedmiotu „Autokreacja”, Studia
podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych,
Rzeszów 2010.
15
Dudzikowa, Kompetencje autokreacyjne…op.cit, s.143-145.

140

brakiem, pewnych właściwości emocjonalno - drążeniowych,
intelektualno – sprawnościowych oraz dojdzie do konkluzji
stwierdzającej potrzebę lub jej brak, do zmiany obecnego stanu
rzeczy. W momencie, gdy jednostka odczuje, iż wprowadzenie
zmian jest niezbędne bądź wartościowe następuje przejście do fazy
drugiej;
II. Faza konceptualizacji – obejmuje procesy psychiczne i
czynności jednostki, których wynikiem jest stopniowe
konkretyzowanie standardów własnego „ja”, opisujących pożądane
przez nią atrybuty własnej osoby, a także orientacja, czy i z jakim
prawdopodobieństwem ich osiągnięcie będzie możliwe w danych
warunkach;
III. Faza realizacyjna – jednostka formułuje tutaj zadania oraz
program wprowadzenia zmian do własnej osobowości i zachowań,
określa środki i warunki, podejmuje działalność zadaniową i na
bieżąco dokonuje sprawdzenia wyników własnego działania z
dokonaniem niezbędnych korekt podnoszących skuteczność ich
działania.
IV. Faza sprawdzająco – oceniająca - podejmowane są czynności
końcowe stwierdzające stopień zgodności standardów własnego „ja”
z osiągniętymi w wyniku własnego działania; jednostka dokonuje
bilansu – oceny skutków wprowadzonych zmian do własnej
osobowości i zachowań, po czym ustala ocenę generalną, w wyniku
której cykl może zostać przedłużony o powrót do każdej z
wcześniejszych faz, bądź uznany za zakończony.
Zakończenie cyklu procesu autokreacji następuje w momencie
uzyskania przez jednostkę równowagi w strukturze „ja” i dystans
między wejściowym („taki jestem”) a życzeniowym („taki chcę
być”) stanem rzeczy maleje do stopnia tolerowanego przez daną
jednostkę. Człowiek w trakcie procesu pracy nad sobą na bieżąco
aktualizuje dane o sobie i o otaczającym świecie posługując się przy
tym bardziej lub mniej świadomie, niekiedy intuicyjnie różnymi
regułami i zasadami. Czasy przebiegu poszczególnych faz zależą od
czasu trwania etapów, które go tworzą, a także od tego, czy i który z
nich zostanie skrócony, zredukowany lub powtórzony.
W obszarach i zakresach permanentnej samoedukacji, na zasadzie złożonej interakcji kształtuje się los człowieka. Im więcej obsza-
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rów zostanie włączonych do celów autokreacji tym bardziej jest ona
pełna, a jednostka dzięki temu w sposób bardziej wszechstronny
może kierować własnym rozwojem. J. Wojnar16 strukturalizuje obszary autokreacji w trzech grupach:
• czynniki niezależne od człowieka o charakterze losowym i
obiektywnym (kondycja cielesna, zakorzenienie w czasie i
przestrzeni);
• podstawowe dziedziny uniwersum kierowanego przez ludzi
(sztuka, nauka, technika);
• społeczne aspekty życia (moralność, polityka, treści
międzyludzkiego porozumienia się).
Aktywny wysiłek maksymalizowania osobistego rozwoju przez
jednostkę wymaga autokreacyjnych kompetencji, w których kształtowaniu mogą pomóc szczeble edukacji, szczególnie na poziomie
akademickim.
2. Kompetencja autokreacyjna
Pojęcie „kompetencja” wywodzi się z łacińskiego słowa competentia, pochodzącego od czasownika competere oznaczającego „zgadzać się”, „nadawać się”, „współzawodniczyć”17. To zdolność do
czegoś, która zależy zarówno od znajomości wchodzących w nią
umiejętności i sprawności, jaki i od przekonań o możliwości posługiwania się tą zdolnością. Rozwój jednostki polega na aktywnej reorganizacji i integracji różnych kompetencji, przy czym większość z
nich zawiera w sobie potencjalną zdolność do generowania w sposób
twórczy nowych zachowań, różnorodnego kombinowania
i przekształcania przyswojonych elementów18. Kompetencja rozumiana jest także, jako gotowość i zdolność do realizacji zadań na
określonym poziomie zgodnym ze społecznymi standardami oraz

16

J. Wojnar, O samokształceniu – inaczej ,[w:] Kwartalnik Pedagogiczny
1992, nr 1.
17
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [w:]
Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
18
F. Masterpasqua, Paradygmat kompetencyjny w praktyce psychologicznej, [w:] Nowiny Psychologiczne 1990, nr 1-2, s.3-16.
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ponoszeniem konsekwencji takiego zachowania, a także przyjmowanie za nie odpowiedzialności19.
W odniesieniu do nauczyciela termin kompetencja najczęściej
używany jest w kontekście jego ścieżki zawodowej: kształcenia,
dokształcania i doskonalenia. Współcześnie dąży się do rozpoznawania, a także wyjaśniania potrzeb i sposobów rozwijania określonych kompetencji niezbędnych nauczycielom w skutecznej realizacji
zawodowych zadań. Problematyka kompetencji współczesnego nauczyciela warunkuje jego efektywne funkcjonowanie w zawodzie w
dobie dokonujących się przemian społecznych i edukacyjnych20. S.
Dylak21 przyjmując za kryterium podziału przydatność kompetencji
w procesie realizacji zadań edukacyjnych, podaje następujące ich
grupy:
• kompetencje bazowe - pozwalają na porozumienie
nauczyciela
z
osobami
uczącymi
się,
rodzicami
i
współpracownikami; należą tutaj: odpowiedni poziom rozwoju
intelektualnego; zdolność do przyswajania i przestrzegania norm
etycznych, społecznych itp.,
• kompetencje konieczne – dzięki nim nauczyciel może
skutecznie wypełniać zadania zawodowe; należą tutaj: kompetencje
interpretacyjne, autokreacyjne i realizacyjne; nauczyciel nie
posiadając tych kompetencji nie byłby w stanie osiągnąć
zamierzonych celów i efektywnie realizować zadań szkoły,
• kompetencje pożądane – bez nich nauczyciel może
realizować zadania zawodowe, jednak ich posiadanie znacznie
pomaga w ich realizacji; to kompetencje: artystyczne, sportowe,
fotograficzne, itp.
Kompetencje autokreacyjne stanowią podstawę funkcjonowania
człowieka, będącego bytem jednostkowym i społecznym, bowiem
wchodzi w dynamiczne związki z koncepcją własnej tożsamości w
19

J. Szempruch, Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, WSP, Rzeszów 2000, s.264.
20
J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej,
Impuls, Kraków 2011, s.188.
21
S. Dylak, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, UAM, Poznań 1995,
s.37-38.
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rozwoju – w tak zwanym procesie „stawania się”22. Kompetencje te
można traktować jako swoisty warunek dla rozwinięcia się sfery
podmiotowości i emancypacji, które z kolei wyzwalają w jednostce
naturalną aktywność kreacyjną, wspomagając tym samym proces
autokreacji – samodzielnego kształtowania własnej osoby.
W osobistym, twórczym rozwoju nauczyciela, znaczący udział
mają dwie odmiany potencjalnych zdolności:
• kompetencje interpretacyjne – wyrażające zdolności
widzenia świata, innych i siebie w nieustannych przeobrażeniach.
Uświadomienie sobie dynamiki świata i nas samych prowokuje do
zadawania osobistych pytań i nowych, nieschematycznych, a więc
twórczych odpowiedzi;
• kompetencje autokreacyjne – definiowane jako zdolności
nauczyciela do świadomego i wypływającego z własnych potrzeb
samokształtowania się, zgodnie z indywidualnym systemem
wartości. Kompetencje te pobudzają działania innowacyjne, które są
przejawem twórczej postawy nauczyciela.
Kompetencje te są szczególnie niezbędne i pożądane dla nauczycieli, gdyż istotą ich pracy jest przygotowanie wychowanków do
autokreacji w celu osiągania przez nich coraz wyższego poziomu
dojrzałej i bogatej osobowości. Stanowią one podstawę funkcjonowania człowieka jako bytu jednostkowego i społecznego. Przejawia
je nauczyciel który23:
• rozumie i zna swoistość działania pedagogicznego jako
twórczego i niestandardowego oraz zna możliwości i bezpieczne
granice w dokonywaniu twórczych zmian;
• umie tworzyć i przekształcać elementy własnego warsztatu
pracy (np. opracowanie autorskiego programu nauczani, stosowanie
nowoczesnych metod kształcenia);
• potrafi działać na rzecz zwiększania autonomii podmiotów
edukacyjnych;
• umie myśleć krytycznie oraz stymulować rozwój
samodzielnego i krytycznego myślenia, samokształcenia, pracy nad
sobą i swoich podopiecznych;
22
23

Dudzikowa, Kompetencje autokreacyjne…op.cit, s.127.
Szempruch, Nauczyciel w warunkach…op.cit, s.194.
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• potrafi planować własną koncepcję doskonalenia i
samokształcenia zawodowego;
• umie badać własną praktykę, dokonywać nad nią refleksji i
tworzyć na tej podstawie własną wiedzę zawodową.
Kompetencja autokreacyjna to wiedza przyswajana indywidualnie i społecznie. Wspomaga ona życiowe dążenia, a także zdolność
do myślenia biograficznego, które kieruje rozwojem jednostki zgodnie z przyjętymi zasadami i normami. Doprowadza to do progresywnych zmian w osobowości oraz współtworzy drogę człowieka i jego
rozwój24.
Kompetencja autokreacyjna rozumiana jest jako mądrość życiowa, przejawiająca się w postępowaniu człowieka będąca jednym z
efektów samowychowania jednostki współtworzącej swoją drogę
życiową i swój własny rozwój25.
Tak więc kompetencje autokreacyjne to niejako struktura poznawcza, złożona z określonych zdolności, podbudowana wiedza i
doświadczeniami, osadzona na zespole przekonań (normatywnych –
wyznaczają odpowiednie wartości i dyrektywnych – wskazują sposób realizacji tych wartości), iż za pomocą tych zdolności warto i
należy w danym kontekście sytuacji własnej jednostki inicjować i
realizować skutecznie zadania w celu osiągania we własnej osobowości i zachowaniach zmian zgodnych z pożądanymi przez siebie
standardami26.
3. Autokreacja jako zadanie współczesnego nauczyciela
Autokreacja jest to proces, w którym człowiek kieruje rozwojem
swojej osobowości. Autokreacja pojmowana wąsko, to samokształcenie, czyli nauczyciel rozwija się w wymiarze profesjonalnym,
kształtując swoją osobowość zawodową poprzez samokształcenie,
podwyższanie kwalifikacji, doskonalenie własnego warsztatu, poszukiwanie nowych terenów i zadań w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Autokreacja pojmowana szerzej jest procesem, w którym
24

Z. Pietrasiński, Wiedza i „rola” autokreacyjna jednostki jako przedmiot
rozwoju człowieka, [w:] Przegląd Psychologiczny, nr 1, s.79-89.
25
Pietrasiński, Rozwój człowieka…op.cit.
26
Dudzikowa, Kompetencje autokreacyjne…op.cit, s.141.
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człowiek kreuje siebie. Samodzielnie poznaje, kształtuje oraz rozwija
swoją indywidualność. Wzbogacając swoją osobowość nauczyciel
doskonali umiejętności wychowawcze i stwarza właściwe warunki
rozwoju dla samorealizacji wychowanka. Autokreacja wydaje się
być zadaniem i wyzwaniem stojącym dzisiaj przed każdym nauczycielem.27
Na współczesnym nauczycielu spoczywa obowiązek stałego
umysłowego przeobrażania się i doskonalenia28. W wychowawczym
procesie przekazuje samego siebie, a tym samym ponosi moralną
odpowiedzialność za rozwój własnego umysłu, sposobu bycia, postawę intelektualną, poziom teoretyczny, praktyczny, a także za własne myśli, rzetelność ich udzielania, siłę i sprawność własnego rozumu29.
Bycie dobrym pedagogiem to trudne zadanie, gdyż wymaga nie
tylko pewnych wrodzonych wartości, ale także ciężkiej i wytrwałej
pracy nad sobą. Praca nad sobą, oparta na znajomości pedagogicznych prawidłowości oraz doświadczeniu czerpanym z praktyki zawodowej (nie tylko własnej ale i innych) wytwarza wysoką zdolność
szybkiego orientowania się w niespodziewanych i trudnych sytuacjach pedagogicznych oraz skutecznego ich rozwiązywania. Tak
więc nie tylko czynniki wrodzone decydują o talencie pedagogicznym, ale w znacznej mierze rzetelna i ustawiczna praca nauczyciela
nad własnym doskonaleniem30.
Twórca integracyjnej teorii twórczości, Robert Stenberg31, kładzie nacisk na sześć różnych i jednocześnie powiązanych ze sobą
czynników, których doskonalenie może przynieść pełen rozwój
umiejętności twórczego działania nauczyciela:
• wiedza – umiejętność odróżnienia tego, co nowe, od tego, co
tylko przeformułowane;
27

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6803 (22.06.2012).
J. Legowicz, O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975, s. 153.
29
Ibidem, s. 149.
30
K. Sośnicki, Poradnik dydaktyczny, Warszawa 1966, s. 57.
31
E. Magier, Integracyjna teoria twórczości jako wyznacznik sukcesu zawodowego nauczyciela, [w:] Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XX wieku, Zielona Góra 2011.
28
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• zdolności intelektualne – generowanie, ocena i wdrażanie
pomysłów;
• styl myślenia – preferencje nowatorskiego myślenia;
• motywacja – podejmowanie działań, czerpanie satysfakcji i
radości z tego, czego się podjęło;
• osobowość – determinacja i stałość w pokonywaniu
trudności;
• środowisko – wspieranie i inwestowanie w zaproponowane
przez pracowników pomysły.
Posiadanie którejkolwiek z tych cech, nawet o szczególnie wysokim poziomie, nie gwarantuje bycia twórczym, dopiero zestawienie ich razem pozwala na osiągnięcie wysoce efektywnych wyników
w pracy. Wynik autokreacji (samorealizacji) nie jest w pełni przewidywalny ani obiektywnie, ani subiektywnie (tj. dla samej rozwijającej się jednostki). Jest on niepowtarzalny, a także oryginalny. Aktywność osoby samorealizującej się jest zawsze niestereotypowa.
Uogólniając najnowsze tendencje w edukacji obok znanego hasła
„Uczyć się aby być”32 coraz bardziej powszechna staje się instancja
wdrażania do samokształcenia i samowychowania - „Apprendre a
apprendre”33.
Autokreacja to ukształtowanie siebie samego ze względu na wartość. Jako proces twórczy, ma charakter bardziej podstawowy niż
twórczość w innych obszarach, obejmuje bowiem totalnie całą osobę. Tworzywem są psychofizyczne warunki osoby, a wyrazem procesu twórczego - samo życie jednostki34.
Istotą autokreacji jest realizowanie siebie, rozumiane jako specyficzny ludzki rodzaj realizacji własnej natury – własnego „ja”.
Autokreację można rozpatrywać jako powinność wobec zawodowego posłannictwa. To narzędzie ułatwiające zdobycie pedagogicznej mądrości, a także rezultat racjonalnego krytycyzmu i interpretacji nieustających przeobrażeń świata, jego zjawisk i procesów.
Zdobyta przez człowieka wiedza oraz kompetencje wymaga stałej
32

E. Faure, Raport UNESCO „Uczyć się, aby być”, PWN, Warszawa 1975.
J. Wojnar, Kształcenie człowieka – czynnikiem naprawy świata, [w:]
Forum Oświatowe 1990, nr 1-2.
34
E. Nęcka, Trening twórczości, Kraków 1998.
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weryfikacji, ustawicznego doskonalenia, pogłębiania i uzupełniania.
Samoświadomość jednostki w zakresie jej mocnych i słabych stron
to podstawa motywacji nad własnym potencjałem. Samorealizacja i
samorozwój to elementy stanowiące fundament pedagogicznej pracy
każdego nauczyciela.
Człowiek powinien się doskonalić nieustannie, przez całe swoje
życie. Jeśli tego nie uczyni grozi mu niebezpieczeństwo pozostania
w tyle za światem, który sam tworzył, a co gorsze może wpaść w
pułapkę rządzy świata nad swoim stworzycielem. Aby nauczyć się
rządzić światem trzeba przede wszystkim nauczyć się kierowania
samym sobą, bowiem przyszłość jest w naszych rękach35.
Streszczenie
Autorka analizuje problematykę kompetencji, cechujących
współczesnego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji autokreacyjnych. Autokreacja rozumiana jako procesem kreowania jednostki umożliwia jej głębsze samopoznanie, kształtuje
oraz rozwija indywidualność. Autorka rozwija pojęcie procesu autokreacji, jego strukturę i zakres. Definiuje kompetencje autokreacyjne
oraz określa istotną rolę twórczego działania i stałego doskonalenia
w pracy współczesnych pedagogów. Wzbogacając swoją osobowość
nauczyciel doskonali umiejętności wychowawcze i stwarza właściwe
warunki rozwoju dla samorealizacji wychowanka. Autokreacja wydaje się być zadaniem i wyzwaniem stojącym dzisiaj przed każdym
nauczycielem.
Summary
Self-creation- as one of the basic competence of the contemporary teacher
The author of the text analyses the issue of competence as a feature of the contemporary teacher. The special attention is paid to the
ability of self-creation, which is presented as a process which leads
individuals to profound self-knowledge and which creates and devel35

A. Peccei, Przyszłość jest w naszych rękach [w:] Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów oświatowych cz. I Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty, PWN, Warszawa 1987.
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ops their personality. The author discusses the process of selfcreation, as well as its structure and range. What is more the role of
creative and constant self-improvement in the contemporary teachers’ work is defined. A teacher, by enriching their personality, improves their educative abilities and creates proper conditions for
progress and self-realization of their pupils. Therefore self-creation
seems to be a duty and a challenge for each teacher.
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Ks. Franciszek Długosz (UK)

Marian tradition – prototype of christian anthropology
in typhlopedy
Introduction
„Nihil est in intellectu guod non fuerit primum in sensu” (there
is nothing in reason, which has not been in senses before)1. If the
cited Scholastic theorem was indeed irrevocably valid, what social
and cultural roles would the first blind and partially sighted people
play in the history of mankind? Another theorem in logic says, however, that it is not possible to deduce the universal from the particular. In Summa Theologica I, 84, 6 Thomas Aquinas writes: “Sensory
perception does not form the “full and complete cause” of spiritual
knowledge, and therefore spiritual knowledge is further than basis
of sensory experience” .2
St. Thomas Aquinas is considered one of the greatest liberators
of human spirit especially because he reconciled reason and religion.
He opened the road of scientific experimentation in religion, while
restoring dignity of sensory perceptions as of the windows to soul
and reason and its divine right to be fed by the proven facts. “St.
Thomas dared confronting faith with the most complete and best
essential core of ancient philosophy” (G.K. Chesterton).
1. Christian anthropology
In his message presented on January 6, 2009, Pope Benedict
XVI. quoted several thoughts of St. Thomas Aquinas or he referred
to his teachings in particular when clarifying direct interrelation of
justice and Christian anthropology: "If we want to address the issue
of justice, we must build on a sound anthropology. Justice is not only
a social convention nor subjective evaluation given to the individual.
It is required from everyone and it has an objective nature, which
1

DUROZOI, G. – ROUSSEL, A.: Filozofický slovník. Prague: EWA Edition, 1994, p. 337.
2
HIRSCHBERGER, J.: Krátke dejiny filozofie. Trnava: Vydavateľstvo
Dobrá kniha, 1999, p. 112.
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must be specifically stressed out in our era marked by individualism,
subjectivism and the pursuit of material goods. Being fair means to
come out of oneself and be attentive to each other. Everyone should
have their share regarding the goods given by the earth as they are
dedicated to all. “Wealth fulfills its intention to be in service to mankind if it aims to create benefits for others and for society”.
Similarly, no one can be their brother's judge. God's question to
Cain: "What did you do with your brother”, reminds us that every
social relationship is in some way a challenge to be "their brother's
guard” and the guard of his rights, to watch over his physical and
moral integrity.
In public life, those who are in charge of the fate of nations and
those that affect the decisions of the social order, should take care of
the man so that political, economic and social decisions of their representatives do not unfairly burden the nation, and so that the right of
every individual is respected. Similarly, each individual shall respect
the rights of society as their object is the common good”3. Christian
anthropology, its ethical spawn and reflection in the practical life of
believers deeply affects or may affect the fate of the disabled and
among them also visually handicapped.
True humanization of human society lies in the cultivation of authentic love and recognition of true dignity of a human person. Category of love is not only valid in marriage or family community. It is
an underestimated and rarely used driving force of the entire society.
It has a huge load for its revival in various fields4.
John Paul II. constantly emphasized the benefits of authentic
love for the entire civilization, which he called “civilization of love”.
It is actually a link, which existentially, ontologically unifies the
entire human family, and a dynamic force, which should inspire human relations in economic, cultural and political field. It has variations such as fraternity, solidarity, community and the already mentioned “civilization of love”. This is where the wide Christian scope
of work for revival of the society, as well as the state itself and su3

Cf.: ST. THOMAS AQUINAS, Summa theologica II-II. q 59, a.5.
Available on www.kapitula.sk/files/jarab/clovek_tvor_neznamy.doc On
Feb 28 2011.
4
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pranational bodies. It is not only vain words that Christianity is “a
religion of love” as it was named by the famous philosopher Blaise
Pascal5. In their faith Christian worshippers find strong incentives to
get involved in the renewal of European and the entire Western civilization in collaboration with other people of good will. If the historian Toynbee demonstrates the activity of the strong individuals and
small creative groups (or even nations) as a promising way out of the
civilization crisis, Cardinal Ratzinger points out three conditions for
the European Constitution:
1. Need to recognize human dignity and human rights that precede any state and positive law.
2. marriage and family values.
3. Respect for what is sacred before God and religion.6
Today, when some nations, which helped to establish united
Europe, turn against its constitution, it is rather a challenge for the
smaller nations, and especially for Christians. Today our role doubles, as well as the opportunity to show that a man remains the way
for the Church and therefore for Christians and that Christ is the way
for the Church, for Christians, for men, as illustrated by John Paul II.
in the first encyclical Redemptor hominis. Because after all: Our
heart is restless until it rests in God. Not only St. Augustine, the author of the paraphrased statement, aimed for it, there were many
more people. The contemporary man and particularly European man
can walk forward with this hope7.
Boris Rakovský, director of the Center for the Study of Sects of
the Ecumenical Council of Churches in Slovakia and editor of its
quarterly Rozmer (Dimension) - a magazine for Christian spiritual
orientation: “Christian anthropology believes in substantial unity of
body and soul. The man, who accepts his life as unrepeatable gift of
God, approaches - at least he should - each lived moment completely
differently than the one, who sees life only as one of the millions of
5

Available on www.kapitula.sk/files/jarab/clovek_tvor_neznamy.doc On
Feb 28 2011.
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fragments of mosaic, or as punishment that one must suffer here on
earth. Christians understand resurrection as a complex: they do not
expect pure individual transformation, but also the fact that God will
create new heaven and new world, therefore completely different
reality, in which the resurrected being shall dwell. Therefore, as
Christians, we hope that our individual communion with Christ shall
survive death. And the hope seems to be genuinely transcendent, as
opposed to reincarnation, which appears in this light only as projection of human hopes”8.
2. Apostle of marian esteem
Over a beautiful statue of Our Lady from the Baroque period,
which portraits her innocence, there is an inscription, which we used
to see in the crucifixion of our Lord. The inscription says: “She is the
only one, otherwise no one else”. Marian purity is an epitome of
what is understood as a new creation, which occurred through Jesus
Christ. But who is the only one? We all know that it is Virgin Mary!
But who is Virgin Mary? We know that Mary is – after Jesus – the
most famous person in Christianity and the history of mankind. It
was not by chance that Andrew Greeley, an American sociologist,
could say that Virgin Mary was “the strongest and most folk cultural
symbol of the last two thousand years”. And almost one thousand
years before Greely, Bernardo di Chiaravalle said that Lord's Mother
would become a "topic in all centuries”.
Pope John Paul II. was a great devotee of Virgin Mary. In her
honor, he placed the letter M in his coat of arms and as a password
he chose the words Totus tuus (All yours), referring to Mary. He put
the life of the Church and humanity into the hands of Virgin Mary:
“To her, I also entrust my future. I put everything in her hands, so
that she delivers it to her Son with her maternal love”. Piety of John
Paul II. to the heavenly Idol is proved by the fact that the simple

8

Available on http://www.katnoviny.sk/online/clanok.php?id_cl=11053 On
Feb 25 2011.
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coffin of cypress wood, in which he was buried, has only two decorations – a cross and the letter M9.
The first Slavic pontiff in the history of the Catholic Church paid
tribute to the Mother of God in many memorable quotes. However,
he delivered one of the most beautiful confessions to the Mother of
God at the anniversary of Marian feast in 2004. At that time the
world stood in silent, terrifying awe over tragedy in the Transcaucasus Ossetia. John Paul II. addressed the participants of the audience
with a sermon, described by global agencies as a memorable memento.
“The liturgy today commemorates the Nativity of the Blessed
Virgin Mary. This feast, very important to popular piety, leads us to
admire in Mary the Child, the purest dawn of the Redemption. We
are contemplating a little girl like every other, yet at the same time
the only one who was “blessed among women" Mary was the immaculate “Daughter of Zion”, destined to become the Mother of the
Messiah. At this moment our gaze broadens to take in all innocent
children in every corner of the earth who are victims of the violence
of adults. Children forced to use weapons; children ill-treated and
humiliated by arrogant, abusive grown-ups; children left to themselves, deprived of the warmth of a family and prospects of a future;
children who die of hunger in the many wars in various regions of
the world. It is a loud cry of pain from children whose dignity is offended. It cannot, it must not leave anyone indifferent. Before the
cradle of the Infant Mary, let us respond with renewed awareness to
the duty that behoves us all to protect and defend these frail creatures and to build them a future of peace. Let us pray together that
the conditions for a serene and safe life may be created for them”10.
In the archival databases of the global agencies, there are hundreds of images and text documents, which explicitly prove the almost sacred reverence and love that John Paul II. had for children.
Whether visiting hospitals in Europe or among the tiny patients from
9

Cf.: DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po
Benedikta XVI. (Cirkev vo svete). Levoča MTM, 2008, p. 84 – 98.
10
JOHN PAUL II.: Speech on the occasion of the Nativity of the Blessed
Virgin Mary on September 8 2004 for the audience in Paul VI. Auditorium
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shelters for lepers in African countries, he constantly proved his
boundless loyalty to evangelical command of Jesus Christ from
Chapter 18 of the Gospel of Matthew: “At that hour, the disciples
came to Jesus and said: “Who is great in the Kingdom of heaven?”
And Jesus called to a child and stood him up between them. And he
said, I am telling you, that if you do not go back and become like
children, you shall not enter the Kingdom of heaven. Therefore,
whoever becomes gentle like this child, he is the one who becomes
great in the Kingdom of heaven. And whoever is accepting like a
child, shall receive me”. (Mat 18, 1 – 5).
3. Suffering and blindness in the church tradition
Light in its initial, primordial notional (physical) sense, but also
in countless metaphorical images, constructions and contexts accompanies man from the earliest dawn of history. “In the beginning
God created the heavens and the earth. Now the earth was formless
and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit
of God was hovering over the waters. And God said, “Let there be
light,” and there was light. God saw that the light was good, and he
separated the light from the darkness” (Gen 1, 1)
Original foundation of literature - The Book of books contains
within Gospels of the New Testament a number of stories of miraculous recoveries, of restoring the precious sense of sight. The Evangelist Matthew describes the “recovery of two blind”, whom Jesus
took upon leaving the house of Jairus. (Mt 9, 25) In the Gospel of
Mark we read about “the healing of a blind man at Jericho”; we also
learn the specific name and origin of the victim: “the son of Timaeus, Bartimaeus blind beggar sitting on the way side” (Mk 10, 28
to 48). Blindness embodies a high enough index of the plot frequency not only among Jesus' thaumaturgic healing acts.
The books of the Old Testament contain stories about loss of vision; such as the tragic fate of Samson (Sdc 16, 40 – 20) or Tobias'
sclera – resulting from infection caused by sparrow droppings (Tob
2, 3 – 3, 2), but also in the figurative meaning, where blindness – as
well as other sensory defects – figuratively constitute for the loss of
thought, virtue, spiritual, and moral orientation, faith and the consequent sin leading to despair, nothingness and destruction.
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Doctrinal constitution of the Second Vatican Council on the
Church is titled Lumen Gentium - Light of Nations. Already within
its name, the major conciliar document declares desire of the Holy
synod gathered in the Holy Spirit: “... preaching the Gospel to every
creature to enlighten people by its brilliance, which shines the face
of the Church."11 Millions of earthlings profess specifically to the
biblical understanding of the miraculous gift and the effect of light –
a symbol of transcendental knowledge processes. Others admit it
rather unconsciously and exclusively “pro domo” – for their deepest,
innermost need.
Millions of people, however, never experience materialized light;
they are condemned to everyday existence in the lifelong dark blue
world. Throughout human history, the fate of people with different
types of disability has not treated them in a very pleasant way. Taking into account thematic framing and determination of lectures, the
author decided to develop a brief outline of the social role of the
visually handicapped.
Those who had no sight could not survive, they failed to catch
food and died. Only those physically fit, agile and inventive survived
– and among those there were hardly any blind. In the mythology of
ancient nations, we find reports on degrading treatment of the blind;
cruel attitude towards the blind was reflected in the contemporary
state of thinking laden by unreasonable prejudice. People seemed to
behave in advance according to Einstein's later statement: “It is more
difficult to overcome prejudice than to split an atom”. Spartans
eliminated defective children throwing them into the deep chasms in
the Taygetos mountains, the Romans into the river Tiber. Intentional
blinding was often used as punishment or to remove the uncomfortable, usually progressive-minded people12.
The first reports of the actual foundations of organized care for
the blind dates back to 358 AD, when a shelter for blind was estab11

LUMEN GENTIUM: Vieroučná konštitúcia o Cirkvi. In: Dokumenty
Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha (Church
publishing house Bratislava), 1969, vol. I. p. 5 – 77, art. 1.
12
Cf.: BENDÍKOVÁ, M.: Informačná debarierizácia v procesoch sociálnej
rehabilitácie zrakovo postihnu-tých. Spišská Kapitula: Teologický inštitút,
2007, p. 13.
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lished in Caesarea followed much later in 650 AD by a school with
an educational focus for the needs of the blind in Jerusalem. Japanese
prince Hitoyasu (9th century) lost his eyesight at the age of 28 years
and taught the blind secrets of music and physiotherapy. Knowing
the sad fate of the blind, he dedicated revenue from the entire large
province to the poor blind. Aid for the blind then passed from one
ruler to another; and the blind formed unique communities – privileged castes. These privileges were revoked only after the political
coup in 1868.
In 1260, during the Crusades against the infidels and during hard
fighting for the liberation of Jerusalem, French King Louis IX. established a shelter for the blinded soldiers in Les Quinze-Vingts, which
has been preserved to this day. The act of the French king, however,
was a rare exception in the Middle Ages dismissing the weak and
crippled. Even the highly promoted Christian love and charity could
not stir up a little bit of sympathy for the blind.
The history of civilization seems to agree with Samson's and
other Christian legendary stories. Visually handicapped pursued in
challenging intellectual professions thanks to their abilities, personal
charisma, iron will and strong character . Homer was the worldrenowned writer. In the 4th century Didymus of Alexandria already
mastered reading the embossed script and he also taught this method
to others.
Fasnani was a well-known blind expert of ecclesiastical law in
the 13th century. Classicist John Milton lost his eyesight at the age of
45; for eight years he was dictating his most famous work Paradise
Lost to his daughters. A remarkable thinker Taha Hussein (1899 1973) lost his sight in childhood, nevertheless, he managed to graduate from Sorbonne; and during World War II he established University in Alexandria and worked as the Egyptian Minister of Education
in 1950 – 1952.
4. Alabama miracle
A catechist assigned a task to his students: write a lengthy essay
about the graciousness of the Divine Mother. Among the submitted
works, he was captured by an essay on the topic, which at first sight
deviated from the given task. The student described the fate of deaf
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and blind American writer Ellen Keller. “Without the intercession of
the Virgin Mary the Alabama miracle could not have happened”,
explained the young man. In 1880, in the U.S. city of Tuscumbia
(Alabama State) Ellen, a desired beautiful and healthy baby girl was
born to the Keller's. After a year and a half the child got meningitis
and lost her sight and hearing. Nevertheless, desperate parents refused to entrust their daughter to inpatient care, and they hired a
babysitter Ann Sullivan.
A young nurse undertook to meet the superhuman task: to overcome the barrier of darkness and silence, and lead the deaf and blind
Ellen to her life. She developed her own method, an original system
of special teaching and rehabilitation procedures. Her methods were
primarily based on the incredible patience with which she precisely
described to the deaf and blind Ellen the touch of dripping water and
other sensations.
Despite her multiple disability, Ellen Keller successfully graduated from the law and remained giving lectures at the university. She
wrote poetry, novels and valuable accounts of her life. She entered
the history of the world typhlopedy – field of special education of the
blind as a miracle from Alabama. Besides Ellen Keller, the career of
blind and deaf university professors Laura Bridgman and Olga
Skorochodovova are also very impressive13.
5. Heavenly stars of Matej Hrebenda
Matej Hrebenda, a blind Slovak patriot and dedicated newsman
is associated with a nice and accurate verb: to enlighten. Matej Hrebenda truly enlightened and spread the light of knowledge. Anywhere he came, he came as a partner, as creator of life, as successor
in the spiritual and cultural work of Malohont and Gemer regions
and ultimately of the whole of Slovakia. That's why it was him – a
simple and untrained man who would have been an excellent priest –
who walked diligently in pursuit of the life denied education. It was
the unceasing desire to know and to learn, which had developed a
close relationship between his soul and a book, and which brought to
13

Cf.: HORŇÁK, L. – KOLLÁROVÁ, E. – MATUŠKA, O.: Dejiny
špeciálnej pedagogiky. Prešov: PdF Prešov university, 2002, p. 118.
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life the Slovak blind librarian. Hrebenda's external blindness was
permanently defeated by his clear inner sight: inside Hrebenda, a
deep conviction developed that he could be a watchman of the new
era and that he was pre-destined to preach a new historical time
through his new book14.
Karol Kuzmany, a priest and poet from Banska Bystrica, shook
Hrebenda's hand several times during their talks and he praised his
mission. He also wrote the legendary words in Hrebenda's album:
“The blind cannot lead the blind, but this blind man can be a good
leader to many of those who can see” as well as the least known, but
nevertheless extremely concise: “Faith in God, the guardian of all the
abandoned, love for the nation and hope for a better future: these are
your heavenly stars, which shine for you, admirable Hrebenda, worthy of respect and compassion. How could we – who physically perceive the God's light by our sight – how could we be happy, if we
could follow thy heavenly stars, dear Hrebenda”, Indeed, the star was
always shining when Hrebenda took from his pocket the heavenly
book of his times and shared it with the intellectuals, simple villagers, mates from Hačava and shepherds from the mountain shelter. It
was for example, Kollár's The Daughter of Sláva, the book of his
Sermons, or Readers, which the author gave him as a gift during his
personal visit in 183415.
In his precious lifelong work and by his brave acceptance of his
bittersweet destiny, Matej Hrebenda, an autodidact and genuine patriot, confirmed the statement of Jan Amos Comenius: “Nothing but
a non-human defies human learning”16. With his strong Christian
awareness, strong faith and humility before the cross, with which
God presented him, M. Hrebenda embodies the archetype of man
with a remarkable intuition, who, despite being uneducated, brought
14

BENDÍKOVÁ, M.: Informačná debarierizácia v procesoch sociálnej
rehabilitácie zrakovo postihnutých. Spišská Kapitula: Teologický inštitút,
2007, p. 21 – 22.
15
KOVAČKA, M.: Hrebenda 200. In: Knižnice a informácie, year 28,
1996, n. 7, p. 319.
16
LAPŠANSKÝ, J: Zo šerosvitu do informačného novoveku. Šesťdesiat
rokov Slovenskej knižnice pre nevidia-cich Mateja Hrebendu v Levoči.
Levoča : SKN M. Hrebendu, 2008, p. 13.
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ethical principles of Christian anthropology, especially on the level
of charity, into his life's mission.
6. Marian city of the blind
Although Marian Hill is not linked to any historically researched or
proved legend of the supernatural revelation of the Mother of God, it has
a much greater value. It did not appear as a miraculous gift, but it has
been formed for centuries. Spiritual dimension and Christian fundament
of the shrine in Levoča began to rise with the arrival of the first pilgrims
in the 15th century. Brick by brick, or prayer by prayer, confession by
confession, the Marian song has been formed by the Slovak believers
inspired by sincere piety, deep faith and hope. Respect for this Saint was
deep in the hearts of our ancestors; the Virgin Mary of Levoča was the
refuge for the believers, as well as an idol and the sense of suffering a
hard destiny for young maidens17.
“There is no greater obligation than the obligation to express
thanks,” preaches St. Ambrose. The hill with the Basilica preserves
the truth about God and faith and provides a unique opportunity for
sincere thanksgiving. No one can imagine how much suffering has
climbed up the hill for centuries and no one can count how much joy
was carried down. My soul magnifies the Lord... The Virgin Mary
visited Elizabeth not to sing the triumphant Magnificat, but to accept,
live and give the Christian world the greatest gift in her humble service: the maiden was promoted to the Mother of God, as the poor
fishermen had been promoted to the Apostles of Christ18.
In the history of Christianity there are several glaring examples
of seeking and finding God, of Gospel Annunciation, of unwavering
faith and stepping out on the road to eternal salvation. French poet
Paul Claudel confessed his awakening and penetration by the mys17

In the 15th century Marian Hill accepted consecration of Feast of the
Visitation of the Blessed Virgin Mary. This pilgrimage site was particularly
visited by childless couples begging for mercy of maternity. One of such
prayers is found on the votive altar of King Matthias. Although the altar is
located in St. James Cathedral, it was certainly dedicated to the church on
Levoča hill. DLUGOŠ, F.: Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča: Polypress, 2000, p. 27.
18
Cf.: DLUGOŠ, F.: Pätnásť slobodných pútí. Levoča: MTM, 2005, p. 9.
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tery of the Virgin in a beautiful reflection: “Just now, I have experienced
something that shall control all my life. At one moment my body was
touched and I believed. I believed with such a strong force, such enhancement of my entire being, with such powerful conviction and certainty that no book, reflection and chance of the life could shake my
faith nor touch it, in fact. Suddenly I felt a heartbreaking sense of innocence, the eternal childhood of God, ineffable revelation”19.
7. Brief history of Levoča
In the end of 12th and beginning of 13th century, Hungarian rulers
aimed to inhabit sparsely populated areas of Slovakia. This mission was to
be accomplished by German colonists, who then came to Spiš region20.
Middle Spiš region was colonized the most. According to historian Ivan
Chalupecky21 the colonization of the territory in the valleys of the River
Hornad and on the upper river Poprad was most likely initiated at the time
of the reign of King Géza II. in the middle of 12th century. Colonization of
Spiš region, however, reached the highest level after the Mongol invasion,
hence the whole century later. Chalupecký is inclined to a version, according to which the original homeland of the mid-Spiš Germans was Flanders. The colonists were mostly peasants and craftsmen and played a key
role in the formation of Spiš cities (Levoča, Spišska Nova Ves, Kezmarok, Poprad).
King Stephen V. had to synchronize position of incoming German settlers with the current jurisdiction of the county and on 24
November 1271 he issued a charter, which gave the new settlers their
privileges, and those were really great. Firstly, the colonists were
exempt from all duties, taxes and contributions, but in return for this
royal privilege they were required to pay 300 talents of silver of

19

FARSKÉ LISTY 2004. Levoča: Rímskokatolícky farský úrad – MTM,
2004, p.1.
20
Cf.: CHALUPECKÝ, I. Boj o levočské lesy. In: Acta musaei
Scepusiensis. (Ed. M. Novotná). Levoča: Slovak national museum- Museum
of Spiš region, 2006, p. 31-32.
21
Cf.: CHALUPECKÝ, I.: Prehľad vývoja verejnej správy na Spiši. In:
Sborník archivních prací. Prague, n. 1/1963, p. 120 – 121.
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Buda scale as teragium (property tax) once a year, always on the
feast of St. Martin22.
“If the country found itself at war, the colonists were required to
send fifty men to fight under the royal battle flags. As a reward for
the bloodshed in the battle, the colonists were given the right to vote
among their ranks a governor or mayor (comitem vel judicem), who
had the right to judge, jointly with the administrator of the castle
(cum comite pro tempore constituto). Levoča is explicitly stated as
the seat of the judicial bench (civitate provincie capitali). The courts
were supposed to obey their own legislation represented by the governor and mayor (juxta jus et consuetudines)”23. The oldest known
written document, in which Levoča is mentioned for the first time is
an act of Bela IV. from 1249, in which he re-admitted a donation
chart of his father Andrew II. to Spišská Kapitula. In the donation
chart of Bela IV. Levoča is mentioned twice as Leucha24.
Name of the city is one of the oldest geographic names in the
Spiš region, although the official records of the city of Levocz, Levocha
or Hungarian Löcse or Latin version Leuca date back to the 15th century25. Privileges of Saxons in Spiš granted by king Stephen V. had one
peculiarity: they were not related to individuals, as it was common in
similar royal documents, but to the whole, and certainly not insignificant
ethnic colonist community. Document of Stephen V. was not only some
kind of higher indication nor promotion of the historic urban settlement.
Levoča was granted rights of a free royal town, it had its own administration, jurisdiction, right to ore extraction and the right to use forests26.
As early as in 1231 King Louis granted a strategic privilege of storage to
Levoča and his successor Charles Robert confirmed the privilege
22

Cf.: CHALUPECKÝ, I.: Prehľad vývoja verejnej správy na Spiši. In:
Sborník archivních prací. Prague, n. 1/1963, p. 131.
23
Cf.: CHALUPECKÝ, I.: Prehľad vývoja verejnej správy na Spiši. In:
Sborník archivních prací. Prague, n. 1/1963, p. 133.
24
SUCHÝ, M.: Dejiny Levoče zv. I. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo,
1974, p. 48 – 49.
25
SUCHÝ, M.: Dejiny Levoče zv. I. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo,
1974, p. 42.
26
Available on http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=543292
On Jan 20 2011.
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forty-three years later. In 1317 King Charles Robert of Anjou designated Levoča as the royal city27.
In the beginning of the 15th century, Levoča became a member
of Pentapolitana - a community of five east Slovak towns. The union
was based on a confessional basis. In 1549 five east Slovak towns
formed five eastern Slovak free royal cities (Kosice, Levoča, Bardejov, Prešov and Sabinov) their own religion named Confessio Pentapolitana. Ten years later, they were followed by central Slovak mining towns, which formed Confessio Heptapolitana sive Montana.
Confessio Pentapolitana became a model for Brotherhood of 24 Spiš
pastors. They created a unique Spiš religion known as the Confessio
Scepusiana, which was developed by Valentine MeganderGrossmann (who worked as pastor in Spišska Nova Ves from 1562
to 1570 and who later became a senior) and by Cyriak ObsopaeusKoch, pastor from Spišske Podhradie28.
In the first half of the 15th century, after a devastating raid of the
Hussites in 1431 the city was destroyed by fire. Hussite's stay indirectly contributed to the open war between Kezmarok and Levoča,
which lasted for more than 100 years. Levoča considered Kežmarok
a long-term rival in its fight for supremacy in the Spiš region. Tense
relations of two neighboring cities became the theme for the novel of
Hungarian writer Kálmán Mikszáth - Black City (A fekete város)29.
The fictional story also inspired the literary and dramatic editorial
office of the Slovak Television30 and was adapted into seven film
series under the same name, thus providing Slovak version of Hungarian provenance.
In the 15th and 16th century, economic development of Levoča
reached the highest level. Source of citizens' wealth, especially of
27

BARÁTHOVÁ, N.: Spory Kežmarku s Levočou. In: Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie. (Ed. M. Novotná). Levoča: Museum of
Spiš region and Information centre, 2001, p. 41.
28
KORMOŠOVÁ, R.: Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves – part 6.
In: INFORMÁTOR – kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová
Ves. Spišská Nová Ves: MsÚ, n. 6/2008, p. 8.
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Cf.: MIKSZÁTH, K.: Čierne mesto. Bratislava : Tatran, 1978. 428 p.
30
It was not yet the public STV, but Czechoslovak Television - Studio Bratislava. (Author's Note).
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merchants, was trading various goods, but mainly copper31. In particular, the Thurzo family was famous in this aspect. The largest
proportion of population was represented by craftsmen associations
of more than 40 guilds: tanners, furriers, locksmiths, cutlers, masters
of arts and crafts, goldsmiths, woodcarvers, stonemasons, engravers,
painters etc. The city supported education and culture32.
In the middle of 1550 Levoča was again devastated by a literally
disastrous fire33. Disaster destroyed almost entire city's fortune,
among it especially the Town Hall with extremely valuable archives.
This is why we cannot explore the agreement of the city with Master
Paul on the fabrication of a unique altar in the temple of Levoča.
Similarly, the writings about Levoča administration up to the fatal
day were permanently lost.
Since the Middle Ages Levoča was one of the important political, economic and spiritual centers of the Hungarian Kingdom. The
Tripartitum Code mentions Levoča right after Kosice and Bratislava.
It had a strategic location at the crossroads of major international
trade routes and its position was significantly strengthened by the
right of storage. Citizens of Levoča received current information
about what was happening in the old continent from foreign tradesmen who had to stay in Levoča for 15 days whenever they passed
through the city. Fresh reports were also delivered by the local
tradesmen who travelled through many European countries.
The cultural development of Levoča and its citizens was proven
by the fact that the city had its own bookstore since the mid-16th
century. In 1624, Brewer brothers founded printing press, in which
such works as John Amos Comenius' Orbis Pictus, Tranoscius Slovak hymnal of Juraj Tranovsky, textbooks, city calendars and
works of many other authors were published. The books from
Levoča printing press are classified among the most important and
most valuable books in the territory of the Hungarian Kingdom in the
31
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Cf.: CHALUPECKÝ, I.: Kroniky a kronikári mesta Levoča. In: Pohľady
do minulosti. Zborník prednášok z histórie. (Ed. M. Novotná). Levoča :
Museum of Spiš region and Information centre, 2001, p. 25.
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17th century. There was a school, where Leonard Cox later professor
of the University of Krakow and poeta laureatus gave lectures.
Among other important teachers, a native of Czech-Moravian Highlands, Jan Mylius developed a program of studies for the school in
Levoča, thanks to which the institution became the best organized
school in Slovakia.
Administration in Levoča was most positively affected by the
presence of excellent personalities, intellectuals, Catholic and Protestant clergy. Among the myriad, perhaps as an example, we shall
mention Dr. Jan Henckel, priest in Levoča between 1513 and 1522.
As a pastor he exchanged letters with e.g. Erasmus of Rotterdam;
and for today's generation he left a unique library which bears his
name and is located in the St. James Cathedral34.
However important the historicity of Levoča had been, in the
first half of the 20th century, the town was not particularly different
from other Slovak comparable settlements regarding the charitable
activities. Certainly, there was a seven hundred years old tradition of
Marian cult. The first church was mentioned in the chronicles as
early as in 1247, i.e. two years after new Levoča was established.
Then, according to Lanyi's chronicle, that was used as a source by P.
Still, the people of Levoča built the church or rather a chapel on the
Mount of Olives, as known today. However, Lányi's chronicle was
not preserved35.
Many historians36 agree that there could have been a chapel for
lepers (leprosarium) on the Mount of Olives as early as in 1247. Certainly, Levoča supported charity, but there are no archival documents
proving any special care for the visually impaired. Medieval Slovak
towns had their hospitals, but these were not hospital as we know
them today, because only few hospitals could provide professional
medical care. The mission of these charity establishments was mercy
in the spirit of Christian love. The hospitals provided necessary shel34

Cf.: CHALUPECKÝ, I.: Významné evanjelické osobnosti Levoče. In:
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Levoča: Slovak national museum-Museum of Spiš region, 2002, 101.
35
Cf.: DLUGOŠ, F. …a do svätyne vedú kroky naše – 760 rokov Mariánskej
hory v Levoči (1247 – 2007). Levoča : Vydavateľstvo MTM, 2007, p. 13.
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ter and refuge for the disabled, homeless and beggars. Occasionally,
a folk healer paid them a visit. If he knew, he would ease the pain of
these miserable people, but he could not treat them professionally,
medically37.
Chalupecký points out the key, although seemingly irrelevant,
incident from 1872 when the construction of the railway line was
discussed. Levoča was circumvented since the people in charge preferred neighboring Spišská Nová Ves. Although the diversion of the
main trail38 had a negative impact on the national and economic development of the city – which had a distillery, wire and woodprocessing company – nevertheless, there were also three printing
presses, a renowned hospital of Gustav Herman and a network of
educational institutions39.
The political situation after 1918 was not very pleasant for the ancient
pearl of Spiš cities: a lot of intelligence left the town and on 31 December
1922 Levoča lost the privilege of the county seat. Land and administrative
degradation of the former historical center was in the beginning particularly reflected in the economic stagnation - the city had kept afloat only
thanks to the capital and revenue from the forest industry. The industry
was in decline and proportionally to that fact, social tensions were growing, and were brought to the boil by the politically powerful and influential left40. However, social tensions did not reach such intensity or size as
in the neighboring town of Krompachy, which experienced a revolt of the
local metal workers.
37
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8. Prototypes of christian anthropology in typhlopedy
It is not known who in the Bratislava headquarters, specifically
at the Ministry of Education and National Culture, came up with an
idea of establishing a specialized institution for the blind in Levoča
and appoint Adolf Fryc its director. It seems the city did not have the
worst reputation among the ministerial officials, because despite the
loss of county status, the life in Levoča continued to pulse. Roughly
in the thirties an agile cultural and social life was rising in Levoča,
especially thanks to Czech officials and professors. The city had its
troop with garrison music. Besides Herman hospital, a new state
hospital with obstetrics, internal and psychiatric ward was set up.
But why did the competent ministries of pre-Munich Czechoslovakia decide to situate the Institute for the blind right in the ancient
pearl of Slovak towns? There are several clues, versions and hypotheses. One reason could be language multiculturalism of the city,
where one could hear Slovak, Hungarian and German, as well as
Yiddish, characteristic of the Jewish minority. Levoča seemed to
preserve the genius loci of tolerance with which it had survived the
difficult period of the Reformation and re-catholization in the Middle
Ages. Since 1271 Levoča was the capital of the Spiš Saxons province. As early as in the 14th century, the bourgeois youth studied
abroad. Chalupecký41 recalls a rich tradition of high quality school
and especially the microcosm of books (printing press, booksellers,
book-binding).
Ethnic and dialectal diversity had never once caused any reason
for nationalistic emotions. Well, a significant argument in decision
making of the two ministries was certainly a unique cultural richness
of sacred and secular monuments in the city center. In those days
Spiš had remarkably branched network of religious charitative foundations42, but not a single one that would have specifically addressed
41

CHALUPECKÝ, I.: Prehľad dejín levočskej nemocnice – zdravotníctvo
na Spiši do 20. storočia. [In: 100 ro-kov Nemocnice s poliklinikou v Levoči.
(Ed. M. Papcun, J. Stolina). Levoča : Polypress, 2000, p. 11.
42
Charity in Slovakia was based on different associations (Caritas association for the construction of cheap housing, Health association), but also on
its own diocesan charities and Branches of central Charity in Slovakia (in
1933 there were 422 of them: 68 in Spiš diocese; in the 1950's there were
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the visually impaired... Zdeněk Sarbach, a journalist recognized and
respected in the Czech movement of the blind, stresses in a monograph on the 80th anniversary of Zora: "Only in 1910 professor Jan
Deyl founded the first institution without clerical influences...”43. But
the confessional aspect did not play a fatally serious role in Levoča's
contemporary institution.
Although director Fryc, politically oriented as a social democrat,
came from strictly anti-Catholic Prague environment44, he did not
attach much fundamental importance to the religious issues. He was
a pedant, sometimes even narrow-minded bureaucrat, but he knew
how to rise above religious and political ideology and he correctly
respected individual perspectives of his staff and inmates. He allowed catechetical guardians to teach Catholic as well as Protestant
religion.
Under the legend, one does not sign his name or even the year of
their creation. Legends actually never incurred, they only originate
and act in continuity of proverbial water droplets, thus: Non vi sed
seape cadendo - not by force, but by frequent falling45. If instead of
old legends and rumors we choose pragmatic analytical lens, we will
find a logical explanation. Foundation of the Czechoslovak State
Institute for the Blind in Levoča could have been some kind of compensation for the deprivation of Levoča of county privileges and in
507 charities: over 100 in Spiš diocese). They included e.g. all units and
clubs affiliated to “Central Charity”. They had legal personality and cooperated intensively with Religious Communities. (Cf.: http://www.-caritas.sk/?glang=-sk&pg=chaz. On Feb 13 2011).
43
ŠARBACH, Z.: 80 let časopisu pro nevidomé Zora. Prague: Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých, 1997, p.11.
44
In 1919 the radical teachers in Prague (and later in the Czech countryside)
began to remove crosses from public schools. 288 priests withdrew from the
Catholic Church and under the leadership of Dr. Karel Farsky, they founded
the Czechoslovak Church on 8th January 1920. Masaryk Castle uncompromisingly preached the ultimate requirement: “Away from Rome, Rome must
be tried and convicted” (Cf.: ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny II. Turčiansky
sv. Martin: Neografia, 1943, p.466).
45
RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava: Národné literárne centrum
– Prameň edition, 1996, p. 46.
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particular an operational solution to the massive outflow of urban
intelligentsia originated from the former county civil servants. Contemporary educational institution for the blind obviously required to
be set up in the city with a refined atmosphere and a decent cultural
and social tradition – the attributes that Levoča had met. Tolerance
of Levoča citizens regarding thinking and attitudes surly reinforced
internalized Christian awareness supported by a venerable tradition
of the Marian cult. These advantages were accompanied by the territorial aspect: Levoča is not a geographic center of Slovakia, but in
the early 19th century it was not too far from the sites where serious
eye diseases occurred in the considerable numbers and consequences (Orava, Zemplin and border regions of Ukraine).
“The Church prays for the suffering. Suffering is indeed still a
major test not only of physical strength but also spiritual force.
Paul's truth in cumulation Christ's suffering (cf. Col - l, 24) is part
of the Gospel. It contains joy and hope essential for the Gospel; one
cannot exceed the threshold of such a truth, unless the Holy Spirit
draws him. Prayer for the suffering and with the suffering is therefore a special part of this great cry that the Church and the Pope
express together with Christ. It is a cry of victory of the good even
by means of evil, suffering and human injustice”46.
On 14 September 1991 John Paul II. issued Laborem exercens, encyclical on human work. The 22nd Article of the IV. chapter of the
document pays attention to people with physical or mental disabilities,
thus including the visually handicapped: They too are fully human subjects with corresponding innate, sacred and inviolable rights, and, in
spite of the limitations and sufferings affecting their bodies and faculties, they point up more clearly the dignity and greatness of man. Since
disabled people are subjects with all their rights, they should be helped
to participate in the life of society in all its aspects and at all the levels
accessible to their capacities. The disabled person is one of us and
participates fully in the same humanity that we possess. It would be
radically unworthy of man, and a denial of our common humanity, to
admit to the life of the community, and thus admit to work, only those
46

JOHN PAUL II.: Prekročiť prah nádeje. Bratislava: Nové mesto (v spol.
so SÚSCM), 1995, p. 41.
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who are fully functional. To do so would be to practice a serious form
of discrimination, that of the strong and healthy against the weak and
sick. Work in the objective sense should be subordinated, in this circumstance too, to the dignity of man, to the subject of work and not to
economic advantage47.
Conclusion
Two years ago, a young Frenchman a friend of a little girl suffering from an incurable fatal disease arrived in Levoča. The man
decided to visit the most famous secular, but mainly ecclesiastical
buildings in Europe. He takes a photo of every monument and sends
it to the sick girl. He also pronounced his prayers to the heavenly
Mother on the Marian Hill, in the basilica minor. The sisters serving
in Levoča sanctuary witnessed and experienced a lot of human suffering, but when the young guide introduced them to the French
pilgrim and told them his story, there was no dry eye left...48
Exceptional devotion and rare firm faith of the sympathetic
Frenchman provides the answer to many difficult questions about the
Virgin Mary. After all, how many people would turn away from faith
or even withdraw from it? This noble and brave man, the Christian
bears witness to an endless hope that our Idol provides even in these
days. Certainly, none of us would do nothing wrong, if we pray for
the little French girl and for her admirable adult friend.
Paying such honor to the Virgin Mary does not only strengthen
our hearts, souls, morality, but we also realize what the Mother of
God means to us, how much hope, spiritual support and abundant
grace she kindly offers.
Abstrakt
Sociálne učenie (náuka) magistéria Katolíckej cirkvi sa radí k najucelenejším vedeckým sociologickým koncepciám. Táto štúdia sa
pokúša reflektovať bohatý historický základ, z ktorého sa vyvinuli
47

JOHN PAUL II.: Laborem exercens: encyclical on human work 14.9.1991.
Prague: Zvon – Czech Catholic publishing house, 1991, p. 55 – 56.
48
DLUGOŠ, F.: Homília prednesená na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
Levoča : Mariánska hora, August 16 2007. Private author's archive, Levoča, 2010.
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súčasné modely kresťanskej antropológie. Osobitný akcent spočíva
na historickom význame Levoče ako pútnického mesta a Mariánskej
hory s Bazilikou Na-vštívenia Panny Márie.
Autor tejto štúdie skúma súvislosti kresťanskej prosociálnosti s
dnešným údelom zdra-votne zrakovo postihnutých a s kresťanskou
antropológiou. Analyzuje a hodnotí taktiež odraz filozofie lásky k
blížnemu v kresťanskej antropológii a osobitne v dejinách špeciálnej
peda-gogiky v Levoči.
Resume
Social doctrine of the Catholic Church belongs to the most integrated scientific conceptions. The thesis attempts to estimate the
ample historical basis, from which the present models of catholic
anthropology have developed. The author paid special attention to
historical account of Levoča as a pilgrim town and to Marian Hill
with Basilica Minor.
The author studies the relations between the Christian prosociality within the contemporary fate of the visually handicapped and
Christian anthropology. He also analyses and evaluates relation of
charity in the Christian anthropology and, especially, in the history of
special pedagogy in Levoča.
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Justyna Sołtys (UMCS)

Culture jamming jako forma odzyskiwania przestrzeni publicznej
Wstęp
Miasto będąc przestrzenią otwierającą się zarówno na działania
artystyczne, jak też przejawy codziennego urbanizmu (oddolne ingerencje mieszkańców oraz prowokatorów kultury), przyjmuje formę
palimpsestu, materiału ponownie zapisywanego. Ten rodzaj współczesnego Lascaux pozwala na odczytanie obrazu rzeczywistości
społecznej, staje się przestrzeniami codziennych nowoopowieści,
tworzonych przez ich stałych bywalców. Przez żyjących, przechodzących, szukających sposobu wyrażenia i opowiedzenia o sytuacji
dziejącej się w danym czasie, o odczuciach, myślach. Owe przestrzenie – mury, okoliczne słupy, ławki, wreszcie billboardy przybierają formę swoistego notatnika społecznego. Miasto zaś, jako przestrzeń komunikacji, staje się jednocześnie społecznym zwierciadłem.
Zjawisko culture jamming (kulturowej prowokacji) wpisuje się
w działania mające na celu zapobieganie prywatyzowaniu ulic – to
oddolne, często anonimowe interwencje zagłuszające uniwersalne
nurty, wyrażające krytykę wobec zastanej rzeczywistości i stawiające
pytania o kondycję ludzkiej egzystencji – o opresyjność władzy, rolę
religii czy rozpad więzi społecznych.
Michel Foucault zwraca uwagę na otwartość obszarów dyskursu,
twierdząc, iż nie wszystkie otwarte są w równym stopniu. To zaś, co
z natury powinno mieć charakter publiczny, nie zawsze takim jest
rzeczywiście1. Komunikacyjna przestrzeń miasta udostępniana jest
reklamodawcom, zawłaszczana przez specjalistów od marketingu, co
przyczynia się do jej prywatyzacji oraz sytuacji, o której pisze Piotr
Luczys, gdzie każdy może czytać miasto, pisać jednak już nieliczni2.
Zadając sobie zatem pytanie o rzeczywistą „publiczność” przestrzeni
1

M. Foucault, Porządek dyskursu, Gdańsk, 2002, s. 27, cyt. za: P. Luczys,
Miasto jako tekst – odzyskiwanie przestrzeni dyskursu, [w:] O miejskiej
sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, red. M. Nowak, P.
Pluciński, Kraków 2011, s. 285.
2
P. Luczys, Miasto jako tekst – odzyskiwanie przestrzeni dyskursu, [w:] O
miejskie..., dz.cyt., s. 286.
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miejskich, prowokację kulturową rozpatruję w niniejszym artykule,
jako formę odzyskiwania przestrzeni publicznej – tej, której istnienie
jest dziś często kwestionowane.
1. Kwestia istnienia przestrzeni publicznej
Krzysztof Nawratek – architekt i urbanista, w jednej ze swoich
książek, zatytułowanej „Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji” podejmując zagadnienia miasta i miejskości wysuwa tezę, iż
przestrzeń publiczna nie istnieje3. Argumentem mającym ją potwierdzić, jest stwierdzenie, iż miasto zawsze znajduje się pod określoną
kontrolą. Pojawia się w tym punkcie wątpliwość, jak ową publiczność rozumieć i czy, aby mieć możliwość funkcjonowania oraz aktywnego w niej działania, nie potrzebujemy wiary w jej istnienie.
Książka Nawratka wpisuje się w poruszaną dziś szeroko i z dużą
częstotliwością dyskusję dotyczącą miasta. Podejmowana, zwłaszcza, w aspekcie wspólnotowego decydowania o nim, kształtowania
jego przestrzeni, ogniskuje w sobie głosy nie tylko urbanistów i architektów, ale także społecznych aktywistów, artystów, których działania wpisują się w nurt sztuki zaangażowanej, krytycznej, wreszcie
– zwykłych mieszkańców zainteresowanych losem miasta, usytuowanego w perspektywie często – bardzo radykalnych przemian.
Istnienie przestrzeni publicznej uważam w tym aspekcie za konieczne, by móc mówić o możliwości ingerowania w jej struktury.
Krzysztof Nawratek pisze o istnieniu pewnych przestrzeni będących
swoistymi hybrydami, które będąc wynikiem zatarcia granic między
sferą prywatną a publiczną, stanowią obszar zderzeń sprzecznych
interesów, czy wymiany wpływów4. Trudno jednak w dalszym ciągu
kwestionować w zupełności ową „publiczność” miasta.
Działania podejmowane w mieście przez artystów, czy wszelkie
oddolne interwencje mieszkańców i aktywistów stanowią bardzo
często o efemerycznej ikonosferze miasta. Obok sztuki zaangażowanej społecznie, która jest z jednej strony formą oswajania przestrzeni
zdegradowanych, opuszczonych, z drugiej opowieścią o tożsamości
3

K. Nawratek, Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Warszawa
2012, s. 35 – 42.
4
Tamże, s. 35.
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miejsc i próbą kształtowania społecznej świadomości o ich istocie i
znaczeniu, zauważalne są dziś częste ingerencje mieszkańców osiedli, obywateli miast. Badanie nad tego typu aktywnością stanowi
projekt zainicjowany w Poznaniu – „Niewidzialne miasto”. Posługując się fotografią, jako formą dokumentacji oraz punktem wyjścia do
rozmów i wywiadów, jego realizatorzy stworzyli bazę wizualnych
przedstawień widocznych, acz często niezauważalnych aspektów
miejskiego życia. Zawarta na stronie internetowej dokumentacja
obrazuje fragmenty spontanicznych inicjatyw i form twórczej aktywności, takich jak organizowanie agor i „klubów dżentelmeńskich”, tworzenie nieprofesjonalnych reklam, aranżowanie miejsc
dziecięcych, sakralnych, czy upiększanie balkonów, dziedzińców.
Zwraca uwagę na współistnienie różnych estetyk, które stanowią
ślad codziennego bycia w mieście5. Są jednocześnie „cichym” włączeniem się w dyskusję o miejskości. Ich dostrzeżenie zaś pozwala
odczytać potrzeby zwykłych bywalców danych przestrzeni.
Nakreślone powyżej dwa rodzaje twórczej aktywności traktuję
jako formy odzyskiwania przestrzeni publicznej – niekiedy świadome, innym razem - zupełnie pozbawione tej świadomości. Zjawisko
zaś, jakim jest culture jamming, które omówię poniżej, na tle pozostałych bywa w swojej treści niekiedy wręcz agresywną walką o ową
przestrzeń, mocno sprzeciwiającą się prywatyzowaniu ulic, walką o
dyskurs uczestniczenia w publicznym życiu.
2. Culture jamming jako forma społecznego aktywizmu
Piotr Luczys w artykule „Miasto jako tekst – odzyskiwanie przestrzeni dyskursu” zwracając uwagę, iż destrukcyjne dla sfery publicznej, bardziej niż brak regulacji w kwestiach formalno-prawnych,
jest zaprzestanie aktu działania, kieruje swoje rozważania w stronę
tzw. „przestrzeni nielegalnych i egalitarnych”, do których dostęp do
warstwy tekstowej jest zakazany. Wśród tego typu miejsc wymienia
między innymi ulice, ściany budynków, wnętrza środków komunika-

5

Niewidzialne miasto, dostępne w Internecie: http://nmbadania.info/?page_id=55,
[14.04.2013].
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cji miejskiej czy powierzchnie reklamowe6. Stanowią one miejsca
zamknięte, zdefiniowane, gdzie ingerencja w warstwę treściową jest
surowo zakazana. Paradoksalnie prowokują do kontestacji i zagłuszania dominującego nurtu. Stanowią więc jednocześnie pole dla
uaktywnienia się zjawiska jakim jest culture jamming. Marek Krajewski sam termin jamming sytuuje w kontekście: „odniesienia do
wszystkich tych działań, które zakłócają strumień informacji płynących z oficjalnych źródeł, działają na zasadzie wtrąceń w kulturowo
oswojone i zinstytucjonalizowane przekazy, ale jednocześnie wykorzystują ich media, kod porozumiewania się, ikony”7.
Culture jamming na gruncie polskim określa się jako prowokację
kulturową. Obszerną analizę owego zagadnienia przeprowadził Piotr
Zańko. Jego badania przedstawiające zarówno początki nurtu, jego
założenia oraz strategie, stanowią wnikliwą analizę fenomenu zjawiska w polskiej przestrzeni miejskiej. W publikacji zbierającej efekty
jego badań – „Zabijemy was słowami. Prowokacja kulturowa w
przestrzeni miejskiej i w internecie”, prezentuje spostrzeżenia i
wnioski dotykające zarówno sfery wizualnej zjawiska, jak i jego
warstwy treściowej. Piotr Zańko daleki jest od przypisywania przedstawianym grupom czy twórcom indywidualnym miana artystów, ich
działań zaś nie sytuuje w obrębie sztuki. Jednocześnie zrywa
z definiowaniem zjawiska culture jammingu jedynie jako „zakłócania” czy „zagłuszania” komunikatów kultury dominującej, a powołując się na słowa Grahama Meikle’a, podkreśla spontaniczność, odkrywczość i eksperymentalizm tego „społeczno-politycznego aktywizmu”8. Biorąc pod uwagę proces estetyzacji i (niezaprzeczalny)
aspekt pedagogiczny prowokacji kulturowej, Zańko nakreśla obraz
społecznej rzeczywistości wyłaniający się z wytworów wizualnych
prowokatorów kultury, obejmujący problematykę, w zakres których
wchodzą m.in. kwestie religijne, zagadnienia związane z kategorią
państwa i władzy czy konsumpcjonizmu. Idąc za klasyfikacją Piotra
6

P. Luczys, Miasto jako tekst – odzyskiwanie przestrzeni dyskursu, [w:] O
miejskie..., dz.cyt., s. 289.
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M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2005, s.29.
8
P. Zańsko, Zabijemy was słowami. Prowokacja kulturowa w przestrzeni
miejskiej i w internecie, Warszawa 2012, s. 27.
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Zańki, na potrzeby niniejszego artykułu wybrałam kilka przykładowych działań przeprowadzonych przez polskich jammerów, których
omówieniem zajmę się w obrębie późniejszych akapitów.
Dla zilustrowania choć fragmentarycznego specyfiki działań
prowokatorów kultury na gruncie polskim poniżej przedstawione
zostaną wybrane realizacje dwóch grup. Ze względu na szeroki zakres podejmowanej problematyki i interesujące realizacje, w obrębie
swoich rozważań postanowiłam scharakteryzować fenomen „Trzeciej Fali Sztuki Ulicy”, oraz przedstawić wybrane realizacje młodej
lubelskiej Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”.
9. Trzecia fala sztuki ulicy
3 fala.art – będąc projektem artystycznym zainicjowanym aby
tworzyć, inspirować pomagać, powstała w roku 1988 w Bielsku –
Białej. Obecnie jest nieformalnym ruchem, w działania którego włączane są różne osobowości, liczni artyści i społeczni działacze. Jak
piszą o nim założyciele:
„Każdy komu bliskie są jej idee oraz wyznaczone zasady, może
stać się kreatorem trzeciej fali sztuki ulicy. Twórcy pozostając często
anonimowi nie wahają się wykorzystywać oficjalnych mediów, aby
za ich pośrednictwem dotrzeć ze swym przekazem do jak największej
liczby odbiorców. Wierzą, że tworząc uliczną sztukę mogą pomagać,
wspierać, uczyć i służyć innym. Cechą charakteryzującą twórczości 3F jest zaangażowanie w działania społeczno-polityczne, przemiany kulturowe oraz przekonanie, iż przez sztukę ulicy można inspirować ludzi do podejmowania pozytywnych działań. Trzecia Fala w
swoich projektach porusza problemy rasizmu, ksenofobii, wojny,
konsumpcyjnego podejście do życia, poszanowania praw człowieka i
zwierząt”9.
Sama nazwa zrzeszenia nawiązuje do trzech okresów sztuki
ulicznej w Polsce. Pierwsza fala to okres lat 80-tych XX wieku i
sztuka szablonowa, której treść związana zazwyczaj z opozycją antykomunistyczną kontestowała polityczną rzeczywistość. O rozkwicie zaś sztuki szablonowej zadecydowały względy praktyczne z
9
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ograniczeniami dostępu do farb w sprayu. Po upadku komunizmu
nadchodzi druga fala nastawiona na sztukę graffiti – kolorowe tagowanie, ale pozbawione społecznego angażu10. Trzecia fala powraca
do tradycji, korzystając z nowych możliwości, posługuje się szablonem i przypomina o rodzimych tradycjach malowania z przekazem
społecznym.
Prowokatorzy – jedni stowarzyszeni w grupach działają anonimowo, pod osłoną nocy „napadają” na miejską przestrzeń. Inni, jako
ujawnieni twórcy prowokują legalnie. Co interesujące, a za przykład
czego posłuży przywołany wyżej ruch Trzeciej Fali, posługują się
niekiedy osobliwym kodeksem postępowania, zwracającym uwagę
na zakaz malowania na obiektach sakralnych czy wspomagania się
narkotykami:
- Unikamy świeżych tynków, zabytków i obiektów sakralnych. Po
pierwsze nie szkodzić!
- Mamy czyste intencje. Zamiast niszczyć i szkodzić - chcemy
pomagać i tworzyć
- Pomagać innym istotom nagłaśniając ich problemy
- Wiatr nas kręci, a nie dragi
- Szukamy miejsc, w których nasze szablony ożywią ulice
- Róbmy swoje bez ortodoksji i dawania dupy
- Robimy to jak jest ochota, wolny czas, wena twórcza. Pora roku, dnia czy nocy nie jest istotna11.
Ulicę traktują jak otwartą galerię, bez biletów wstępu. Przeprowadzają warsztaty i akcje angażujące mieszkańców. Na łamach swojej strony internetowej omawiają aspekty swojej działalności wraz z
poradami dotyczącymi tego, jak tworzyć graffiti i nie dać się złapać.
Wśród sugestii postępowania znajdujemy m.in. uwagi związane z
porą realizacji, ubiorem, sposobem na „bycie niewidzialnym”, czy
„bycie kameleonem”. Wreszcie wskazane są miejsca takie jak: nocne
sklepy, postoje taksówek, bankomaty, których bezpieczniej jest unikać. Oto przykład jednego z punktów na liście przestróg i zastrzeżeń:

10
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„Dobrze jest pobiegać czasem. Jeśli zobaczyli cię funkcjonariusze zostaje jedno - siła w kopytach. Biegnąc na wprost ulicą przepadłeś - są szybsi. Uciekaj zaułkami, korzystając z przelotowych bram,
gliny jadąc samochodem nie będą mogli cię dopaść. Możesz zadekować się na jakiś czas na klatce schodowej, by przeczekać i zmienić
wygląd. Jak widzicie przydaje się tu znajomość okolicy”12.
4. Nowy bóg, nowa wiara, nowy kościół
Swoją aktywnością Trzecia Fala wpisuje się w dyskusję dotyczącą konsumeryzmu. Tutaj ciekawą formę stanowią trzy rysunki
opatrzone wyrażeniem „McŚwiat”. Każdy z nich zawiera inny
przedmiot otoczony promienistym nimbem i opatrzony krótkim komentarzem: samochód – „Bóg ma cztery kółka”, wózek z zakupami
– „Mega Market nowy kościół”, pieniądze – „Pieniądz nasza wiara”.
W przytoczonej serii rysunków konsumpcjonizm, który definiuje się
w wyrażeniu „McŚwiat”, przybiera kształt nowej religii. Sakralizowane przez nimby z promieni obiekty, nabierają, jak pisze Zańko,
cech nadprzyrodzonych.13 Miejsca konsumpcji, przestrzenie wypełnione przedmiotami codziennego, często zaślepionego pożądania,
konstruują wizję nowego boga, nowej wiary. Współczesne czynności
zrytualizowane mają miejsce w marketach, te zaś zyskują w świadomości ludzkiej cechy miejsca stałych pielgrzymek. Prowokatorzy
kultury przechwytują elementy dyskursu religijnego, łącząc ze sobą
co najmniej dwa rodzaje znaczeń, dwie sfery. W przypadku projektu
opisanego powyżej mamy do czynienia z dialogowaniem „znaków w
konotujących dobra materialne (samochód, wózek na zakupy, pieniądze) ze znakami konotującymi sferę sacrum (nimb z graffiti Trzeciej Fali)14.
5. Solidarność w walce o wolność. Rodno Wolnego Tybetu
„Rok temu zrodziła się inicjatywa obywatelska na rzecz stworzenia tu ronda Wolnego Tybetu. Z fundacją Inna Przestrzeń robiliśmy
już w tym miejscu happening, podczas którego wieszaliśmy papiero12

jw.
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we tabliczki z nową nazwą. Teraz razem wracamy na rondo w ramach festiwalu Street Art Doping. Naszą intencją nie jest jednak
lobbing na rzecz ustanowienia nazwy, wywieranie presji. Chcemy
zwrócić uwagę warszawiaków na problem Tybetu będącego od ponad pół wieku pod okupacją. Każdemu, kto do nas dołączy, damy
farby i szablony z napisem „Wolny Tybet”. Poprzez powielanie słowa te będą powtarzane jak mantra”15. (Dariusz Paczkowski)
Na skrzyżowaniu warszawskich ulic Kasprzaka i Prymasa Tysiąclecia artyści i aktywiści Trzeciej Fali we współpracy z fundacją
Inna Przestrzeń, zapraszając mieszkańców Warszawy do współtworzenia, wykonali graffiti ronda Wolnego Tybetu. Akcja była jedną z
kilku realizowanych przez 3F, która przypominając o powstaniu
Tybetańczyków z 1959 roku i nawiązując do demonstracji z 2008
roku stanowiła wyraz solidarności z Tybetańczykami i formę włączenia się w pokojową walkę o wolność. Propagując działania bez
przemocy, jednocząc się w oddolnych inicjatywach walczący o wolny Tybet aktywiści, przywołują bliskie im przesłanie miłości duchowego przywódcy Tybetańczyków w walce z Chinami – Dalajalmy.
W ramach projektu zostały zrealizowane naścienne portrety przywódcy, opatrzone hasłami, komentarzami oraz odciskiem dłoni będący wyrazem solidarności.
6. Rewiry pracownia sztuki zaangażowanej społecznie
Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” zainicjowała swoją działalność wychodząc z przekonania, że zarówno
kultura jak i sztuka dysponują potencjałem, który pozwoli uczynić z
nich mechanizm realnej zmiany społecznej i wpłynąć na życie obywateli miasta. Zakresem terytorialnym „Rewiry” obejmują obszar
Lublina i okolic. Aktywność Pracowni wyraża się w formie rezydencji artystycznych. Zapraszani artyści mają za zadanie zmierzyć się z
miejscami de faworyzowanymi. Punktem wyjścia realizowanych
przedsięwzięć jest konfrontacja przedstawicieli szerokiego nurtu
15
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sztuki krytycznej z konkretnym problem społecznym. Jak zostaje to
sformowane w idei Pracowni: „Artyści działają na mapie problemów
miasta wskazującej na obszary dotknięte: wykluczeniem, dyskryminacją przez przynależnością etniczną, przemocą, nietolerancję, prostytucję, biedą, gentryfikacja”16.
Zaproszeni artyści współtworzą z lokalnymi społecznościami,
proszeni o wykonanie pracy poruszającej problematykę miejsca ich
pobytu angażują mieszkańców danej przestrzeni w proces twórczy.
Istotną rolą działań w obszarze dotkniętym, stygmatyzowanym jest
aktywizacja grup marginalizowanych, wykluczanych z takich form
aktywności, co nie pozwala na sprowadzenie sztuki krytycznej jedynie do roli komentatora. Rezydencje nie stanowią jednorazowych
inicjatyw i spotkań z lokalną społeczności – nastawione są na nieustanne „bycie w procesie”, co jest następstwem potrzeby podejścia
do lokalnych grup w sposób podmiotowy i ciągły.17 Pośród zaproszonych aktywistów, twórców znaleźli się m.in. 3 Fala i Dariusz
Paczkowski, The Krasnals, Pawe Hajncel i inni.
Przywołane poniżej projekty realizowane przez Pracownię „Rewiry” łączy zagadnienie tolerancji oraz swobody wypowiedzi artystycznej, jak również swobody wypowiedzi w ogóle. Wolność słowa
o ile w uniwersalnym nurcie jest niekwestionowana, o tyle jego egzemplifikacja w pewnych środowiskach, sytuacjach – w wymiarze
czysto codziennym i praktycznym spotyka się niekiedy próbą ocenzurowania, zagłuszenia, wyciszenia.
7. Lublin dla wszystkich
Medium dla obrazowej realizacji hasła projektu „Lublin dla
wszystkich” stanowiły bilety Miejskiej Komunikacji Publicznej, na
rewersie których nadrukowane zostały rysunkowe komiksy przedstawiające kibiców Motoru Lublin. Projekt zyskał poparcie i dotację
finansową ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie budziłby kontrowersji, gdyby nie obecność w towarzystwie
16
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kibica przedstawicieli innych narodowości i wyznań – Murzyna,
Żyda i Roma. Przedsięwzięcie, które miało na celu zwrócenie uwagi
na problem tolerancji, na animozje na tle seksualnym, religijnym i
społecznym jedynie intensywniej naświetliło istniejące w lokalnych
społecznościach konflikty i niechęć. Grafiki, które miały propagować hasła sprzeciwu wobec dyskryminacji, wykluczeniu i nietolerancji, które miały niejako „odczarować” opinię na temat kibiców
Motoru pokazując ich jako zwykłych ludzi, spotkały się z przewrotną
interpretacją. Kibice demonstracyjnie protestowali przeciw tego typu
działaniom, które ich zdaniem wpływają na kształtowanie negatywnej opinii dotyczącej ich środowiska. Bilety i towarzyszące im plakaty z hasłem „Lublin dla wszystkich” mierzące się z ksenofobią i rasizmem przedstawiały sytuację idealną, wręcz utopijną – sugerowały
pewne możliwe historie. Faktycznie jednak, mimo wcześniejszej
kampanii wyjaśniającej zamiary „Rewirów”, dostarczyły dowodów,
że problem nietolerancji jest wciąż żywy. Poniżej fragment oświadczenia Zarządu Klubu Motor Lublin S.A.:
„W związku z ukazaniem się w prasie lokalnej artykułów o projektach nowych biletów ZTM, których treść odnosi się do kibiców
Klubu Motor Lublin S.A. stwierdzamy, że projekty te są nieuprawnionym przejawem wciąż jeszcze obowiązujących stereotypów i
półprawd, szkodzących wizerunkowi środowiska piłkarskiego, które
m. in. dzięki takim nieudanym „artystycznym” projektom kojarzone
jest z rasizmem lub homofobią. Klub Motor Lublin S.A. sprzeciwia
się prostemu łączeniu kibiców z zachowaniami rasistowskimi i homofobicznymi , gdyż negatywne zjawiska związane z nietolerancją
występują we wszystkich obszarach życia i wszystkich środowiskach
społecznych w naszym kraju i na świecie, w związku z czym nie
można przypisywać ich jedynie jednej grupie społecznej”18.
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8. Lublin - miasto pozytywnego klimatu wychowawczego
Kolejną interwencją zrealizowaną przez Pracownię „Rewiry”
stanowią bilbordy przedstawiające herb Lublina – koziołka, którego
przyrodzenie zasłonięte zostało liściem winorośli. Grafika została
opatrzona hasłem „Lublin, miasto pozytywnego klimatu wychowawczego”. Prowokacja jest odpowiedzią na przyjęte przez radę
miasta stanowisko, które koncentruje się właśnie na „tworzeniu pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia lublinian”19. W trosce o przyszłe pokolenia i z uwagi na chrześcijańskie
tradycje Lublina, zwraca się w nim uwagę na negatywny wydźwięk
odbywających się na gruncie kultury lubelskiej wydarzeń, które uderzają w poczucie dobrego smaku i obyczaje. Praca zrealizowana
przez „Rewiry” w sposób ironiczny i przerysowany zwraca uwagę na
luki i błędy w polityce miasta, która już o podstaw założenia generowania „pozytywnego klimatu wychowawczego” zawiera w sobie
sprzeczność. Tego typu cenzurowanie wypowiedzi jest przeszkodą w
budowaniu tolerancyjnego społeczeństwa, które dopuszczając do
głosu odmienne racje i punkty widzenia, zyskuje możliwość wyrobienia sobie krytycznej opinii, tym samym otwierając się na różnorodność.
9. Edukacja przez prowokację
Problemy egzystencjalne – samotność, deficyt miłości, wreszcie
kwestie polityczne i społeczne stanowią o tematyce kultury prowokatorów. Trzecia Fala Sztuki Ulicy, której formy aktywności zostały
zarysowane powyżej ze względu na nieformalność ruchu oraz szeroki zakres terytorialny swoich działań – porusza problematykę wielu
kwestii nurtujących współczesną cywilizację. Od problemu wykluczenia, wojny, przez propagowanie miłości, pokoju, aż do kontestacji
życia definiowanego i regulowanego przez prawa konsumeryzmu.
Ogłaszając koniec kryzysu nawołują do rozpraszania sił ciemności i
wypełniania ulic pozytywnymi wartościami. Częścią projektów nie
19
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tylko otwierają pole społecznej dyskusji, ale w znacznym stopni
estetyzują miejską przestrzeń. Swoimi działaniami pokazują solidarność i poparcie dla walki o wolność, sprawiedliwość; propagują
zjednoczenie w walce z opresją, prześladowaniami i okupacją (graffiti dla wolnego Tybetu). Często ich działania mają wymiar mocno
pedagogiczny, skupiają się na zwróceniu uwagi opinii publicznej na
wojnę, łamanie praw człowieka. Poza akcjami artystycznymi na ulicach, prowadzą antywojenne demonstracje, włączają się w akcje
humanitarne, wspomagają uchodźców, jak w przypadku projektu
„Wolna Czeczenia”. Wymiar edukacyjny i próba naświetlenia pewnych historii, zdarzeń, problemów bezsprzecznie towarzyszy także
Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”. Mimo, iż jest
inicjatywą młodą prowadzi szereg aktywnych i dostrzeganych przez
otoczenie działań skoncentrowanych na obszarze konkretnego miasta
i jego problemów. Zwraca uwagę na panujące w społeczeństwie
animozje, na nietolerancję, rasizm, ksenofobię. Ogniskuje swoją
uwagę przede wszystkim na terenach dotkniętych wykluczeniem i
marginalizowanych.
Pozostaje kilka kwestii wciąż istotnych, choć nie poruszonych w
niniejszym artykule dotąd. Jedną z nich stanowią ewentualne realne
zmiany w życiu społecznym. Główną funkcją prowokacji kulturowej
jest zwrócenie uwagi publicznej na problem związany z daną przestrzenią czy społecznością. Pytanie na ile ogniskowanie tej uwagi
powoduje zmiany w jej strukturach. Pytanie można postawić także
szerzej – na ile sztuka zaangażowana społecznie jest w stanie powodować rzeczywiste zmiany? Sztuka ulicy, culture jamming bez wątpienia jednak jest formą odzyskiwania dyskursu aktywnego działania
w miejskiej przestrzeni, negocjowania znaczeń, pokazuje nowe drogi
odczytywania miasta i naznaczania go, walczy z prywatyzowaniem
ulic prowadzonym przez specjalistów od marketingu i twórców reklam. Ciekawą strategią wykorzystywaną przez kulturowych prowokatorów posługują się tak zwani adbusterzy – pogromcy reklam,
którzy w sposób świadomy i przemyślany ingerują w treść reklam
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ulicznych. W Polsce popularna w tej taktyce jest akcja dopisywania
do szeregu reklam hasła „i po co ci to”20.
Artystyczne realizacje w przestrzeni miasta niwelują proces jej
stereotypizacji i banalizowania jej przeznaczenia, wskazują na nowe
możliwości, jakie stwarzają miejsca same w sobie, tym samym
redefiniują je przypisując nowe znaczenia, poddając w wątpliwość
fakt o ich skończoności, określoności czy jednoznaczności.
Zasadnym wydaje się zaznaczenie, iż „publiczność” miasta oznacza,
iż przynależy ono do każdego, stąd też każdy może wpływać na
generowane w niej treści, każdy ma prawo odczytywać i każdy ma
prawo pisać, co stwarza zarazem warunki dla zaistnienia
społecznego dialogu.

20

P. Luczys, Miasto jako tekst – odzyskiwanie przestrzeni dyskursu, [w:] O
miejskie..., dz.cyt., s. 291.
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Ewa Kopeć (KUL)

Wychowanie społeczne w rodzinie
Rodzina jest wspólnotą miłości i życia,
która powstaje, gdy mężczyzna
i kobieta całkowicie oddają się sobie
nawzajem w małżeństwie, gotowi
przyjąć dar potomstwa1.

Wstęp
Rodzina, jako ukształtowana grupa, istnieje od początków społeczeństwa ludzkiego. Występuje we wszystkich znanych społeczeństwach, od tych najbardziej odległych w czasie do współczesnych.
Zróżnicowana i zmienna jest jej rola na przestrzeni wieków, jednak
jej podstawową aktywnością jest wychowanie potomstwa, rozumiane
jako proces mający największy wpływ na prawidłowe kształtowanie
osobowości dziecka. Rodzina jest stosunkowo samodzielną grupą
realizującą różnorakie zadania opiekuńczo - wychowawcze2. Jednak,
aby mogła te zadania wykonywać w sposób staranny i odpowiedzialny, rodzice podejmujący rolę wychowawców powinni wykazać
się odpowiednią wiedzą na temat prawidłowego wychowania dziecka w rodzinie.
1. Rozumienie rodziny jako środowiska wychowawczego
Środowisko rodzinne to naturalne, pierwsze i niezastąpione
miejsce, w którym dziecko jest otoczone indywidualną opieką i ma
możliwość zaspokajania wszystkich swoich potrzeb. Dla określenia
pojęcia rodziny stosuje się wiele rożnych definicji. Przykładowo Z.
Tyszka korzysta z następującej: „rodzina stanowi integralną część
społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a zarazem podstawową
komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest zbiorowością ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, pokrewień1

Jan Paweł II. Chrońmy rodzinę opartą na małżeństwie. Słowa wypowiedziane do rodzin we Włoszech 20.10.2001.
2
R. Skrzypniak, Rodzina – mała ojczyzna wychowawcza. „Roczniki Socjologii Rodziny” tom X (1998), s. 199 -218.
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stwa, powinowactwa lub adopcji”3. Inną definicję stosuje J. Rembowski, mianowicie: „rodzina jest małą i jednocześnie pierwotną
grupą o swoistej organizacji i określonym układzie ról pomiędzy
poszczególnymi członkami, związaną wzajemną odpowiedzialnością
moralną, świadomą własnej odrębności, mającą swe tradycje i przyzwyczajenia, zespoloną miłością i akceptującą się nawzajem”4. Zaś
M. Ziemska określa rodzinę jako: „małą, naturalną grupę społeczną,
gdzie centralnymi rolami są role matki i ojca, grupę, która stanowi
całość względnie trwałą, podlegającą dynamicznym przekształceniom związanym głównie z życiem jednostek wchodzących w jej
skład. Rodzina jako grupa społeczna opiera się na zastanych tradycjach społecznych i rozwija własne”5. Wychowanie dziecka w środowisku rodzinnym posiada swoją specyfikę. Polega ona na tym, że
rodzice dokonują wobec dzieci pewnych intencjonalnych, zamierzonych zabiegów wychowawczych usiłując nadać wychowaniu pewien
zaplanowany kierunek. Do najstarszych funkcji wychowawczych
rodziny należą społeczne cele wychowania6. Ponieważ w rodzinie
wychowawcami są rodzice, to właśnie oni mają obowiązek wspomagać wszechstronny rozwój społeczny swojego dziecka.
Rodzina, z różnych powodów, jest środowiskiem niemożliwym
do zastąpienia w życiu człowieka. Słowo rodzina kojarzy się z miłością, bliskością, przyjazną atmosferą, życzliwością, zaufaniem, wzajemną troską. Rodzina jest źródłem pierwszych więzi emocjonalnych
nawiązywanych wpierw pomiędzy dzieckiem a rodzicami, następnie
z pozostałymi członkami rodziny oraz innymi osobami, jest początkiem kontaktów międzyludzkich oraz kształtowania zachowań społecznych. Tymczasem, w otaczającej nas współczesnej rzeczywistości, znacząco nasiliły się różnego rodzaju zjawiska dysfunkcjonalności rodziny, m. in. samotność jej członków, szczególnie dzieci, spowodowane rozluźnieniem więzi emocjonalnych. Zjawisko to jest
bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci w młodszym wieku
3

Z. Tyszka, Rodzina. [w:] Encyklopedia Pedagogiczna. Red. W. Pomykało.
Warszawa 1993 s. 695.
4
J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie. Warszawa 1972 s. 31.
5
M. Ziemska, Rodzina a osobowość. Warszawa 1978 s. 10-11.
6
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 2007 s. 21-22.
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szkolnym, w okresie kiedy przeżywają one dość intensywny czas
rozwoju społecznego. Dlatego, jakiekolwiek dysfunkcje w prawidłowym uspołecznianiu dziecka, mającym początek właśnie w rodzinie, mogą prowadzić do poważnych zaburzeń w jego rozwoju
psychospołecznym oraz do powstawania problemów i trudności wychowawczych, które są skutkiem braku odpowiedniego przygotowania rodziców do pełnienia swoich ról, przede wszystkim pod względem posiadania wiedzy o rozwoju dziecka na wszystkich jego płaszczyznach, a także pod względem ogólnej wiedzy o wychowaniu dotyczącej m.in. tworzenia właściwej atmosfery rodzinnej ukierunkowanej na prawidłowy rozwój społeczny dziecka, na którą wpływ
mają przede wszystkim relacje między rodzicami, ich obecność w
życiu dziecka, stosunek do niego wyrażający się poprzez miłość,
przejawy troski, czułość, codzienne postawy i zachowania rodziców,
ich stosunek do najbliższego otoczenia, tradycje rodzinne, zwyczaje,
zaangażowanie społeczne i religijne7 oraz wspólne spędzanie wolnego czasu.
U współczesnych rodzin daje się jednak zaobserwować brak czasu, jaki przeznaczają one na wspólne działania. Samotność w rodzinie jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, wyraża się ono:
osłabieniem więzi uczuciowej między członkami rodziny, utratą
poczucia przynależności oraz eliminowaniem sfery emocjonalnej,
głównie na korzyść wartości materialnych8, które we współczesnym
świecie wydają się mieć coraz większą wartość dla człowieka. Ta
niewątpliwie niepokojąca sytuacja powoduje przede wszystkim niedostatek kontaktu psychicznego w rodzinie. Stąd też wzrasta liczba
dzieci, które dotkliwie przeżywają osamotnienie wśród osób będących dla nich najbliższymi ludźmi9. Trudna i skomplikowana sytuacja gospodarcza naszego kraju sprawia, że rodzice są niejako zmuszeni do częstej nieobecności w domu, stąd zwykle nie mają możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju doświadczeniach i przeży7

J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin 2002 s. 35-41.
H. Cudak, Rocznik pedagogiki rodziny. Studia i rozprawy. Tom II. Piotrków Trybunalski 1995 s. 8, 45.
9
G. Gajewska, Opuszczenie i osamotnienie dziecka wśród dorosłych. [w:] Red.
G. Gajewska, D. Waloszek. Nowe stulecie dziecku. Zielona Góra 2001 s. 267.
8
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ciach ważnych dla dziecka. Skutkuje to brakiem odpowiedniego
wsparcia ze strony rodziców, brakiem poczucia bezpieczeństwa u
dziecka, odczuwaniem przez niego niepewności, nieufności i lęku,
co w rezultacie prowadzi do swoistego zagubienia, a tym samym
znacząco utrudnia kontakty z otoczeniem. Zdarza się, że w rodzinach
nie okazuje się dzieciom miłości, serdeczności, zainteresowania i
zadowolenia czy aprobaty, brak u rodziców wyraźnej postawy charakteryzującej gotowość do niesienia dziecku pomocy w każdej
chwili, kiedy ono tego potrzebuje. Dziecku wydaje się wówczas, że
nie może liczyć na pomoc i wsparcie rodziców, czyje się odepchnięte.
Właśnie te wrażenia powodują u niego dotkliwe poczucie osamotnienia, które, jak zostało dowiedzione, jest o wiele bardziej bolesne i
groźniejsze dla zdrowia psychicznego, aniżeli całkowity brak rodziny.
W przekonaniu Haliny Izdebskiej „mieć bliskich i czuć się samotnym
to najgorszy rodzaj samotności, ponieważ zabija w człowieku nadzieję, osłabia motywację, deformuje psychicznie"10. Samotność może się
pojawić w różnych okresach życia, wyjątkowo niebezpieczna jest
jednak w młodszym wieku szkolnym, w czasie kiedy ma miejsce aktywny rozwój społeczny. Na tym etapie dziecko szczególnie potrzebuje dowodów uczucia ze strony rodziców, potrzebuje przejawów doceniania go, uznawania11 oraz częstego kontaktu.
Dzieci, które doświadczyły osamotnienia w rodzinie posiadają
podstawowe braki socjalizacyjne oraz zaburzenia związane z poczuciem własnej tożsamości. Inną ich charakterystyczną cechą jest nieumiejętność realizacji swoich potrzeb w sposób ogólnie akceptowany przez społeczeństwo. Według M. Szyszkowskiej osamotnienie
stanowi dla człowieka ciężar psychiczny i może doprowadzić do
niekorzystnych „odkształceń psychicznych"12. Wyniki badań wskazują na to, że osobowość ludzi osamotnionych nie spełnia swoich
funkcji społecznych w sposób zadowalający. Osamotnienie łączy się
z takimi właściwościami osobowości jak: małe poczucie własnej
10

H. Izdebska, Współżycie pokoleń w rodzinie. „Problemy OpiekuńczoWychowawcze” nr 9. 1980.
11
M. Sendyk, Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego. Kraków 2003 s. 51-72.
12
M. Szyszkowska, Przezwyciężenie osamotnienia. [w:] Red. Dąbrowski K.
Zdrowie psychiczne. Warszawa 1979 s. 409.
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wartości, introwersja, mała potrzeba przynależności, niska samoocena, wysoki poziom lęku społecznego i ogólnego, zmniejszona aktywność, poczucie alienacji, nadmierna koncentracja na sobie, nieśmiałość, brak pewności siebie13. J. Rembowski uważa, że poczucie
opuszczenia może prowadzić nawet do samozniszczenia lub wewnętrznie ukierunkowanej wrogości14, może także objawiać się agresją i jest silnie związane z niepokojem, towarzyszy temu cierpienie,
ból oraz rozpacz15. W wyniku osamotnienia przeżywanego przez
dzieci pojawiają się u nich zachowania dysfunkcyjne, które niemal
zawsze są szkodliwe dla ich kontaktów z rówieśnikami, przenoszą
się na teren szkoły oraz najbliższe otoczenie, w którym ono przebywa16. Zachowania te generują zjawisko patologii wśród dzieci i młodzieży stanowiące szczególnie trudny problem pedagogiczno - psychologiczny oraz społeczny. Do tych zjawisk patologicznych zalicza
się przede wszystkim agresję oraz przemoc wobec rówieśników i
dorosłych, a nawet wobec członków rodziny, co sprawia, że środowisko rodzinne w żadnym razie nie można nazwać przyjaznym, ani
bezpiecznym.
Nieodpowiednie środowisko rodzinne, w którym ma miejsce
osamotnienie dziecka, łączy się także ze zjawiskiem dezorganizacji
rodziny wynikającej z jej rozkładu lub rozpadu, gdzie więzi uczuciowe, psychiczne i rodzinne pomiędzy członkami rodziny zostają
przerwane lub rozbite. Wówczas rodzina jako system przestaje być
spójną, harmonijną całością, staje się jedynie strukturą, którą „wiąże” ze sobą jej członków tylko wspólne terytorium (mieszkanie),
nazwisko czy adres17. Rodzina już nie jest wtedy bezpiecznym miejscem schronienia, sprzyja natomiast kształtowaniu różnorakich po13

K. Kmiecik-Baran, Osamotnienie a zdrowie psychiczne. „Zeszyty naukowe
Uniwersytetu Gdańskiego – Psychologia” t. 10. Gdańsk 1992 s. 122-123.
14
J. Rembowski,Przyczynek do zjawiska samotności. „Problemy Rodziny”
nr 4. 1991 s. 81-99.
15
Kmiecik-Baran, jw. s. 122-123.
16
L. Pytka, Teoretyczne i praktyczne problemy nieprzystosowania społecznego. [w:] Red. S. Ćmiel. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży.
Józefów 2011 s. 9-31.
17
M. E. Ruszel, Sieroctwo duchowe dziecka. „Studia Gdańskie” tom
XXVIII. Gdańsk 2011 s. 151-158.
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staw dysfunkcyjnych18. Dlatego, najbardziej korzystne warunki do
realizowania prawidłowych funkcji wychowawczych ma środowisko
rodzinne będące rodziną pełną, złożoną z obojgu rodziców oraz dzieci połączonych ze sobą silną więzią emocjonalną, w której przestrzegane są normy społeczne, ogólne zasady współżycia społecznego,
wartości moralne oraz ideały19. Rodzina funkcjonuje w sposób prawidłowy wtedy, gdy kieruje się takimi cechami jak: miłość, dobroć,
ciepło, szacunek, wzajemna troska, przychylność, życzliwość, zaufanie, przynależność oraz zgoda20.
Dziecko wychowywane w rodzinie, która właściwie zaspokaja
wszystkie jego potrzeby społeczne, posiada ukształtowane, prawidłowe poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły, pewność
siebie, poczucie, że jest potrzebne, staje się otwarte na innych, potrafi współpracować z ludźmi, łatwo zawiera kontakty z rówieśnikami,
uczy się samodzielności. Zyskuje ono także wtedy odpowiednie
wzorce życia społecznego potrzebne w dorosłym życiu, jest właściwie przygotowane do odpowiedzialnego pełnienia w przyszłości roli
matki lub ojca.
2. Podstawy rozwoju społecznego dziecka w wieku wczesnoszkolnym w rodzinie
Przez rozwój społeczny należy rozumieć szereg zmian dokonujących się w osobowości człowieka powodując to, że osoba ta staje
się zdolna do konstruktywnego uczestniczenia w życiu i działalności
społeczeństwa21. Pierwszym środowiskiem, gdzie rozpoczyna się
uspołecznienie dziecka jest rodzina22. Na rozwój społeczny dziecka
wpływ mają postawy rodzicielskie23, układ stosunków w rodzinie,
18

B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa 2008
s. 89-97.
19
M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2009 s. 100-115.
20
Jan Paweł II, Cztery filary szczęścia rodzinnego. Częstochowa 2009.
21
L. Wołoszynowa, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa
1975, s. 627.
22
L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin 2003 s. 9.
23
J. Kula – Lic, Wartość bycia dobrym rodzicem. [w:] Międzypokoleniowy
przekaz wartości w rodzinie. Red. J. Zamorski. Stalowa Wola – Rzeszów
2009 s.113.
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przekonania i tryb życia w domu rodzinnym oraz atmosfera, która
jest pojęciem złożonym24, charakteryzuje ją współżycie rodziców,
ich stosunek do siebie nawzajem oraz do dzieci, stosunki panujące
między rodzeństwem oraz pozostałymi domownikami25. Rodzina
kształtuje w dziecku szereg uczuć społecznych, które są w życiu
nieodzowne, są to: poczucie obowiązku i odpowiedzialności, uczynność, miłość do rodziny, szacunek dla pracy oraz otoczenia. Rodzina
przekazuje dziecku dziedzictwo kulturowe, zaspokaja jego potrzeby
emocjonalne, stanowi główny czynnik kształtujący jego postawy wobec
nauki szkolnej i współżycia społecznego. Oddziaływanie wychowawcze
rodziny dokonuje się w toku życia codziennego. Jego efekty zależą w
dużej mierze od struktury rodziny i związanych z nią stosunków międzyosobowych, sposobu pełnienia przynależnych ról przez wszystkich
członków rodziny oraz stopnia uświadomienia sobie przez rodziców
wychowawczej roli rodziny wobec dziecka. Istotny wpływ na rozwój
społeczny dziecka oprócz rodziny posiadają także inne środowiska wychowawcze, szkoła oraz grupy rówieśnicze26.
Środowiska wychowawcze są jednym z ważniejszych elementów
mających wpływ na rozwój społeczny dziecka27, natomiast niezbędnym
jego wyznacznikiem jest proces wychowania rozumiany jako planowe i
zamierzone oddziaływanie na psychikę wychowanka mający na celu
ukształtowanie w określony sposób jego osobowości. Role i funkcje
wychowania zmieniają się wraz z wiekiem dziecka a cele, metody i
środki wychowania powinny być dostosowywane do rozwojowego
stadium wychowanka oraz do jego wieku i indywidualnych cech. Wzór
osobowy w postaci rodziców posiada największy udział w formowa-

24

B. Wilgocka – Okoń, Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. Warszawa
1972 s. 137.
25
H. Izdebska, Nasze dzieci i my. Warszawa 1965 s. 53.
26
Wilgocka – Okoń, jw. s. 137.
27
T. Tyszka, A. Wachowiak, Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii
rodziny. Poznań 1997 s. 23.
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niu jego osobowości społecznej28. Oprócz tego ważną rolę w uspołecznianiu dziecka ma również otoczenie szkolne29.
Okresem aktywnego rozwoju społecznego jest średnie dzieciństwo, etap w życiu dziecka, kiedy rozpoczyna ono naukę szkolną. W
tym czasie interakcja pomiędzy dzieckiem i społeczeństwem poszerza się i staje się bardziej złożona, dotyczy to stosunków panujących
w grupie rówieśniczej, w działalności szkolnej, sportowej czy innej.
Dzięki tym stosunkom społecznym dzieci uczą się, że aby sprostać
licznym oczekiwaniom i wymaganiom społeczeństwa muszą dostosować do nich swoje zachowanie30. Dlatego, oprócz rodziny to nauczyciele, szkoła i jej otoczenie wywierają znaczący wpływ na
kształcenie się światopoglądu społecznego dziecka. Przekraczając
próg szkoły, napotyka ono na pierwsze trudności, które sprawia mu
przejście z działalności zabawowej do obowiązku nauki szkolnej.
Dziecko idące do pierwszej klasy pragnie sprostać wymaganiom
nauczyciela oraz osiągnąć określoną pozycję w grupie rówieśników.
Dopiero w okresie późnego dzieciństwa wzrasta znaczenie i atrakcyjność kontaktów z rówieśnikami. O ile początkowo dziecko z trudem adaptuje się do dłuższego przebywania w klasie, w ławie szkolnej, odnajduje się na ogromnym szkolnym korytarzu, o tyle w klasach następnych szkoła staje się dla niego naturalnym terenem spotkań z kolegami, podobnie jak wcześniej podwórko czy plac zabaw31.
Kontakty społeczne w szkolnej klasie i poza nią stają się wówczas
dla dziecka jednym z najważniejszych tematów rozmów i wypowiedzi32. Podstawową formą kontaktu dziecka wczesnoszkolnego z rówieśnikami nadal jest zabawa, lecz w tym wieku zmienia się nieco
jej charakter, tematyka i funkcja, ponieważ nowym tematem tych
28

M. Przetacznikowa, Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.
Warszawa 1973 s. 202-203.
29
S. Kulpaczyński, Współpraca katechetów z rodzicami w teorii i praktyce
szkolnej. [w:] J. Stala. Katechizować dzisiaj, problemy i wyzwania. Kielce
2004 s. 237.
30
J. S. Turner, D. B. Helms, Rozwój człowieka. Warszawa 1999 s. 308
31
Wilgocka – Okoń, jw. s. 140.
32
R. Stefańska – Klar, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Red. B. Harwas – Napierała. J. Trempała.
Warszawa 2000 s. 147.
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zabaw jest często szkoła. Dzieci wczesnoszkolne często naśladują
wtedy zachowanie swoich nauczycieli33.
Niekorzystne warunki dla rozwoju społecznego dziecka w młodszym wieku szkolnym to brak sukcesów w nauce i nie radzenie sobie
przez niego z zadaniami czy trudnościami. Sytuacja taka może powodować u dziecka w wieku wczesnoszkolnym poczucie nieadekwatności
wobec oczekiwań społecznych oraz wstrzymanie wykorzystania jego
potencjału rozwojowego. Konsekwencją takiego stanu rzeczy staje się
wzrost niepowodzeń w działaniu i związana z tym utrata przez dziecko
pozycji w grupie rówieśniczej, co jest też bezpośrednią przyczyną powstawania u niego poczucia mniejszej wartości34.
Stąd, zadaniem rodziców powinno być kształtowanie u dziecka
takich zachowań, które umożliwiają mu prawidłowe pełnienie wyznaczonej obowiązkami szkolnymi roli społecznej oraz rozwijanie
umiejętności współżycia i współdziałania z dorosłymi oraz rówieśnikami35. Odpowiedzialność rodziców za wspomaganie starannego
rozwoju społecznego dziecka jest tym większa, że od tego zależy,
czy w przyszłości w życiu dorosłym będzie ono dojrzałą osobą właściwie pełniącą swoje role społeczne, czy będzie potrafiło mierzyć
się z wyzwaniami i przeciwnościami w życiu, czy będzie umiało
prawidłowo nawiązywać relacje z innymi ludźmi, czy też stanie się
osobą wykazującą silnie utrwalony lęk i napięcie determinujące nieprawidłowe, niedojrzałe zachowania36. Finalnym etapem wychowania społecznego jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałej osobowości
etycznej, co łączy się z ukształtowaniem przez niego odpowiednich
cech charakterystycznych dla tej osobowości pozwalających mu na
właściwe poszanowanie społecznego systemu moralnego oraz podejmowanie się różnych prospołecznych działań37.
33

E. Hurlock, Rozwój dziecka. Warszawa 1985 s. 446.
R. Stefańska – Klar, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Red. B. Harwas – Napierała. J. Trempała,
Warszawa 2000 s. 130
35
Wilgocka – Okoń, jw. s. 36.
36
R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa 1995 s. 229 – 230.
37
G. Grzybek, Wychowanie społeczne i moralne w rodzinie. [w:] Wybrane
zagadnienia pedagogiki rodziny. Red. A. Błasik. E. Dybowska, Kraków
2010 s. 197.
34
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Rodzina jest środowiskiem w którym tkwią największe predyspozycje wszechstronnego rozwoju społecznego dziecka, aby te możliwości można było maksymalnie wykorzystać należy wiedzieć jakie
są prawidłowe uwarunkowania środowiskowe tego rozwoju38 i od
jakich przyczyn on zależy39.
3. Metodologia badań własnych
Badania naukowe dotyczące niniejszej problematyki prowadzone
były w szerszym zakresie i obejmowały różne aspekty wiedzy pedagogicznej rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym40, której jednym z elementów jest wiedza o rozwoju społecznym dziecka. W
oparciu o zasady dotyczące metodologii badań naukowych41 w niniejszej pracy określony został przedmiot badań czyli wiedza rodziców o rozwoju społecznym dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz
ich cel, którym jest określenie stanu tej wiedzy. Problem badawczy
sformułowano w pytaniu: „jaki jest zakres wiedzy rodziców o rozwoju społecznym dziecka w wieku wczesnoszkolnym?”, natomiast
hipotezę przedstawiono następująco: „przypuszcza się, że wiedza o
rozwoju społecznym dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest wystarczająca”. Zmiennymi niezależnymi były: wykształcenie rodziców
oraz ich płeć, natomiast zmiennymi zależnymi mającymi znaczenie
w prowadzonym postępowaniu badawczym są: wiedza o przyczynach warunkujących rozwój społeczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz znajomość środowisk wychowawczych wpływających
na uspołecznianie dziecka.
W postępowaniu badawczym skorzystano z metody sondażu
oraz ankiety jako techniki badawczej. Badania naukowe zostały
38

A. Włodarska, Dziecko w rękach niedojrzałych rodziców. [w:] Pedagogika na co dzień. Red. J. Placha . Warszawa 2009 s. 77-78.
39
A. Skreczko, Współpraca nauczyciela z rodzicami w kształtowaniu kultury
pedagogicznej. [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno – empiryczne. Red. J. Stala. E. Osewska. Tarnów 2007 s. 309 – 310.
40
Badania zostały opublikowane całościowo w pozycji: E. Kopeć, „Wiedza
pedagogiczna rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (na podstawie
badań w powiecie kolbuszowskim)”, Lublin 2012.
41
K. Żegnałek, Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki. Warszawa 2010 s. 49.
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przeprowadzone w 2011r w województwie podkarpackim na terenie
powiatu kolbuszowskiego w 21 szkołach podstawowych. Badaniami
objęto 500 rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na podstawie zebranego materiału badawczego dokonano analizy uzyskanych
danych za pomocą programu Microsoft Excel 2010, uwzględniono
przy tym wartości liczbowe oraz procentowe. Zależności między
zmiennymi szukano za pomocą testu chi kwadrat.
4. Analiza uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań
Rodzina jest pierwszym środowiskiem, gdzie rozpoczyna się
proces uspołecznienia dziecka42. Duży wpływ na prawidłową jego
realizację ma szereg przyczyn mieszczących się w obrębie środowiska rodzinnego. W młodszym wieku szkolnym, oprócz oddziaływań
rodzicielskich, dodatkową rolę odgrywają tu oddziaływania nauczycieli oraz obcowanie z rówieśnikami. W odniesieniu do badanej problematyki zapytano ankietowanych rodziców o przyczyny warunkujące, w ich opinii, rozwój społeczny dziecka. Uzyskane wyniki badań
przedstawia tabela 1.
Tab. 1. Określenie przez badanych rodziców przyczyn warunkujących w ich opinii rozwój społeczny dziecka
Przyczyny warunkujące rozwój
społeczny dziecka

Wykształcenie rodziców
Zawodowe

Średnie

Wyższe

Ogółem

N

%

N

%

N

%

N

%

atmosfera rodziny

79

26,7

155

52,4

62

20,9

296

59,2

postawy rodziców
przekonania i
przeżycia w domu
rodzinnym

45

23,6

98

51,3

48

25,1

191

38,2

43

26,1

89

53,9

33

20,0

165

33,0

23

20,2

64

56,1

27

23,7

114

22,8

oddziaływanie
nauczycieli
42

H. Muszyński, Rodzina, moralność, wychowanie. Warszawa 1971 s. 106.
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obcowanie z rówieśnikami

59

25,3

124

53,2

50

21,5

233

46,6

inne

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

nie wiem

6

75,0

2

25,0

0

0,0

8

1,6

brak odpowiedzi

3

37,5

3

37,5

2

25,0

8

1,6

* tabela nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci wybierali po
kilka odpowiedzi.
Według badanych rodziców najważniejszą przyczyną warunkującą rozwój społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym jest
atmosfera rodziny - 59,2% wskazań. Mniej licznie ankietowani
wskazali na pozostałe aspekty środowiska rodzinnego, czyli postawy
rodziców - 38,2% wskazań oraz przekonania i przeżycia w domu
rodzinnym - 33,0% odpowiedzi. Obcowanie z rówieśnikami uzyskało dość wysoki wskaźnik - 46,6% odpowiedzi respondentów. Najniższa suma typowań ankietowanych przypadła na oddziaływania nauczycieli – tylko 22,8% odpowiedzi. Mimo to, zebrane dane mogą
wskazywać na to, że badani rodzice posiadają wiedzę w analizowanym temacie.
Ponieważ płeć respondentów może mieć wpływ na sposób
udzielania przez nich odpowiedzi uznano, że należy dokonać zestawienia tej zmiennej z danymi dotyczącymi wskazań ankietowanych
na temat przyczyn warunkujących rozwój społeczny dziecka, co jest
zawarte w tabeli 2.
Tab. 2. Wskazanie przez badanych rodziców przyczyn warunkujących rozwój społeczny dziecka a ich płeć
Przyczyny warunkujące rozwój społecz- Kobiety
ny dziecka
N
atmosfera rodziny

202

268

Płeć
Ogółem
Mężczyźni
%

N

%

N

%

62,3

28

40,0

296

59,2

169

39,3

22

31,4

191

38,2

150

34,9

15

21,4

165

33,0

oddziaływanie nauczycieli

102

23,7

12

17,1

114

22,8

obcowanie z rówieśnikami

200

46,5

33

47,1

233

46,6

inne

0

0,0

0

0,0

0

0,0

nie wiem

5

1,2

3

4,3

8

1,6

brak odpowiedzi

6

1,4

2

2,9

8

1,6

postawy rodziców
przekonania i przeżycia w domu rodzinnym

* tabela nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci wybierali po
kilka odpowiedzi.
Na podstawie zebranych danych można wnioskować, że istotnie
płeć respondentów ma znaczenie w określeniu przez nich przyczyn
warunkujących rozwój społeczny dziecka. Dla niemal połowy badanych ojców ważną przyczyną wpływającą na rozwój społeczny
dziecka w młodszym wieku szkolnym jest na pierwszym miejscu
obcowanie z rówieśnikami - 47,1% wskazań, na drugim atmosfera
rodziny - 40,0%. Tymczasem większość matek uważa, że najważniejsza jest atmosfera rodziny - 62,3% odpowiedzi, następnie obcowanie z rówieśnikami - 46,5% wskazań. Odnośnie oddziaływania
nauczycieli rodzice są zgodni, że ma on najmniejszy wpływ na uspołecznianie dziecka, uzyskane wyniki w tej kwestii w przypadku matek to 23,7% wskazań, a w przypadku ojców 17,1% odpowiedzi.
Szukana zależność pomiędzy wskazaniem przez badanych rodziców
przyczyn warunkujących rozwój społeczny dziecka a ich płcią przedstawia tabela 3.

203

Tab. 3. Zależność pomiędzy płcią rodziców a określeniem przez nich
przyczyn warunkujących rozwój społeczny dziecka
Przyczyny warunkujące rozwój
społeczny dziecka

Płeć rodziców

Razem

kobiety

mężczyźni

atmosfera rodziny

268

28

296

postawy rodziców
przekonania i przeżycia w domu
rodzinnym

169

22

191

150

15

165

oddziaływanie nauczycieli

102

12

114

obcowanie z rówieśnikami

200

33

233

inne

0

0

0

nie wiem

5

3

8

brak odpowiedzi

6

2

8

900

115

1015

razem
Przyczyny warunkujące rozwój
społeczny dziecka
atmosfera rodziny

Płeć rodziców
kobiety
262,46

Razem

mężczyźni
33,54

296,00

postawy rodziców
przekonania i przeżycia w domu
rodzinnym

169,36

21,64

191,00

146,31

18,69

165,00

oddziaływanie nauczycieli

101,08

12,92

114,00

obcowanie z rówieśnikami

206,60

26,40

233,00

inne

0,00

0,00

0,00

nie wiem

7,09

0,91

8,00

brak odpowiedzi

7,09

0,91

8,00

900,00

115,00

1015,00

razem
0,12
0,00
0,09
0,01
0,21
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0,91
0,01
0,73
0,06
1,65

0,00
0,62
7,09

0,00
4,84
0,91

suma chi kwadrat = 17,25 > wartość krytyczna = 14,07 (stopień
swobody 7)
Otrzymany wynik testu chi kwadrat wynoszący 17,25 jest wyższy od wartości krytycznej równej 14,07, dlatego można przyjąć
hipotezę o istnieniu zależności pomiędzy wskazaniem przez badanych rodziców przyczyn warunkujących rozwój społeczny dziecka a
ich płcią. Wartość współczynnika T Czuprowa 0,08 świadczy o słabej sile zachodzącej pomiędzy tymi zmiennymi.
Następnym krokiem analizy statystycznej w badanej tematyce
było opracowanie uzyskanych danych badawczych w kierunku określenia przez badanych rodziców środowiska wychowawczego mającego w ich opinii udział w uspołecznianiu dziecka w młodszym wieku szkolnym. Opracowane wyniki badań są zawarte w tabeli 4.
Tab. 4. Określenie przez badanych rodziców środowisk wychowawczych wpływających w ich opinii na uspołecznianie dziecka
Środowiska wychowawcze mające
udział w procesie
uspołecznienia
dziecka

Zawodowe

Średnie

Wyższe

N

%

N

%

N

%

N

%

rodzina

104

28,4

185

50,5

77

21,0

366

73,2

szkoła i jej otoczenie

66

26,2

140

55,6

46

18,3

252

50,4

nauczyciele

26

37,7

33

47,8

10

14,5

69

13,8

rówieśnicy

41

34,7

55

46,6

22

18,6

118

23,6

inne

1

100,0

0

0,0

0

0,0

1

0,2

brak odpowiedzi

2

33,3

3

50,0

1

16,7

6

1,2

Wykształcenie rodziców

Ogółem
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* tabela nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci wybierali po
kilka odpowiedzi.
Zdaniem prawie 3/4 badanych rodziców środowiskiem wychowawczym mającym największy udział w procesie uspołecznienia
dziecka jest rodzina, co potwierdza wskazanie 73,2% ankietowanych, w dalszej kolejności ich typowania dotyczą szkoły i jej otoczenia - 50,4% odpowiedzi oraz rówieśnicy - 23,6% wskazań respondentów. Najmniejszy wskaźnik uzyskało środowisko nauczycieli,
otrzymując tylko 13,8% odpowiedzi badanych rodziców. Jeden z
badanych rodziców skorzystał z możliwości swobodnej wypowiedzi
i wskazał, że udział w procesie uspołecznienia dziecka ma Kościół.
Ponieważ płeć respondentów nie odegrała w tym przypadku znaczącej roli, zrezygnowano z przedstawienia zestawienia z uwzględnieniem tej zmiennej.
Opracowane wyniki badań ankietowych mogą wskazywać na
odpowiedni zakres wiedzy rodziców w zakresie ich znajomości dotyczącego środowiska wychowawczego mającego największy udział
w uspołecznianiu dziecka.
5. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników badań empirycznych można
wnioskować, że stan wiedzy rodziców o środowiskach, które mają
wpływ na uspołecznienie dziecka w młodszym wieku szkolnym jest
wystarczający. Zdaniem ankietowanych największy wpływ na proces
uspołeczniania dziecka w wieku wczesnoszkolnym ma rodzina, więc
może to świadczyć o tym, że zdający sobie sprawę z tego faktu rodzice
wspomagają proces uspołeczniania dziecka w sposób prawidłowy.
Reasumując, w świetle opracowanych danych ankietowych
można przypuszczać, że założenia hipotezy zakładającej, że wiedza
rodziców o rozwoju społecznym dziecka w wieku wczesnoszkolnym
jest wystarczająca okazały się zasadne. To ważne, aby rodzice wychowujący dziecko posiadali dużą wiedzę o jego rozwoju społecznym, ponieważ dzięki niej będą mogli uniknąć wiele błędów wychowawczych, które wpływają nie tylko na prawidłowość tego rozwoju i zaspokojenie potrzeb psychospołecznych dziecka, ale przede
wszystkim na jego przyszłe zachowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
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W otaczającej rzeczywistości, w dobie szybkich przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, wychowanie dziecka w
rodzinie nie jest łatwe. Trudności i problemy wychowawcze pojawiają się często już u dziecka w młodszym wieku szkolnym, ponieważ rodzice często uznają wówczas, że jego wychowaniem od tej
pory powinna zajmować się szkoła, wychowawca szkolny, czy katecheta. Tymczasem obowiązki rodziców względem dziecka, niezależnie od jego wieku, oprócz czynności pielęgnacyjnych i zapewnienia
mu bytu materialnego, dotyczą przede wszystkim starania o jego
właściwy rozwój społeczny. Zwłaszcza ojcowie powinni z troską,
aktywnie włączać się w efektywne wychowanie dziecka, ponieważ
ojciec ma do spełnienia w rozwoju społeczno – moralnym dziecka
niezwykle ważną rolę. Polega ona na dostarczaniu takich bodźców,
których od matki nie może ono otrzymać43.
Pomimo wielu niebezpieczeństw zagrażającym rodzinie z powodu dokonujących się współcześnie zmian, nadal stanowi ona dla
dziecka pierwsze i najważniejsze środowisko wychowawcze, a kluczową rolę w wychowaniu dziecka posiadają rodzice i to oni ponoszą
odpowiedzialność za prawidłową socjalizację dziecka. Dlatego, żeby
uniknąć trudności wychowawczych, powinni oni coraz bardziej
świadomie w oparciu o odpowiednią wiedzę pedagogiczną oraz socjologiczną prawidłowo kształtować postawę społeczną dziecka poprzez planowy i celowy proces wychowania dziecka w rodzinie.
Ponieważ rodzina potrzebuje pomocy i wsparcia w realizowaniu
swojej funkcji wychowawczej, powinny ją wspierać instytucje mające na celu szeroko pojęte dobro rodziny. Poza państwem aktywnie
powinien się także włączyć Kościół, w którego nauczaniu i trosce
duszpasterskiej szczególne miejsce zajmuje właśnie małżeństwo i
rodzina44. Zdaniem błogosławionego Jana Pawła II potęga rodziny
tkwi w jej atmosferze, wzajemnej miłości i oddaniu się sobie rodziców gotowych przyjąć dar rodzicielstwa, a równocześnie otwartych
na inne społeczności ludzkie, gdyż: „autentyczna miłość nie prowa43

J. Zimny, Obraz polskiego ojcostwa na tle epoki. „Pedagogia Ojcostwa”
nr 4 (1/2012), s.43.
44
M. Gogolik, Rola i zadania osób zakonnych w służbie rodziny i wychowania. „Pedagogika Katolicka” nr 10 (1/2012), s. 64.
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dzi rodziny do zamknięcia się w samej sobie, ale otwiera ją na całą społeczność, ponieważ mała rodzina domowa i wielka rodzina ludzka nie są
sobie przeciwstawne, lecz pozostają w bliskim i sięgającym początków
związku z sobą. U podstaw tego zagadnienia tkwi tajemnica Boga, którą
właśnie rodzina przypomina w szczególny sposób”45.
Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia opracowane wyniki badań naukowych
podejmujących istotną problematykę pedagogiczną dotyczącą wiedzy
rodziców o właściwych uwarunkowaniach prawidłowego rozwoju społecznego dziecka w młodszym wieku szkolnym. Oprócz uzasadnienia
podjętej tematyki w tekście umieszczono interpretacje rozumienia pojęcia
rodziny oraz opis podstawowego środowiska wychowawczego jakim jest
rodzina. Ponieważ aktywny proces rozwoju społecznego dziecka przypada na wiek wczesnoszkolny, dokonano krótkiej charakterystyki tego etapu
jego życia, który rozpoczyna właśnie nauka w szkole. W dalszej części
znajduje się analiza oraz interpretacja zebranych danych empirycznych,
podsumowanie oraz wnioski sformułowane na podstawie opracowanych
wyników ankietowych.
Abstract
Social education in the family
This paper presents the results of research developed making
important educational issues regarding their parents' knowledge of
the relevant considerations proper child's social development in early
school age. In addition to the grounds on the theme in the text of the
interpretations placed to understand the concept of the family and the
basic description of the educational environment of the family. Since
the active process of social development a child falls on the younger
school age, made a brief characterization of this phase of his life,
who has just started learning in school. In the next part is the analysis
and interpretation of the empirical data collected, a summary and
conclusions drawn on the basis of survey results.

45

Jan Paweł II, Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła. Wypowiedź w
czasie Mszy św. z okazji Jubileuszu Rodzin 15.10.2000r. (www.opoka.org.pl.).
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Radosław Edward Skakuj (KUL)

Rodzina jako środowisko wychowawcze w pedagogice
personalistycznej
Wstęp
Przedmiotem analizy prezentowanego artykułu jest problematyka rodziny, ujmowanej jako środowisko wychowawcze, które realizuje proces personalizacji w myśl teorii i praktyki pedagogiki personalistycznej. Autor w poszczególnych częściach artykułu dokona
analizy znaczenia podstawowych pojęć, dotyczących jego tematu:
rodziny, środowiska wychowawczego (rodziny jako środowisko
wychowawcze), filozofii personalistycznej i pedagogiki personalistycznej. W dalszej części tekstu, przedstawiona zostanie synteza
najważniejszych treści merytorycznych, dotyczących środowiska
wychowawczego, którym bez wątpienia jest rodzina, z uwzględnieniem jej charakteru jako czynnika odpowiadającego za humanizację i
personalizację człowieka, w myśl pedagogiki personalistycznej, jej
zasad, celów, metod i charakteru. W artykule zostanie zaprezentowana również filozofia, antropologia i pedagogia Jana Pawła II, który jako wybitny autorytet moralny i naukowy, był ważnym twórcą
myśli personalistycznej XX i XXI wieku.
1. Znaczenie terminów rodzina, środowisko wychowawcze,
pedagogika personalistyczna
Dokonując zgodnego z zasadami metodologii pracy naukowej,
logicznego rozbioru zakresu merytorycznych rozważań wynikających z tematu artykułu, skupiając się na merytorycznych treściach
prezentowanych w artykule, należy uwzględnić podstawowe pojęcia,
terminy pedagogiczne, które oddają kwintesencję podjętej w rozważaniach problematyki. Pojęciami tymi są terminy: rodzina, środowisko wychowawcze, pedagogika personalistyczna.
Rodzina to mała, pierwotna, połączona silnymi więziami emocjonalnymi grupa społeczna, pewna wspólnota osób czy też jak uważają personaliści, komunia osób. Członkowie rodziny powiązani są
ze sobą wyjątkowymi więziami emocjonalnymi: więzią małżeństwa
pomiędzy kobietą a mężczyzną, będących w związku małżeńskim,
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rodzicielstwa pomiędzy rodzicami a dziećmi, więzią emocjonalną
pomiędzy rodzeństwem, krewnymi. W rodzinie, poszczególni jej
członkowie występują w określonych rolach, pozycjach, wchodząc w
emocjonalne relacje interpersonalne. Rodzina jest środowiskiem
opiekuńczym, zaspokajając podstawowe potrzeby materialne i duchowe swoich członków (potrzeby biologiczne, bezpieczeństwa,
przynależności, miłości, akceptacji, w końcu samorealizacji), jest
również środowiskiem wychowawczym, kształtując zakres postaw u
swojego potomstwa, jego hierarchię wartości, światopogląd, ukazując sens wartości, piękno, prawdę i dobro. Mówimy tutaj o czterech
płaszczyznach wychowania, o których będzie mowa w dalszych
częściach artykułu: sferze biologiczno-popędowej, psychicznouczuciowej, społeczno-kulturowej i świadomościowo-moralnej1. W
tym miejscu termin rodzina staje się pojęciem tożsamym z pojęciem
środowiska wychowawczego w myśl stwierdzenia, że właśnie rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że rodzina jest określana jako
środowisko wychowawcze, a także jako grupa wychowawcza i instytucja wychowawcza, pełniąc ważną z punktu widzenia rozwoju osoby funkcję wychowawczą. Pisząc o procesie wychowania, który
przebiega w środowisku rodzinnym, należy wskazać na jego dwojaki
charakter. Rodzina realizuje określone zadania wychowawcze, personalizacyjne wobec członków rodziny oraz wobec społeczeństwa2.
Według Beaty Krawiec, rodzina to bezpieczeństwo, pewien azyl,
wspólnota oparta na komunii osób, ecclesii, mocnej więzi konstytuowanej wspólnym pojmowaniem otaczającej rzeczywistości, w imię
wzajemnego zrozumienia, akceptacji. Rodzina daje poczucie bezpieczeństwa, pełniąc ważne z punktu widzenia rozwoju osobowości
dziecka funkcje o charakterze terapeutycznym i leczniczym3. Stefan
Możdzeń, opisujący charakter pedagogiki personalistycznej swojego
1

Zob. F. Adamski, Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej, Kraków 1999, s. 71-73.
2
Zob. S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i
panorama problematyki, Toruń 2000, s. 48-50.
3
Zob. B. Krawiec, Wspólnota/rodzina w nowoczesnym imaginarium społecznym, [w:] A. Ładyżyński (red.), Pedagogika rodziny – in statu nascendi
czy uznana subdyscyplina?, Wrocław 2012, s. 42.
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imiennika Stefana Kunowskiego, pisze o właściwie funkcjonującej
rodzinie i profesjonalnych rodzicach wskazując, że: „ze strony rodziców dzieciom należy się miłość, zapewnienie podstawowych warunków rozwoju, wychowania, wyrabiania cnót chrześcijańskich, dobry
przykład i okazywanie szacunku”4. Według tego samego autora:
„idealna rodzina powinna wspierać się na świętym, możliwie najdoskonalszym życiu religijno-moralnym. W rodzinie człowiek przeżywa pierwsze radości, cierpienia, smak pracy, nabywa umiejętności
dawania i podejmowania ofiar. Miłość rodzinna jest prototypem
każdej miłości jako podstawy życia społecznego”5. Według Aliny
Rynio, środowisko rodzinne jest w pełni odpowiedzialne za kształtowanie procesu wychowawczego młodego człowieka, który jest
rozumiany jako wprowadzenie osoby w prawdę oraz udzielanie pomocy w osiągnięciu przez niego dobra6, będąc mu pomocnym w
procesie jego rozwoju w aspekcie maieutyki osoby7.
Pisząc o pedagogice personalistycznej8, należy wyjść od terminu
filozofia
personalistyczna9,
której
ściśle
humanistycznochrześcijański charakter, w pełni oddaje prawdę o człowieku, Bogu,
rzeczywistości. Filozofia personalistyczna w swojej rzetelności oraz
adekwatności, ma fundamentalne znaczenie dla krystalizowania personalistycznej filozofii wychowania, ta z kolei jest źródłem tworzenia zarówno bogatej teorii jak i praktyki dla pedagogiki personalistycznej i realizowanej dla dobra człowieka w postaci wychowanka,
praktycznie urzeczywistnianej pedagogii personalistycznej. Filozofia
personalistyczna, która ma fundamentalny charakter dla pedagogiki
4

S. Możdzeń, Stefan Kunowski. O wychowaniu w rodzinie, [w:] M. Nowak, T.
Ożóg, A. Rynio (red.), W trosce o integralne wychowanie, Lublin 2003, s. 269.
5
Tamże, s. 274.
6
Zob. A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin
2004, s. 102.
7
Zob. Tamże, s. 106, 132.
8
Zob. M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, [w:] Z. Kwieciński, B.
Śliwerski (red.), Pedagogika, tom I, Warszawa 2005, s. 232-247; A. Rynio,
dz. cyt.; M. Dziewiecki, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna
w praktyce, Kraków 2003 i in.
9
Zob. Cz.S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995; Cz.S. Bartnik, Szkice do
systemu personalizmu, Lublin 2006 i in.
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personalistycznej, jest nauką, pewną dziedziną filozofii o humanistycznym wymiarze, która podkreśla następujące atrybuty, elementy
natury i istoty osoby człowieka10:
a) filozofia personalistyczna podkreśla personalny, osobowy charakter człowieka, skupiając się na określeniu terminu osoba, z
podkreśleniem jej wartości ponad inne byty stworzone przez Boga. Osoba człowieka, która ma charakter obrazu Boga, jest niekwestionowaną wartością samą w sobie,
b) personalizm skupia się na akcentowaniu osobowej wartości
człowieka, ujmowanej w wymiarze wartości in se oraz per se11.
Wartość człowieka wynika z niezbywalnej i przydzielonej każdemu człowiekowi w chwili poczęcia osobowej godności, wynikającej z samego faktu bycia osobą. Drugi wymiar wartości
człowieka wynika z jego osobowego wymiaru egzystencji, jego
pracy, samorealizacji, podążaniu ku horyzontowi osiągania i doświadczenia doskonałości, doskonalenia się, realizacji swojego
osobowego wymiaru człowieczeństwa i powołania w imię realizacji wartości, sensu życia,
c) filozofia personalistyczna podkreśla wysoki poziom godności osobowej człowieka, bezpośrednio wynikającej z jego charakteru bycia
stworzonym przez samego Boga na jego obraz i podobieństwo,
d) personalizm akcentuje wysoki poziom wolności osoby człowieka, „wolności do” w imię realizacji w życiu wartości, wolności
predysponującej do pełni osobowego życia w imię wyboru drogi
wiary i nadziei, realizacji powołania,
e) filozofia personalistyczna mówi o odpowiedzialności, jaką ponosi osoba człowieka, odpowiedzialności zarówno za samego siebie, swój rozwój, dążenie do osobowej dojrzałości, doskonałości,
finalnie do świętości, a także odpowiedzialności za drugiego
człowieka, jego dobro, odpowiedzialności za realizację wartości,
f) filozofia personalistyczna podkreśla podmiotowy charakter osoby człowieka, traktując osobę jako podmiot a nie przedmiot, cel

10

Zob. m. in. Tamże.
Zob. F. Adamski, Personalizm – chrześcijański nurt myślenia o człowieku i wychowaniu, [w:] F. Adamski (red), Wychowanie osobowe, Kraków 2011, s. 14-15.

11
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a nie środek, podmiot wszelkich oddziaływań w imię jego pełnej
akceptacji, uznaniu jego odrębności, godności, wartości,
g) personalizm w swej merytorycznej treści, podkreśla indywidualność, ale i wspólnotowość osoby człowieka, uwypuklając dwojaki wymiar jego egzystencji, polegający na poszukiwaniu dopełnienia indywidualnego szczęścia, spełnienia i harmonii w
drugim człowieku, we wspólnocie osób. Stąd oddziaływanie pedagogiczne na podmiot wychowania ma charakter personalizacji12. Człowiek właściwy poziom osobowego spełnienia osiąga
tylko w komunii z drugą osobą, ze wspólnotą, w niej poszukując
dopełnienia,
h) personalizm mówi o rozumnym charakterze osoby człowieka,
przydzielając jej miano podmiotu zdolnego do poznania samego
siebie, innych osób i otaczającej rzeczywistości we współpracy z
Absolutem,
i) personalizm podkreśla transcendentalny charakter osoby człowieka,
osoby, która poszukuje szczęścia, osobowego spełnienia, głębi sensu swojego istnienia w osobowej relacji wobec Absolutu,
j) filozofia personalistyczna podkreśla ważność i priorytetowość
wartości w życiu człowieka, jako czynnik konstytuujący jego
wzrastanie do osobowej dojrzałości, dobra, pełni osobowego
człowieczeństwa, realizacji własnego powołania bycia człowiekiem dla samego siebie ale i drugiego człowieka, w zgodzie z
zamiarem Boga,
k) filozofia personalistyczna głosi holistyczny, integralny wymiar
osoby i osobowości człowieka (sfera fizyczna, psychiczna: intelektualno-poznawcza, wolicjonalna, emocjonalna, sfera społeczna i duchowa),
l) filozofia personalistyczna wskazuje na fakt podążania człowieka
ku horyzontowi samorealizacji, samourzeczywistnienia, podążania w kierunku osiągnięcia doskonałości.
Zatem personalistyczna filozofia wychowania, pedagogika personalistyczna i pedagogia personalistyczna realizują w swoim porządku teoretycznym i praktycznym powyższe postulaty, podkreślając zaprezentowane powyżej atrybuty osoby człowieka, podmiotu
12

Zob. Dziewiecki, dz. cyt., s. 22-23.
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oddziaływań wychowawczych. Proces ten krystalizuje się oraz jest
realizowany w imię personalizacji. Interesująca definicję procesu wychowania w pedagogice personalistycznej podaje Alina Rynio, która
stwierdza, że celem tego procesu jest: „wychowanie do twórczej dojrzałości, która rodzi się z wolności a owocuje różnego rodzaju odpowiedzialnością, świadomością misji, potrzebą przyjaźni, pracy, modlitwy i
pasji wobec czasu, który jest człowiekowi dany i zadany”13.
Prezentując tezę główną niniejszego artykułu, która brzmi w
sposób następujący: środowisko rodzinne ujmowane jako środowisko wychowawcze, w pełni jest predysponowane do realizacji personalistycznej wizji wychowania osoby człowieka, należy zaprezentować konkretne treści, oddające w swym znaczeniu charakter procesu
opiekuńczo-wychowawczego realizowanego w rodzinie, w imię
pedagogiki podkreślającej osobowy charakter człowieka. Treści te
zostaną zaprezentowane w kolejnych częściach prezentowanego
artykułu.
2. Wymiary wychowania personalistycznego w rodzinie
Proces socjalizacji dziecka w rodzinie, której funkcjonowanie
zmierza do osiągnięcia przez niego pełni osobowej dojrzałości i osobowego wymiaru egzystencji przebiega, jak już wcześniej zostało
zasygnalizowane, w czterech wymiarach: biologiczno-popędowej,
psychiczno-uczuciowej, społeczno-kulturowej i świadomościowomoralnej (wymiary te zostaną opisane w dalszej części artykułu).
Inni autorzy, skupiając się na funkcjach rodziny, wymieniają jej
cztery podstawowe, najważniejsze funkcje, pisząc o funkcji biologiczno-opiekuńczej, kulturalno-towarzyskiej, ekonomicznej oraz
wychowawczej, jeszcze inni dokonują niezwykle skrupulatnej i
szczegółowej systematyzacji grup funkcji wypełnianych przez środowisko rodzinne. Wszyscy natomiast przydzielają jej wysoki poziom istotności z punktu widzenia realizacji procesu opiekuńczowychowawczego, skierowanego wobec dziecka, uwypuklając również znaczenie więzi emocjonalnej w rodzinie, dla prawidłowego

13

Rynio, dz. cyt., s. 118.
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oraz harmonijnego rozwoju osoby, więzi, która występuje w szczególności pomiędzy rodzicami a dzieckiem14.
Według Franciszka Adamskiego, pisząc o sferze biologicznopopędowej należy zaznaczyć, że środowisko rodzinne wypełniając
funkcję opiekuńczą wobec dziecka, zaspokajając jego potrzeby o
charakterze materialno-bytowym, wpływa na umacnianie więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowanie postawy kreatywności u potomstwa, co w wysokiej mierze koreluje z zaspokojeniem potrzeby
samorealizacji, samourzeczywistnienia młodego człowieka15.
Skupiając się na sferze psychiczno-uczuciowej wychowania rodzinnego, należy zaznaczyć, że środowisko rodzinne wpływa na
sferę psychiczną dziecka, będąc źródłem życzliwości, cechy opiekuńczości, miłości oraz bezinteresowności, a także altruizmu, ofiarności. Rodzina pozostawia pozytywny ślad w psychice dziecka,
wpływając w pozytywny i stymulujący sposób na pogłębienie więzi
emocjonalnych, na rozwój młodego człowieka w rodzinie w aspekcie
psychicznym, uczuciowym, czy też emocjonalnym. Zaspokojenie
potrzeb o charakterze uczuciowym w domu rodzinnym dziecka, pozytywnie koreluje z jego socjalizacją, czy też, na co wskazuje pedagogika personalistyczna, personalizacją. Dziecko w rodzinie przysposabia sobie zachowania prospołeczne, takie jak zaufanie, zwierzanie się drugiemu człowiekowi, szczery dialog i rozmowa z drugim
człowiekiem, poszukiwanie wsparcia w drugim człowieku, co w
wysokiej mierze koreluje z przysposobieniem sobie społecznie uznanych norm zachowań16.
Według Franciszka Adamskiego, pisząc o sferze społecznokulturowej, należy wskazać na socjalizacyjną funkcję, którą w wysokiej mierze realizuje środowisko rodzinne. Rodzina posiada charakter zarówno małej grupy, jak i pewnej społecznej instytucji, będąc
specyficzną formą życia społecznego, rozgrywającego się w atmosferze współpracy, szacunku wobec drugiego człowieka, podążaniu
ku społecznemu dobru. Dziecko w rodzinie nabywa zdolności życia
14

Zob. Kawula, Brągiel, Janke, dz. cyt., s. 56-59.
Zob. F. Adamski, Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej, Kraków 1999, s. 71.
16
Zob. Tamże, s. 71.
15
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w społeczeństwie i obcowania z dobrami kultury, ucząc się życia z
innymi we wspólnocie osób, internalizując wartości społeczne, obcując z kulturą i tradycją. Rodzina w swoim charakterze jest pomostem
łączącym młodego człowieka ze społeczeństwem, uczącym poszukiwania kompromisu pomiędzy osobistymi, indywidualnymi aspiracjami, potrzebami, dążeniami a dobrem wspólnym, społecznym.
Rodzina jest również środowiskiem wychowawczym, które stymuluje młodego człowieka do poszukiwania piękna w kulturze, sztuce,
nadając jej rangę istotności z punktu widzenia harmonijnego i
wszechstronnego, a zatem osobowego rozwoju dziecka17. Zdaniem
Aliny Rynio, która analizuje nauczanie Jana Pawła II, kultura jest
tutaj rozumiana jako element kształtujący oraz udoskonalający osobowe wnętrze człowieka18.
Zdaniem Franciszka Adamskiego, mówiąc o sferze wychowania
w wymiarze świadomościowo-moralnym, należy wskazać na funkcje
rodziny, która zmierza do osiągnięcia przez dziecko dojrzałości moralnej, aksjologicznej. Rodzina jest środowiskiem odpowiedzialnym
za kształtowanie u dziecka właściwej hierarchii wartości, wrażliwości na transcendentalia, wartości uniwersalne, cnoty moralne i teologiczne. Dziecko w rodzinie nabywa pewnej dojrzałości moralnej,
ucząc się odróżniania dobra od zła, wzbudzając w sobie chęć poszukiwania dobra i jego realizacji w życiu, w każdej dziedzinie życia i
funkcjonowania. Rodzice wpływając na sferę moralną i aksjologiczną dziecka, muszą posiadać wysoki poziom rzeczywistego autorytetu, będąc podmiotem do naśladowania dla młodego człowieka, a
poprzez własne postępowanie, zakres osobowych postaw wobec
drugiego człowieka, siebie samego, Boga i otaczającej rzeczywistości, stale i permanentnie udowadniać zasadność i ważność wartości
dla jedynie właściwego osobowego wymiaru ludzkiej egzystencji19.
Skupiając się na analizie procesu wychowawczego przebiegającego w środowisku rodzinnym, należy wgłębić się w aspekty funkcjonowania rodziny w świetle tzw. warstwicowej teorii procesu roz17

Zob. Tamże, s. 71-72.
Zob. Rynio, dz. cyt., s. 157.
19
Zob. F. Adamski, Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej, Kraków 1999, s. 72-73.
18

218

woju osoby człowieka, zaproponowanego przez wybitnego przedstawiciela pedagogiki personalistycznej Stefana Kunowskiego. Stefan Kunowski, będący wybitnym przedstawicielem myśli pedagogicznej, wyodrębnia pięć warstw w zaproponowanej przez siebie
warstwicowej teorii rozwoju człowieka, o czym pisze Renata Nowak: warstwę biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, a także
kulturotwórczą oraz duchową. Mówiąc o kształtowaniu powyższych
sfer ludzkiej osobowości, należy wskazać na środowisko rodzinne,
które wpływa na wszechstronny, holistyczny, integralny rozwój osoby człowieka20.
Pisząc o warstwie biologicznej, należy skupić się na obowiązku i
zadaniu stworzenia dziecku właściwych oraz optymalnych warunków rozwoju, działaniach polegających na opiece sprawowanej nad
dzieckiem, stwarzaniu mu właściwych warunków do zabawy, która
uczy ludzkich postaw, wpływając na rozwój w wymiarze fizycznym
i psychicznym, kreując holistyczny rozwój osobowości człowieka21.
Mówiąc o warstwie psychologicznej, należy wskazać na zadanie
rodziny, która powinna przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki
szkolnej, która wiąże się z nowymi zadaniami, warunkami życia,
nowym środowiskiem. Na tym etapie występuje wszechstronne
kształtowanie sfery psychicznej młodej osoby pod wpływem czynników fenomenologicznych, które wpływa na pojawienie się pewnej
indywidualności, opartej na dociekaniu prawdy o otaczającej rzeczywistości. U dziecka występuje intensywne kształtowanie się
funkcji poznawczych. Rodzice na tym etapie rozwoju swojego
dziecka są zobowiązani do przejęcia kierownictwa nad rozwojem
osobowych zainteresowań dziecka, stymulując go do aktywności, co
wpływa na rozwój cechy rozumności u młodego człowieka22.
Pisząc o warstwie socjologicznej, należy wskazać na poszukiwanie kontaktu z rówieśnikami i na pracę, która jest obowiązkiem każdego człowieka. Rodzina powinna wdrażać dziecko do pracy, której
20

Zob. R. Nowak, Zadania rodziny w świetle warstwicowej teorii rozwoju
człowieka Stefana Kunowskiego, [w:] M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio (red.),
dz. cyt., s. 275-285.
21
Zob. Tamże, s. 278-279.
22
Zob. Tamże, s. 279-280.
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rzetelne wykonanie w imię realizacji własnego człowieczeństwa, własnej obowiązkowości, przynosi radość, poczucie spełnienia, samorealizacji i sensu życia, kształtując charakter i wolną wolę. Rodzice są odpowiedzialni również za rozwój charakteru moralnego dziecka, realizację procesu wychowania ukierunkowanego wobec jego temperamentu,
kształcenie jego charakteru i kręgosłupa moralnego23.
Według Stefana Możdzenia, wychowanie moralne w rodzinie
jest skuteczne, jeżeli rodzice w ramach realizacji wychowania religijno-moralnego, kształtują charakter dziecka, charakter rozumiany
jako siła moralna, wprowadzająca ład, który jest swoistą tarczą
ochronną przeciwko popędom, złem, pokusami, nadając osobie
człowieka wysoki poziom godności, odpowiedzialności, a także, co
za tym idzie, obowiązkowości oraz wierności. Rodzina jest zobowiązana do motywowania dziecka do pracy nad sobą, nad własnymi
słabościami i niedoskonałościami, stwarzając mu odpowiednie warunki w kierunku kształtowania cnót moralnych, zwróceniu się ku
dobru, którego oczywistym źródłem jest sam Absolut24.
Według Renaty Nowak, w socjologicznym aspekcie realizacji
procesu wychowawczego w rodzinie, ważne jest kształtowanie
chrześcijańskiego charakteru młodej osoby, która żyje wiarą, nadzieją, wyborem dobra w opozycji do zła i pokus. Praca nad wychowaniem dziecka jest procesem długotrwałym, który przebiega w kilku
etapach: anomii, heteronomii, ku autonomii i teonomii, czyli poddaniu się prawu Bożemu, w imię jego pełnej akceptacji. Rodzice są
odpowiedzialni za kształtowanie cnót dziecka: roztropności, męstwa,
prawości, umiarkowania oraz walkę z bezmyślnością, egoizmem,
żądzą użycia i wygodnictwem, które potencjalnie zagrażają młodemu
człowiekowi. Rodzina jest zobowiązana do uchrześcijanienia charakteru dziecka, łącząc wychowanie moralne z wychowaniem w aspekcie rozwoju religijnego młodej osoby. W wychowaniu w aspekcie
socjologicznym, istotne jest również przygotowanie dziecka do życia
w społeczeństwie, poprzez osiągnięcie umiejętności współżycia w
grupie, wspólnocie osób25.
23

Zob. Tamże, s. 280-283.
Zob. Możdzeń, dz. cyt., s. 272.
25
Zob. Nowak, dz. cyt., s. 280-283.
24
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Mówiąc o warstwie kulturotwórczej, należy wskazać na przygotowanie dziecka do egzystencji w optyce osobowej wrażliwości wobec niekwestionowanego piękna w sztuce i kulturze. Rodzina powinna zapewnić dziecku dostęp do bogactwa kultury i sztuki, stymulując go do właściwego wyboru powołania, własnej drogi życia,
realizacji swojej osobowej egzystencji w twórczości26.
Według Renaty Nowak, pisząc o warstwie duchowej, należy
wskazać na kształtowanie u dziecka hierarchii wartości i światopoglądu, a także wrażliwości estetycznej, moralnej i religijnej, w imię
rozwoju duchowego podmiotu we wspólnocie Kościoła Świętego i
ku osobowemu spełnieniu, w imię samourzeczywistnienia własnej
osoby27. Rodzina według Aliny Rynio reprezentującej papieską wizję
wychowania, jest odpowiedzialna za wychowanie religijne młodego
człowieka, te z kolei jest rozumiane jako cel ostateczny osiągany na
drodze wychowania, które wiąże się z doprowadzeniem osoby do
spotkania i zjednoczenia z Jezusem Chrystusem28. Celem wychowania w rodzinie jest również pomoc dziecku w osiągnięciu przez niego
osobowej świętości, rozumianej jako wysoki stan dojrzałości moralno-religijnej, przejawiający się realizacją zasad ewangelicznych w
aspekcie podążania ku prawdzie, dobru, czyniąc świadectwo w wolności i godności osobowej29.
Według Stefana Możdzenia, rodzina realizująca proces personalizacji młodego człowieka, wypełnia zakres funkcji, wśród których
wymienia się funkcję geniczną, wychowawczą, społeczną i duchową,
w celu realizacji działań wymierzonych przeciwko egoizmowi, materializmowi, konsumpcjonizmowi, na rzecz kształtowania postawy
prospołecznej i proosobowej, dawania dobra poprzez zakres własnych działań. Rodzina motywuje dziecko do zdobycia wykształcenia, realizacji uczciwości w życiu, ofiarności, a także prospołecznej
pracowitości, twórczości, kreatywności, współpracy oraz praworząd-

26

Zob. Tamże, s. 283-284.
Zob. Tamże, s. 284-285.
28
Zob. Rynio, dz. cyt., s. 163.
29
Zob. Tamże, s. 169.
27
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ności, w imię personalizacji procesu wychowawczego, sprawowanego wobec dziecka30.
Zdaniem Adolfa Szołtyska, filozofia personalistyczna i konstytuowana na niej personalistyczna pedagogika, dużą rangę przydziela
godności osobowej człowieka, analizowanej w kategoriach wartości,
podmiotowości, moralności, wolności, odpowiedzialności i rozumności człowieka. Godność osoby ludzkiej rozumiana w optyce moralności, sumienia, a także godności istoty społecznej i obywatela,
wiąże się z takimi elementami jak kultura, etyka, obyczaje, godność
obywatela uwarunkowana realizacją aktów normatywnych państwa
itp. Powyższe zaprezentowane i wymienione elementy, atrybuty
godności człowieka, są przejawami właściwie funkcjonującej rodziny, która w pełni podkreśla godność każdego z jej członków. Rodzina jest zatem środowiskiem wychowawczym, odpowiedzialnym za
wzbudzenie w młodym człowieku godności moralnej31.
Według Adolfa Szołtyska, w środowisku rodzinnym, które rozpatruje się w kategoriach zarówno godności osobowej jak i tzw.
godności rodzinnej, krystalizują i realizują się pewne więzi, do których zaliczamy m.in. więzy biologiczne, moralne, religijne, kulturowe, historyczne. Kształtowanie powyższych rodzajów czy tez elementów „wiązadeł” rodziny, jest istotne z punktu widzenia realizacji
procesu wychowania w rodzinie, który opiera się na fundamentalnych więzach naturalnych oraz prepozytywnym prawie naturalnym,
które to prowadzą do personalizacji młodego człowieka. Sam proces
wychowania w rodzinie jest procesem wieloetapowym, w nim mieści
się wychowanie naturalne, kulturowe, a także prorodzinne, pronarodowe, prospołeczne oraz propaństwowe. Wymienione powyżej elementy wychowania podkreślają nie tylko indywidualizację, ale i
uspołecznienie osoby człowieka, kształtowanie postawy prospołecznej i pro-wspólnotowej, jego personalizację32.
W imię wychowania naturalnego, które opiera się na miłości rodzinnej, stymulującej harmonijny rozwój osobowości dziecka, rodzi30

Zob. Możdzeń, dz. cyt., s. 267-274.
Zob. A.E. Szołtysek, Filozofia wychowania. Ontologia, metafizyka, antropologia, aksjologia, Toruń 1998, s. 249-250.
32
Zob. Tamże, s. 250-251.
31
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ce troszcząc się dziecko, otaczają go miłością i kształtują postawę
wiary i miłości do Boga. Rodzice kształtują u młodego człowieka
świadomość prawa do godnego życia, a także prawa do samorealizacji, rozwoju indywidualnych zainteresowań. W rodzinie zachodzi
rozwój duchowości dziecka, w imię poznania prawdy serca oraz
prawdy rozumu. Rodzice ukazują młodemu człowiekowi prawo do
wolności, prezentując wartości moralne i zasadność sumienia, a także przysługujący każdej osobie zakres praw i niezbywalny wymiar
godności. W rodzinie, urzeczywistnia się zatem porządek zarówno
moralny jak i etyczny, dla dobra osoby i wspólnoty33.
Reasumując dotychczasowe rozważania należy zaznaczyć, że
wychowanie rodzinne podkreśla godność osobową człowieka, jego
wartość i podmiotowy wymiar oraz charakter. Proces wychowawczy
realizowany w domu rodzinnym, powinien opierać się na dostrzeżeniu wolności młodego człowieka, jego suwerenności, tożsamości:
wolności w podejmowaniu decyzji w kierunku realizacji dobra. Jednocześnie w imię właściwie pojmowanej wolności, rodzice powinni
ukazywać dziecku zasadność określonej hierarchii wartości, cnót i
norm, w celu ukształtowania u młodego człowieka właściwych postaw wobec samego siebie, drugiego człowieka, Boga, otaczającej
rzeczywistości.
Młody człowiek powinien urzeczywistniać w swoim życiu wartości i to jest podstawowym celem wychowania personalistycznego
w rodzinie. Dom rodzinny powinien przygotować dziecko do właściwego życia w pełnej zgodzie z własnym sumieniem, prawami
Bożymi, w celu wzrastania do pełni człowieczeństwa i pełni dojrzałości i duchowości. Wychowanie rodzinne powinno opierać się na
dostrzeżeniu całej struktury osoby człowieka, wychowanie pojmować w sposób holistyczny, całościowy, integralny.
Ważnym elementem wychowania jest uzdalnianie podmiotu do
życia w swej indywidualności, ale we wspólnocie i dla drugiego
człowieka. Istotne jest zatem, nie tylko dobro indywidualne, ale również wspólne; dla rozwoju osobowego człowieka ważne jest życie
we wspólnocie, z drugim człowiekiem, w duchu solidarności i sprawiedliwości społecznej. Tutaj rodzina sprawuje ważną funkcję
33

Zob. Tamże, s. 252-254.
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uwrażliwienia dziecka na wartości patriotyczne, ukształtowania postawy szacunku wobec własnej tożsamości narodowej. Rodzina powinna wzbudzać z dziecku chęć ustawicznego rozwoju w imię samorealizacji, samourzeczywistnienia, realizacji osobowego powołania,
stale motywując młodego człowieka do pracy nad sobą, dla siebie i
drugiego człowieka.
Najważniejszym przejawem ludzkiego życia jest jego duchowość, transcendentne zwrócenie się wobec Absolutu w imię rozwoju
religijnego i moralnego. Ten aspekt wychowania, powinien również
być realizowany w środowisku rodzinnym, które podkreśla rozumność (ważny atrybut osoby człowieka), fizyczność dziecka, ale również jego duchowość, jego potrzebę poszukiwania sensu życia w
Uniwersum, w imię osiągnięcia pełnej harmonii, podążając ku pięknu, prawdzie, dobru, świętości. Wychowanie personalistyczne w
rodzinie wskazuje również na ważność miłości i odpowiedzialności
w wymiarze osobowej egzystencji człowieka. Dom rodzinny jest
miejscem powrotu, ukojenia lęków i obaw, ostoją w walce z trudami
codziennego życia.
Jednakże mówiąc o środowisku rodzinnym, czasami mamy do
czynienia z pewną formą patologizacji życia rodziny: zaniedbywaniem i brakiem zainteresowania sprawami, problemami i potrzebami
członków rodziny, porzucaniem osób starszych, chorych, cierpiących
i dzieci, alkoholizmem, dzieciobójstwem, awanturami, krzywdzeniem dzieci, a także drugą złą stroną funkcjonowania rodziny: nepotyzmem. Przejawy te są aspektami funkcjonowania rodziny, które nie
mają nic wspólnego z personalistyczną wizją wychowania, personalistycznym postrzeganiem osoby człowieka w wychowanku, dziecku34. Środowisko rodzinne, jest zatem bardzo istotnym czynnikiem,
kreującym proces personalizacji młodego człowieka, jednakże czasami jest tej personalizacji przeciwne, będąc środowiskiem krzywdzącym człowieka, o czym również należy pamiętać.

34

Zob. Kawula, Brągiel, Janke, dz. cyt., s. 115-149, 160-164, 255-270.
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3. Rodzina w perspektywie pedagogiki personalistycznej Jana Pawła II
Pisząc o rodzinie jako o środowisku wychowawczym w optyce
pedagogiki personalistycznej, nie można nie nawiązać do myśli filozoficzno-antropologiczno-pedagogicznej osoby Jana Pawła II, będącego jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej i personalistycznej. Zdaniem Aliny Rynio, badającej
myśl i nauczanie Karola Wojtyły/Jana Pawła II: „człowiek w drodze
do dojrzałości potrzebuje wychowania, które jest przede wszystkim
obdarzaniem człowieczeństwem. W rodzinie rodzice są tymi, którzy
obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego
człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością
człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat”35. Ten właśnie
cytat w pełni oddaje sens personalistycznego wychowania osoby w
środowisku rodzinnym. Według Aliny Rynio, rodzina wychowując
dziecko do życia w aspekcie egzystencji ludzkiej, uczestniczy w
stwórczym dziele Boga i od Boga otrzymuje łaskę umiejętności kreowania procesu wychowawczego poprzez rozwój moralny, religijny,
osobisty przykład, refleksję, wymianę myśli z innymi36.
Według Jana Pawła II, rodzina jest swego rodzaju podstawowym
przejawem życia w wymiarze społecznym każdego człowieka, będąc
kolebką miłości, środowiskiem wzrastania i życia człowieka. Jest
ona pewną komórką społeczną, źródłem duchowych oraz etycznych
wartości a także cnót społecznych, które są gwarantem podkreślającym godność osobową człowieka, jego naturalne dążenie do sprawiedliwości i solidarności społecznej. W rodzinie urzeczywistnia się
przyszłość każdego człowieka, będącej ostoją dla jego życia osobowego w pełni osobowego człowieczeństwa37.
Zdaniem Tomasza Bilickiego, piszącego o pedagogii Jana Pawła
II, rodzice są najważniejszymi wychowawcami dziecka, którzy realizując proces wychowawczy opromieniony miłością, stymulują inte35

Rynio, dz. cyt., s. 243.
Zob. Tamże, s. 277-278.
37
Zob. T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II – na
podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień, Kraków
2000, s. 66-67.
36
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gralny i harmonijny, holistyczny rozwój dziecka. Sam dom rodzinny
powinien być opromieniony dobrą atmosferą rodzinną. Właściwa
atmosfera domu rodzinnego wpływa na kształtowanie umiejętności
adekwatnego wartościowania otaczającej rzeczywistości przez młodego człowieka, stymulując go do pełnego dostrzeżenia wartości
ludzkich i nadprzyrodzonych. Rodzice powinni wychowywać młodego człowieka do pełni osobowego życia w imię samorealizacji,
spełnienia, szczęścia, a także przebaczania, otwartości na drugiego
człowieka, poprzez jego akceptację i poszanowanie jego osobowej
godności. Rodzina wychowuje młodą osobę do realizacji jej zadań w
imię kształtowania swojej osobowości poprzez pozytywną odpowiedź własnemu powołaniu życiowemu38.
Właściwie prowadzony proces wychowania w rodzinie opiera
się, tak jak już wcześniej zostało zasygnalizowane, na więziach międzyosobowych, nacechowanych miłością oraz autorytetem, a także
zaufaniem i przede wszystkim poczuciem godności osobowej zarówno
własnej jak i drugiego członka rodziny. Proces wychowania w rodzinie
jest ważnym czynnikiem humanizacji społeczeństwa w opozycji do
uprzedmiotowienia osoby człowieka, tendencjom redukcjonistycznym,
relatywizmowi moralnemu i wszechogarniającej współczesną cywilizację ludzką postawie konsumpcjonizmu w imię podążania za pieniądzem, hedonistycznymi przyjemnościami i dobrobytem39.
Środowisko rodzinne według Jana Pawła II i badającej jego myśl
Aliny Rynio, to swoiste sanktuarium życia, miejsce humanizacji
osoby człowieka oraz całego społeczeństwa, opartej na miłości i
solidarności. Rodzina to przeżywanie i doświadczanie komunii osób,
rozwijania wspólnoty osób afirmującej osobę człowieka, podkreślającej jej dobro i godność. Rodzina realizująca normę personalistyczną (rozumianą jako afirmacja osoby w imię jej niezbywalnej godności osobowej), jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem i światem, będąc przyszłością człowieka i społeczeństwa, w imię realizacji
w niej personalizacji, kształtowania cnót, wartości, konstytuowania
osobowej tożsamości człowieka40.
38

Zob. Tamże, s. 68-70.
Zob. Tamże, s. 71-72.
40
Zob. Rynio, dz. cyt., s. 231-232, 65.
39
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Rodzice są odpowiedzialni za proces stopniowego dojrzewania
osobowości młodego człowieka, realizując zadania służące podtrzymywaniu więzi z Bogiem, więzi małżeńskich i więzi wpływających
na rozwój dziecka. W domu rodzinnym, młoda osoba odkrywa
prawdę powołania i sensu życia, logosu, w imię wzrastania ku dojrzałości, w rozumności, dobru, pięknie, prawdzie, wolności oraz
odpowiedzialności. Rodzina daje młodej osobie możliwość egzystencji w aspekcie pełni osobowego życia, życia wspólnotowego, w
osobowej transcendencji wobec Najwyższego Absolutu, poszukując
powołania, miłości, zmagając się z trudami pracy i obowiązków, dla
osiągnięcia spełnienia i osobowej świętości. Rodzice są zobowiązani
do realizacji procesu wychowawczego w aspekcie wychowania religijnego, moralnego, w imię uzyskania przez młodzieńca dojrzałości
w wierze, nadziei, tożsamości oraz realizacji w życiu wartości i cnót
moralnych, religijnych czy społecznych41.
Rodzina według Aliny Rynio, badającej myśl personalistyczną
Karola Wojtyły/Jana Pawła II, to swoiste communio personarum, w
której matka zapewnia opiekę i miłość dziecku, kształtując jego stosunek do samego siebie, drugiego człowieka i Boga, w imię jego
integralnego i holistycznego rozwoju. Ojciec natomiast jest źródłem
miłości, bezpieczeństwa oraz mądrości i samodzielności dla syna,
będąc za niego odpowiedzialnym, ukazując mu właściwą hierarchię
wartości i konieczne dla uzyskania pełni osobowego szczęścia, poczucie sensu życia. Rodzina jest zatem narzędziem uczłowieczenia i
personalizacji osoby człowieka, gdzie młody człowiek kształtuje
swoją osobę i buduje swoją tożsamość i osobowość42.
Zakończenie
Piękno osoby człowieka wyraża się w jej godności, a jej godność
to wynik boskiego jej stworzenia na obraz i podobieństwo Boga.
Życie ludzkie jest wymiarem dążenia do świętości w pełni człowieczeństwa. Celem ludzkiego życia jest świętość w osobowej dojrzałości, w relacji do Boga, w samourzeczywistnieniu i realizacji wartości, w dążeniu do Dobra, Prawdy, Piękna. Rodzina jest powołana
41
42

Zob. Tamże, s. 234-235.
Zob. Tamże, s. 240-242.
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przez Boga do formowania w człowieku istoty jego człowieczeństwa, będąc najważniejszym środowiskiem wychowawczym, komunią osób, communio personarum, środowiskiem maieutyki osoby,
dlatego jej funkcjonalność jest tak bardzo ważna dla rozwoju młodego człowieka, który poszukując sensu życia, logosu, musi mieć oparcie w rodzinie, w osobach sobie najbliższych.
Streszczenie
Tematem artykułu była: rodzina jako środowisko wychowawcze
w pedagogice personalistycznej. Artykuł stanowił syntetyczne ukazanie najważniejszych treści o charakterze filozoficznym, antropologicznym i pedagogicznym, dotyczących rodziny ujmowanej w sposób personalistyczny, jako środowisko kreujące proces wychowania
młodego człowieka ku pełni osobowego życia. W pierwszej części
artykułu, autor przedstawił znaczenie najważniejszych pojęć związanych z jego tematem: terminy rodzina, środowisko wychowawcze,
filozofia personalistyczna, pedagogika personalistyczna. W kolejnych częściach artykułu, ukazane zostały najważniejsze aspekty
funkcjonowania rodziny w aspekcie realizacji procesu wychowawczego, którego nadrzędnym celem jest kształtowanie osoby
młodego człowieka w imię życia prawdziwie ludzkiego. Autor ukazał najważniejsze przejawy życia osobowego człowieka, które są
kształtowane w środowisku rodzinnym, skupiając się na godności,
podmiotowości, wolności, miłości, odpowiedzialności, realizacji
wartości, samorealizacji, wspólnotowości, transcendencji w imię
świętości, integralności rozwoju. W artykule ukazane zostały również treści, dotyczące personalistycznej pedagogiki Jana Pawła II.
Artykuł miał charakter swoistej analizy najważniejszych treści filozoficzno-pedagogicznych o charakterze personalistycznym, wraz z
zestawieniem ich z podstawowymi treściami z zakresu pedagogiki
rodziny.
Summary
A family as an educational environment in the personalistic
pedagogy
The subject of the article was: a family as an educational environment in the personalistic pedagogy. The article was a synthetic
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presenting the most important contents of the philosophical, anthropological and pedagogical character, connected with a family formulated in a personalistic manner, as an environment creating the
proces of upbringing a young human to the fullness of a personal
life. In the first part of the article, the author presented the meaning
of the most important notions connected with its subject: the notions:
a family, an educational environment, the personalistic philosophy,
the personalistic pedagogy. In the next parts of the article, there were
presented the most important aspects of a family’s functioning in the
aspect of the realisation of an educational process, whose superior
aim is to create the person of a young human in the name of a truly
human life. The author showed the most important symptoms of a
human’s personal life, which are formed in a family environment,
focusing on self-respect, subjectiveness, freedom, love, responsibility, the realisation of values, self-realisation, a community, the transcendence in the name of sanctity, the integrity of the development.
In the article there were also presented contents connected with John
Paul II’s personalistic pedagogy. The article had the character of a
specific analysis of the most important philosophico-pedagogical
contents of the personalistic character, together with the arrangement
of them with basic contents within the scope of a family’s pedagogy.
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Stanisław Białek (KU)

Rodzina zaprzyjaźniona formą wsparcia dzieci w domach dziecka
Wstęp
Od najdawniejszych czasów rodzina jest uznawana za najważniejsze, najlepsze i naturalne środowisko, w jakim żyje i rozwija się
człowiek. Jest ona przy tym „czymś tak naturalnym i powszechnym,
że trudno sobie bez niej wyobrazić życie ludzkie”1. Jako mała grupa,
a jednocześnie trudna do zastąpienia instytucja wychowawcza charakteryzuje się pewną specyficzną, odróżniającą choć w najmniejszym stopniu każdą rodzinę, mniej lub bardziej zorganizowaną formą życia społecznego, opartą na współpracy i współdziałaniu
wszystkich jej członków. Jest ona także fundamentem, podstawą
wychowawczą, przystosowującą najmłodsze pokolenie do życia w
innych grupach, szerszych zbiorowościach, w których człowiek
funkcjonuje przez całe swoje życie od urodzenia, aż do śmierci. Ze
względu na jej ważność w życiu każdego człowieka jest ona poniekąd środowiskiem decydującym w większości o tym, jak młoda osoba zostanie ukształtowana i w jakiej formie dokona się jej późniejsze
wejście, jako usamodzielnionego człowieka w społeczeństwo i jego
dalsze funkcjonowanie w nim.
W swej istocie rodzina jest miejscem, gdzie od początku swego
życia dziecko uczy się takich zachowań, które pozwalają na porozumiewanie się z innymi, na współżycie społeczne, które jest bardzo
istotnym elementem ludzkiej egzystencji. Niewątpliwie na jego późniejszą jakość ma ogromny wpływ całe funkcjonowanie rodziny,
chociażby stosunki w niej panujące, atmosfera codziennego życia
obejmująca przede wszystkim organizację życia domowego, a także
codzienny tryb życia poszczególnych jej członków, dalej również
rodziny, jako całości. Jej prawidłowe funkcjonowanie ma nieodzowny wpływ nie tylko na kształt wyobrażeń dziecka o stosunkach międzyludzkich, ale niesie ze sobą współudział w doświadczeniach
dziecka, mając przy tym ogromny wpływ na jego postawy, zachowanie, a więc na pełne kształtowanie jego osobowości do czego wła1

L. Dyczewski, Rodzina – społeczeństwo – państwo. Lublin 1994, s. 41
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śnie zmierza szeroko rozumiany proces wychowania. W takim rozumieniu rodzice, jako osoby w pełni już ukształtowane na wszystkich płaszczyznach egzystencjalnych życia osobowego człowieka,
będący zarazem dla dziecka osobami znaczącymi, z którymi czuje
się ono związane pod każdym względem i które pragnie naśladować,
przekazują mu pewne wzory, normy postępowania, zaś sam ich jakościowy stopień realizacji w procesie wychowania ma duży wpływ na
późniejsze dostosowanie się dziecka do norm przyjętych w szerszej
zbiorowości społecznej, w której człowiek funkcjonuje, jako samodzielna osoba dorosła.
1. Rola, pojęcie, zadania i funkcje rodziny
Na niezastąpioną rolę rodziny w procesie wychowania zwraca
uwagę wiele dyscyplin naukowych, zaś w szczególności nauki społeczne. Z tego powodu chociażby nie ma jednej definicji mogącej w
sobie objąć różnorodność wszelkich form życia rodzinnego. Z pewnością rodzina stanowi „najbardziej powszechne środowisko życia
człowieka. Od niej zaczyna się biografia człowieka; ona towarzyszy
mu przez całe życie”2. Jest ona także postrzegana przy tym, jako
„instytucja, która zachowuje zawsze swoją wartość dla człowieka, że
jej aktualność jest nieprzemijająca, jest wynikiem nie tylko faktu, iż
poprzez właściwe jej stosunki wewnątrzrodzinne tworzy więzi społeczne i emocjonalne”3. Określa się ją także, jako grupę społeczną,
stanowiącą „duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i
opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność
biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną”4. Jest nazywana także
„formacją społeczną i składa się z pewnej liczby jednostek pozostających w określonych pozycjach, rolach w stosunku do siebie i która
ma własny system wartości oraz normy regulujące zachowanie jednostek w sprawach ważnych dla grupy, a zatem rodzice i dzieci występują w określonych rolach i zajmują określone pozycje w struktu2

J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. Warszawa
1991, s. 49
3
M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko. Warszawa 1986, s. 127
4
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002, s. 29
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rze wewnętrznej rodziny”5. Co ważne przy tym, jako mała grupa
pozostająca wewnątrz siebie w bezpośrednich relacjach stanowi
„wewnętrzny świat, jednak podlega wpływom z zewnątrz, które docierają tam różnorodnymi kanałami i kształtują społeczny i indywidualny system wartości oraz normy zachowania się społecznego
poszczególnych członków”6. „Potocznie jest określana mianem podstawowej komórki społecznej, jako małą grupa społeczna; stanowi
ona duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych w
ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na
wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję
rodzinną i społeczną”7. Warto dodać, iż w pedagogice katolickiej,
chrześcijańskim ujęciu wychowania i myśli pedagogicznej rodzina
jest nazywana także „Kościołem domowym”, który jest rozumiany
jako „małżeństwo i rodzina realizujące specjalne posłannictwo
chrześcijańskie, wynikające z sakramentu małżeństwa, oznaczające i
urzeczywistniające Kościół, a także miejsce kultu religijnego”8.
Rodzina w swoich wszelkich zamierzeniach w wychowaniu
winna spełniać określone funkcje. Co istotne, stanowią one jednolitą,
złożoną całość i nie można ich spełniać oddzielnie. Funkcje przypisane rodzinie, powierzone jej z natury swej do pełnienia „są to cele,
do których zmierza życie i działalność rodziny oraz zadania, jakie
pełni na rzecz swoich członków, zaspokajając ich potrzeby, ale też i
potrzeby społeczeństwa oczekującego od rodziny dobrze przygotowanych i bezkonfliktowo włączających się w życie społeczne obywateli. Funkcja oznacza zatem działalność skierowaną na określony
cel, kontynuowaną w ramach danej struktury społecznej bądź dla
podtrzymania danej społeczności w jej stanie normalnym”9.

5

S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama
problematyki. Toruń 1997, s.11
6
Tamże. s. 50
7
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom V. s. 306
8
A. Czaja, Rodzina jako „Kościół domowy”. Specyfika i uwarunkowania
eklezjalności rodziny chrześcijańskiej. [w:] J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz
(red), Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych.
Lublin 2009, s. 132
9
Encyklopedia … Tamże. s. 309
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Istnieją różne klasyfikacje funkcji rodziny. Do najbardziej ogólnego podziału funkcji rodziny należy zaliczyć:
1. Funkcje instytucjonalne:
• prokreacyjna,
• ekonomiczna,
• opiekuńcza,
• socjalizująca,
• stratyfikacyjna,
• integracyjna.
2. Funkcje osobowe:
• małżeńska,
• rodzicielska,
• braterska10.
Inna klasyfikacja funkcji rodziny ukazuje je następująco:
• funkcje biopsychiczne (seksualna, prokreacyjna),
• funkcje ekonomiczne (materialno – ekonomiczna, opiekuńczo – zabezpieczająca),
• funkcje społeczno – wyznaczające (stratyfikacyjna, legalizacyjno – kontrolna),
• funkcje socjopsychologiczne (socjalizacyjno – wychowawcza, kulturalna, religijna, rekreacyjno – towarzyska, emocjonalno –
ekspresyjna)11.
Bez wątpienia właściwe, prawidłowe funkcjonowanie rodziny
jest w pełni uzależnione od realizowania wszelkich funkcji przypisywanych rodzinie do pełnienia podczas całego procesu wychowania. Pomimo tego faktu, z racji ważności wychowania w życiu człowieka to właśnie funkcji wychowawczej przypisuje się szczególną
rolę, jaką rodzina ma do spełnienia. Od niej bowiem przede wszystkim zależy to, jakie pokolenie będziemy mieli w przyszłości, jaki
będzie kształt funkcjonowania naszego społeczeństwa. Jej prawidłowe sprawowanie urzeczywistnia się poprzez:

10

Zob. Tamże. s. 313
Zob. W. Skarbek, Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii
edukacji. Piotrków Trybunalski 2003, s.108
11
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•

zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka (zwłaszcza potrzeb bezpieczeństwa,
miłości, przynależności, uznania),
• dostarczanie pożądanych społecznie wzorów zachowań,
• przekazywanie i przyswajanie wartości, norm i zasad współżycia w danym społeczeństwie, w którym żyją,
• umożliwienie dzieciom aktywnego udziału w różnego rodzaju czynnościach i obowiązkach domowych,
• rozwijanie i rozszerzanie kontaktów międzyludzkich (pogłębianie więzi emocjonalnej z krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi),
• zabezpieczenie możliwie pełnego fizycznego i umysłowego,
• wprowadzenie ich – przynajmniej po części, w świat kultury,
czyli materialny i duchowy dorobek ludzkości,
• przygotowanie do samodzielnego życia poprzez wyrabianie postawy twórczej i współuczestniczącej w otaczającym świecie12.
Prawidłowej realizacji powierzonych zadań rodzinie oraz przypisywanych jej funkcji służą z pewnością pożądane, właściwe postawy
wychowawców, a przede wszystkim rodziców, którzy bez wątpienia
są głównymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. To
właśnie rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być
uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie
wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z
trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć
taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga
i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu
dzieci13. Do wspomnianych wyżej postaw należy zaliczyć: akceptację dziecka, współdziałanie z dzieckiem, dawanie dziecku właściwej,
rozumnej swobody oraz uznanie jego praw. Trzeba również unikać w
swoich działaniach: odtrącania, unikania, zbyt dużego wymagania, a
także nadmiernego chronienia, które są postrzegane jako niepożądane postawy w wychowaniu14.

12

Zob. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, s. 310-311
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. 3
14
Zob. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie. Warszawa 1973, 2009, s. 55-65
13
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Wszelkie powyższe założenia jednak nie zawsze mają swoje odzwierciedlenie w praktycznym działaniu i funkcjonowaniu rodzin.
Nie każdy bowiem ma dar wychowywania się w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Rodziny, które nie wypełniają swoich funkcji
wystarczająco dobrze określane są mianem rodzin dysfunkcyjnych. I
chociaż teoretycznie rodzina jest instytucją wychowawczą nie do
zastąpienia, to są sytuacje, kiedy musi być zastępowana, są też takie,
w których powinna być zastępowana. Niejednokrotnie z tych powodów dzieci nie mogąc wychowywać się w rodzinie naturalnej trafiają
do zastępczych środowisk wychowawczych, nazywanych współcześnie pieczą zastępczą.
2. Piecza zastępcza
Jak już wspominano wcześniej, najlepszym, bo naturalnym środowiskiem w jakim żyje i rozwija się człowiek jest niewątpliwie
prawidłowo ukształtowana rodzina, wypełniająca powierzone jej z
natury zadania, prawidłowo spełniająca swoje funkcje. Ale gdy jej
zabraknie, bądź jest dysfunkcyjna i nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka, pozostają zastępcze środowiska wychowawcze.
Dobrze jest wówczas, gdy dziecko trafia do rodzinnej formy opieki
zastępczej. Niestety część dzieci trafia do placówek opiekuńczo –
wychowawczych. Wszystko to dzieje się w przypadku niemożności
zapewnienia dziecku opieki i wychowania ze strony rodziców15. W
takim przypadku piecza zastępcza, bo o niej mowa, zakłada przede
wszystkim pracę z rodziną i dzieckiem umożliwiającą jak najszybszy
jego powrót do rodziny własnej, naturalnej rodziny, zaś, gdy jest to
niemożliwe do przysposobienia dziecka. W przypadku niemożności
powrotu dziecka zarówno do rodziny naturalnej bądź jego przysposobienia trafia ono do pieczy zastępczej w formie rodzinnej bądź
instytucjonalnej16.
Do rodzinnej formy pieczy zastępczej zalicza się: rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe) oraz rodzinne

15

Zob. Art. 32.1. USTAWY z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej. Dz. U. z 2013 poz. 135 (brzmienie od 15 lutego 2013)
16
Art. 34. Tamże.
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domy dziecka17, które niewątpliwie uznawane są za bardzo zbliżone
do naturalnych środowisk wychowawczych, uważanych za najlepsze
środowiska dla prawidłowego rozwoju każdego człowieka.
Do instytucjonalnej zaś zalicza się: regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne oraz
placówki opiekuńczo – wychowawcze18. Placówki opiekuńczowychowawcze (socjalizacyjne – do niedawna nazywane domami
dziecka, interwencyjne – nazywane wcześniej pogotowiami opiekuńczymi, specjalistyczno-terapeutyczne, rodzinne – rodzinne domy
dziecka)19 bo o nich mowa: 1) zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i
religijne; 2) realizują przygotowany we współpracy z asystentem
rodziny plan pomocy dziecku; 3) umożliwiają kontakt dziecka z
rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 4) podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 5)
zapewniają dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego
wieku i możliwości rozwojowych; 6) obejmują dziecko działaniami
terapeutycznymi; 7) zapewniają korzystanie z przysługujących
świadczeń zdrowotnych20.
W rzeczywistości domy dziecka – placówki socjalizacyjne w
swoich działaniach starają się zapewnić dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodzicielskiej, dla którego nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, opiekę całodobową i wychowanie,
zaspokajają jego niezbędne, konieczne potrzeby, kierując się przy
tym przede wszystkim dobrem dziecka, poszanowaniem jego praw,
wspieraniem jego wszechstronnego rozwoju. Placówka ponadto
winna zapewnić dzieciom stosownie do ich potrzeb: zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne,
rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do
życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią
rehabilitację i zajęcia specjalistyczne, kształcenie, wyrównywanie
17

Art. 39. 1. Tamże.
Art. 93. 1. Tamże
19
Art. 101. 1. Tamże
20
Art. 93. 4. Tamże
18
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opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także inne, które wynikają z
natury człowieka, realizując tym samym indywidualny plan pracy z
każdym dzieckiem przebywającym w placówce. Bez wątpienia
wszelkie jej działania zmierzają ku celowi najważniejszemu, jakim
jest powrót dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Jeżeli jednak dziecko pozostaje w placówce aż do uzyskania
pełnoletniości, wszelkie działania placówki zmierzają do pełnego,
wszechstronnego uspołecznienia i przygotowania go do samodzielności, a więc samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Jednakże w zasadzie nikogo nie trzeba przekonywać, iż w pełni
prawidłowy rozwój dziecka w placówce jest z wielu przyczyn niemożliwy. Prawidłowo można się rozwijać jedynie w rodzinie, która
wypełniając dobrze swoje funkcje spełnia fundamentalną rolę w
zaspokajaniu wszelkich potrzeb każdego człowieka, co istotne na
każdym etapie jego rozwoju. Pomimo tego placówki takie istnieją,
choć ich liczbę powinno się minimalizować. Nie są one jednak złe
wówczas, gdy wypełniając w sposób prawidłowy swoje zadania, a
zatem swoimi działaniami i staraniami umożliwiają dziecku jak najszybszy powrót do rodziny naturalnej, doprowadzają do adopcji czy
też do umieszczenia w rodzinnej formie opieki zastępczej.
3. Rodzina zaprzyjaźniona
Podczas pobytu w placówce, kiedy dziecko z różnych przyczyn
nie ma możliwości częstych kontaktów z rodziną naturalną placówka
stara się udzielić mu wsparcia także w postaci rodziny zaprzyjaźnionej. Współcześnie instytucja rodziny zaprzyjaźnionej staje się coraz
bardziej popularną i formalną formą wsparcia dla dzieci przebywających w placówkach. Świadomość i potrzeba jej tworzenia oraz jej
ranga wyraźnie rozwija się i wzrasta na przestrzeni ostatnich lat,
dlatego też z pewnością inicjatywa ta wśród wielu polskich rodzin
przybiera coraz to bardziej na sile.
Rodziny zaprzyjaźnione tak naprawdę to rodziny obce, niespokrewnione, których członkowie wspierają wszelkie działania wychowawcze placówki opiekuńczo – wychowawczej w zakresie tak
bardzo ważnego życia rodzinnego na zasadzie wolontariatu. Potocznie mówiąc rodzina zaprzyjaźniona to rodzina, która systematycznie
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odwiedza dziecko w placówce, zabiera je do swojego domu, spędza z
nim swój wolny czas w miarę możliwości własnych i możliwości
dziecka, oczywiście za obustronną zgodą i akceptacją. Chociaż rodzina zaprzyjaźniona nie ma wobec dziecka w rzeczywistości zobowiązań prawnych, to ponosi jednak pełną odpowiedzialność opiekuńczą oraz moralną wobec niego. W swoich działaniach winna
starać się zaspokajać potrzeby dziecka (chociażby intelektualne,
społeczne, emocjonalne, duchowe, a podczas pobytu we własnym
domu także zabezpieczyć potrzeby bytowe). Rodzina zaprzyjaźniona
może być także wstępną formą do utworzenia rodziny zastępczej,
może również poprzedzać wszczęcie procedury przysposobienia
tegoż dziecka.
Bycie rodziną zaprzyjaźnioną to nic innego jak stały, regularny
kontakt osobisty, także telefoniczny, wspólnie spędzony czas w miarę możliwości, wspólne długie rozmowy, wspólna modlitwa i rozmowy o Bogu, rozmowy o świecie, o zwykłych problemach, to również wypoczynek, ale i wspólne prace, to także wspólna nauka, codzienne obowiązki domowe. Z drugiej strony to także dobrowolność
i bezinteresowność, poświęcenie i samorealizacja, to nauka dobrych
relacji, wzajemna akceptacja, życzliwość, zainteresowanie, wrażliwość, poszanowanie pełni praw, troska o wspólne dobro, to także
miłość, szacunek, zrozumienie. Ktoś może powiedzieć przy tym, że
to nic szczególnego, normalny, zwykły dzień, normalne uczucia,
zwykłe ludzkie cechy. Dla wielu osób może tak jest, ale niektórym
takich zwykłych dni brakuje.
Formalnie rodziny chętne do tej formy wsparcia dzieci przebywających w instytucjach wychowawczych tego typu powinny zgłosić
się do wybranej placówki (najczęściej znajdują się w pobliżu zamieszkania) na rozmowę z dyrekcją oraz spotkanie z dzieckiem.
Początkowo nie jest wymagana do tego zgoda właściwego Sądu
Rodzinnego. W przypadku dłuższego trwania takiej rodziny, w dalszej zatem kolejności są one kierowane do ośrodków adopcyjnoopiekuńczych celem diagnozy rodziny i uzyskania koniecznej, pozytywnej opinii. Po jej uzyskaniu wymaga się również wówczas zgody
sądu w przypadku planowego, dłuższego urlopowanie dziecka. Co
również istotne brana jest pod uwagę opinia samego dziecka, w dal-
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szej kolejności ma też miejsce regularna obserwacja rodziny przez
kadrę opiekuńczą tejże placówki.
Należy zaznaczyć, że rodziny zaprzyjaźnione utrzymują z dzieckiem regularny i stały kontakt i są dla dziecka naprawdę osobami
znaczącymi, dlatego jej utworzenie powinno zostać dobrze przemyślane i w przypadku utworzenia mieć charakter wsparcia długofalowego. Formalnościami nie należy się zrażać, to zwykłe zadania, które podejmujemy niejednokrotnie każdego dnia, tylko o nieco odmiennym charakterze. Kto się zdecyduje, przekona się, że naprawdę
warto. Przez te zapewnienia bowiem przemawiają w tym miejscu
doświadczenia piszącego z pracy opiekuńczo-wychowawczej z
dziećmi w placówce jak i bycie właśnie rodziną zaprzyjaźnioną. Dla
wielu ludzi, taka rodzina może nie jest to niczym szczególnym, dla
wielu dzieci jest jednak ogromną szansą na kontakt z prawdziwie
normalnym, naturalnym życiem, normalnym funkcjonowaniem jednostki i rodziny.
Streszczenie
Od najdawniejszych czasów rodzina jest uznawana za najważniejsze, najlepsze i naturalne środowisko, w jakim żyje i rozwija się
człowiek. Jest ona przy tym czymś tak naturalnym i powszechnym,
że trudno sobie bez niej wyobrazić życie ludzkie. Jako mała grupa, a
jednocześnie trudna do zastąpienia instytucja wychowawcza charakteryzuje się pewną specyficzną, odróżniającą choć w najmniejszym
stopniu każdą rodzinę, mniej lub bardziej zorganizowaną formą życia społecznego, opartą na współpracy i współdziałaniu wszystkich
jej członków. Jest ona także fundamentem, podstawą wychowawczą,
przystosowującą najmłodsze pokolenie do życia w innych grupach,
szerszych zbiorowościach, w których człowiek funkcjonuje przez
całe swoje życie od urodzenia, aż do śmierci. To właśnie w niej
człowiek wzrasta od najmłodszych lat, w niej staje się osobą dorosłą,
w pełni ukształtowaną.
Ale gdy jej zabraknie, bądź jest dysfunkcyjna i nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka, pozostają zastępcze środowiska
wychowawcze. Dobrze jest wówczas, gdy dziecko trafia do rodzinnej formy opieki zastępczej. Niestety część dzieci trafia do placówek
opiekuńczo – wychowawczych. Podczas pobytu w placówce, kiedy
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dziecko nie ma możliwości częstych kontaktów z rodziną naturalną
placówka stara się udzielić mu wsparcia także w postaci rodziny
zaprzyjaźnionej.
Rodziny zaprzyjaźnione tak naprawdę to rodziny obce, niespokrewnione z dziećmi, których członkowie wspierają wszelkie działania wychowawcze placówki opiekuńczo – wychowawczej w zakresie
tak bardzo ważnego życia rodzinnego na zasadzie wolontariatu. Potocznie mówiąc rodzina zaprzyjaźniona to rodzina, która systematycznie odwiedza dziecko w placówce, zabiera je do swojego domu,
spędza z nim swój wolny czas w miarę możliwości własnych i możliwości dziecka, oczywiście za obustronną zgodą i akceptacją. W
swoich działaniach winna starać się zaspokajać potrzeby dziecka,
chociażby intelektualne, społeczne, emocjonalne, duchowe, a podczas pobytu we własnym domu także zabezpieczyć potrzeby bytowe.
Summary
Befriended family as a form of support for children in orphanages
From time immemorial the family itself is considered to be the
most important, the best and the most natural environment people
live in and develop as human beings. It is at the same time so natural
and universal that it is hard to imagine our lives without it. As a
small group and difficult to replace, this educational institution is
characterized by a specific and distinctive more or less organized
form of social life, which is based on the collaboration and cooperation of all its members. It is also the basis and educational foundation
for the youngest generation to help them adapt to life in other groups
and wider collectivities in which the man functions all his life from
birth until death. It is here where the man grows up and becomes a
fully formed adult.
But when it runs out, or is dysfunctional and not conducive to
proper development of the child, are alternative educational environments. But when there is nobody in your family or your family is
dysfunctional and not conducive to proper development of the child,
there are alternative educational environments. It is good when a
child goes into foster care family forms. Unfortunately, some of the
children go to care facilities. During their stay in the facility, when
the child can not have frequent contacts with a natural family, this is
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the institution which is trying to give him or her some support also in
a form of befriended family.
Befriended families are, as a matter of fact, alien and unrelated to
these children, whose members support care facilities on a voluntary
basis with any educational activities so important in a family life.
Colloquially speaking befriended family is the one who regularly
visits the child , takes them to their house and spends time with them
in their free time as much as possibile, of course, by mutual agreement and acceptance. In its action itshould strive to meet the needs of
the child like, intellectual, social, emotional and spiritual. Also it
should provide the necessities of living for children staying in your
own home.
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Olaf Szczypiński (UWM)

Odpowiedzialność za życie ludzkie w rodzinie i społeczeństwie
1. Filozoficzny problem dwóch wizji życia ludzkiego
Czym jest życie ludzkie? Odpowiedź na to pozornie proste pytanie wymaga głębszego namysłu. Rozwiązań jest wiele, jednak na
pierwszy rzut oka można zauważyć przynajmniej dwa. Po pierwsze,
jest ono jedynie faktem biologicznym, upływem czasu, ciągiem wydarzeń wypełniającym pustkę między narodzinami a śmiercią. Druga
możliwość ukazuje życie jako dar, który się otrzymuje samemu nie
będąc jego źródłem.
Oba spojrzenia nie muszą się wykluczać. Każdej z tych wizji odpowiada inny sposób patrzenia na fenomen życia, odsłaniający jego
różne aspekty. Spojrzenie na życie człowieka jak na fakt biologiczny,
powoduje, że nie różni się on niczym od zwierząt i zostaje zredukowany
do wymiaru cielesnego. Nie sposób zakwestionować ten rodzaj opisu,
ale czy jest on jednak kompletny? Czy człowiek jest czymś lub kimś
więcej niż tylko egzemplarzem z gatunku „człowiek”?
Aporią dla logiki ciała jest ujęcie życia w kategorii daru. Życie
jako dar, ukazuje duchowo-cielesną naturę człowieka. Przyjmuje on
bowiem życie drugiego jako fakt biologiczny, poprzez cielesność –
gesty, dotyk, bliskość, ale także jako osobę – jedyne w swoim rodzaju indywiduum, wydzielone ze wspólnej biologicznej natury; jako
osobę, która zdolna jest do komunikacji i wyrażania siebie, poprzez
twórcze korzystanie z rozumu. Przyjęcie życia jako daru zobowiązuje do wzięcia odpowiedzialności za otrzymany dar, tak aby nie uległ
zniszczeniu.
Z opozycji tych spojrzeń ujawniają się podstawowe problemy:
widać dwie zupełnie przeciwstawne wizje człowieka, a nawet dwa
całkowicie odmienne sposoby rozumienia życia.
W tym kontekście warto wspomnieć o przyczynie relatywizacji
życia ludzkiego do wymiaru biologicznego. Ma ona wpływ na przyjętą wizję rzeczywistości i związaną z nią podstawą ochrony życia.
Przyjęcie pozytywistycznego sposobu myślenia prowadzi do rozmywania wartości, które były fundamentem ładu społecznego. Dzisiaj,
organizację życia społecznego buduje się na woluntaryzmie, czyli
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pozytywizmie prawnym. Jego istotą jest to, że wola większości ustanawia prawa, w myśl których pewne formy ludzkiego życia są chronione a inne nie. Odchodzi się tym samym od wpisanego w naturę
człowieka zakazu: nie zabijaj! „Tam, gdzie rozum pozytywistyczny
pojmuje jedynie siebie jako kulturę wystarczającą, zsyłając wszystkie inne rzeczywistości kulturowe do kategorii subkultur, pomniejsza
to człowieka i zagraża człowieczeństwu”1. Wówczas większość rozstrzyga o tym, co jest moralnie dopuszczalne. Można powiedzieć, że
życie ludzkie zostaje uznane tylko wtedy, gdy tak stanowi prawo,
czyli wola większości. Konsekwencją tego stanowiska jest twierdzenie, że człowiek jest dysponentem życia innych. Nie ma wówczas
miejsca na założenie, że życie drugiej osoby jest darem – dla jednych
ludzi jest to dar od Boga, dla innych dar losu lub dar rodziców.
2. Człowiek – fakt biologiczny?
Życie człowieka jest, jak mawia Józef Tischner, czasem ciała. Autor
tego pojęcia przedstawia je w zupełnie innym kontekście niż ten, o którym będzie teraz mowa. Niemniej, jest to sformułowanie wskazujące na
istotę życia człowieka rozpatrywanego pod kątem biologicznym. Nie
ulega wątpliwości, że upływ czasu od momentu poczęcia do śmierci
najłatwiej zauważyć na ludzkim ciele. Doświadcza ono, czasem bardzo
radykalnie (przez choroby czy cierpienie), przemiany za sprawą naturalnych, biologicznych procesów obumierania.
Żeby lepiej zrozumieć biologiczną wizję życia ludzkiego, należy
w tym miejscu scharakteryzować człowieka na podstawie wewnętrznych źródeł biologii, czy jak sama się określa: „nauki o życiu”.
Czym zatem jest życie? Neil A. Campbell i inni wskazują, że życie
można rozpoznać po tym, co dana rzecz ożywiona robi2. Chodzi
zatem o pewne cechy i procesy związane z życiem. J. Monod mówi o
trzech cechach charakterystycznych dla organizmów żywych: właściwa mu teleonomia, swoista morfogeneza oraz niezmienna repro1

Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa, [w:]
„L’Osservatore Romano” [wyd. polskie], 10-11 (337) 2011, s. 41.
2
Por. N. A. Campbell, J. B. Reece, L. A. Urry, M. L. Cain, S. A. Wasserman, P. V. Minorsky, R. B. Jackson, Biologia, tłum. zbiorowe, Poznań
2012, s. 2. Dalej: Biologia.
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dukcja3. Biologia tę niezmienność reprodukcyjną wyjaśnia za pomocą ewolucji. Biolodzy wskazują, że choć organizmy żywe różnią się
od siebie, to jednocześnie mają jakąś wspólną cechę, bowiem
wszystkie istoty żyjące obecnie na Ziemi są zmodyfikowanymi potomkami wspólnych przodków4. Dlatego ewolucja jest dla tych naukowców fundamentalną, czy wręcz jedyną koncepcją biologii, która
pozwala zrozumieć całą wiedzę o organizmach żywych5.
Ewolucja zakłada, że ciągłość życia organizmów bazuje na dziedzicznej informacji zawartej w DNA. Życie każdego człowieka zaczyna się od pojedynczej komórki, która zawiera odziedziczony po
rodzicach DNA6. Można zatem powiedzieć, że jeden kod genetyczny
jest stale na nowo, w sposób niemalże mechaniczny, powielany.
Odtwarzanie w sposób ciągły tego samego genotypu określa się w
biologii mianem reprodukcji.
Życie ludzkie zaczyna się od połączenia ze sobą dwóch komórek
zawierających informację genetyczną. To właśnie sposób połączenia
nosicieli informacji stanowi obecnie fundament sporów dzielących
przeciwstawne spojrzenia na życie człowieka7. Dla biologii sprowadza się on do problemu technicznego, który może prowadzić do manipulowania tym procesem po to, aby reprodukować człowieka w
najbardziej korzystny sposób tak, aby zwiększyć sukces reprodukcyjny8. Rodzi się jednak pytanie: czy takie działanie nie prowadzi do
marginalizacji podstawowych fenomenów ludzkiego bytu, czyli osobowego obcowania cielesno-duchowego dwojga ludzi?
Nie ulega wątpliwości, że spojrzenie na człowieka przez pryzmat
nauki o życiu jest ważne i nie można go kwestionować. Jednak już
niewielka ilość aspektów życia biologicznego człowieka odsłania
pewne problemy. Po pierwsze, czy przedstawiona, w sposób bardzo
3

Trzy cechy wyróżnione przez J. Monoda podaję za: J. Ratzinger, Człowiek
– reprodukcja czy stworzenie? Teologiczne pytania dotyczące początku
życia ludzkiego, [w:] idem, Dwa ważne wykłady i dwie polskie laudacje,
[brak miejsca] 2005, s. 8
4
Por. Biologia, s. 3.
5
Por. ibidem.
6
Por. ibidem, s. 8.
7
Por. J. Ratzinger, Człowiek – reprodukcja czy stworzenie?, s. 9
8
Por. Biologia, s. 998.
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uproszczony, teoria jest rzeczywiście jedyną zdolną wyjaśnić sens
życia ludzkiego? Czy życie człowieka sprowadza się jedynie do
określonych cech i zachodzących w jego ciele procesów chemicznych? Czy życie człowieka jest tylko odtwarzaniem genotypu prowadzącym do powstania kolejnego osobnika z tego samego gatunku?
Czy może jest czymś więcej: osobą, czyli istotą, która oprócz wspólnego dla wszystkich ciała, posiada także coś, co ją wyróżnia ze
wspólnej cielesnej natury? Jeżeli tak jest, to co jest źródłem tej niepowtarzalności?
3. Życie ludzkie w świetle Biblii
Pomijając wszelkie doktrynalne różnice, prawie wszystkie religijne systemy przyjmują pogląd, że życie ludzkie w zindywidualizowanej formie jest darem. W tradycji judeo-chrześcijańskiej funkcjonuje przekonanie, że źródłem życia ludzkiego jest Bóg. Dla tej
tradycji rozstrzygającym źródłem dla idei życia ludzkiego jako daru
jest Biblia.
Nie sposób dokonać szczegółowej analizy wszystkich biblijnych
wypowiedzi na temat życia ludzkiego. Wystarczy w zasadzie ograniczyć się do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, które w sposób
zasadniczy rozwiązują kwestię pochodzenia człowieka. Tekst ten
mówi nie tylko o pierwszym człowieku, ale także o każdym człowieku9. W opisie stwarzania świata znajduje się następująca wypowiedź: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (…)
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 26-27) 10. Obraz rąk
Boga dopełnia się w tzw. drugim opisie stworzenia. Po tym, gdy
uczynił niebo i ziemię, Bóg „ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął
w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek
istotą żywą” (Rdz 2, 7). Oba te przypadki ukazują człowieka jako
stworzenie Boże. Przedstawiają życie człowieka jako pochodzące od
Boga, jako Jego dar, ukształtowane zgodnie z Jego obrazem i odbi-

9

Por. J. Ratzinger, Człowiek – reprodukcja czy stworzenie?, s. 18.
Cytaty z Pisma Świętego za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
Pallottinum, Poznań 2005.
10
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ciem11. Ponadto, człowiek otrzymuje ożywcze tchnienie, które jest
anamnezą świętości życia. Ratzinger interpretując akt stworzenia
wskazuje, że istotne są słowa o stworzeniu dwóch odrębnych osób,
które określają sposób istnienia człowieka, jako kobieta i mężczyzna:
„Inaczej niż przy stworzeniu zwierząt i roślin, gdzie wydane zostaje
proste polecenie rozmnażania się, tutaj zostaje płodność wyraźnie
związana z byciem mężczyzną i byciem kobietą”12. Dalsze słowa
Księgi Rodzaju ukazują scenę, w której mężczyzna po przebudzeniu
podchodzi do stworzonej z jego kości kobiety i mówi: „Ta dopiero
jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała
niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta” (Rdz 2, 23). Mężczyzna widząc, że kobieta ma podobne ciało do niego („ciało z mego
ciała”), nazywa ją niewiastą, wskazując tym na fakt, że nie jest ona
tylko ciałem, ale kimś więcej - jest osobą, w której można zauważyć
odbicie samego Boga.
Opis raju kończy się słowami, które antycypują jedność małżonków: „Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją
żoną i staną się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Są dla siebie nawzajem
darem uczynionym rękoma Boga. Odtąd mężczyzna jest za nią odpowiedzialny. Opuszcza dom, aby chronić życie swojej wybranki.
Świadomość daru jaki otrzymał winna towarzyszyć mu przez całe
życie i być pomocą w pełnieniu roli męża, a później ojca13. Słowa te
wskazują zatem nie tylko na cielesną, ale także na duchową jedność
małżonków wyrażającą się w osobowej wspólnocie14.
Warto w tym miejscu wskazać na jeszcze jeden fragment pierwszej Księgi Biblii. Ukazuje on bowiem sposób w jaki człowiek odrzuca otrzymany dar i przyczynia się do zniszczenia go. Przykład
Kaina i Abla pokazuje w jaki sposób człowiek staje się nieprzyjacielem swego bliźniego15. W tym Biblijnym obrazie Bóg stoi na straży
11

Por. Jan Paweł II, Evangelium vitae, n. 39. Dalej: EV.
J. Ratzinger, Człowiek – reprodukcja czy stworzenie?, s. 18.
13
Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, n. 25.
14
Por. J. Ratzinger, Człowiek – reprodukcja czy stworzenie?, s. 18.
15
Kto jest bliźnim? Słowo „bliźni” nosi w sobie ładunek religijny. F. Longchamps de Bérier wyjaśnia, próbując odpowiedzieć na pytanie, że najbardziej świecka kultura francuska przejęła koncepcję bliźniego, jako brata,
włączając ją do triady wartości świeckiego państwa: „Braterstwo nie tylko
12
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życia zakazując przelewania krwi bliźniego. Kain, dopuszczając się
zabójstwa brata Abla, czyni siebie uzurpatorem – przywłaszcza sobie
prawo dysponowania darem, aż do jego zniszczenia. Czyni się przestępcą, który nie przestrzega wiecznego, a więc naturalnego prawa,
danego wraz życiem: nie zabijaj! Ta idea jest rozwijana, również w
scenie, gdy Bóg zabrania Abrahamowi przerywać i składać życie
ludzkie na ofiarę Bogu. Nie może tego czynić nawet rodzic, składając Bogu dziecko w rytualnej ofierze. Nie ma tu wystarczającego
motywu usprawiedliwiającego, aby Abraham złożył Bogu Izaaka w
ofierze (Rdz 22, 1-18).
Biblijny obraz pokazuje, że życie człowieka nie zostało ograniczone jedynie do doczesności i cielesności. Wzniosłość życia polega
na tym, że jest ono rzeczywistością wykraczającą poza ziemskie
bytowanie. Jest to rzeczywistość święta, która została człowiekowi
powierzona, aby jej strzegł z poczuciem odpowiedzialności i doskonalił ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom16.
Człowiek zatem nie jest bezpośrednim dawcą życia, a jedynie
uczestnikiem, poprzez fakt podobieństwa, w życiu samego Boga.
Jeśli tak, to źródłem niepowtarzalności człowieka, jest Bóg.
4. Sens życia ludzkiego
Rodzina – macierzyństwo, ojcostwo – jest punktem zwrotnym w
dochodzeniu do prawdy o życiu ludzkim. Z założeniem rodziny wiąże się powaga i odpowiedzialność, bowiem – jak zauważa Józef Tisłuży utrzymaniu roztropnej równowagi między liberté a égalité. Pozostają
z sobą w nieustannym zwarciu, bo im więcej wolności, tym mniej równości;
a im więcej równości, tym mniej wolności. Dziś widać wyraźnie, że dołączona do nich fraternité tworzy fundament nie tylko dla pogodzenia, lecz i
dla zrozumienia jednej i drugiej”. Zatem pytanie o bliźniego, będzie zawsze
pytaniem: kim jest człowiek? Kogo uznać za człowieka?: F. Longchamps
de Bérier, Podmiot prawa: między Rzymem a Jerozolimą, [w:] Idem,
R. Sarkowicz, M. Szpunar (red.), Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, Warszawa
2012, s. 119-120; Por. O. Szczypiński, Odpowiedzialność za życie ludzkie
jako istota przygotowania do małżeństwa, [w:] R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Jak przygotować do małżeństwa?, Olsztyn 2013, s. 399.
16
Por. EV, n. 2.
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schner – małżeństwo jest owocem odpowiedzialności kobiety i mężczyzny17. Małżeństwo przygotowuje rodziców do podjęcia poważnego obowiązku. Decydując się na poczęcie dziecka, rodzice wyrażają
gotowość przyjęcia go, ochrony i troski o dalszy rozwój18. Przyjęcie
dziecka rodzi poczucie bycia obdarowanym i pozwala spojrzeć na
jego życie jak na dar. Z jednej strony jest to przeżycie duchowe dotykające transcendencji poprzez partycypację, czyli uczestniczenie
twórcze w prawach natury. Z drugiej – jest to doświadczenie ciała
wyrażające się w koniecznym akcie biologicznym. Dwie skrajności
łączą się w odpowiedzialności. Można zatem powiedzieć, że świadomości odpowiedzialności za życie wyłania się z doświadczenia
daru, z głębokiego przeżycia duchowo-cielesnej natury osoby.
Natura cielesna konieczna jest zatem przy przekazywaniu życia.
Nie ogranicza się ona jedynie do biologicznego, czy ściślej mówiąc
fizjologicznego aktu. Uwidacznia się w niej także godność osoby,
czy raczej trzech osób. Joseph Ratzinger ujmuje ją tak: „Godność ta
objawia się także w cielesności, do niej przeto musi się także odnosić
logika daru z siebie, która została wpisana w stworzenie i w serce
człowieka (…). Proces kierowany przez prawa natury unoszony jest i
staje się możliwy mocą osobowego aktu miłości, poprzez który ludzie dają sobie nie mniej, lecz samych siebie nawzajem”19. Wydarzenie daru ujawnia spotkanie człowieka z Absolutem, jest to bowiem miejsce, które ujawnia Jego stwórczą moc w postaci nowego
życia20. Widać więc, że pomijanie aktów osobowych umniejsza
człowieka redukuje go jedynie do reprodukcji.
Techniczny rozum traktuje człowieka jako fakt biologiczny, nie
wykraczając tym samym poza ramy tego, co można szeroko nazwać
sferą praxis, sferą działania. Początek człowieka jest zatem tylko
przekazaniem pewnych danych z jednego organizmu do drugiego, co
tworzy swoistą kombinację informacji zapisaną w nowej komórce.
W ten sposób ethos rodziny odpowiedzialnej za nowe życie okazuje
się być mitem. Jeśli bowiem rodzice nie są w stanie sprostać wyma17

Por. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 20112, s. 139.
Por. O. Szczypiński, s. 395.
19
J. Ratzinger, Człowiek – reprodukcja czy stworzenie?, s. 24.
20
Por. ibidem.
18
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ganiom otrzymanego daru – w pewnych sytuacjach gotowi go odrzucić czy nawet unicestwić – to w efekcie oznacza to rozmycie odpowiedzialności za życie ludzkie w rodzinie. Logicznym następstwem
jest relatywizacja prawa do dysponowania życiem człowieka w społeczeństwie, którego podstawową jednostką jest właśnie rodzina.
Alternatywą dla „technicznej racjonalności” jest „racjonalność natury”. Imperatyw poszanowania życie drugiej osoby na mocy szacunku
dla własnego życie może być poznany na drodze rozumu ludzkiego
przez każdego, kto podejmuje refleksję nad podstawą układania stosunków międzyludzkich. Z kolei, jak wskazuje Jan Paweł II, każdy człowiek może w ten sposób odkryć prawdę dotyczącą swojego życia zakorzenioną w naturze, a odkrycie to prowadzi do absolutnego poszanowania tego podstawowego dobra, jakim jest życie21.
Co ma zatem stanowić kryterium ukazujące sens życia człowieka? Relatywizacja życia ludzkiego do wymiaru biologicznego, który
już dziś umożliwia „wyprodukowanie” człowieka z godnie z góry
przyjętymi kryteriami, prowadzi do ograniczenia wolności. Logiczną
konsekwencją technicznej racjonalności jest złożenie prawa do dysponowania życiem drugiej osoby w ręce człowieka, który posiada
praktyczne umiejętności tworzenia lub niszczenia życia. Na mocy tej
samej logiki wszystko, co przekracza ową praxis jest nie do przyjęcia. Wówczas okazuje się również, że Absolut, natura czy uniwersum nie mają już realnej treści i nie mogą być gwarancją poszanowania życia ludzkiego. Istnieje jednak inna możliwość: powrót do
duchowo-cielesnej natury.
Jeśli człowiek postępuje w zgodzie ze swoją naturą – nie tą
ograniczoną do kombinacji czy mutacji ciągu danych, lecz tą zawartą
w istocie samej rzeczy – zachowuje równowagę pomiędzy dwoma
wymiarami swojej egzystencji. Bowiem jak zauważa Joseph Ratzinger: „Wewnętrzny rozum stworzenia jest większy od rozumu czło21

„Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze
otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu (…) rozpoznać w
prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego
podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia
między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”: EV, n. 2.
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wieka techniki, rozumu, który na dodatek jako czysty rozum wcale w
rzeczywistości nie istnieje, istnieje raczej jako wyraz interesów grupy z całą krótkowzrocznością stronniczo zaprogramowanych przez
nią celów, krótkowzrocznością, który za dzisiejszy zysk już jutro
zapłaci życiem”22. O sensie życia ludzkiego świadczy zatem sposób
w jaki realizuje swój potencjał zawarty w naturze. Człowiek jest
zatem wolny na tyle, na ile postępuje w zgodzie z wewnętrznym
sensem istnienia.
W swoim początku, w Rozumie, wszyscy ludzie stanowią jedno.
Jeśli więc pochodzą od jednej przyczyny, to życie każdego człowieka ma taką samą wartość. Skoro tak, to źródłem odpowiedzialności
za życie ludzkie jest pewien stały punkt odniesienia (uniwersum,
prawo natury, Absolut). W przeciwnym razie, relatywizując źródło
norm człowiek zawłaszcza sobie prawo do dysponowania życiem
własnym i drugiej osoby. Odrzucenie jakiegokolwiek wyjaśnienia
skąd pochodzi odpowiedzialność za życie ludzkie oraz co lub kto jest
gwarancją poszanowania życia człowieka, jest de facto odrzuceniem
pytania o sens istnienia bytu ludzkiego wyrażonego w pytaniu: dlaczego coś jest, skoro mogłoby nie być? Brak odpowiedzi na to pytanie prowadzi do negacji rozumowej przyczyny rzeczy. Zapomina się
wówczas o zdolnościach rozumu ludzkiego zdolnego do poszukiwania zrozumienia i szukania odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek?
Przyjęcie założenia, że życie człowieka jest darem prowadzi do
uznania, że odpowiedzialność za życie ludzkie możliwa jest tylko
tam, gdzie zachowany zostaje wymiar duchowy człowieka objawiający się w godności ludzkiej jako osoby. Wówczas również BógStwórczy Rozum nie jest pustym pojęciem i jawi się jako Ten, który
obdarował człowieka życiem i wolnością23, która pozwala odkrywać
moralne przesłanie zawarte w naturze i zobowiązujące człowieka:
nie zabijaj.
Kryterium uzasadniającym przyjęcie życia jako daru jest więc
pojęcie Boga, który jest fundamentem osobowej godności i ludzkiej
wolności. Rodzina w sposób szczególny uczestniczy w przekazywa22
23

J. Ratzinger, Człowiek – reprodukcja czy stworzenie?, s. 22-23.
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1730.
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niu tego daru. Ograniczenie pojęcia Boga do sfery subiektywnej, czy
też wykreślenie go z dyskursu o życiu ludzkim prowadzi do negacji
człowieka24. W konsekwencji nie można już mówić o jakimkolwiek
ładzie społecznym czy rodzinnym, który jest podstawą pokoju na
świecie. Jedynie przy założeniu pierwotnej przyczyny ludzkiego
życia, jej zakorzenieniu w Rozumie, w wewnętrznej rozumności
natury można mówić o sensie życia człowieka. Zatem zadanie odkrywania tego sensu spoczywa nie tylko na rodzicach, którzy bezpośrednio uczestniczą w wydarzeniu daru, lecz także na tych, którzy
odpowiedzialni są za kształt społeczeństwa.
5. Wnioski
W czasach „maszyn produkcyjno-konsumpcyjnych”25 zasadniczy spór toczy się wokół wizji człowieka. Od niej zależy, czy człowiek będzie chciał bronić życia bliźniego. Badając sens odpowiedzialności za życie człowieka nie można poprzestać na słowach.
Imperatyw kategoryczny: „należy postępować zawsze wedle takich
reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez
każdego i zawsze” w ustach filozofa z Królewca brzmi jak zachęta i
wyzwanie. Skąd jednak czerpać reguły postępowania?
Spojrzenie na życie ludzkie z perspektywy daru ujawnia sens życia człowieka zawarty w jego duchowo-cielesnej naturze. Zatem
zdolność rozumu ludzkiego do namysłu nad naturą rzeczy jawi się
jako podstawa wszelkich zasad. Z tego założenia płynie zatem także
fałszywy i zgubny wniosek, że rozum zdolny jest tworzyć normy
postępowania jedynie w oparciu o umowę społeczną, gdzie czynnikiem decydującym jest wola większości, która może być irracjonalna, gdyż może prowadzić do zaprzeczenia egzystencji człowieka.
Prawdziwe spory, do białości rozpalające umysły, dotyczą tego,
co można by określić jako „spór o naturę człowieka”. Każdy człowiek, na mocy tej ludzkiej natury, ma prawo oczekiwać, a także domagać się poszanowania swojego życia. Dlatego bez odpowiedzi na
24

Por. J. Ratzinger, Człowiek – reprodukcja czy stworzenie?, s. 26.
Filozof Bernard Stiegler nazywa tak ludzi, którzy są efektem bio- i psychowładzy instrumentalizującą społeczeństwa, koncentrującą ich uwagę na
konsumpcji i wychowującą do niedojrzałości.
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pytanie o człowieka, nie jest możliwe uchwycenie sensu jego życia.
Skutkiem zaniechania mowy o człowieku jest zanik szacunku dla
życia ludzkiego. Jeżeli tak, to nie ma również sensu pytanie o odpowiedzialność za życie ludzkie w rodzinie i społeczeństwie.
Streszczenie
Na pytanie o życie ludzkie nie ma prostej odpowiedzi. Można
jednak zauważyć dwa jego aspekty. Po pierwsze jest ono jedynie
faktem biologicznym, ciągiem wydarzeń między narodzinami a
śmiercią. Druga możliwość ukazuje życie jako dar, który się otrzymuje samemu nie będąc jego źródłem. Oba spojrzenia nie muszą się
wykluczać. Każdej z tych wizji odpowiada inny sposób patrzenia na
fenomen życia, odsłaniający jego różne aspekty. Spojrzenie na życie
człowieka jak na fakt biologiczny, powoduje, że nie różni się on
niczym od zwierząt i zostaje zredukowany do wymiaru cielesnego.
Nie sposób zakwestionować ten rodzaj opisu, ale czy jest on jednak
kompletny? Czy człowiek jest czymś lub kimś więcej niż tylko egzemplarzem z gatunku „człowiek”? Co ma stanowić kryterium ukazujące sens życia człowieka i odpowiedzialność za nie?
Summary
Responsibilities of family and society in respect to human life
There is no simple answer for the question of human life. Yet,
two of its aspects can be noticed. Firstly, it is only a biological fact,
the sequence of events between the birth and the death. The second
option presents the life as a gift which one receives by himself without really being the source of it. Both points of view do not have to
exclude each other. Each of these visions correspond to a different
way of perceiving the phenomenon of life, revealing its other aspects. The look at a human life as a biological fact, shows that it is
not dissimilar to animals and is reduced to a corporal dimension. In
no way such kind of a description can be questioned but is it complete? Is the human being something or someone more than just a
copy of ‘human” species? What should constitute the criterion that
shows the meaning of human life and the responsibility for it?
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Berdzik Jowita (LWS)

Wpływ przemocy na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i innych
środowiskach wychowawczych
„Człowieka można przemocą ugiąć,
ale nie można go zniewolić”
ks. J. Popiełuszko1

Wstęp
Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym młodego człowieka. Funkcjonowanie w niej uzależnione jest od dużej
liczby czynników. Do jednych z nich z pewnością możemy zaliczyć
zaburzenia rozwojowe u dzieci. Pojęciem kluczowym dla ukazania
zaburzeń w rozwoju dziecka jest zmiana rozwojowa. Może być ona
ujmowana jako różnica w całości lub organizacji struktury charakteryzowanego podmiotu, ukazuje się ona w czasie i skutkuje trwałymi
strukturalnymi lub funkcjonalnymi przekształceniami. Przemiany
rozwojowe mają zazwyczaj charakter progresywny i zmierzają do
coraz lepszego uporządkowania struktury układu lub do wywołania
pozytywnych przeżyć i emocji u rozwijających się młodych ludzi
Warto podkreślić, iż zmiany, które zachodzą w podmiocie nie zmierzają tylko do postrzegania go jako różnego w poszczególnych etapach rozwojowych, ale również na zasadzie różnicy do innych podmiotów znajdujących się na tym samym odcinku życia. W celu intensywnej charakterystyki rozwijającej się jednostki powinno się
ujmować ją w dwóch aspektach:
1. przedstawić proces rozwoju z uwzględnieniem każdej funkcji
psychicznej (na przykład pamięci, spostrzeżeń,), sprawności
(na przykład lokomocyjnych) lub kompetencji ( na przykład
umiejętności skutecznej komunikacji z innymi ludźmi);
2. ukazać zmiany, które są charakterystyczne i typowe dla konkretnego odcinka na osi czasu.
Niepokojącym jest fakt, iż oddziaływujące na dziecko negatywne warunki zewnętrzne (szeroko pojmowane środowisko) oraz
1

www.cytaty.info/temat/przemoc/1, (17.05.2013).
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uczestnictwo w wyznaczonych, destrukcyjnych zdarzeniach życiowych wpływa regresywnie na rozwój jednostki. Podmiot, który jest
ofiarą krzywdzenia ze strony najbliższych mu osób jest szczególnie
narażony na wielość zaburzeń rozwojowych. Współczesna rodzina
degradowana jest działaniem, czynników zewnętrznych, które znacząco wpływają na wielorakie przemiany. Jedne z nich wpływają
pozytywnie i polepszają jej warunki życia, inne zaś odpowiadają za
jej dezorganizację i dezintegrację, burzą podstawowe zasady regulujące funkcjonowanie rodziny i należących do niej członków. Jednak
w każdym przypadku rodzina była, jest i będzie najważniejszym
środowiskiem wychowawczym młodego człowieka2.
1. Pojęcie przemocy fizycznej
Przemoc fizyczna jest z całą pewnością najczęściej spotykana i
zdiagnozowaną formą krzywdzenia dzieci. W literaturze spotykamy
bardzo dużo definicji tego przemocy fizycznej. Oto jedna z nich:
„Wszelkie działania nieakcydentalne, prowadzone przez jakąkolwiek
osobę, które wywołuje u dziecka uszczerbek fizyczny lub chorobę,
lub też stawia je w poważnym niebezpieczeństwie odniesienia szkody fizycznej lub choroby”3.
Jak pisze W. Kołakowska przemoc fizyczna to: „użycie siły,
którego rezultatem są nieprzypadkowe zranienia, często w miejscach
zakrytych ubraniem. Fizycznie znęcający się nad dziećmi rodzice
posiadają pewne wspólne cechy. Przede wszystkim charakteryzują
się brakiem kontroli nad swoimi odruchami. Fizycznie agresywni
rodzice atakują dzieci za każdym razem, kiedy doznają silnych negatywnych uczuć, które muszą rozładować (…). Dużo z ich dorosłego
zachowania jest bezpośrednim powtórzeniem tego, czego sami doświadczyli i co poznali w młodości. Wzorem dla takich rodziców był
rodzic – tyran. Użycie siły było jedynym sposobem radzenia sobie z
problemami i uczuciami – szczególnie z uczuciem gniewu”4.
2

M. Kielar-Turska, Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia [w:] J. Strelau
(red.), Psychologia podręcznik akademicki TOM 1 Podstawy psychologii,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 285-287.
3
A. Soriano, Przemoc wobec dzieci, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, s. 45
4
J. Koral, Ubóstwo formą przemocy ekonomicznej w polskiej rodzinie, [w:]
Beata Szluz (red.) PRZEMOC Konteksty społeczno-kulturowe Tom I spo-
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2. Oznaki przemocy fizycznej
Urazy powstałe podczas użycia przemocy fizycznej są niepodważalnym dowodem na to, iż dana przemoc miała miejsce. Możemy wyróżnić
zewnętrzne oraz wewnętrzne oznaki fizycznego znęcania się.
Zewnętrzne oznaki fizycznego znęcania się:
I. skaleczenia, siniaki, krwiaki, ślady pozostawione przez
przedmiot, którym uderzano;
II. oparzenia powstałe na skutek dotykania papierosem, żelazkiem czy innym rozgrzanym przedmiotem;
III. otarcia, odparzenia na ramionach, nogach czy klatce piersiowej, które mogą świadczyć o przywiązywaniu dziecka lub
krępowaniu;
IV. rany lub zadrapania w okolicy oczu, ust, na dziąsłach, na zewnętrznych narządach płciowych, na wewnętrznej stronie ramion, nóg lub na klatce piersiowej;
V. traumatyczne wypadanie włosów;
VI. złamanie kości czaszki, uszkodzenie mózgu, krwiaki na głowie;
VII. ukąszenia;
VIII. zatrucia, podduszenia.
Wewnętrzne oznaki fizycznego znęcania się:
I. strach przed kontaktem z rodzicami lub innymi dorosłymi;
II. w sytuacjach niepokoju brak oczekiwań na pomoc innych;
III. przychodzenie do szkoły długo przed rozpoczęciem zajęć i
pozostawanie w niej długo po ich zakończeniu;
IV. okazywanie niepokoju i lęku w przypadku kontaktu z innymi
dziećmi;
V. podejrzliwość;
VI. ujawnianie zachowań autodestrukcyjnych;
VII. całkowite wyciszenie lub skrajna agresja;
VIII. narzekanie, użalanie się nad sobą;
IX. zaniżony poziom samooceny;
X. poczucie odrzucenia;
XI. obwinianie siebie za dziejącą mu się krzywdę5.
łeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2007 s. 103-104.
5
Soriano, Przemoc…, op.cit., s. 47.
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Zdaniem Łakomskiego do głównych cech zachowania dziecka
maltretowanego można zaliczyć: lękliwość w stosunku do dorosłych,
oczekiwanie kary za najmniejsze przewinienia, brak reakcji na ból,
kłopoty ze snem, samooceną, która jest nieadekwatna do rzeczywistej (zazwyczaj zaniżoną), obojętność na płacz i cierpienie innych
dzieci, oraz zachowanie agresywne6.
3. Definicja przemocy psychicznej
Przemoc psychiczna (emocjonalna) jest niewidzialna na pierwszy rzut oka, a więc najtrudniejsza do zdefiniowania. Bardzo często
jest określana jako przemoc „w białych rękawiczkach”. Może być
celowa lub niezamierzona. W pierwszym przypadku jest świadomym
okrucieństwem wobec jednostki, polegającym na zaplanowanym,
perfidnym wykorzystywaniu jej bezradności. W drugim przypadku
jest nieświadomym krzywdzeniem dziecka, które jest efektem braku
znajomości jego psychiki i na obarczaniu dziecka swoimi ambicjami
i rzutowaniu na nim własnego modelu szczęścia7.
Mianem przemocy psychicznej określa się wszelkie zachowania
osób dorosłych lub ich brak, czego efektem są zaburzenia lub zniszczenia konstruktywnego obrazu własnej osoby, posiadanego przez
młodych ludzi. Przemoc emocjonalna obejmuje swym zasięgiem
wszelkie zachowania i zaniechania wychowawców, które są powodem poważnych zaburzeń zachowania, zaburzeń poznawczych, emocjonalnych czy psychicznych. Dodatkowo z przemocą psychiczną
możemy się spotkać również w przypadku, gdy zachowania rodziców mogą spowodować u dziecka takie zaburzenia8.
4. Definicje agresji
Określenie „przemoc” jest w wielu przypadkach używane zamiennie ze słowem „agresja”. Spowodowane jest to wieloma podobieństwami. Erich Fromm w swojej pracy: „Anatomia ludzkiej de6

M. Łakomski, Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie, „Wychowawca”,
2005, nr 3, s. 15.
7
D. Ruszkiewicz, Oschłość emocjonalna rodziców formą krzywdzenia dzieci [w:] B. Szluz (red.), Przemoc…, op.cit., s. 114.
8
E. Jarosz, Dom który krzywdzi, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2001, s. 63-64.
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strukcyjności” dokonał podziału agresji na: biologicznie przystosowawcza i biologicznie nieprzystosowawczą. Autor podaje również
różne rodzaje agresji:
- pseudoagresja – zachowania agresywne; mogą sprawić komuś
ból, jednakże nie mają takiej intencji;
- agresja przypadkowa – agresywne działanie; efektem czego
jest krzywda wyrządzona drugiemu człowiekowi;
- agresja asertywna – zamierzone postępowanie, pozbawione
wahań i wątpliwości;
- agresja obronna – jej celem jest usunięcie napotkanego zagrożenia; człowiek skłonny jest ku agresji, w przypadku, gdy zagrożone jest jego życie, zdrowie, wolność, własność;
- agresja konformistyczna – składają się na nią różne działania;
nie sa one jednak rezultatem agresywnych popędów popychających agresora do zniszczenia;
- agresja instrumentalna- ma na celu zdobycie tego, co konieczne i pożądane.
Krystyna Kmiecik- Baran w swoim referacie „Przemoc wobec
dzieci – diagnoza i interwencja” w bardzo ciekawy sposób prezentuje pojęcia agresji, przemocy oraz przestępczości. Autorka prezentuje
podział agresji na konstruktywną i destruktywna.
Agresja Konstruktywna: ruch do przodu, sięganie po coś, ruch
akceptowany w celu zaspokojenia własnych potrzeb albo wymagań
innych ludzi włącznie z łamaniem norm społecznych. Agresja ta
może prowadzić do przestępczości. Agresja konstruktywna są to
zachowania sprzeczne z prawem, lecz zgodne z oczekiwaniami innych ludzi.
Agresja destruktywna: pojęcie to kryje za sobą przemoc, zachowania, które godzą w swobodę jednostki, może być przemoc emocjonalna, instytucjonalna. Dana agresja bardzo często jest reakcją
przestępcza, a więć niezgodna z obowiązującymi normami prawnymi, moralnymi, obyczajowymi, zwyczajowymi9.

9

J. Mazur, Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002, s. 15-16
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5. Wpływ przemocy na funkcjonowanie dziecka w rodzinie
Dzieci zajmują bardzo ważne miejsce w rodzinie. Niestety nie
mają wystarczająco rozwiniętego aparatu poznawczego, aby za pomocą intelektu zrozumieć sytuację, w której się znaleźli. Mają problem także z nadaniem jej sensu. Żyją i dorastają z poczuciem zagrożenia, cierpią i uczą się szczegółowych sposobów postępowania,
które destrukcyjnie wpływają na ich życie. Wiele z nich stara się
utrzymywać w tajemnicy swoją sytuację rodzinną, mają poczucie, że
są gorsze od innych, ale starają się chronić dobre imię swojej rodziny. Dość często ukrywają i tłumią swoje uczucia, czują się samotne i
nieszczęśliwe, próbują za wszelką cenę poradzić sobie ze swoją bezradnością. Dzieci krzywdzone stosują specyficzne systemy obronne,
fałszują rzeczywistość i zmieniają znaczenie wydarzeń, bardzo często idealizują sprawców przemocy i utrzymują z nimi paradoksalną
więź. Polega ona jednocześnie na odczuwaniu głębokiej nienawiści i
fanatycznego przywiązania. Funkcjonowanie dziecka, w rodzinie,
gdzie stosowana jest przemoc wobec niego jest trudne i skomplikowane. Niektóre dzieci biorą na siebie odpowiedzialność.. Przejmują
obowiązki dorosłych, starają się naprawiać swoje błędy by zadowolić innych członków rodziny. Ofiary przemocy przez fakt, iż nie mogą polegać na swoim rodzicu bardzo często nie ufają ludziom. Reasumując, wpływ przemocy na funkcjonowanie dziecka w rodzinie
jest ogromny. Jednakże należy podkreślić, iż zależy on przede
wszystkim od rozmiarów i rodzaju przemocy, a także od osobowości
sprawcy, jak i ofiary. Potrzeb bardzo silnego charakteru, aby poradzić sobie z stosowaną wobec jednostki przemocą10.
6. Wpływ przemocy na zachowanie dziecka w szkole i grupie
rówieśniczej
Drugim po rodzinie niezwykle istotnym środowiskiem wychowawczym jest szkoła. To tam kształtuje się osobowość młodych
ludzi. Szkoła wychowuje uczniów w sposób planowy i zamierzony,
dąży do realizacji obranych celów w sposób proporcjonalny, wykorzystując fachową wiedze nauczycieli oraz ich doświadczenie. Jed10

J. Mellibruda, Tajemnice ETOH czyli alkohol i nasze życie, Państwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995, s. 38-39.
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nakże w szkole zachodzą też procesy wychowania niezamierzonego,
które mają znaczący wpływ na kształtowanie osobowości dziecka.
Ważne jest by młody człowiek mógł zaspokajać w szkole swoje potrzeby, nie był zagrożony upokorzeniem, szyderstwem czy ironią ze
strony nauczyciela czy kolegów. Przemoc, której dziecko doznaje w
domu ma ogromny wpływ na jego zachowanie w szkole i grupie
rówieśniczej. W praktyce dzieję się często tak, iż dzieci krzywdzone
przez rodziców są zaniedbane, źle ubrane, niedomyte, niedożywione.
Ponadto wśród nich zdarzają się jednostki wyjątkowo nieśmiałe,
zamknięte w sobie, niekontaktowe. Zdarzają się także dzieci zarozumiałe, lekceważące innych, przenoszące swoje problemy domowe
na kontakty z rówieśnikami i stosunek do szkoły. Niestety, są one
świadome swojego osamotnienia, mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa, są świadome tego, ze nie mogą na nikogo liczyć. Często
swój stres odreagowują poprzez stosowanie agresji wobec innych, na
przykład młodszych kolegów. Wpływa to na zanik relacji wewnątrzgrupowych11.
U dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej mogą wystąpić
bardzo poważne uszkodzenia centralnego systemu nerwowego oraz
zaburzenia rozwoju osobowości, mające istotny wpływ na ich funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej. Najczęściej wśród dzieci
krzywdzonych fizycznie zauważamy:
A. opóźnienia w rozwoju umysłowym,
B. trudności w nauce,
C. dysfunkcje percepcyjne,
D. dysfunkcje motoryczne,
E. zaburzenia mowy,
F. zaburzenia wzrostu,
G. zaburzenia emocjonalne12.
7. Wpływ przemocy na kształtowanie osobowości dziecka
Zdaniem J. Reykowskiego rozwój osobowości jest przyrostem
ilościowym, wchodzeniem w dorosłość albo skierowaniem się na
11

I Jundziłł, Dziecko – ofiara przemocy, wyd. WSiP, Warszawa 1993, s. 82-92.
K. Hủbscher, Przemoc wobec dzieci w rodzinie, „Problemy opiekuńczo
wychowawcze”, 2007, nr 10 (465), s. 42.
12
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konkretny cel. Według S. Sieka za rozwój osobowości odpowiadają
takie procesy, jak: dojrzewanie, uczenie się i przystosowanie. Jednym z podstawowych sposobów uczenia się jest naśladownictwo,
które polega na uczeniu się poprzez obecność korzystnych dla tego
procesu społecznych bodźców lub uczenie się poprzez obserwację.
W procesach tych warunkiem koniecznym do spełnienia jest
uczestnictwo co najmniej dwóch podmiotów. Jedną z nich jest jednostka, która ma za zadanie obserwować, a drugą model, który ma
naśladować. Następstwem tego jest wywołanie zachowań podobnych
u obu podmiotów. Niezwykle istotne jest, by zachowanie utrzymywało się także podczas nieobecności modela. Z pojęciem osobowości
można łączyć termin charyzma, jednak tym mianem określa się
głównie zdolność do skupienia wokół swojej osoby zwolenników lub
przynajmniej ich dużej części13.
Niewinna istota, która stała się ofiarą przemocy w rodzinie ma
zablokowane potrzeby, nie uznaje się jego praw do normalnego rozwoju. Krzywdzone przez najbliższych dziecko jest przekonane o
braku miłości rodzicielskiej, którą powinno być otaczane. Sytuacja ta
wywołuje poczucie krzywdy i osamotnienia. dodatkowo młody
człowiek ma niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa. Często
dziecko jest apatyczne, izoluje się od rówieśników, pozbawione jest
pewności siebie, jest przestraszone, a dodatkowo nie akceptuje siebie. Bardzo łatwo się poddaje, nie wierzy w swój sukces, z góry zakładająć porażkę. Dziecko traci sens swojego życia, które nie ma dla
niego już żadnej wartości. Nie wierzy w odmianę swojego losu.
Często osobowość dziecka krzywdzonego jest zachwiana. W jego świadomości dominuje przede wszystkim lęk, który paraliżuje
sensowne myślenie, wywołuje koszmary nocne. Dziecko, wobec
którego stosowana jest przemoc obawia się litości, chce być traktowane jak inne. Poniżanie, poczucie krzywdy mogą wywołać w
dziecku różne mechanizmy obronne. W niektórych dzieciach budzi
się agresja.. Ich agresja może znajdować wyraz w wyczynach chuligańskich, kradzieżach, biciu innych. Przyczynia się to nawet do dokonywania morderstw. w pewnym stopniu optymistycznym faktem
jest to, iż nie wszystkie dzieci bite reagują agresją na własną krzyw13

E. Różycka, Encyklopedia pedagogiczna…, op. cit., 952 - 953
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dę. Bywa, że zamykają się w sobie, nie chcą nawiązywać kontaktów
z innymi. Niektórzy szukają oparcia w równie cichych i spokojnych
kolegach, którzy również nie potrafią znaleźć wyjścia z trudnej sytuacji. Samotność wywołuje niechęć do życia, utratę wiary we własną
wartość. Zdarza się także, że krzywdzone dzieci pokrywają swoje
ważne przeżycia cynizmem i brawurą. Udają, że problem nie istnieje,
lekceważą niebezpieczeństwo. Służy to podbudowaniu ich wartości,
własnej samooceny. Podczas analizy zaburzeń w rozwoju osobowości dzieci wobec których stosuje się przemoc badacze wyróżnili następujące cechy ich osobowości:
a. egocentryzm i brak zdolności odwrócenia uwagi od własnej
osoby;
b. brak poczucia realności (sztuczne zabarwianie rzeczywistości,
przenoszenie się ze świata realnego do świata fikcji);
c. bierność w działaniu;
d. poczucie mniejszej wartości;
e. postawa zależności;
f. brak perspektyw na swoją przyszłość14.
Warto zauważyć, iż żadna forma przemocy w stosunku do
dziecka nie jest bez znaczenia dla rozwoju jego osobowości. Niestety
zawsze wywiera ogromny wpływ na konkretne struktury osobowościowe, przy czym wielkość skutków jest zależna od siły i czasu
negatywnego wpływu. Doświadczenia wyniesione z dzieciństwa
stanowią podstawę do budowania spojrzenia dziecka na otaczający je
świat. Dzieci żyjące w skłóconych rodzinach, w których rodzice
używają przemocy, nie będą potrafiły zbudować związku opartego
na miłości i szacunku. Dla nich naturalną sytuacją będzie ta, którą
znają z domu rodzinnego15.
Dodatkowo dziecko wobec którego jest stosowana przemoc ma
ogromne trudności w kontrolowaniu i wyrażaniu emocji. Ma problemy z koncentracją uwagi, nie potrafi się całkowicie skupić na
14

I. Jundziłł, Dziecko ofiara przemocy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, s. 73-76
15
K. Węgrzyn-Białogłowicz, Psychologiczny portret dziecka doświadczającego przemocy, [w:] B. Szluz (red.), Przemoc. Konteksty społecznokulturowe. T1. Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów: 2007., s. 223.
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wykonywanej czynności. Jego myśli są rozproszone. Skutkiem tego
są trudności z koncentracją na lekcjach, a tym samym jest przyczyną
problemów w nauce. Dziecko krzywdzone nie potrafi zaakceptować
siebie, własnego ciała. W odniesieniu do przyszłości cechuje je poczucie bezsensu oraz strachu o swoje życie16.
8. Wpływ przemocy na zaburzenia rozwoju społecznego
Jak piszą B. Milerski i B. Śliwerski socjalizacja jest to proces
oraz efekt procesu przekazywania jednostce wartości, norm i wzorów zachowań akceptowanych społecznie. Dokonuje się on poprzez
oddziaływania środowiska społecznego, osób oraz instytucji o charakterze wychowawczym17.
Wszystkie zaburzenia zachowania są spowodowane zaburzeniami kontaktów społecznych. Rozwój oraz umiejętność okazywania
emocji to efekt kontaktów społecznych. Pierwszymi osobami, z którymi młody człowiek nawiązuje takie kontakty są jego rodzice. To
oni poprzez socjalizację pierwotną uczą dziecko jak właściwie pełnić
role społeczne oraz jak odpowiednio wyrażać swoje emocje, poglądy. Uczą także respektowania norm społecznych. Zaspakajają podstawowe pragnienia dziecka, towarzyszą pierwszym doświadczeniom życiowym i płynącym stąd pozytywnym doznaniom. To dzięki
nim dziecko potrafi obrać kierunek własnego rozwoju.
Kształtowanie się systemu afektywnego dziecka w kontakcie z
matką ma bardzo silny wpływ na tworzące się relacje między społeczne. Znaczący wpływ na zachowania społeczne ma styl wychowania stosowany przez matkę i ojca młodych ludzi18.

16

K. Kmiecik-Baran, Przemoc wobec dzieci-diagnoza i interwencja, [w:]
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 376.
17
B. Milerski, B. Śliwerski, PWN LEKSYKON Pedagogika, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 204.
18
K. Fenik, Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska, [w:] K. Pikor, W.
Walc (red.), Przemoc wobec dzieci wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 49.
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9. Wpływ przemocy na zaburzenia rozwoju poznawczego
Dziecko jest istotą niezwykle czułą. U dziecka wobec którego
stosuje się przemoc uwaga skupiona jest jedynie na wykrywaniu
zagrożenia. Efektem tego jest poczucie niepewności i lęku. w ten
sposób dochodzi do zaburzenia rozwoju struktur poznawczych u
dziecka. Proces wnioskowania i wytwarzania się reguł ma związek z
taką formą uczenia się, jaką jest warunkowanie. Jeżeli zachodzą one
w atmosferze przemocy rozwój poznawczy dziecka jest pełen napięcia, lęku. W takiej sytuacji bardzo często mogą pojawiać się w nim
liczne fobie. Wraz z przemocą rodzica możemy bardzo często zaobserwować jego zmienność humorów. Może to wpłynąć na zaburzenia
procesu różnicowania, czyli umiejętności łączenia danego zachowania z jego konsekwencjami. dodatkowo warto zauważyć, iż ma to
ogromny wpływ na postrzeganie zachowań ludzi dorosłych jako
osób nieprzewidywalnych, co w sposób istotny zaburza odpowiednie
relacje dziecka z innymi dorosłymi (z wyłączeniem rodzica-kata). Na
skutek rozumienia zmian powstają procesy wykonawcze i motywacyjne. Wówczas, gdy są one oparte na stwierdzeniu, że każde zachowanie jest nieprzewidywalne, oba te procesy zostają pozbawione
konstruktywnych fundamentów.
Niezwykle istotną częścią rozwoju poznawczego dziecka jest
rozwój jego języka. Zaburzenia w tej sferze mogą stanowić następstwo zaniedbania edukacyjnego, deprywacji emocjonalnej. Natomiast zaburzenia języka (mowy) mogą wywołać zaburzenia nerwicowe dorastającego człowieka, który nie jest sobie w stanie poradzić
z wielością zdarzeń traumatycznych, które go dotknęły19.
10. Interpretacja badań własnych
Badania ankietowe przeprowadziłam samodzielne w 2013 roku
w Gimnazjum Publicznym w Suścu. Susiec położony jest w centralnej części Roztocza Środkowego, w dolinie rzeki Sopot. Mieszkańcy
wsi zajmują się głównie rolnictwem, chociaż coraz większą rolę
zaczyna odgrywać tam agroturystyka.

19

K. Fenik, Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska, [w:] K. Pikor,
W. Walc (red.), Przemoc…, op.cit., s. 47-48.
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Narzędziem badawczym, które wykorzystałam w badaniach był
samodzielnie przygotowany kwestionariusz ankiety. Jego konstrukcję dostosowałam do grupy badawczej. Ankieta, którą posłużyłam
się w badaniach empirycznych zawierała siedem pytań plus metryczkę. W badaniu wzięło udział 70 uczniów klas gimnazjalnych. Komunikatywność kwestionariusza okazała się dobra. Zaledwie pięć ankiet
wypełnionych zostało w stopniu niepełnym i nie kwalifikującym ich
do analizy statystycznej. Po odrzuceniu tych kwestionariuszy analizowałam próbę składająca się z 65 kwestionariuszy. Tak więc uzyskałam dane od 65 uczniów. 100% badanych stanowili uczniowie w
przedziale wiekowym 13-16 lat. Kobiety stanowiły 36% respondentów, a mężczyźni 64%. Warto podkreślić, że ze względu na niewielką ilość badanych są to tylko badania sygnalizujące problem, a nie
wiążące.
Kevin Browne i Martin Herbert wyodrębniają kilka typów
przemocy. Są to:
- dwa typy przemocy, gdzie sprawcami są dorośli, a filarami
mogą być: małżonek dziecko;
- dwa typy przemocy, w których sprawcami są dzieci, a ofiarami
rodzice, rodzeństwo, rówieśnicy;
- jeden typ przemocy, w którym sprawcami mogą być zarówno
dorośli, jak i dzieci, a przemoc może być stosowana wobec osób w
podeszłym wieku. Stosując ten podział autorzy wskazali również o
ogromnym znaczeniu wczesnej interwencji w rodzinach, gdzie ma
miejsce problem przemocy20.
Badani gimnazjaliści, zapytani o to, czy kiedykolwiek byli ofiarami przemocy, nawet tej najmniejszej w znacznej większości odpowiedzieli, że tak. Uczyniło tak, aż 63 % ankietowanych. Należy pamiętać, że każdy akt agresji, szkolne bójki, kary cielesne stosowane
w domach sa przemocą. Dość optymistycznym akcentem jest fakt, że
37% dzieci twierdzi, że nigdy nie były ofiarami przemocy. W życiu
młodych ludzi bardzo ważne jest wsparcie innych, ich bliskość i
aprobata. Dzieci, które nie mają tak zwanej bratniej duszy, nie mają
komu opowiedzieć swoje troski i problemy często zamykają się w
20

J. Mazur, Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002, s. 60
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sobie i w przyszłości maja ogromny problem z komunikowaniem się.
Do kogo współczesny gimnazjalista udał by się po pomoc gdyby był
prześladowany i bity przez rówieśników? W kim szukał by wsparcia? Odpowiedzi sa różne, tak jak i różne są osobowości dzieci. Aż
49%, a więc zdecydowana większość ankietowanych, zwróciłaby się
po pomoc do mamy. Kolejną, dość często wybieraną odpowiedzią
było zwrócenie się po pomoc do taty (23%), następnie do rodzeństwa
- 20%. Zaledwie 6% ankietowanych porozmawiałoby na ten temat z
wychowawcą, a 2% z policją. Zaprezentowane wyniki dowodzą, że
Nastolatkowie w pierwszej kolejności szukali by wsparcia w rodzinie, która jest ich podstawowym środowiskiem wychowawczym.
Niepokojący jest fakt, co by było, gdyby to rodzina była oprawcą
młodego człowieka. Co wtedy by się z nim stało? Pytanie to pozostawiam do własnej refleksji.
Dzieci, które są ofiarami przemocy bardzo często wyładowują
swój gniew i frustrację na innych. Uwalniają w ten sposób swoje
emocje. Depresja, niska ocena i bezsilność napędzają w nich kolo
przemocy. Frustracja, która bardzo często wspomagana jest alkoholem, prowadzi do agresji, którą najprościej jest odreagować na najbliższych osobach. Musimy pamiętać, że agresja rodzi agresję. Aż
54% ankietowanych przyznało, iż zdarzyło im się chociaż raz w
życiu zachować agresywnie w stosunku do drugiej osoby. 32% badanych gimnazjalistów odpowiedziało przecząco na pytanie odnośnie użycia agresji wobec innych, 14% ankietowanych stwierdziło, iż
nie pamięta. Reasumując badani gimnazjaliści mieli styczność z
przemocą. Nie ważne czy fizyczną, czy psychiczną. Oba te rodzaje
przemocy sa ogromnie szkodliwe dla zdrowia, a nawet życia ofiar
przemocy. Należy postawić sobie pytanie co zrobić, aby dzieci mogły żyć szczęśliwie w świecie pozbawionym agresji i przemocy.
Zakończenie
We współczesnym świecie w mediach dominuje tematyka
przemocy wobec dzieci. Kolejne tragiczne informacje o ofiarach
przemocy są dowodem na to, że mamy do czynienia ze zjawiskiem o
charakterze globalnym. Przemoc występuje pod różnymi postaciami
i przybiera różnorodne formy: od tej otwartej, fizycznej, w której
sprawca afiszuje się na przykład w mediach, przez werbalną, seksu-
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alną, aż do tej emocjonalnej, subtelnej, ukrytej pod osłoną miłości i
zatroskania. Niepokojący jest fakt, że ta ostatnia jest nadal słabo
zdiagnozowana, gdyż dzieci-ofiary przemocy często milczą, czując
się zobligowane do chronienia sprawców. Spotykamy również przypadki, w których dzieci krzywdzone emocjonalnie nie mają pojęcia o
tym, że stały się ofiarami przemocy domowej. Zadawane rany w
sferze emocji oraz brak radości z życia są odbierane przez nie jako
zjawiska naturalne.
Każdy z nas jest tak skonstruowany, że pozytywne emocje stanowią naszą siłę napędową do działania. Analizując problem przemocy w rodzinie można znaleźć mnóstwo informacji dotyczących
danych statystycznych na ten temat, wiedzę prawną, socjologiczną,
psychologiczną, odniesienie do zmian tego zjawiska na przestrzeni
lat. Dodatkowo oprócz tego konieczne, jest również skupienie się na
kwestiach zapobiegania i przeciwdziałania przemocy we współczesnej polskiej rodzinie21.
Tak jak wspominałam, coraz częściej dostrzegamy brutalizację
życia społecznego. Rzeczywistość, która nas otacza, z dnia na dzień
staje się bardziej skomplikowana i wymagająca. Dzieci coraz częściej są ofiarami przemocy. Przemoc w rodzinie jest przedmiotem
licznych analiz i refleksji specjalistów. Większość z nas zetknęła się
z problemem przemocy, jeżeli niebezpośrednio, to za pośrednictwem
mass-mediów. Pojawiają się pytania, które towarzyszą ludzkości od
zawsze: Jak nie zatracić tego, co w społeczeństwie najważniejsze?
Dlaczego człowiek dopuszcza się przemocy wobec drugiego człowieka? Jak pomóc krzywdzonym dzieciom? Dlatego rzeczą oczywistą jest, iż podjęcie problematyki przemocy wobec dzieci jest bardzo
ważne22.

21

J. A. Wnęk, Szantaż emocjonalny w rodzinie a zadania wychowawcy w
szkole, [w:] B. Szluz (red.), PRZEMOC Konteksty społeczno-kulturowe
Tom I społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 126.
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270

Streszczenie
Każdy człowiek potrzebuje miłości i wsparcia ze strony innych
osób. Najczęściej ludzie bliscy, złączeni więzami krwi są dla siebie
ostoją i wsparciem. Niestety zdarzają się przypadki, iż to właśnie
ktoś z najbliższego otoczenie staje się naszym oprawcą. Rodzina
XXI wieku degradowana jest działaniem, czynników zewnętrznych,
które istotnie wpływają na różnorodne przemiany. Jedne z nich
wpływają pozytywnie i polepszają jej warunki życia, inne zaś odpowiadają za jej dezorganizację i dezintegrację, burzą podstawowe zasady
regulujące funkcjonowanie rodziny i jej członków w samej rodzinie i
poza nią. Jednakże w każdym przypadku rodzina jest najważniejszym
środowiskiem wychowawczym młodego człowieka. Analizując problem przemocy w rodzinie można odnaleźć mnóstwo informacji dotyczących danych statystycznych na ten temat, wiedzę prawną, socjologiczną, psychologiczną, odniesienie do zmian tego zjawiska na przestrzeni lat. Jednakże oprócz tego konieczne, jest również skupienie się
na kwestiach zapobiegania przemocy we współczesnej polskiej rodzinie. Próbując przybliżyć problem przemocy w rodzinie i innych środowiskach wychowawczych samodzielnie przeprowadziłam badania w
Gimnazjum Publicznym w Suścu.
Abstract
Influence of violence on functioning child in family and other
educational environments
Everyone needs love and support from other people. Most
people close to, the bonds of blood are each refuge and support.
Unfortunately, there are cases that it is one of the nearest
environment becomes our tormentor. Family XXI century is
degraded performance, external factors that may impact on a variety
of changes. Some of them have a positive impact and improve their
living conditions, while others are responsible for the disorganization
and disintegration, the storm fundamental principles governing the
functioning of the family and its members in the family and beyond.
However, in each case the family is the most important educational
environment of young people. Analyzing the problem of domestic
violence can find a lot of information on statistical data on the
subject, knowledge of legal, sociological, psychological, reference to
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the changes in this phenomenon over the years. However, apart from
the necessary, is also focusing on issues of violence prevention in the
modern Polish family. Trying to bring the issue of domestic violence
and other educational environments independently conducted a study
in the Public School in Susiec.
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Marek Skiba (KUL)

Rodzina zastępcza
Wstęp
Rodzina jest najstarszą i najbardziej trwałą formą współżycia
ludzi. Funkcjonowała ona zawsze i funkcjonuje nadal w
wielostronnym i wielorakim powiązaniu ze społeczeństwem, którego
jest elementarnym ogniwem. W tym, też znaczeniu rodzina jest
kategorią historyczną zmieniającą się pod wpływem formacji
społeczno – ekonomicznych, czasu i epok. Odnosi się to w
szczególności do jednej z wielu ważnych funkcji założonych i
rzeczywistych rodziny a mianowicie do zapewnienia materialnych
możliwości utrzymania i wychowania dzieci. W miarę postępu
cywilizacji ujawniają się powstają i rozwijają instytucje zastępujące
lub wyręczające role wychowawcze rodziny w taki sposób, „że
rozwój samej rodziny polega na redukcji m.in. jej funkcji
wychowawczych”1.
J. Rembowski definiuje rodzinę jako „małą i jednocześnie
pierwotną grupę o swoistej organizacji i określonym układzie ról
między
poszczególnymi
członkami,
związaną
wzajemną
odpowiedzialnością moralną, świadomą własnej odrębności, mającą
swe tradycje i przyzwyczajenia, zespoloną miłością akceptującą się
nawzajem”2.
Według Z. Tyszka rodzina stanowi integralną część
społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a zarazem podstawową
komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest
zbiorowością ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa,
pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji”3. Wymienione
określenia rodziny łączy jedna wspólna cecha, pokazują jej
znaczenie, zarówno w indywidualnym życiu jednostki , jak i życiu
narodu, społeczeństwa.
1

J. Helwig:Geneza i rozwój koncepcji gniazd i wiosek sierocych
Kazimierza Jeżowskiego. „Chowana” 1984, Zeszyt 1, s. 48 - 49
2
J. Rembowski: Więzi uczuciowe w rodzinie. Warszawa 1992, s. 31.
3
Z. Tyszka:, Rodzina, w: Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało.
Warszawa 1993. s. 695
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Na temat rodziny pisał m.in. Jan Paweł II, w Karcie praw
rodziny Stolicy Apostolskiej, podstawowym dokumencie, dotyczącym
rodziny: Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne,
niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i
dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego
wychowawców.(...)4.
Rodzina jest wartością bezcenną. To właśnie w niej pomiędzy
członkami tworzy się swoista więź emocjonalna i uczuciowa.
Członkowie pełnią różnorodne role społeczne kreując schemat
komunikowania się, tworząc jedność są dla siebie oparciem w
trudnych chwilach. Prawdziwej rodziny w procesie wychowania i
wzrastania dzieci i młodzieży nie jest w stanie zastąpić nikt. Dlatego
polityka państwa, oraz wszelkie działania instytucji samorządowych
i organizacji pozarządowych powinny być nakierowane na pomoc
udzielaną rodzinie i w rodzinie. Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w
życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) określa
kwestie prawne dotyczące rodzin zastępczych.
Ustawa ta reguluje m.in.
- zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
- zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w
usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków
- zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej
- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej
- zadania w zakresie postępowania adopcyjnego5.
Ustawa ustanawia m.in. instytucję asystenta rodziny oraz
wprowadza zmiany w przepisach o przysposobieniu. Ustawa dzieli
kompetencje pomiędzy samorząd gminny i powiatowy w zakresie
pracy, z rodziną biologiczną dziecka: do zadań własnych gminy należy:
4

Karta Praw Rodziny – dokument Stolicy Apostolskiej ogłoszony w 1982
roku (w:) „L' Osserwatore Romano” wersja polska, 1983, nr 10
5
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, Dz. U 2011r Nr 149 poz. 887 ze. zm.
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wspieranie rodziny i dziecka w środowisku zamieszkania, a powiat
organizuje w formie pieczy zastępczej opiekę i wychowanie dzieciom
poza rodziną, jeśli z jakiś względów rodzina nie może tego robić.
1. Pojęcie Rodziny Zastępczej
Termin rodzina zastępcza często rozumiany jest jako czasowa
usługa publiczna narzecz dziecka lub dzieci tymczasowo lub
długotrwale pozbawionych opieki rodzinynaturalnej lub też jako
forma całkowitej i okresowej opieki nad dziećmi opuszczonymi,
pozbawionymi opieki rodzicielskiej, które z powodu wieku lub
przeszkód prawnych nie mogą zostać zaadoptowane6. Umieszczenie
dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia
sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. W przypadku
dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy
rodzicielskiej, nie jest możliwe ustanowienie rodziny zastępczej.
Podstawowym zadaniem Rodziny zastępczej jest stworzenie
odpowiednich warunków bytowych dla dzieci. Kandydatów do
pełnienie funkcji rodziny zastępczej, PCPR kieruje na szkolenie
organizowane przez (Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy).W polskim
systemie prawnym rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub
osoba samotna, przy czym muszą być spełnione następujące
warunki, zgodne z art. 73 ust.1, Ustawy o wspieraniu rodziny i
pieczy zastępczej m.in.
1. Posiadanie polskiego obywatelstwa
1. Niekaralność
2. Stan zdrowia umożliwiający sprawowanie opieki nad
dzieckiem w rodzinie zastępczej
3. Stałe źródło dochodu (przynajmniej jednego opiekuna)
4. Unormowane warunki mieszkaniowe
5. Odbycie specjalnego szkolenia (w przypadku rodzin
niezawodowych, zawodowych i osób prowadzących rodzinne
domy dziecka).
6

S. Legat, Wprowadzenie: Rodziny zastępcze a wybrane aspekty polityki
społecznej państwa.[w]: M. Racław Markowska, S. Legat (red.), Opieka
zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych do
rodzinnych. Warszawa 2004, Instytut Spraw Publicznych, s.11.
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6. Gwarancja powierzonych zadań i obowiązków w rodzinie
zastępczej
Na pokrycie podstawowych wydatków związanych z opieką nad
dzieckiem, rodzice zastępczy otrzymują częściowy zwrot
poniesionych kosztów. Jego wysokość zależy od stanu zdrowia
dziecka, a także typu rodziny w jakiej jest umieszczone. Formami
rodzinnej pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze spokrewnione z
dzieckiem, niezawodowe oraz zawodowe – w tym zawodowe
pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne,
a także rodzinne domy dziecka.
2. Rodzaje rodzin zastępczych
a) rodzina zastępcza spokrewniona - w których opiekę i
wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka
zobowiązani do jego alimentacji tj. dziadkowie, pradziadkowie lub
starsze rodzeństwo. Pierwszeństwo w utworzeniu rodziny zastępczej
maja osoby spokrewnione z dzieckiem krewni, powinowaci lub
osoby wskazane przez rodziców. O powierzeniu kandydatom funkcji
rodziny zastępczej powinien decydować fakt dawania rękojmi
należytego wykonania powierzonych zadań. W rodzinach
zastępczych spokrewnionych nie określa się liczby dzieci
pozostających pod opieką, ponieważ wynikać to będzie z sytuacji
danej rodziny i stopnia pokrewieństwa. Osoby, które pełnią rolę
rodziny zastępczej spokrewnionej są osobami na których ciąży
obowiązek dostarczania dziecku środków na utrzymanie i
wychowanie.
b) rodzina zastępcza niezawodowa – to rodziny, które
tworzone są przez małżeństwo lub osobę nie pozostającą w związku
małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka w tym
przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce niespokrewnione
z dziećmi. Niezawodowej rodzinie zastępczej przysługuje
świadczenie pieniężne na każde umieszczone w niej dziecko.
c) rodzina zastępcza zawodowa - w tym zawodowa pełniąca
funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna –
umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy lub – w przypadku
rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia
rodzinnego – na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji
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dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy w szczególnych
sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do
zakończenia postępowania sadowego. Rodzina zastępcza zawodowa
specjalistyczna obejmuje opieką w szczególności dzieci
niedostosowane społecznie oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności tj. z różnymi dysfunkcjami, problemami
zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji, a także
małoletnie matki z dziećmi.
Rodzinny dom dziecka - to rodzina wychowująca liczne
rodzeństwo, dzieci w różnym wieku. Jako forma rodzinnej pieczy
zastępczej ma długa tradycję.W rodzinnym domu dziecka może
przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej lub w razie
konieczności liczniejsze rodzeństwo.
Rodziną pomocową może być - rodzina zastępcza
niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim
przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia
rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej. W rodzinie
pomocowej może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego
niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem,
udziałem w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku
nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie
zastępczej. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą
małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u
których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy
zastępczej.
Rodzina zastępcza niejednokrotnie mylnie kojarzona jest z
terminem adopcji, który oznacza „przysposobienie prawne cudzego
dziecka i uznanie go za własne. Zadaniem jej jest związanie dziecka
z rodziną na całe życie. Miedzy dzieckiem a rodziną
przysposabiającą powstają relacje prawne takie, jak w rodzinie
biologicznej”7. Natomiast dziecko w rodzinie zastępczej
umieszczane jest czasowo. Rodzina zastępcza zobowiązana jest do
7

http: //adoptusie.bloog.pl.id/ 4585958. title.Pojęcia -czysto -prawne.index.
htlm (31.05.2013)
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kontaktów z rodziną biologiczną dziecka, współpracuje z Sądem
Rodzinnym, jest w ciągłym kontakcie z PCPR - czyli Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie. W momencie przyjęcia do Rodziny
zastępczej dziecka nie powoduje to powstania więzi rodzinnoprawnych, tak jak w przypadku adopcji. Dziecko nie uzyskuje
statusu dziecka rodziców zastępczych. Ponieważ, nie jest dzieckiem
rodziny zastępczej, nie ma nazwiska tej rodziny, dziecko nie
dziedziczy po tej rodzinie. Rodzina Zastępcza, jeśli rodzice
biologiczni nie są pozbawieni praw rodzicielskich nie jest opiekunem
prawnym dziecka. Nie może wystąpić np.: o paszport lub np.: nie
może zdobyć orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dziecka.
To rodzicom biologicznym, pomimo dysfunkcji i patologicznych w
stosunku do dzieci zachowań, przysługuje władza rodzicielska i na
nich spoczywa odpowiedzialność za dzieci. Może wyniknąć taka
sytuacja, że rodzice dziecka są pozbawieni praw rodzicielskich,
wtedy rodzina zastępcza może wystąpić do Sądu Rodzinnego z
wnioskiem o ustanowienie ich opiekunami prawnymi.
3.Tryb umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej
W preambule Konwencji o Prawach Dziecka czytamy: „że
dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości
powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze
szczęścia, miłości i zrozumienia”8. Zgodnie ze standardami
prawnymi zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka (art.9), dzieci
w Polsce mogą być umieszczane poza rodziną w trybie sądowym i
administracyjnym podlegającym kontroli sądu, ale na takich
warunkach „aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców
wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne
władze podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z
obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie
oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy
dziecka”9.

8

Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991,
Nr 120), Preambuła
9
Tamże, art 9
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a) Tryb sądowy
Tryb sądowy dotyczy przypadków umieszczenia dziecka poza
rodziną w wyniku wydania orzeczenia sądowego o ograniczeniu,
zawieszeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Każda z tych
trzech form ingerencji we władzę rodzicielską powoduje inne skutki
i relacje prawne pomiędzy dzieckiem, rodziną naturalną a rodziną
zastępczą. W sytuacji zawieszenia władzy rodzicielskiej ustanawia
się obligatoryjnie opiekę prawną nad dzieckiem i wyznacza opiekuna
prawnego, który będzie podejmował decyzje dotyczące jego osoby
do czasu ustania przyczyny „zawieszenia”. Zawieszenie będzie
uchylone w wypadku, gdy przyczyna uniemożliwiająca
wykonywanie władzy ustanie. Przyczynami będącymi podstawą do
zawieszenia władzy rodzicielskiej mogą być: wyjazd rodzica
zagranicę, odbywanie przez rodzica kary pozbawienia wolności w
więzieniu, długo trwający pobyt w zakładzie leczniczym (np.
choroba psychiczna, leczenie uzależnień), praca zarobkowa poza
miejscem zamieszkania. Przy zawieszeniu podobnie jak i przy
pozbawieniu, rodzicom zostaje zabrana cała władza rodzicielska. Sąd
ma obowiązek uchylić postanowienie o zawieszeniu władzy
rodzicielskiej, wtedy, gdy odpadnie przyczyna zawieszenia art.110 §
2 k.r.o. Obowiązek uchylania orzeczenia o zawieszeniu władzy
rodzicielskiej różni instytucję zawieszenia od pozbawienia władzy
rodzicielskiej. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej sąd
nie ma obowiązku uchylenia orzeczenia, nawet jeśli ustały
przyczyny, dla których rodzice zostali pozbawieni władzy
rodzicielskiej.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej poprzez
ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić w sytuacjach:
1. Naruszenia dobra dziecka (jako jedna z form ograniczenia
władzy rodzicielskiej przewidzianych w art. 109 k.r.o).
2. Przejawiania przez nieletniego symptomów demoralizacji lub
gdy nieletni „dopuści się czynu karalnego”10 (zarządzenie wydane na
podstawie Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich).
3. Jako forma pomocy rodzicom w sprawowaniu władzy
10

Art. 2 ,Ustawa z dnia 26 października 1982 r. – o postępowaniu w
sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 ze zm.) – (dalej: upn)
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rodzicielskiej (zarządzenie wydane na podstawie art. 100 k.r.o).
Orzeczenie sądu może być wydane na wniosek rodziców, na
podstawie informacji instytucji (np. wniosek pedagoga szkolnego,
pracownika socjalnego) lub z urzędu. Takie umieszczenie nie wiąże
się z ingerencją we władzę rodzicielską – rodzice mają pełnię władzy
nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej. Rodzice
zachowują resztę praw i obowiązków , co do których sąd nie wydał
rozstrzygnięcia. Pozbawienie władzy rodzicielskiej przez sąd jest
najsurowszym środkiem ingerencji w sprawowanie tej władzy,
powoduje umieszczenie dziecka poza rodziną. Ze względu na tak
idące daleko skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej sąd może je
orzec tylko wtedy, gdy stosowane dotychczas łagodniejsze środki nie
dały planowanego rezultatu bądź gdy z uwagi na drastyczne
okoliczności danego przypadku jest oczywiste, że stosowanie
środków łagodniejszych było by niecelowe. Art. 111 § 1 k.r.o.
przewiduje trzy przyczyny pozbawienia władzy, które dają podstawę
do takiej decyzji:
a) trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej – np.
wyjazd rodzica na stałe za granicę i co za tym idzie brak kontaktu z
dzieckiem lub dożywotnia kara pozbawienia wolności rodzica,
b) nadużywanie władzy rodzicielskiej - np. znęcanie się nad
dzieckiem fizycznie i psychicznie, wykorzystywanie dziecka
seksualnie,
c) rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka –
uporczywe, wielokrotne niedopełnianie przez rodzica władzy
rodzicielskiej np. bezustanne spożywanie alkoholu, które skutkują
brakiem zainteresowania się własnym dzieckiem, jeśli rodzice
demoralizują dziecko lub negatywnie na nie wpływają i manipulują
nim np. podczas rozprawy rozwodowej.
Wszystko to jest sygnałem do poszukiwania trwałych rozwiązań
zmierzających do poprawy sytuacji dziecka - np. adopcja lub pobyt
w rodzinie zastępczej. Sytuacja ta zobowiązuje sąd do ustanowienia
opieki prawnej nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.
Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej zachowuje prawo do
styczności z dzieckiem chyba, że sąd wyda zakaz lub ograniczenie
kontaktów. Sąd może to orzec w postanowieniu o pozbawieniu
władzy rodzicielskiej lub w osobnym postanowieniu.
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b)Tryb administracyjny
To sytuacja umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej na
wniosek rodziców. Wniosek może złożyć też samo dziecko za zgodą
rodziców. W sytuacji zasadności wniosku Starosta zawiera umowę
cywilnoprawną z rodziną zastępczą, której powierzył dziecko. Ma on
także obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego.
Sąd po zbadaniu sprawy wydaje orzeczenie. W sytuacji zasadności
wniosku rodziców sąd wydaje orzeczenie o umieszczeniu dziecka w
pieczy zastępczej w ramach pomocy rodzicom w sprawowaniu przez
nich władzy rodzicielskiej (w trybie art. 100 k.r.o). Sąd może też w
zależności od sytuacji wydać orzeczenie o powrocie dziecka do
rodziny lub o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu ich władzy
rodzicielskiej. Z uwagi na wymóg niezwłocznego przekazania przez
Starostę sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd, tryb administracyjny
jest krótkotrwałą formą pieczy zastępczej.
4. Instytucje wspierające rodzinę zastępczą
a/. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( PCPR ) - powiat
Centrum ma obowiązek pomocy rodzinie zastępczej w
przezwyciężaniu trudności w opiece nad powierzonymi dziećmi, zaś
rodzina zastępcza ma obowiązek współpracy z PCPR. W ramach
tego obowiązku powinna informować Centrum o istotnych
problemach i trudnościach dotyczących dziecka. Centrum udziela
pomocy rodzinie zastępczej w postaci szkolenia, a w sytuacjach
uzasadnionych udziela rodzinie zastępczej wsparcia w postaci: pracy
socjalnej,
poradnictwa
specjalistycznego,
pomocy
w
podtrzymywaniu więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami
biologicznymi i innymi osobami bliskimi dziecku. Centrum ma także
obowiązek współpracy z sądem opiekuńczym. W sprawozdaniu
przedkładanym sądowi centrum informuje o sytuacji rodziny i
formach udzielanej pomocy oraz o relacjach rodziców z dzieckiem.
Opinia Centrum dotycząca postawy rodziców może mieć wpływ na
przywrócenie władzy rodzicielskiej, a w sytuacjach nagannych na
pozbawienie władzy lub zakaz styczności z dzieckiem11.
11

Mirosław Kaczmarek – „Standardy prawa rodzinnego – zagadnienia
prawne dotyczące dziecka i rodziny”. Materiały szkoleniowe dla osób i
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b/. Ośrodek pomocy społecznej ( GOPS ) – gmina
Jednostka organizacyjna pomocy społecznej w gminie,
wykonująca zadania w zakresie pomocy społecznej (własne oraz
zlecone z zakresu administracji rządowej). Zatrudnia pracowników
socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku
jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak
niż trzech pracowników. Zadania:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za
osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długo trwale ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną.
c/. Sąd Rodzinny
Sądy podejmując niezawisłe decyzje ingerencji we władzę
rodzicielską i w zakresie potrzeby umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej wprost odnoszą je do zadań systemu pomocy społecznej,
który jest odpowiedzialny za wykonanie orzeczeń i postanowień
sądu rodzinnego. Zakres działań i charakter podejmowanych decyzji
powodują potrzebę wszechstronnego nie tylko w dziedzinie prawa
przygotowania sędziów rodzinnych. Ważne jest, by sędziowie
rodzinni podejmując istotne decyzje dotyczące dziecka i rodziny
mieli świadomość ich skutków, w tym zadań i kompetencji służb
pomocy społecznej. Bardzo ważne dla jakości systemu opieki
zastępczej są uprawnienia sądu dotyczące oceny kwalifikacji
kandydatów na rodziców zastępczych. Sąd zarządzając umieszczenie
instytucji pracujących z dzieckiem i rodziną, Warszawa 2008, s. 23.
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dziecka w rodzinie zastępczej powinien się upewnić, czy rodzina ta
daje gwarancję należytego zabezpieczenia interesów dziecka.
Szczególnie powinien powziąć przekonanie, że rodziny obejmujące
opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i problemowymi mają
świadomość ich potrzeb i potrafią je zapewnić12. W sytuacjach
wątpliwych sąd może korzystać z opinii specjalistów. Sąd
zobowiązany jest do współdziałania z organami administracji
państwowej (obecnie to głównie Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie) w kwestiach doboru rodzin zastępczych oraz w sprawach
zakresu i form pomocy państwa dzieciom umieszczonym w
rodzinach zastępczych13.
d/. Kurator sądowy
Funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym
zespole kuratorskiej służby sądowej, realizujący określone przez
prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym,
diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z
wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorzy sądowi wykonują swoje
zadania zarówno w środowisku osób których dotyczy postępowanie
czyli podopiecznych, w miejscu ich zamieszkania, jak i na terenie
zakładów zamkniętych i placówek ich pobytu, w szczególności na
terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo- wychowawczych
oraz leczniczo- rehabilitacyjnych.
W sytuacji, gdy osoba zobowiązana (rodzic, opiekun prawny) nie
wykona postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w zastępczej
formie opieki sąd zleca kuratorowi przymusowe odebranie dziecka.
Przy przymusowym odebraniu dziecka powinna być osoba
uprawniona (do której dziecko ma trafić po odebraniu od rodziców).
Z uwagi, że przymus odebrania jest traumatycznym przeżyciem i
może utrudniać adaptację dziecka do rodziny zastępczej osobą
12

Par. 253 i 254, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19
listopada 1987 roku w sprawie Regulaminu wewnętrznego urzędowania
sądów powszechnych, (Dz. U. Nr 38, poz. 218 ze zm.)
13
Taką formę współpracy przewiduje art. 112 kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, a regulują ją szczegółowo art. 112 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64, poz. 593) oraz art. 8
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 18 października 2004 r. w
sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. 2004 nr 233, poz. 2344)
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uprawnioną powinien być pracownik socjalny. Kurator sądowy może
zwrócić się do Policji o asystowanie policjanta przy procedurze
odebrania dziecka. Należy jednoznacznie podkreślić, że na kuratorze
spoczywa obowiązek skutecznego odebrania dziecka - policjant,
pracownik socjalny – towarzyszą kuratorowi (asystują). Na wniosek
kuratora policja ma obowiązek usunąć z miejsca wykonywania
orzeczenia osoby przeszkadzające w jego wykonaniu. Kurator może
zwrócić się o pomoc do organu pomocy społecznej lub innej
instytucji do tego powołanej (np. ośrodek adopcyjno- opiekuńczy) w
sytuacji, gdy czynność odebrania dziecka może je narazić na
krzywdy moralne i fizyczne (np. obecność pedagoga, psychologa,
mediatora). Kurator powinien odstąpić od wykonywania orzeczenia
jeżeli w wyniku tej czynności dziecko mogłoby doznać poważnego
uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym.
e/. Policja
Policjanci
wykonując
swoje
czynności:
rozpoznania,
zapobiegania i wykrywania przestępstw. Podstawowym zadaniem
policji jest ochrona życia i zdrowia ludzi. (art. 1 ust. 2 pkt. 1)14.
„Niebieska Karta” została wprowadzona do policji w październiku
1998 roku Zarządzeniem nr 25 Komendanta Głównego Policji.
Zgodnie z tą procedurą policjanci są wyposażeni w specjalne
formularze (tzw. niebieskie karty), które są zobowiązani wypełnić,
gdy zostaną wezwani na interwencję w sprawie przemocy domowej.
Program „Niebieska Karta”:
Karta A - wypełniana jest przez policjanta przeprowadzającego
interwencję pozwala na udokumentowanie sytuacji na miejscu
zdarzenia, opis działań podejmowanych podczas interwencji policji,
zgodę ofiar przemocy na udostępnienie ich danych organizacjom i
instytucjom pomocowym. Karta ta jest podstawą do wszczęcia
postępowania przygotowawczego.
Karta B – stanowi informację dla ofiar przemocy o katalogu
przestępstw, zawiera adresy i telefony krajowych i lokalnych
instytucji pomocy ofiarom przemocy. Karta ta służy do pokierowania
osoby wymagającej pomocy do właściwej instytucji.
14

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58
z późn. zm.)

286

f/. Służba zdrowia
Jeśli lekarz lub pielęgniarka np. w czasie wizyty domowej
stwierdzi konieczność zabezpieczenia dziecka przez zabranie go z
miejsca, gdzie jest narażone jego zdrowie lub życie, może
bezpośrednio zwrócić się do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o
wydanie stosownych zarządzeńw trybie interwencyjnym (art.569 § 2
k.p.c.). Lekarz i pielęgniarka mają obowiązek powiadomić inne
służby społeczne o występowaniu przemocy wobec dziecka. Nie stoi
temu na przeszkodzie tajemnica lekarska, ponieważ lekarz jest
zwolniony z tajemnicy, gdy:
- z mocy szczególnych przepisów jest zobowiązany poinformować
władze o określonych okolicznościach;
- gdy zachowanie tajemnicy może spowodować istotne
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby leczonej lub osób z jej
otoczenia;
- powinien powiadomić organy ścigania o stwierdzeniu lub
podejrzeniu popełnienia przestępstwa, na prośbę pokrzywdzonych
powinien powiadomić inne służby pomocowe (PCPR,GOPS, Policja).
W sytuacjach interwencyjnych, gdy zagrożone jest zdrowie lub
życie dziecka, a nie możemy uzyskać lub czekać na zgodę rodzica, to
lekarz jest zobowiązany podjąć decyzję o koniecznym zabiegu lub
operacji. W sytuacji, gdy rodzic odmawia zgody na konieczne
zabiegi medyczne, opiekun prawny – rodzic zastępczy może
wystąpić do sądu rodzinnego o taką zgodę.
5.Zakończenie
Rodzinna opieka zastępcza z założenia jest opieką tymczasową.
Oczywiście, w sytuacji uzasadnionej może ona oznaczać
wychowywanie dziecka długookresowe – do usamodzielnienia.
Tymczasowość jako nadrzędna idea nie wyklucza zaangażowania
emocjonalnego po stronie rodziny zastępczej. Pełnoletni
wychowanek rodziny zastępczej, może za zgodą rodziców
zastępczych pozostać w rodzinie, która pełniła funkcję rodziny
zastępczej, również po osiągnięciu pełnoletniości nie dłużej jednak
niż do ukończenia 25 roku życia i pod warunkiem, że się uczy. Może
pojawić się również, taka okoliczność, że np.: (po roku, lub dwóch
latach ) pobytu w rodzinie zastępczej, nastąpi powrót dziecka do
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domu rodzinnego, ponieważ nie była to Adopcja , a jedynie tylko,
przejściowa forma opieki zastępczej, nad dzieckiem. Zdarza się to
bardzo rzadko, ale jednak pojawiają się i takie sytuacje. Rodzina
biologiczna otrząsnęła się z swoich problemów, dostała wsparcie z
gminy, rodzice podjęli pracę zarobkową, jednym słowem wykazują
oznaki poprawy swojej wcześniejszej niekompetencji. Rodzina
dziecka składa wniosek do Sądu Rodzinnego o przywrócenie władzy
rodzicielskiej, a Sąd po przeprowadzeniu postępowania, może
nakazać rozwiązanie rodziny zastępczej i zarządzić przekazanie
dziecka do rodziny biologicznej. Trzeba tu, podkreślić, że Sąd
wydając postanowienie, kieruje się przede wszystkim, dobrem
dziecka, ponieważ żadna placówka oraz najlepsza rodzina zastępcza,
nie zastąpią miłości i prawdziwego domu rodzinnego.
Rodziny są rożne, a dobrze by było, żeby rodzina kojarzyła się
tak, jak kojarzy się większości z nas, z miejscem pełnym miłości,
dobra i bezpieczeństwa, ale przecież mówimy o sytuacjach
szczególnych, kiedy rodzina kojarzy się z lękiem, uzależnieniami,
bezradnością i agresją.
Dlatego, w takich właśnie przypadkach, kiedy rodzina nie potrafi
radzić sobie z problemami, nie może, bądź nie chce zajmować się
dzieckiem, zachodzi konieczność udzielenia pomocy, wsparcia
zewnętrznego lub interwencji. Państwo ma obowiązek udzielić
pomocy i wsparcia. Trzeba również podkreślić, że dziecko ma prawo
do pieczy zastępczej, do zamieszkania poza rodziną biologiczną,
ponieważ dalsze w niej pozostawanie w takim przypadku zagraża
jego zdrowiu a nawet życiu.
Opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia najbliższych,
powinna stanowić trwały element prorodzinnej polityki państwa.
Polityki opartej o konstytucyjną zasadę pomocy, w myśl której
państwo poprzez system gwarancji prawnych, stwarza warunki do
udzielania pomocy i wsparcia na poziomie lokalnym z
poszanowaniem podmiotowości rodzin. Pomoc ta nie powinna
ograniczać się tylko do sytuacji kryzysowych i oddziaływań
interwencyjnych. Nie chodzi o rozbudowę systemu rodzinnej opieki
zastępczej, jako wyrazu ochrony dziecka, a przede wszystkim o
obowiązek podejmowania działań pierwszorzędowych o charakterze
prewencyjnym. Stąd wymóg pomocy rodzinie, pracy z rodziną w
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różnorodnych formach środowiskowych bez potrzeby odrywania
dziecka od rodziny. Założeniu temu prześwieca słuszna myśl, idea,
aby wspierać rodziny z problemami, a nie odbierać im dzieci w myśl
ustawy o pieczy zastępczej, oczywiście będzie to możliwe, ale
dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych sposobów wspierania
rodziny. Każde dziecko, które trafia do rodziny posiada bagaż
problemów, z którymi natomiast rodzice zastępczy muszą się
zmierzyć. Problemy te wynikają zazwyczaj z tego co dzieci wyniosły
z domu, albo z tego, co nie wyniosły z domu rodzinnego. Dzieci są
wystraszone, nie miały zapewnionego poczucia bezpieczeństwa,
poczucia miłości są to dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem
wobec, których stosowana była przemoc. Dziecko silnie przeżywa
poczucie straty bliskich osób i ważnych miejsc, z którym było
związane. Często nie rozumie dlaczego zostało wyrwane z swojego
środowiska. Najczęściej wcale nie mają ochoty żyć w rodzinie
zastępczej, woli powrót do takiej rodziny jaką ma i jaką przede
wszystkim zna. Rodziny zastępcze w zależności od ilości dzieci,
długości pobytu dzieci oraz stanu zdrowia mogą różnić się między
sobą, charakterem swojej pracy, jednak, że wszystkie kierują się
wspólnym celem, czyli dobrem dziecka.
Reasumując należy powiedzieć, że Rodzina zastępcza jest jedną
z najtrudniejszych form opieki nie tylko dla rodziców zastępczych,
ale także i dla dziecka, które zostało pozbawione stabilizacji i
poczucia bezpieczeństwa i przyjęte do środowiska zastępczego na
określony czas, do unormowania się jego sytuacji domowej. Jednym
słowem, każde dziecko, to inna historia. Rodzina zastępcza jest dla
dziecka szansą, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach
maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Zapewnia możliwość
właściwego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego
dziecka. W sytuacji, kiedy domy dziecka są przepełnione a dzieci
czekają z utęsknieniem na ludzi dobrego serca, na kogoś kto zapewni
im domowe ciepło, wybawieniem może być właśnie Rodzina
zastępcza. Rodziny zastępcze, to zwykli ludzie wykonujący
codziennie niezwykłe rzeczy. Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech
dziecka, oraz świadomość, że wniosło się w czyjeś życie szczęście,
otwarte serce i chęć niesienia pomocy małemu bezbronnemu
dziecku.
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Streszczenie
Dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę ze strony
najbliższych mu osób dorosłych – rodziców. Rodzina nie zawsze i
nie dla wszystkich dzieci tworzy optymalne środowisko rozwoju.
Rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny maltretujące w różny
sposób swoje dzieci można spotkać we wszystkich warstwach
społecznych, bez względu na posiadaną wiedzę i poziom
wykształcenia. Los dziecka osieroconego w sposób naturalny czy
jawnie porzuconego przez rodziców lub dziecka niepełnosprawnego
potrafi nas trapić. Szukamy wówczas najlepszych sposobów
kompensacji i rozwiązań w zakresie opieki nad dziećmi. Państwo
sprawujące opiekę nad dziećmi opuszczonymi lub pozbawionymi z
innych przyczyn opieki rodzicielskiej, umieszcza ich w rożnych
placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Jednym ze sposobów
pomocy dziecku osieroconemu jest rodzina zastępcza,
przypominająca rodzinę naturalną. Rodziny zastępcze powołuje się
do życia w myśl Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej zapewnia się
dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki
rodzicielskiej. Rodzina zastępcza jest rodziną wychowującą dzieci,
których rodzice nie żyją bądź nie są w stanie sprawować władzy
rodzicielskiej. Dziecko w takiej rodzinie zastępczej ma szansę na
wzrastanie w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnych.
Summary
The foster family
A child should be cared for by people closest to them – his parents.
Not always and not for all the children a family makes an optimal
growth environment. Dysfunctional families, families mishandling their
children in various ways can be met in each social class regardless of
their knowledge and the level of education. The fate of a child orphaned
naturally, explicitly abandoned by parents or disabled can be worrying.
We then try to find the best methods of compensation and best solutions
in the field of children’s care. The government taking care for children
abandoned or deprivet of parental care for other reasons places them in
various care and educational institutions. One of the solutions to help an
orphaned child is a foster family, a care resembling natural family.
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Foster families are brought to life according to “An Act on Family
Support and Foster Care System”. The care and education in foster
family is provided for a child completely or partially deprived of
parental care. The foster family is a family which raises children whose
parents do not live or who are unable to exert parental responsibilities. A
child in the foster family has got the opportunity to grow in conditions
closest to natural.
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Mateusz Szast (KUL)

Przemiany rodziny pod wpływem migracji
Wstęp
Problematyka rodziny i jej przemian w wyniku współczesnych
procesów cieszy się ogromną popularnością wśród empirystów. Na
przemiany modelu rodziny mają wpływ rozmaite czynniki. Jednym z
owych czynników jest migracja zarobkowa jej członków przejawiająca się rozłączeniem rodziny czyniąc ją czasowo rozłączoną.
Migracje „za chlebem” towarzyszyły człowiekowi od dawna. Jak
zatem zmieniała się rodzina pod wpływem procesów przemieszczania się jej członków? Jeszcze kilka dekad temu inaczej pojmowano
podejmowanie pracy poza granicami kraju jednego z członków rodziny, gdyż wiązało się to z długim pobytem poza domem, długą
podróżą i utrudnionym kontaktem z bliskimi. Niemniej jednak przesłanką migracji niekoniecznie musi być sytuacja materialna ludzi
wyruszających poza granice ojczyzny. Do powodów wyjazdu należy
zaliczyć kryzysy, wojny, prześladowania, ucieczka przed przemocą,
a także zaspokojenie ciekawości świata, zrealizowania pasji, marzeń
czy poznanie nowych ludzi1. Jak podaje Sylwia Urbańska, „migracja
bywa strategią ucieczki przed przemocą domową (bicie, patologiczna
zazdrość, etc.), alkoholizmem męża, ostracyzmem społeczności lokalnych w dalszym ciągu nieakceptujących rozwodów między małżonkami. W takich sytuacjach wyjazd i możliwość uzyskania ekonomicznej niezależności lub oddzielnego dachu nad głową jest strategią wyjścia z trudnej sytuacji życiowej”2.
Osoby wykonujące zawód marynarza, żołnierza bądź lekarza
przygotowani byli na długie rozstania. Odrębną grupę, jak wskazuje
Wioletta Danielewicz stanowią ci, którzy opuszczają rodzinę z po-

1

Zob. J. Nakonieczna, Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, Żurawia
Papers, zeszyt 9, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 7.
2
S. Urbańska, Matka migrantaka. Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian
ról rodzicielskich, http: www.ekologiasztuka.pl/pdf/urbanska_transnarodowe_ macierzynstwo_2009.pdf, s. 72.
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wodu świadomej decyzji3.Według danych Organizacji Narodów
Zjednoczonych migranci stanowią 2,9% ludności świata. Mimo, iż jest
to niewielka liczba, należy brać pod uwagę zwiększającą się populację
globu, która stanowi obecnie ponad 7 miliardów istnień ludzkich. Warto
tu uwzględnić fakt, iż wśród migrantów mogą być osoby samotne. Intensywność zjawiska wzrasta, o czym świadczą otwierane nowe porty
lotnicze, uruchamiane linie autokarowe, promowe, bądź zawiązywane
instytucje pośredniczące w organizacji pracy na zagranicznych rynkach.
W obecnej chwili zmiana miejsca zamieszkania nie oznacza zerwania
intymnych relacji z bliskimi mimo ogromnej przepaści fizycznej dzielącej osoby4, zatem zmianie ulega także tradycyjnie pojmowanie znaczenia ról społecznych oraz poszukiwanie alternatywnych dróg, modeli
funkcjonowania w społeczeństwie, co niewątpliwie przedkłada się na
jakość życia w rodzinach5.
Instytucja rodziny ewoluuje i przybiera różne stadia swojego istnienia. Począwszy od modelu posttradycyjnego, charakteryzującego
się więzią heteroseksualną dwojga ludzi w którym mężczyzna obejmuje troską kwestie materialne, natomiast kobieta zajmuje się domem.
Rodzina modernistyczna to model, w którym obydwoje małżonkowie
pracują, kobieta dodatkowo odpowiada za wychowanie potomstwa oraz
wykonuje podstawowe prace domowe. Praca zawodowa gospodyni
podnosi standard życia rodziny oraz poczucie spełnienia i własnej wartości kobiety. Ostatni model to rodzina postmodernistyczna, na którą,
jak podaje Anna Mitręga składa się triada: ojciec, matka, dziecko pod
postacią związków kohabitacyjnych, homoseksualnych, rodzin monoparentalmnych, związków DINKS oraz LAT6.
3

Zob. W. Danielewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych,
Białystok 2006, s. 7.
4
Zob. Nakonieczna, dz. cyt., Warszawa 2007, s. 19.
5
R. Günther, Kariera negatywna jako skutek migracji. Losy kobiet z Europy
Wschodniej i środkowej w zachodnich państwach dobrobytu, [w:] J. Polakowska- Kujawy (red.), Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane
problemy, Warszawa 2006, s. 161.
6
Zob. A. Mitręga, Od rodziny postradycyjnej do postmodernistycznejwspółczesne modele relacji rodzinnych, [w:] E. Jurczyk-Romanowska, L.
Albiński (red.), Wychowanie w rodzinie. Współczesna rodzina w sytuacji
zmiany, Tom III, Jelenia Góra, s. 58.
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Postępująca indywidualizacja i atomizacja członków rodziny pod
wpływem zmian społeczno‒ kulturowych7, podporządkowanie rynkowi konsumpcyjnemu oraz pieniężnemu jest nie bez znaczenia dla
funkcjonowania rodziny XXI wieku, bowiem przynosząc nowe
wzorce życia czyni je jednocześnie zagmatwanym i trudnym. Według
socjologów rodziny, owa podstawowa komórka społeczna traktowana
jest jako jedna z wielu opcji życiowych, nie zaś jako naturalne sfery
życia człowieka. Poprzez rozwój pluralizmu, otwarcia na nowe kultury
oraz sekularyzację życia, oderwanie od wartości transcedentalnych i
autotelicznych uznaje się, iż rodzina stanowi niejako barierę w realizacji
zamierzeń życiowych, których najważniejszym jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb człowieka XXI wieku8. Praca zawodowa kobiet i
ich samorealizacji rzutuje na funkcjonowanie rodziny, toteż sytuację w
której kobiety realizują się zawodowo socjologia traktuje jako nowy
typ macierzyństwa i nowy typ ojcostwa9.
2. Feminizacja migracji
Przemiany dokonujące się we współczesnym świecie nie ominęły także tematyki kobiet, jako uczestniczek migracji. Odchodzące od
tradycyjnego rozumowania pojęcie matki oraz żony jako strażniczki
ogniska domowego, poprzez bisness womann aż do kobiety wyzwolonej końca lat 90 tych XX wieku stanowi asumpt do zacierania różnic płciowych i wzroście udziału kobiet w życiu społecznym i publicznym. Kobiety przejęły nie tylko większość cech męskich, ale
nade wszystko odznaczają się ogromną determinacją i siłą w stawaniu czoła wyzwaniom tworzonych przez gąszcz niebezpieczeństw
XXI wieku10. Pierwszym socjologiem dostrzegającym problem masowych przemieszczeń kobiet była amerykańska empirystka Saskira
Sassen, która w połowie lat 80 XX wieku stwierdziła, iż kraje biedne
eksportują do krajów wysokorozwiniętych kobiety, które podejmują
7

S. Tusz, M. Kwiecień, Społeczne piętno eurosieroctwa, Warszawa 2012, s. 37.
W. Dłubacz, Rodzina w życiu człowieka, [w:] B. Więckiewicz, M. Klimek
(red.), Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno- gospodarczych,
Lublin 2012, s. 207.
9
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, s. 432.
10
Zob. Danielewicz, dz. cyt., Białystok 2006, s. 45.
8
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tam zatrudnienie11 w usługach, gastronomii oraz w sprawowaniu
opieki nad osobami starszymi.
W związku z tym role płci i tożsamość płciowa funkcjonujące w
różnych środowiskach ulegają zmianie, liberalizacji, przeważnie, gdy
matki migrują by stać się żywicielami rodziny12. Badania dowodzą,
że status społeczny kobiet rośnie, podczas, gdy mężczyzn maleje
powodując, jak podaje Steven Vertovec zakłócenie ich tożsamości13.
Feminization of global migration stały się tematem wielu badań
jakościowych oraz ilościowych14. Wnikliwym analizom poddawano
zmiany zachodzące w latach osiemdziesiątych XX wieku. Dotyczyły
one nie tylko procentowego udziału kobiet w ruchliwości społecznej,
koncentrując się głównie na nowej roli kobiety, postrzeganej dotąd,
nie jako tło migracji, lecz jako jej trzon ‒ autonomiczny podmiot.
Globalizacja wraz z rozwojem feminizmu procesy te pogłębiła stając
się symptomem dla badaczy do poruszania owych kwestii15. Zatem
płeć w wymiarze migracji od zawsze miała znaczącą rolę, lecz świadomość roli kobiet nabrała znaczenia stosunkowo niedawno16.
Migracje kobiet mogą więc prowadzić do familizacji lub defamilizacji, które charakteryzować się będą wzmacnianiem bądź osłabianiem więzi rodzicielskich, przemianą modeli macierzyństwa poprzez
alternatywne formy sprawowania opieki nad dziećmi17. Życie rodzinne poddane wpływom pracy zawodowej oraz poszukiwaniu alternatywnych dróg jej pozyskania spycha niejako mężczyzn na mieliznę, jak to określił Tomasz Szlendak, socjolog zajmujący się tema-

11

Szlendak, dz. cyt., Warszawa 2010, s. 494.
Vertovec, Transnarodowość, Kraków 2012, s.71.
13
Tamże.
14
Zob. R. Günther, dz. cyt., [w:] J. Polakowska- Kujawy (red.), Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Warszawa 2006, s. 163.
15
M. Smagacz- Poziemska, Między domem a globalnym rynkiem. Przegląd
współczesnych perspektyw i koncepcji w badaniach, [w:] K. Slany (red.),
Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków 2008, s. 33.
16
Zob. S. Castles, A. J. Miler, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011, s. 29.
17
K. Slany, Co to znaczy być migrantką?, [w:] K. Slany (red.), Migracje
kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków 2008, s. 10.
12
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tyką rodziny. Według autora, mężczyźnie coraz ciężej znaleźć dobrą
pracę, a po drugie wyklucza to znalezienie żony18.
3. Rodziny niepełne
Rodziny niepełne, rozłączone to naturalny aspekt życia społecznego i rodzinnego. Rozmaite wydarzenia, takie jak: wojny, śmierć,
choroby, kataklizmy bądź rozstania towarzyszą człowiekowi od zawsze i dotykają zmian w funkcjonowaniu podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina19. Badacze dowodzą, że brak któregokolwiek z rodziców zakłóca proces socjalizacji dziecka, jego rozwój
emocjonalny, psychiczny oraz społeczny, który może w przyszłości
przejawiać się poprzez zachowania negatywne20.
Jednak czy czasowa nieobecność rodzica z powodu podjęcia
pracy poza granicami kraju stanowi fakt istnienia rodziny niepełnej?
Według literatury taka czasowa nieobecność rodzica oznacza poczucie tęsknoty, osamotnienia, zachwianie poczucia bezpieczeństwa
dzieci21. Jednakże na wyjazd poza granice kraju i podtrzymywanie kontaktów za pomocą telefonów oraz Internetu należałoby spojrzeć negatywnie. Jakość owych kontaktów oraz ich wpływ na rodzinę, szczególnie dzieci będą znaczne, jednakże zwiększona zdolność „więziotwórcza” w obliczu współczesnych migracji zarobkowych, w ocenie autora
niniejszego artykułu jest pojęciem błędnym i mylnym. Szklany i dotykowy ekran za pomocą, którego dziecko będzie mogło przybliżać bądź
oddalać twarz rodzica nie zapewni dotyku w sensie fizycznym, pozbawiając owe dziecko prawidłowego wzrostu emocjonalnego wyposażonego w komunikację niewerbalną22 jednak nie czyni to rodziny niepełnej. Współczesne migracje są zgoła odmienne od tych sprzed dekady,
bowiem proces bycia jednocześnie w dwóch miejscach na raz funkcjonuje przy wykorzystaniu, jak to określiła Sylwia Urbańska „transnarodowej komunikacji”, której metody wypracowują rodziny w celu
utrzymaniu bliskości relacji. Strategie przyjmowane przez rodziny tran18

Szlendak, dz. cyt., Warszawa 2010, s. 418.
Zob. Danielewicz, dz. cyt., Białystok 2006, s. 51.
20
Zob. tamże, s. 59.
21
Zob. tamże, s.63.
22
I. Szczygielska, Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Warszawa 2013, s. 148.
19
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snarodowe polegające na budowaniu stabilności emocjonalnej pomiędzy członkami rodziny jest nieprawdziwa w stawianiu tezy jakoby rodzina transnarodowa była niepełna23.
Niemniej jednak rozłąka to nie tylko negatywne skutki. Migracje
mogą wpłynąć na zacieśnienie relacji pomiędzy domownikami, którzy tęskniąc docenią bliską ich sercu osobę, zmuszoną niejako przez
los do wyjazdu24. Członkowie rodziny pozostawieni w kraju mogą
podejmować działania zmierzające do polepszenia warunków bytowych rodziny (mąż może aplikować o wyższą posadę, bądź podjąć
dodatkowe działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych). Dzieci rozumiejąc trud jaki ponoszą ich rodzice, mają okazję do refleksyjnego spojrzenia i oceny sytuacji swojego przyszłego
życia, podejmując działania mające na celu eliminację podobnych
sytuacji w ich życiu.
4. Transnarodowość
Obserwator życia społecznego może odnieść wrażenie, że obecnie z pewnym przesadzeniem używa się takich terminów jak feminizm, globalizacja oraz pojęcie transnarodowość. Mówi się o transnarodowej gospodarce, rynkach kapitałowych, migracjach transnarodowych, wyprawach transnarodowych, rodzinach transnarodowych, wszystko staje się zglobalizowane i transnarodowe. Określeniem transnarodowości należy oznaczać te powiązania i instytucje,
które przebiegają ponad granicami kilku państw25. Zainteresowanie
naukowców humanistów transnarodowością wiąże się niewątpliwie z
globalizacją, która poprzez rozwój mobilności, środków transportu,
telekomunikacje i technologie ułatwia „intensywność i szerokie
spektrum ludzkich działań. Wzmocnione powiązania transnarodowe
pomiędzy grupami społecznymi stanowią zasadniczy przejaw globalizacji”26. Zatem transnarodowość odnosi się do sytuacji w której
23

S. Urbańska, Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w
warunkach migracji, [w:] K. Slany (red.), Migracje kobiet. Perspektywa
wielowymiarowa, Kraków 2008, s.79.
24
D. Becker Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, kwartalnik Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i społecznych, nr 1 (5/2012), s. 12.
25
Zob. Vertovec, dz. cyt., Kraków 2012, s.1.
26
Tamże, s.2.
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pomimo znacznych odległości fizycznych, istnienia granic państwowych relacje przybrały formę wspólnej płaszczyzny27, zaś migracje,
czyli zmiana miejsca zamieszkania nie stanowi barier w relacjach
interpersonalnych. Transnarodowość nie jest pojęciem nowym wykreowanym na potrzebę współczesnej nauki badającej nowe zjawiska. Jednakże sytuacja rodziny rozłączonej dawniej była zdecydowanie odmienna od rodziny migracyjnej obecnie, gdzie wykorzystuje
się technologie informacyjne w celu budowania „ogniska domowego”, czego nie mogli doświadczyć rodziny migracyjne sprzed kilku
dekad. List wysłany droga morską czy pocztą kolejową nie docierał
w błyskawicznym tempie jak wiadomość e meil.
Zatem transnarodowość w wymiarze migrantów charakteryzuje
się między innymi tym, że owi migranci łączą się z rodzinami, tradycjami, instytucjami oraz organizacjami politycznymi i pozarządowymi przy pomocy silnych więzi emocjonalnych przejawiających się
wykorzystaniem nowych technologii, telekomunikacji oraz tradycyjnych form kontaktu. Media odgrywają ogromną role w procesie
utrzymywania interakcji i więzi promedialnej poprzez stały monitoring wydarzeń z kraju pochodzenia. Tanie połączenia lotnicze, kolejowe oraz morskie ułatwiły przemieszczanie się pomiędzy wieloma
krajami, zaś sama transnarodowość nie czerpie z wyżej wymienionych form, a nade wszystko na nie oddziaływuje tworząc swoisty
krąg zamknięty28. Migranci mogą także, poprzez rozwiązania pluralizmu kulturowego manifestować swoje transnarodowe powiązania.
Inicjatywy rządowe, kampanie oraz wszelkiego rodzaju akcje zmierzają do zaangażowania w pełnienie ról społecznych w obcych państwach na równi z rdzenną ludnością29.
Rodziny rozłączone geograficznie, zwane transnarodowymi
(transnational families), przestrzennie rozdzielone swoje życie określają niejako życie ponad granicami, życie w separacji, lecz separacja
ta nie oznacza braku kontaktu i poczucia wspólnoty. Tworząc specyficzne strategie postępowania w celu prawidłowego funkcjonowania
trwają we wspólnocie i intymności. Postępowanie to wymaga wy27

Tamże, s. 3.
Tamże, s.16.
29
Tamże, s. 17.
28
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trwałości i wielu wyrzeczeń. Ponadto skupiają w swoich założeniach
rozmaite warianty funkcjonowania, miedzy innymi matkowanie na
odległość, transnarodowe dzieciństwo30. Kobiety, które niejednokrotnie przejęły obowiązki żywiciela rodziny nie przestały opiekować się swoimi dziećmi, a także żywić opieki i troski nad sowim
mężem. Jak podaje Wioleta Danielewicz, badacze dowiedli, iż relacje intymne w rodzinach transnarodowych są kontynuowane, a ojcowie bądź matki dbając nie tylko o sferę materialną, a nade wszystko przejawiając funkcję opiekuńczą poprzez swoją troskę o rodzinę i
poszczególnych jej członków zyskują w oczach bliskich i społeczeństwa31. Transnarodowość według Sylwii Urbańskiej jawi się „jako
alternatywna konstrukcja kulturowa z potraktowaniem geograficznej
separacji jako jednego ze współczesnych kontekstów funkcjonowania rodziny”.
Nowością w ujęcia tego stanowiska jest dualna przestrzeń, w której funkcjonuje rodzina, obejmująca strefę geograficzną i społeczną,
czyli jak podaje autorka funkcjonowanie jednocześnie „tu i tam”. Żyjąca dotychczas na konkretnym terytorium jakim był dom rodzina,
przyjmująca postać międzynarodowego ogniska domowego, nowej
jakości dzięki dobrodziejstwom cywilizacji XXI wieku, „tworząca
transnarodowy obszar społeczny (transnational social field)”. Jak
podaje autorka relacje mogą być także podtrzymywane poprzez specjalnie wypracowane praktyki, zwane Family time polegające miedzy
innymi na połączeniach telefonicznych o stałych porach, wspólnie
spędzanie świąt, czytanie bajek przez Skypa, kontrolę dzieci poprzez
lokalizatory, częste krótkie wiadomości SMS32.
Dualność funkcjonowania współczesnych rodzin migranckich,
rodzin transnarodowych, pomiędzy krajami w których zamieszkują
jej członkowie interesuje socjologów najbardziej. Owa dualność nie
30

W. Danielewicz, Jestem tu, ale tam‒ transnarodowe ujęcie zjawiska migracji w rodzinie, [w:] W. Danielewicz (red.), Oblicza współczesności w
perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009, s. 228.
31
Tamże, s. 232.
32
S. Urbańska, Matka migranta. Perspektywa transnarodowości w badaniu
przemian
ról
rodzicielskich,
http:
www.ekologiasztuka.pl/pdf/urbanska_transnarodowe_macierzynstwo_2009
.pdf, s. 81.
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jest utożsamiana z zawieszeniem w próżni relacji pomiędzy członkami rodziny, a jej kontynuacją, sposobami niwelowania rozłąki i
trwania więzi w rodzinie czasowo rozdzielonej. Tradycyjne ujęcie
relacji rodzinnych wiązało się z zawieszeniem relacji w przypadku
wyjazdu któregokolwiek z rodziców, co w przypadku nowego ujęcia
badań nad zjawiskiem rodzin transnarodowych nie może mieć miejsca ze względu na rozwój narzędzi umożliwiającym trwanie relacji
rodzinnych, co jest obiektem badań socjologicznych33.
Ponadto według Urbańskiej „badanie transnarodowości pozwala
zrozumieć relacje pomiędzy społeczno-globalnymi uwarunkowaniami a przebiegiem rozdzielenia rodziny i grup migrantów. Z drugiej
strony, analiza przemian macierzyństwa i rodziny w relacji do migracji pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy samych przepływów
migracyjnych. Migracje, będąc jednym z bardziej złożonych, płynnych i nieuchwytnych współczesnych zjawisk, wymykają się wszelakim próbom zamknięcia w pomiary statystyczne, trwałe uogólnienia, tym bardziej generalne teorie. Stąd rosnąca współcześnie popularność ujęć interpretatywnych i analiz społeczno-kulturowych wymiarów życia migrantów. Takie kierunki badań pokazują, że istotne
dla zrozumienia zjawisk migracji jest m.in. zrozumienie przemian na
polu rodziny. Warto wykorzystać tą optykę badań – zwłaszcza w
warunkach zmian społecznych, które są tworzone przez migracje, i
są również tej migracji przyczyną”34.
5. Rodzicielstwo na odległość
W ramach transnarodowości wyłoniła się nowa forma macierzyństwa
i rodziny, zwana rodzicielstwem na odległość. Inaczej nazywana także
matkowaniem na odległość. Powstaje ona pomiędzy rozproszonymi fizycznie bądź geograficznie gospodarstwami domowymi. Wyjazd matek,
które musiały podjąć pracę poza rodzinnym domem nie wyklucza zaangażowania w pełnienie ról rodzicielskich, zmienia jedynie ich formę.
Redefiniuje także na nowo pojecie macierzyństwa i rodziny (grupy spo-

33
34

Tamże, s. 78.
Tamże, s. 81.
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łecznej o specyficznej strukturze i sposobie funkcjonowania35), tworząc
alternatywne formy instytucji rodziny36.
Poprzez rozwój telekomunikacji oraz powszechności telefonii
komórkowej, która daje wachlarz funkcji rodzina staje się „mobilnym ogniskiem domowym”. Dzięki temu urządzeniu transnarodowe
rodziny mogą kontynuować relacje i kontakty intymne pomimo
ogromnej czasoprzestrzeni37. Literatura przedmiotu niejednokrotnie
podaje argumenty podtrzymujące tezy, iż wszelkiego rodzaju komunikatory nie są w stanie zapewnić trwałych i naturalnych relacji pomiędzy domownikami38.
Inne badania socjologiczne przytoczone przez Agnieszkę Małek
dowodzą, iż kobiety wypełniają role rodzinne zgodnie z oczekiwaniami kulturowymi zabezpieczając nie tylko funkcje emocjonalne,
ale także materialne. Niejednokrotnie narażone na publiczne napiętnowanie środowiska, z którego się wywodzą, znajomych bądź rodziny. Tęsknota, trauma wyjazdu potęgując uczucie krzywdy i zwątpienia nie przysłania decyzji o wyjeździe potęgując niejednokrotnie
heroiczną postawę rychłego powrotu po zgromadzeniu odpowiedniej
kwoty pieniędzy służącej jako uposażenie gospodarstwa domowego
bądź nieodzownej w celu pokrycia kosztów edukacji czy leczenia
najbliższych39. Wywiady przeprowadzone przez autorkę dowodzą, że
migrantki nieustannie dokonują bilansu nakładów, jakie poniosą w
zestawieniu do spodziewanych zysków40. Realizacja tych funkcji, jak
podały respondentki podczas udzielania odpowiedzi jest niewątpliwie ogromnie trudna, ale możliwa41.
Paradygmat transnarodowy zakłada zatem kontynuowanie roli
rodzica. Przejęcia roli osoby odpowiedzialnej za finanse rodziny
35
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40
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migracje, obywatelstwo, Kraków 2010, s. 263.
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wypracowują strategie niwelujące powstały dystans przy pomocy
dostępnych na wyciagnięcie ręki dobrodziejstw technologii42. Rodziny transnarodowe, według badań rzadko korzystały z płatnej opieki
nad dziećmi. Przeważanie funkcje tę sprawowały osoby z najbliższego otoczenia, czyli krewnych, teściów i oczywiście współmałżonka.
Wykorzystywano zatem rodzinne struktury przywiązania. Migrantki
doskonale zdają sobie sprawę z możliwości pogorszenia relacji z
bliskimi, starają się jak najlepiej wypełnić rolę matki, żałują, że nie
mogą w pełni uczestniczyć w życiu swoich dzieci (pierwszy dzień
szkoły, urodziny itp.)43. Ponadto czują się odpowiedzialne za konsekwencje rozłąki, która intensyfikuje poczucie winy, definiowane
jako „ból macierzyństwa z daleka”44. Badania Magdaleny Muszel
dowiodły, że u „migrantek wzrosła samoocena, poczucie niezależności i pewności siebie, co nie było to zawsze równoznaczne ze znaczącą zmianą w podziale obowiązków w rodzinie. Chociaż niektóre
kobiety przekonywały, że ich mężowie bardziej angażują się w prace
domowe, niż przed migracją, zazwyczaj przyznawały w dalszej rozmowie, że zaangażowanie to w rzeczywistości oznaczało zmianę
tylko w minimalnym stopniu”45.
Inna autorka badań, Paulina Pustułka, w zapytaniu skierowanym
do migrantek o motyw, powód wyjazdu uzyskała odpowiedzi potwierdzające złożoność decyzji wyjazdowej i ogromną trudność przy
jej podjęciu. Do głosu dochodzi zakorzeniony mit Matki Polki, która
niejako wymusza codzienne życie w gronie rodzinnym. Rozdarcie
jakie towarzyszy Polskiej matce jest sytuacją frapującą i bardzo
trudną. Bez pracy kobiety czują się gorsze i niespełnione, zaś podejmując pracę poprzez medialna modę, pogoń za nowoczesnością i
karierą, udziałem w życiu publicznym myślą o dziecku i rodzinie, co
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staje się sytuacją stresującą46. Matki poczuwają się odpowiedzialne z
wychowanie i rozwój sowich dzieci, co ułatwiają wspominanie już
niejednokrotnie usługi tele‒ informatyczne oraz komunikacyjne47.
Ku końcowi
Nowoczesne społeczeństwa otworzyły przed człowiekiem możliwości samorealizacji, uczestnictwa w szerokim wachlarzu kulturowym świata, znalezieniu swojego miejsca oraz niszy. Nowoczesność
to także nowe style życia, odmienne systemy wartości oraz wzory
zachowań‒ literatura przedmiotu podaje dużo więcej dobrodziejstw
współczesności, które, jak przysłowiowy medal mają także drugą
stronę. Druga strona wspomnianej wielokrotnie nowoczesności to
dylematy, jakie stoją przed człowiekiem: niepewność jutra, chaos
egzystencjalny, spłycenie uczuć, powierzchowne traktowanie drugiego człowieka, pozbawienie troski osoby najmniej odpowiedzialnej za decyzje oraz będącej bezbronną wobec decyzji dorosłych48.
Najsilniejsza potrzebą człowieka jest miłość.
Dziecko obdarowane uczuciem miłości, które ją widzi i czuje
zabezpiecza jego prawidłowy rozwój. Więź z rodzicami przekazuje
dzieciom całokształt życia w społeczeństwie, zaś brak któregokolwiek z rodziców ów całokształt może zniekształcić49. Ruchy emancypacyjne skierowane na samorozwój, wyposażając kobiety w nowe
cechy i dyspozycje, inteligencję emocjonalną umożliwiają im pełnienie innych, odmiennych od ukształtowanych na przestrzeni wieków
ról społecznych deprecjonując jakość życia rodzinnego50.
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Streszczenie
Problematyka migracji towarzyszy człowiekowi od zawsze dotykając wszystkich warstw i klas społecznych, w szczególności kładąc swój odcisk na funkcjonowaniu podstawowej komórki społecznej jaka jest rodzina. Kwestie rozdzielenia rodzin w związku z migracjami podejmują socjologowie, pedagodzy oraz psychologowie,
którzy starają się odpowiedzieć na pytania odnoście nie tyle samych
przyczyn oraz skutków migracji, ściślej kierunku zmian świadomości
oraz tożsamości współczesnego człowieka co przedkłada się na
funkcjonowanie rodziny. Niniejszy tekst stara się przedstawić znaczenie rodziny migracyjnej sprzed kilku dekad, czym jest owa rodzina obecnie wraz z nową terminologią wykreowaną w stosunku do
niej. Terminy takie jak: transnarodowość, matkowanie na odległość
oraz feminizacja migracji coraz częściej utożsamiane z rodzinami
migracyjnymi czynią z nich rodziny ponad granicami.
Summary
The issue of migration of human life for always touching all levels and classes of society, especially by putting his imprint on the
functioning of basic unit of society which is the family. Family separation issues in connection with the migrations take sociologists,
educators and psychologists who are trying to answer the questions
to the not so much the same causes and effects of migration, specifically the changes in consciousness and identity of modern man
which shall be made in the functioning of the family. This paper
attempts to present the importance of family migration a few decades
ago, what is this family now, with the new terminology of a created
against it. Terms such as trans-nationality, mothering at a distance
and the feminization of migration more and more often identified
with the families of migration make these families across borders.
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Autorytet rodziców i jego wpływ na wychowanie dzieci we
współczesnym świecie
Wstęp
Człowiek w ciągu całego swojego życia, zwłaszcza w okresie
dojrzewania, potrzebuje przewodnika, autorytetu, mistrza, którego
dokonania, postępowanie, będzie dla niego wzorem, umożliwi odkrycie własnej drogi oraz motywować będzie do samodoskonalenia
się. Na różnych etapach życia autorytetem są różne postacie – zarówno fikcyjne, jak i realne. Jednym z pierwszych autorytetów powinni być, przynajmniej teoretycznie, rodzice. Wynika to z faktu, iż
właśnie rodzina jest pierwotnym środowiskiem wychowawczym. To
właśnie w niej młody człowiek odkrywa świat wartości, norm. To
rodzina, w szczególności w pierwszym etapie życia dziecka, może
oddziaływać najmocniej i mieć wpływ na dalszy rozwój i wybór
postaw życiowych i kształtować cechy osobowościowe. Autorytet
rodziców w procesie wychowania odgrywa rolę zasadniczą. W dużej
mierze właśnie od niego zależy jego skuteczność. Jedną z cech czasów współczesnych jest zanik autorytetów. Media, a także liczne
opracowania z zakresu nauk społecznych podkreślają, że młodzież
nie ma żadnych autorytetów, a jeśli już – to trudno uznać je za wzory
do naśladowania. Również rodzina przeżywa wyraźny kryzys przez
co proces wychowawczy jest zaburzony.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli autorytetu rodzicielskiego dla procesu wychowania. Składa się ona z trzech rozdziałów.
Pierwszy z nich poświęcony został pojęciu autorytetu. W drugim
omówiono rolę autorytetu rodziców dla wychowania dziecka, zaś
trzeci omawia kryzys autorytetów we współczesnym świecie.
1. Pojęcie autorytetu
Zgodnie z Encyklopedią PWN autorytet to „społeczne uznanie,
prestiż osób, grup i instytucji oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach, także osoby, instytucje cieszące się uzna-
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niem”1. Autorytet jest jednak pojęciem wieloznacznym. Samo słowo
pod względem etymologicznym wywodzi się z łacińskiego terminu
auctoritas oznaczającego „powagę” bądź „znaczenie”2. W socjologii
autorytet utożsamiany jest ze zdolnością grupy bądź jednostki czy
instytucji do uzyskania posłuchu lub uznania bez wymogu stosowania jakiegokolwiek przymusu3. Zdaniem E. Durkheima autorytet to
„cecha, w którą jest uposażona istota realna lub idealna w stosunku
do określonych osobników, dzięki której uważana jest przez tych
osobników za obdarzoną w moc wyższą od tej, jaką przypisują samym sobie”4
Warto zwrócić uwagę iż w tym ujęciu autorytet odróżnia się od
władzy, która może posługiwać się środkami przymusu. Autorytet
może – w ujęciu socjologicznym – występować w trzech podstawowych formach5:
• Autorytetu tradycyjnego - wiążącego się z przyzwyczajeniami,
kulturą zakorzenioną w przeszłości.
• Autorytetu z mocy prawa – jego istota wiąże się występowaniem
określonej jednostki, którą uprawniono do wydawania nakazów i
zakazów.
• Autorytetu charyzmatycznego, wiążącego się z powszechnym
uznawaniem jednostki za kogoś wyjątkowego.
Z pojęciem autorytetu można spotkać się również i w psychologii. W
ujęciu tej nauki autorytet jest konkretną cechą lub właściwością danej
jednostki, jaką posiada człowiek lub jaka jest mu przypisywana6.
W pedagogice autorytet jest z kolei cechą danego zawodu i
związany jest z osobą nauczyciela. W ujęciu J. Pietera „jest to zespół
wielu różnorodnych właściwości nauczyciela, dzięki którym uczeń
bez wyraźnych nakazów i bez strachu przed karą ulega wychowaw1

Encyklopedia PWN, t 1, Warszawa 2006, s. 717
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 125.
3
L. Ferry, Zmierzch autorytetów, Forum nr 3/1998
4
A. Bołdys, H. Foik, Wpływ autorytetu rodziców na wychowanie dzieci,
www.sportosporto.pl z dnia 24.06.2013.
5
J. Kułaczkowski, Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka, „Studia
Warmińskie” XLIII (2006), s. 238.
6
B. Marcińczyk, Autorytet wiadomy: geneza i funkcje regulacyjne, Katowice 1991, s. 64.
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czemu wpływowi nauczyciela”7. Z kolei zdaniem K. Katowskiego
autorytetu nie nadaje nauczycielowi środowisko ani władza szkolna.
„Musi go wypracować sam wykazując się cechami właściwymi każdemu uczciwemu człowiekowi oraz cechami szczególnymi, związanymi z wykonywanym zawodem”. W taki sposób postrzegany autorytet jest zespołem wielu różnorodnych cech i właściwości nauczyciela, za sprawą których uczeń bez strachu przed karą ulega jego
wpływowi wychowawczemu. Autorytet jest tu nieodzownym elementem, który nie może być zastąpiony czymś innym8. Również i w
tym przypadku można wyodrębnić kilka typów autorytetów9:
• Autorytet wyzwalający – jego cechą jest inspirujący i
konstruktywny wpływ na postępowanie osób, wśród których dana
osoba uznawana jest za autorytet. Ma on znaczenie szczególne w
pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.
• Autorytet ujarzmiający – jego źródła należy doszukiwać się
nie w cechach charakteru określonej osoby, ale bardziej w jej
ambicjach i żądzy władzy.
• Autorytet wewnętrzny – cechujący się dobrowolną
uległością innych osób, gotowością do podporządkowania się ze
względu na odczuwalny, pozytywny wpływ osoby uznawanej za
autorytet. Przypisywany jest on ze względu na jej cechy i wartości,
które osoba taka uznaje i realizuje w życiu.
• Autorytet zewnętrzny – ma miejsce wówczas, kiedy
podporządkowanie nie jest dobrowolne, ale stanowi rezultat
określonej hierarchii władzy czy pełnienia odpowiedniej funkcji.
Z pedagogicznego punktu widzenia, najwłaściwszą forma autorytetu jest autorytet wyzwalający oraz wewnętrzny. Ponadto niezwykle istotny jest również autorytet moralny, a więc taki, który może
stać się wzorem postępowania innych osób10. „O prawdziwym autorytecie można mówić jedynie wtedy, gdy osoby cieszące się nim
oraz osoby uznające go, wiąże ze sobą pełne zrozumienie i zaufanie,
7

Bołdys, Foik, op. cit.
Kułaczkowski, op. cit., s. 238.
9
Tamże, s. 238.
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K. Kotłowski, Autorytet nauczyciela, [w:] Encyklopedia pedagogiczna,
(red.) W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 36.
8
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stały dialog i wspólne działanie. Osobom uznającym kogoś za prawdziwy autorytet towarzyszy przekonanie, że posłuszeństwo wobec
dawanych im poleceń jest warunkiem urzeczywistnienia także ich
własnych pragnień. Przyjmują je z aprobatą i łatwo się do nich dostosowują”11. W tym kontekście należy uznać, że rola, jaką przypisuje się autorytetowi w procesie wychowawczym nie jest przesadzona.
Niekiedy można nawet spotkać się ze stwierdzeniem, że wychowanie
i autorytet to dwie nieodłączne cechy. Każdy wychowywany młody
człowiek potrzebuje pewnego punktu odniesienia, a więc kogoś, kto
mógłby wspierać go w kłopotach, służyć radą i przykładem. Właśnie
taka jest nadrzędna rola autorytetu i jego efektywność w oddziaływaniach wychowawczych.
Istnieje wiele rodzajów autorytetów. Wyróżnia się więc autorytet
integralny – ludzie potrafiący objąć całość wiedzy i moralności. Taki
autorytet jednak należy do rzadkości, co wynika z faktu, iż wiedza
jest coraz bardziej złożona i obszerna. Obecnie częściej można spotkać autorytety cząstkowe - zajmujące się pewnym wycinkiem wiedzy i właśnie w tym zakresie uznawanym za autorytety. W obrębie
autorytetu integralnego wyróżnić można dwa podtypy:
• autorytet intelektualny,
• autorytet moralny.
W pierwszym przypadku miano autorytetu przysługuje osobie
odznaczającej się rozległą, wszechstronną wiedzą z dziedziny nauki,
kultury, filozofii. Autorytet moralny należy uznać za szczególnie
istotny w aspekcie pedagogicznym. Wiąże się on nie z posiadaniem
wiedzy na określony temat, umiejętności twórczego myślenia, ale z
pewnymi cechami charakterologicznymi, postawą. Osoby określane
mianem autorytetów moralnych są dla innych wzorami do naśladowania. Autorytety moralne wywarły ogromny wpływ na rozwój kultury. Jak pisze K. Kotłowski: „Wielcy ich posiadacze jako twórcy
systemów etycznych wytyczali poprzez wieki i tysiąclecia kierunki
rozwoju całych kręgów kulturowych. Nawet, gdy ich etyczne systemy ulegają historycznej dezaktualizacji, to nie giną, lecz stają się
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A. Romanowska-Tołłoczko, E. Golbik, Autorytet rodziców a skuteczność
oddziaływań wychowawczych, Wrocław 2010, s. 159.
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podstawą dla powstawania nowych”12. Wśród autorytetów moralnych nie ma podziału na specjalności, co wiąże się z autorytetem
naukowym.
2. Autorytet rodziców w procesie wychowawczym
Na ogół zakłada się, że zjawisko występowania autorytetu występuje wówczas, gdy osoby kontaktujące się ze sobą pośrednio lub
bezpośrednio, przypisują partnerowi określone cechy i właściwości
przekładające się na przewagę w określonej sferze, a także są skłonne do uznania jego przewag i wyższości. Konsekwencją tego stanu
rzeczy jest występowanie tendencji do podporządkowywania się13.
Źródła autorytetu rodziców mogą być różne. Po pierwsze – może on
wynikać z prostego faktu, iż to właśnie rodzice są tymi, którzy przekazali dziecku życie. Może on również wypływać z ich społecznej
roli. Z pewnością natomiast nie można mówić o autorytecie rodziców postrzeganym jako władza rodziców nad dziećmi. Wbrew pozorom nie są to zjawiska tożsame. Rodzice mogą posiadać władzę nad
dziećmi, jednak niekoniecznie oznaczać to musi posiadanie przez
nich autorytetu.
Zygmunt Freud, uznawany za odkrywcę znaczenia autorytetów
w życiu jednostki wskazywał na emocjonalny aspekt konstytuowania
się autorytetu, który może zaistnieć właśnie w rodzinie i może determinować identyfikację, czy wręcz utożsamianie się z autorytetem.
Zdaniem Freuda istnieje tylko jeden rodzaj autorytetu – rodzicielskiego, wynikający ze specyficznych więzi między rodzicami a ich
dziećmi14. Ten wybitny austriacki psychiatra, twórca psychoanalizy
zakłada, że autorytet rodzicielski „może być później przenoszony na
inne osoby. Znaczenie autorytetów rodzicielskich wynika z faktu, że
rodzice stanowią dla dziecka specyficzne osoby znaczące ze względu
na stałą obecność w jego życiu oraz początkowe (pierwotne) zaspokajanie niezbywalnych jego potrzeb. Stają się tym samym dla dziec12

Kotłowski, op. cit., s. 36.
Z. Zaborowski, Rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza, Warszawa 1980, s. 37.
14
Z. Freud, Pisma społeczne, tłum. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke,
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ka osobami godnymi zaufania, stanowiąc autorytet wewnętrzny,
motywujący do doskonalenia siebie „na wzór i podobieństwo”
(pierwotny mechanizm tworzenie „superego”)15.
Zygmunt Bauman w swojej książce poświęconej wspólnocie jaką jest m.in. rodzina, traktuje ją jako bezpieczny raj, azyl, domostwo,
„ciepły krąg” czy też miły fragment świata16. Według tego autora to
właśnie pozytywne emocje wynikające z bycia we wspólnocie jaką
jest rodzina egzemplifikują „wzajemne rozumienie się wszystkich jej
członków”17. Z. Bauman zwraca uwagę na fakt, że wspólnota może
stanowić rodzaj „zbiorowego ubezpieczenia przeciwko indywidualnie doświadczanym niepewnością”18. „Powinnością członków
wspólnoty jest pomoc wzajemna, mamy więc prawo się spodziewać,
że pomoc, której potrzebujemy, nadejdzie (…) we wspólnocie możemy wzajemnie liczyć na życzliwość. Jeśli potkniemy się i upadniemy, inni pomogą nam stanąć z powrotem na nogi. Nikt nie będzie
kpił, nikt nie będzie wyszydzał naszej niezręczności i cieszył się z
naszego nieszczęścia”19.
Zakres autorytetu rodzicielskiego może być szeroki. Mogą oni
być dla dziecka autorytetem ze względu na jakąś cechę, właściwość
bądź też z powodów ogólnych. W początkowym okresie życia dziecka to właśnie rodzice są jedynym autorytetem20. Ponadto należy zaznaczyć, że właśnie rodzicom jest stosunkowo najłatwiej uzyskać w
oczach dziecka miano autorytetu, ponieważ to oni mają do niego
najszerszy dostęp wychowawczy. Wynika to również z faktu, że
dziecko może autorytet, jaki uzyskali rodzice w określonej dziedzinie przenosić również i na inne sfery. Z drugiej jednak strony, im
dziecko staje się starsze, tym rodzicielski autorytet maleje. Jest to
15
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Z. Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym
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naturalna konsekwencja poszerzanie się obszaru społecznego, w
jakim dziecko się obraca. W praktyce oznacza to, że może ono znajdować nowe autorytety. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja, w
której rodzice w całości tracą autorytet w oczach dziecka należy
jednak do rzadkości.
Do pewnego stopnia, rodzice mogą jednak sami spowodować sytuację, której konsekwencją będzie między innymi utrata autorytetu.
Przede wszystkim w większości przypadków nie rozumieją oni ani
istoty, ani sensu autorytetu często myląc go z posiadaniem władzy.
Jest to również możliwe w przypadku, gdy rodzice okłamują dziecko. „Dziecko intuicyjnie wyczuwa, że nie można odwoływać się do
prawdomówności kłamcy. Nie jest możliwe, by rodzice byli autorytetem moralnym jedynie częściowo: wartości moralne warunkują się
nawzajem i nigdy nie występują pojedynczo. Unicestwienie prawdomówności przez wydanie fałszywego świadectwa pociąga za sobą
zniszczenie całej struktury moralnej rodzica”21.
Ogólnie rzecz biorąc, autorytet rodziców jest postrzegany jako
wzór do naśladowania przez dzieci, szczególnie w aspekcie moralno
– etycznym oraz poznawczo – intelektualnym. Powinien być budowany w oparciu o takie wartości, jak miłość, osobowość moralna czy
kultura osobista. Rodziców, którzy posiadają taki autorytet cechuje
życzliwość, szacunek do dzieci, obiektywizm, konsekwencja, zaufanie. W wychowaniu szczególne znaczenie ma spontaniczne naśladowanie myślenia wartościującego i oceniającego, a także czynów i
postaw. Wychowaniu powinno towarzyszyć naśladownictwo – a
więc kopiowanie przez dziecko sposobu myślenia, postaw, celów i
czynów, a także ich dyscyplinowanie. „Bez naśladowania i dyscyplinowania nie ma wychowania. Brak autorytetu stanowi wyzwanie dla
przemocy, agresji i anarchii. Wyeliminowanie autorytetu rodzicielskiego z procesu wychowania dziecka jest możliwe, lecz wtedy w
rodzinie panuje anarchia i egoizm, zaś dziecko szuka autorytetu na
ulicy, w subkulturze. Rodzicielski autorytet wyzwalający: konstruktywnie wpływa na postawy i zachowania, mobilizuje do samodzielnego podejmowania decyzji, pogłębia poczucie odpowiedzialności
21
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za czyny, wpływa na podniesienie własnej wartości, charakteryzuje
się dobrowolną uległością i gotowością do podporządkowania się ze
względu na odczuwany podziw i uznanie”22.
Wśród czynników, które wywierają zasadniczy wpływ na kształtowanie się autorytetu należy wymienić przede wszystkim miłość
jako podstawa całego procesu kształtowania autorytetu rodzicielskiego, więzi prywatne i intymne jako forma manifestowania miłości, a także etyczno – moralne elementy autorytetu.
Pierwszy z czynników, miłość umożliwia moralne wychowanie
dziecka, a także formownie jego charakteru. Zdaniem A. Szołtyska
miłość rodziców do dziecka jest więc:
• „spontaniczna i bezinteresowna w każdym sensie,
• wyznacza horyzont bezpieczeństwa dziecka,
• wyznacza zakres spolegliwej opieki,
• wymaga wyrzeczeń na korzyść asystencji wychowanków,
• uczy rozpoznania szczęścia i cierpienia, przyjemności i przykrości, rozkoszy i bólu,
• umożliwia rozbudzenie i doskonalenie duchowości młodego
człowieka,
• uczy rozpoznawania wartości duchowych,
• umożliwia duchową formację sfery moralnej młodego człowieka,
• jest stała, choć mniej lub bardziej intensywna,
• jest przebaczająca, choć wymagająca”23.
Jedną ze specyficznych cech rodziny jest jej funkcjonowanie w
ramach określonych więzi prywatnych i intymnych, a także społecznych i kulturowych. Fundamentem takich więzi jest system wartości
oraz normy postępowania. Więzi intymne to takie, które nie są prezentowane publicznie, ponieważ w przeciwnym wypadku tracą swój
pierwotny sens. Stąd też rodzice powinni chronić takie więzi.
Elementy moralno – etyczne to:
• „umiejętność obserwacji dziecka, co m.in. skutkuje sprawiedliwą oceną jego zachowań; daje ona rodzicom możliwość przewidywania zachowań dziecka, a tym samym staje się działaniem profilaktycznym;
22
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• akceptacja dziecka takim, jakim jest, co gwarantuje mu poczucie bezpieczeństwa i pomaga w pełni wykazać się swoimi
możliwościami;
• poczucie sprawiedliwości, godności, wolności, prawości, co
skutkuje empatią wobec dziecka;
• dbałość o jedność myśli, słowa i czynu oraz konsekwentne
postępowanie zgodne ze słowem, co m.in. wzbudza szacunek
i daje dziecku poczucie bezpieczeństwa;
• bycie wzorem do naśladowania, czyli bycie autorytetem moralnym”24.
Tak, jak już wspomniano wcześniej z biegiem czasu autorytet
rodziców stopniowo maleje. Następuje to wówczas, kiedy dziecko
staje się bardziej samodzielne, kiedy potrafi już radzić sobie, oczywiście na miarę własnych możliwości. Dziecko wówczas przestaje
być od rodziców zależne, a ich wpływ na jego wychowanie maleje.
Jest to proces naturalny. Jak piszą A. Romanowska-Tołłoczko i E.
Golbik „W miarę jak dziecko rośnie, stopniowo odkrywa, że dorośli,
w tym również rodzice są często kolosami na glinianych nogach, że
nie są wszechpotężni, lecz w gruncie rzeczy całkiem ułomni, że nie
mają nieograniczonej władzy i mądrości a wręcz nierzadko mylą się
w swych sądach”25. Przede wszystkim, aby rodzice byli dla dziecka
autorytetem powinni mieć świadomość, że autorytet nie jest zjawiskiem danym raz na zawsze, że wynika on z określonych przesłanek.
Aby dziecko uznawało rodziców za swoje autorytety powinno być
przez nich traktowane jako pełnowartościowy człowiek, który posiada własną godność, ma pełne prawo do zaspokojenia swoich potrzeb,
do własnego zdania oraz decydowania o sobie samym.
Konieczne jest również okazywanie mu akceptacji oraz partnerstwa i pozwalanie mu na wykazywanie się samodzielnością. Takie
działania kształtują poczucie własnej wartości i jednocześnie dziecko
ma świadomość, że rodzice wspierają je i mają do niego zaufanie.
Innym istotnym warunkiem osiągnięcia w oczach dziecka statusu
autorytetu jest umiejętność wyrażania emocji, również tych negatywnych w sposób właściwy, czyli w sposób nieobrażający i nie24
25
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krzywdzący dziecka „Słowa wypowiedziane w gniewie przynoszą
zwykle duże szkody. Mogą popsuć nawet najlepszy związek. Stają
się składnikiem przykrych wspomnień, które z czasem mogą trochę
zblednąć, ale nigdy nie odejdą w niepamięć”26.
Ważne są także umiejętności wyrażania uczuć pozytywnych, akceptacja, uznanie dziecka, zauważanie jego wysiłków i zalet. „Mówienie o dobrych stronach dziecka często wydaje się rodzicom niepotrzebne. Sądzą oni, że jeśli dziecko jest „OK”, to jest to stan naturalny i oczywisty i nie ma powodu do wyrażania pochwał. Jest to
typowe błędne przekonanie, które sprawia, że dzieci czują się niedoceniane, ale także dostają uwagę rodziców tylko wtedy, gdy robią
coś złego – uczą się więc negatywnych sposobów zabiegania o kontakt z rodzicem. Kontaktowi takiemu, niestety, towarzyszą zwykle
przykre emocje i budowanie autorytetu jest w tej sytuacji bardzo
trudne, a czasem wręcz niemożliwe”27.
Oczywiście, w procesie kształtowania autorytetu znaczenie mają
również indywidualne cechy rodziców. W szczególności takie, jak
uczciwość, zaradność, mądrość, hobby, zainteresowanie, sposoby
spędzania czasu wolnego, wiedza, umiejętności. Podobne znaczenie
mają również relacje łączące zarówno dziecko i rodziców, a także
samych rodziców.
3. Kryzys wartości? Kryzys autorytetów?
Wiele badań diagnozujących współczesną polską rodziną podkreśla, że znajduje się ona w systematycznie pogłębiającym się kryzysie. Już samo zestawienie statystyczne zawartych małżeństw, czy
rozwodów może stanowić potwierdzenie tej tezy. W ciągu ostatnich
10 lat liczba małżeństw spadła, zaś rozwodów – zwiększyła się28.
Zmiany zachodzą również i w aspekcie jakościowym. Podstawowe
funkcje rodziny – opiekuńcza, społeczno – wyznaczająca, czy socjalizacyjna są w coraz większym stopniu jeśli nie zaburzone, to podlegają zasadniczym przemianom.
26
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Obecnie wiele z działań będących wcześniej udziałem rodziny
dotyczy różnego rodzaju instytucji, zarówno prywatnych, jak i państwowych, jak żłobki, przedszkola, szpitale. Dawniej dzieckiem zajmowała się przede wszystkim matka. Obecnie jest ono najpierw pod
opieką żłobka, później przedszkola. Dzięki temu matka ma większe
możliwości realizowania swoich ambicji zawodowych. Podobne
zjawisko zachodzi w stosunku do osób starszych, czy chorych – ich
głównym środkiem utrzymania jest renta bądź emerytura29.
We współczesnym społeczeństwie podmioty są zazwyczaj skazane na pojedynczą egzystencję marząc jedynie o byciu we wspólnocie jaka jest rodzina. Wspomniany już wcześniej Z. Bauman w rozmowie z Jackiem Żakowskim zwraca uwagę na fakt, że rozpad więzi
wspólnotowych – rodzinnych wynikać może z konsekwencji działań
sił rynkowych, na które skazani są obywatele. „Każdy by chciał pracować 500 metrów od domu. Chodzić do pracy pieszo, wpadać do
domu na drugie śniadanie, po pracy uprawiać z dziećmi ogródek i
razem gotować kolację. Ale z punktu widzenia PKB lepiej jest, jeżeli
pracuje pan 50 kilometrów od domu. Żywi się pan oczywiście na
mieście. Na kolację zamawia pan pizzę, z dziećmi siedzi płatna opiekunka, ogródkiem musi się zajmować ogrodnik. A w dodatku chętnie
bierze pan nadgodziny, albo drugą pracę, bo wciąż brakuje panu na
to wszystko pieniędzy”30. Z. Bauman zauważa tu zjawisko konfrontowania „logiki życia rodzinnego z logiką ekonomii”31. Wyniku tego
zderzenia jak zauważa autor zwycięsko wychodzi zazwyczaj „logika
ekonomii”.
Z kolei brytyjski socjolog Scott Lash zwraca uwagę na fakt, że
we współczesnych rodzinach „słabnie emotywne i afektywne zaangażowanie w zaufanie, etyka bowiem coraz słabiej łączy się z uczuciem, a coraz mocniej z rozumem”32. W tej samej książce U. Beck
pisze: „dawniej w małżenstwie obowiązywały reguły oparte na statu29
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sie, pełniące funkcję nakazów (nierozerwalność małżeństwa, obowiązki macierzyńskie itp.). Zawężało to niewątpliwie pole działania,
ale jednocześnie obligowało i zmuszało jednostki do tworzenia więzi. Dziś, przeciwnie, nie istnieją żadne modele”33.
Dawniej w kontekście funkcji społeczno – wyznaczającej pojawienie się dziecka w określonym typie rodziny oznaczało automatycznie jego przynależność do konkretnej zbiorowości, grupy. Obecnie, choć w dalszym ciągu mówi się o pochodzeniu robotniczym
chłopskim, czy inteligenckim, nie są to cechy przesądzające o wyborze określonej ścieżki życiowej, czy przynależności do określonej
kasty34. Zmianom uległa również funkcja legalizacyjno – kontrolna.
Dawniej, takim swoistym czynnikiem kontrolnym było najstarsze
pokolenie mieszkające z rodziną. Obecnie zamieszkiwanie w ramach
jednego gospodarstwa trzech pokoleń rodziny jest zjawiskiem niezwykle rzadkim, stąd też kontrola zachowań członków rodziny uległa znacznemu osłabieniu. Zmiany zaszły również w zakresie kontroli rodziców względem dzieci. Jak pisze H. Bednarski: „Powszechna dziś praca zawodowa członków rodziny zmniejszyła możliwość
wzajemnej kontroli rodziny, szczególnie dotyczy to relacji rodzic dziecko. Kontroli tej nie sprzyja przestrzenne rozproszenie członków
rodziny, jak również miejskie, a zwłaszcza wielkomiejskie anonimowe środowisko. Pracujący w oddalonych od siebie instytucjach
rodzice, uczące się poza domem dzieci, własne kręgi rówieśnicze
stanowią przekształcony, aczkolwiek wyraźny obraz współczesnej
rodziny polskiej”35.
Ojciec we współczesnej rodzinie nie pełni już roli dominującej.
Ewolucja funkcji kobiety, która wyniosła je do roli współodpowiedzialnej za całość spraw związanych z rodziną wprowadziła wiele
zmian w tradycyjnym, rodzinnym układzie społecznym. Ich rezultatem jest uformowanie się rodziny demokratycznej. Dodać należy, że
zjawiskiem coraz częstszym jest sfeminizowanie rodziny, ze względu na emigrację zarobkową wielu ojców. Według badania „Diagnoza
33
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Szkolna 2009” aż 8,5% ojców wyjechało za granicę, co w efekcie
oznacza, że blisko 400 tysięcy dzieci wychowuje się wyłącznie z
matką36. „Konsekwencją wychowywania się dzieci w kobiecym
świecie zdaniem ekspertów mogą być problemy w nawiązywaniu
kontaktów z rówieśnikami, ale też niższa samoocena niż u rówieśników wychowanych w poczuciu bezpieczeństwa pełnej rodziny. Efektem wychowania bez mężczyzn może być także to, że młodzi chłopcy lekceważą kobiety: nauczycielki czy matki.
Natomiast wychowane bez ojców dziewczynki zbyt wcześnie
zaczynają interesować się mężczyznami, szukają brakującego im
męskiego autorytetu w romansach z kolegami. Zarówno chłopcy, jak
i dziewczynki natomiast nie mają od kogo uczyć się relacji między
kobietą a mężczyzną, co sprawia, że mogą mieć problemy z budowaniem własnych związków w dorosłym życiu”37. W tym kontekście, zmiany zaszły w zakresie funkcji wychowawczej, której istota
polega na wprowadzaniu dziecka w społeczeństwo wraz z przygotowaniem go do w pełni samodzielnego życia. Rodzina kształtuje osobowość dziecka i jego sposoby postępowania. Obecnie rodzinę
wspomaga wiele wyspecjalizowanych instytucji – przede wszystkim
kształceniowe i pozakształceniowe, jak szkoła, kluby zainteresowań
etc. Warto wspomnieć o silnym oddziaływaniu mediów – przede
wszystkim telewizji oraz Internetu w poważnym stopniu zaburzających proces wychowawczy. Podobnie jest z funkcją kulturalną, również zakłóconą przez wyżej wymienione czynniki. Dzięki rodzinie
młody człowiek ma okazje wrosnąć w kulturę danej społeczności,
może nabrać pewnych nawyków, jednak jej rola z czasem uległa
osłabieniu, przede wszystkim dzięki pojawieniu się różnego rodzaju
instytucji. Mimo to wydaje się, że rola rodziny, nawet w dzisiejszych
czasach, jest nie do podważenia. „Rodzina jest niezastąpiona, jeśli
chodzi o prawidłowe ukształtowanie stosunku jednostki do otaczającego świata, do innych ludzi (wpajanie norm, hierarchii wartości i
zasad postępowania w trakcie procesu socjalizacji). Tylko w rodzinie
można nauczyć się właściwego korzystania z dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń i zaniedbanie poprzez nią tej funkcji do36
37
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konuje się z wyraźną szkodą dla młodego pokolenia”38. Współcześnie zmiany w zakresie życia rodzinnego wywarł przede wszystkim
dynamiczny rozwój mediów, co automatycznie przesądziło o zaniku
pewnych form spędzania wolnego czasu i jednocześnie o pojawieniu
się nowych, dotąd nieznanych.
Socjalizacyjna funkcja rodziny również uległa zmianom. Z jednej strony coraz większe zaangażowanie się rodziców w życie zawodowe w poważnym stopniu ogranicza kontakt z dzieckiem, zaś z
drugiej – kontakt ze światem zewnętrznym poszerza zakres rodzinnego życia. „Fundamentalną przesłanką procesów socjalizacyjnych
w rodzinie jest pozycja społeczna dziecka, jaką w niej ono zajmuje.
W okresie powojennym najniższą pozycję wewnątrzrodzinną zajmowały dzieci chłopskie. Współcześnie ulega jednak zmianie stosunek rodziców do własnego potomstwa. Dziś dziecko jest dla wielu
rodziców celem samym w sobie, wymagającym atmosfery ciepła,
troski i opieki. Widoczną zmianą w kwestii funkcji socjalizacyjnej
jest kontakt emocjonalno intelektualny między dzieckiem i rodzicami, gdyż znacznie zmniejszyły się bariery ograniczające go. Występuje większa tolerancja rodziców wobec dzieci, które dysponują
większym zakresem swobody. Rodzice bardziej kontrolują swe negatywne emocje w stosunku do dzieci, ograniczając brutalną „wybuchowość" czy rezygnację z kar cielesnych”39.
Rozbicie rodziny, czy też rozwód rodziców mogą być przyczyną
poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny jako środowiska
wychowawczego. Dzieci z rozbitych rodzin charakteryzują się zakłóceniami w prawidłowym przystosowaniu społecznym. Mogą być
impulsywne, agresywne, niezrównoważone emocjonalnie lub też
nieśmiałe i bojaźliwe. Innymi słowy - mogą wykazywać trudności w
procesie adaptacji społecznej.
Następną ważną kwestią bez wątpienia wywierającą wpływ na
jakość rodziny jest bezrobocie. Dla każdej jednostki jest to doświadczenie niezwykle stresujące, może również stać się źródłem wewnętrznych napięć, utrudnić w poważnym stopniu planowanie życia
w szerszym zakresie. Konsekwencje i następstwa bezrobocia dotykać
38
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mogą nie tylko osoby niepracujące, ale także i ich rodziny. Stan ten
wywiera wpływ negatywny na rodzinną atmosferę i powodować
może powstawanie napięcia i konfliktów. Dłuższe pozostawanie w
stanie bezrobocia i związanych z tym niewłaściwych zachowań może
powodować całkowitą degradację społeczną, w tym również degradację rodziny.
Powyższe zaobserwowane wewnątrz rodziny zjawiska z pewnością nie sprzyjają kształtowaniu autorytetu rodzicielskiego, a co za
tym idzie, nie mogą wywierać pozytywnego wpływu na całość procesu wychowawczego. Problemy, z jakimi muszą borykać się współcześni rodzice sprawiają, że sami potrzebują pomocy.
Z drugiej jednak strony samo zjawisko autorytetu przeżywa
mocny kryzys. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku
badania wykazują, że większość osób nie czuje potrzeby posiadania
autorytetu, przy czym jest to zjawisko niezależne od wieku, płci czy
wykształcenia40. S. Siekierski ustalił z kolei, że około 40% młodych
Polaków nie ma żadnego autorytetu. Jego zdaniem przyczyna takiego stanu rzeczy wiąże się z faktem, że41:
• nikt nie spełnia ich wyobrażeń o autorytecie,
• żyją po swojemu bez żadnej hierarchii wartości,
• znają za dużo postaci pretendujących do roli autorytetu, co
wprowadza chaos i niepewność.
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie – globalnej wiosce, oprócz pozytywnych skutków implikują także tendencję wzrostu
postaw egoistycznych i nastawionych na konsumpcyjny styl życia.
Narastająca fala przestępstw i patologii prowadzi do zaniku podstawowych wartości i degradacji moralnej społeczeństw. Postępująca
brutalizacja życia codziennego prowadzi w konsekwencji do dehumanizacji stosunków międzyludzkich. W takiej rzeczywistości staje
się ważne zrozumienie znaczenia wartości i norm we własnym życiu
i próbowanie wprowadzania ich, czy chociażby odwoływania się do
nich w świecie chaosu i ciągłej gonitwy za „nowym”. Należałoby
40
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zastanowić się nad przyczyną (aż!) degradacji, czy może tylko nad
kryzysem autorytetu. Może nie odrzucamy, ale tylko nie przyjmujemy pewnych form autorytetu i osób , które kojarzą nam się w obecnej rzeczywistości bardziej z pojęciem autorytaryzmu.
Znaczącą rolę odgrywają tutaj współczesne media, które w jednej chwili potrafią obalić wszelkie wartości, do których odwoływaliśmy się przez lata, a z drugiej strony stworzyć w klika dni obraz
„bóstwa” i pożądanego przez ogół społeczeństwa ideału, do którego
działań i zachowań, sposobu życia, powinni odnosić się wszyscy.
Może to właśnie dzięki wszechogarniającemu wpływowi czwartej,
czy jak już przez większość autorów nazywanej - pierwszej władzy,
doświadczamy dewaluacji pojęcia autorytetu, który poddawany jest
dzięki niej ciągłej kontroli i krytyce. Może w dzisiejszym świecie
opartym o zupełnie inne wartości i priorytety tradycyjna forma autorytetu ulega (tylko!) dewaluacji? W odniesieniu do rodziny to właśnie sytuacja młodzieży i dzieci najmocniej odzwierciedla wcześniej
wspomniany przeze mnie syndrom nijakości życia, wywołany anomią, co powoduje załamanie się uniwersalnych wartości, stylów i
sposobów życia, etosu i wzorów osobowych, tworzonych przez wieki, do których odwoływali się najwybitniejsi humaniści i filozofowie,
i którzy kreślili na ich podstawie kolejne kanony systemów aksjologicznych. Czy świat, którego podstawą bytu są wartości i normy
etyczne, świat humanistyczny mający w centrum dobro człowieka
odchodzi w zapomnienie? Może to tylko ułuda, która nas umiejscawia w świecie coraz bardziej wirtualnym, co niesie za sobą konsekwencje w postaci problemów z własną tożsamością. Nie można
jednak całej winy zrzucać na świat, który podlega ciągłym przemianom pod względem rozwoju i technologii, nowy świat, który niesie
za sobą jednak wiele korzyści.
Z analizy literatury przedmiotu wynika, że przeobrażeniom w
czasie ulegają nie tylko normy, wartości i autorytety, ale także ludzka wrażliwość na nie. Obecna sytuacja nie wskazuje na zanik czy
kryzys autorytetów lecz na zmianę pewnych wzorów i wartości.
Związane jest to z pluralizacją stylów i sposobów życia i indywidualizacją w społeczeństwach dążących do całkowitej globalizacji.
„Nastawienie na przeżycie i doznanie staje się niemal uniwersalnym
wzorem życia, naczelną wartością – przyjemność (hedonizm). No-
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woczesny pluralizm prowadzi do rozpadu systemu wartości, a obserwowane zachowania można określić jako anomijne. Wolność jest
pojmowana jako nieograniczona, a wybory moralne jako zasadniczo
i nieustannie ambiwalentne”42. Coraz częściej potrafimy otwarcie
zadawać sobie pytania w poszukiwaniu własnej tożsamości, czy
pytania dotyczące wręcz sensu życia. Jeżeli my – dorośli „trwonimy”
czas na takie rozważania, dlaczego nie pozwalamy na podobne
przemyślenia i rozterki młodemu pokoleniu, które będzie funkcjonować w świecie nowych podstaw aksjologicznych. Czy tak bardzo
boimy się tego, co niesie ze sobą nowa era - nowych wzorów i wartości, a co za tym idzie nowych wyzwań, które wydają się być nieuniknione - wyzwań stawianych nam już od czasów przesłań pierwszych filozofów?
Zakończenie
Autorytet odgrywa w procesie wychowania rolę fundamentalną.
Niekiedy można spotkać się z opinią, że wychowanie i autorytet to
pojęcia nierozerwalnie ze sobą związane. Jednocześnie, posiadając
autorytet znacznie łatwiej oddziaływać wychowawczo niż w przypadku jego braku. Rodzice, jako osoby mogące najsilniej wychowawczo oddziaływać, posiadają autorytet w początkowym etapie
rozwoju dziecka, które stara się na nich wzorować swoje postępowanie. W miarę upływu czasu jednak autorytet rodziców traci na znaczeniu, co wynika z faktu, iż dziecko zaczyna poruszać się również
w innych, poza rodzinnych środowiskach. Kształtowanie autorytetu
nie jest procesem łatwym. Rodzice powinni mieć przede wszystkim
świadomość swoich działań wychowawczych, a także ich konsekwencji dla własnego wizerunku w oczach dziecka. Czasy współczesne uznawane są za okres, w którym jest coraz mniej miejsca dla
wszelkich autorytetów. Również rodzina, zdaniem wielu autorów,
jest pogrążona w kryzysie. Borykający się (często na własne życzenie) z różnorodnymi problemami, często bezradni wobec nich, niewydolni wychowawczo rodzice nie mogą być dla dziecka autoryte42
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tem, co oznacza, iż proces wychowawczy również jest w poważnym
stopniu utrudniony.

Streszczenie
Człowiek w ciągu całego swojego życia, zwłaszcza w okresie
dojrzewania, potrzebuje przewodnika, autorytetu, mistrza, którego
dokonania, postępowanie, będzie dla niego wzorem, umożliwi odkrycie własnej drogi oraz motywować będzie do samodoskonalenia
się. Na różnych etapach życia autorytetem są różne postacie – zarówno fikcyjne, jak i realne. Jednym z pierwszych autorytetów powinni być, przynajmniej teoretycznie, rodzice. Wynika to z faktu, iż
właśnie rodzina jest pierwotnym środowiskiem wychowawczym. To
właśnie w niej młody człowiek odkrywa świat wartości, norm. To
rodzina, w szczególności w pierwszym etapie życia dziecka, może
oddziaływać najmocniej i mieć wpływ na dalszy rozwój i wybór
postaw życiowych i kształtować cechy osobowościowe. Autorytet
rodziców w procesie wychowania odgrywa rolę zasadniczą. W dużej
mierze właśnie od niego zależy jego skuteczność. Jedną z cech czasów współczesnych jest zanik autorytetów. Media, a także liczne
opracowania z zakresu nauk społecznych podkreślają, że młodzież
nie ma żadnych autorytetów, a jeśli już – to trudno uznać je za wzory
do naśladowania. Również rodzina przeżywa wyraźny kryzys przez
co proces wychowawczy jest zaburzony.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli autorytetu rodzicielskiego dla procesu wychowania. Składa się ona z trzech rozdziałów.
Pierwszy z nich poświęcony został pojęciu autorytetu. W drugim
omówiono rolę autorytetu rodziców dla wychowania dziecka, zaś
trzeci omawia kryzys autorytetów we współczesnym świecie.
Summary
Parents’ Authority and Its Influence on Upbringing of Children
in Contemporary World
Throughout their lifetime, particularly at puberty, a human being
needs a guide, an authority, a master, whose achievements and conduct render them a role model, enabling the follower to discover their
own way and motivating them to seek self-improvement. At different
stages of one’s life, different individuals – fictional and non-fictional
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– are considered to be an authority. At least theoretically, one of the
earliest authorities should be one’s parents. This is due to the fact
that the family constitutes one’s original educational environment. It
is where a young person discovers the world of values and norms. It
is the family, particularly during the initial stages of a child’s life,
that may exert the strongest impact on us, influencing our further
development and choice of an outlook on life, forming our personality. The parents’ authority plays a fundamental role in the process of
upbringing. To a large extent, it is exactly what the success of the
process depends on. One of the signs of our time is the collapse of
authorities. The media, as well as numerous sociological studies,
point out that young people have no authorities, and even if they
have some – these can hardly be considered role models. The family,
too, is evidently in crisis, which disturbs the process of upbringing.
This study is aimed at presenting the role of the parents’ authority in the process of upbringing. It consists of three chapters. The
first is devoted to the notion of authority. In the second, the author
discusses the role of the parents’ authority in brining up a child.
Chapter three is concerned with the crisis of authorities in the contemporary world.
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Wiesław Szyszkowski (UWM)

Szkoła w domu – rodzice w roli nauczyciela
Wstęp
Zjawisko edukacji domowej polega na kształceniu przez rodziców własnych dzieci poza placówką szkolną, najczęściej odbywa się
to w domu, jednak każde miejscem nadaje się do tego, aby przekazywać i utrwalać wiadomości oraz umiejętności. Taka forma spełniania obowiązku szkolnego jest popularna w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, znajduje również coraz więcej zwolenników w Norwegii, Danii, na Węgrzech, na Litwie, a także w Polsce.
Rodzice stają się świadomi swojej roli w procesie wychowania, edukacji oraz dostrzegają problemy z jakimi boryka się system oświaty:
duże klasy, brak czasu dla ucznia, zrównywanie poziomu do średniej, brak efektywności kształcenia oraz rosnąca agresja są czynnikami, dla których rodzice decydują się na edukację domową.
Nie jest to jednak proste zadanie, wymaga bowiem wielkiego
wysiłku, samozaparcia ze strony rodziców i pokonywania wielu
przeciwności, które pojawiają się na drodze homeschooling’u. Autor
w niniejszym opracowaniu zwraca uwagę na zapisy prawne odnoszące się do edukacji domowej i na motywacje rodziców podejmujących się nauczania domowego oraz związane z tym problemy.
1. Geneza edukacji domowej
Nauczanie domowe do pierwszej połowy XIX wieku w Stanach
Zjednoczonych, jak również w Europie było zjawiskiem naturalnym1. Uczęszczanie do szkoły było dobrowolne i incydentalne, a
liczba dzieci biorąca udział w zajęciach zmieniała się z dnia na dzień
w zależności od pór roku. Natomiast nadzór nad szkołą sprawowali
rodzice oraz lokalna wspólnota, z kolei czas spędzony w szkole na
zdobywaniu wiedzy stanowił jedynie ułamek czasu przeznaczonego
na naukę. Dużą część wiedzy i kwalifikacji dzieci zdobywały w kon1

A. Janowski, Szkoła obywatelska. Amerykańskie doświadczenia – polskie
potrzeby, Fundacja Innowacja Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Warszawa 2000, s. 130.
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taktach z członkami rodziny oraz sąsiadami2. W 1852 roku w stanie
Massachusetts wprowadzono zapis prawny, wedle którego dzieci nie
pracujące w fabrykach były zobowiązane do uczęszczania do szkoły.
Zapis ten spowodował, że pod koniec XIX wieku w całych Stanach
Zjednoczonych zaczął obowiązywać przymus szkolny, czego wynikiem było powstawanie szkół prywatnych jako alternatywa wobec
szkół publicznych przesiąkniętych duchem protestantyzmu. Natomiast alternatywna wizja szkoły według Steinera, idee Marii Montessori czy szkoły waldorfowskie nie miały większego wpływu na
ogólny stan szkolnictwa. Z tej przyczyny w drugiej połowie XX
wieku amerykańskie szkoły spotkały się z falą krytyki, zarzucano im
brak zainteresowania potrzebami uczniów oraz kształcenie na niskim
poziomie3. Wyraźnym wskaźnikiem niepowodzenia amerykańskiej
oświaty stały się wyniki standardowych testów, które uwidaczniały
spadek poziomu nauczania na wszystkich szczeblach edukacji również na prestiżowych uczelniach, jak Princeton czy Yale4. Na gruncie
krytyki amerykańskich szkół publicznych wyrósł ruch rodziców
zdecydowanych samodzielnie edukować swoje dzieci5, jednak ta
forma kształcenia początkowo nie zyskała aprobaty społeczeństwa ze
względu na powszechną opinię, „iż z natury rzeczy dzieci powinny
uczęszczać do szkoły, gdzie wykwalifikowani nauczyciele dostarczać im będą podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie czytania, pisania i arytmetyki; że przebywanie w murach szkoły zapewni
właściwy poziom socjalizacji uczniów w ramach ich wspólnoty śro2

B. D. Ray, Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej, [w:] Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011, s. 20.
3
A. Janowski, Szkoła obywatelska. Amerykańskie doświadczenia – polskie
potrzeby, Fundacja Innowacja Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Warszawa 2000, s. 130-131.
4
S. Szczurkowska, Nauczanie w domu – nowa forma kształcenia w USA w
świetle niepowodzeń systemu edukacji, [w:] Z problematyki pedagogiki
porównawczej, red. W. Rabczuk, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
1998, s. 34.
5
A. Janowski, Szkoła obywatelska. Amerykańskie doświadczenia – polskie
potrzeby, Fundacja Innowacja Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Warszawa 2000, s. 131.
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dowiskowej”6. Obecnie pogląd na temat edukacji domowej jest całkowicie odmienny, o czym świadczy liczba nauczanych domowo
dzieci, która w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku osiągnęła około
2 miliony uczniów7.
Nauczanie domowe w Polsce zapisało się w historii szczególnie
w okresie zaborów, kiedy to edukacja patriotyczna mogła odbywać
się jedynie w przestrzeni domowej. W 1919 roku po odzyskaniu
niepodległości polskie władze wydały Dekret o obowiązku szkolnym, który obok kształcenia w państwowych lub prywatnych szkołach dopuszczał również edukację w domu. Ponownie podczas II
wojny światowej edukacja domowa w Polsce zeszła do podziemia,
zaś po wojnie wprowadzono jednolity system szkolny, co przekreśliło możliwość edukacji domowej oraz prywatnej. Ponownie możliwość tę przywrócono przyjmując w 1991 roku Ustawę o systemie
oświaty8. Od tego momentu z roku na rok obserwuje się wzrost zainteresowania tym sposobem realizacji obowiązku szkolnego w naszym kraju. Brak jest jednak oficjalnych statystyk. Szacuje się, że od
września 2013 roku edukacją domową w Polsce ma być objętych
ponad 2 tysiące uczniów9.
2. Legalność homeschooling’u w Polsce
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
daje rodzicom wolność w wychowaniu swojego potomstwa: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekona6

S. Szczurkowska, Nauczanie w domu – nowa forma kształcenia w USA w
świetle niepowodzeń systemu edukacji, [w:] Z problematyki pedagogiki
porównawczej, red. W. Rabczuk, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
1998, s. 38.
7
S. Szczurkowska, Nauczanie w domu – nowa forma kształcenia w USA w
świetle niepowodzeń systemu edukacji, [w:] Z problematyki pedagogiki
porównawczej, red. W. Rabczuk, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
1998, s. 38.
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M. Budajczak, Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 100.
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S. Moryń, Homeschooliing coraz modniejszy w Polsce,
http://www.fronda.pl/a/homeschooling-coraz-modniejszy-wpolsce,29018.html, 25.06.2013.
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niami”10. Gwarantuje również wolność w wyborze szkoły: „Rodzice
mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne.
Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych”11,
co niesie za sobą również wolność wyboru formy realizacji obowiązku szkolnego, którą szczegółowo określa Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r.: „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”12. Rodzice podejmujący się edukacji domowej na mocy Ustawy o systemie oświaty zobowiązani są
do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków nauki. Edukacja
domowa jest możliwa: „Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio
publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało
przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą”13. Należy zwrócić uwagę, że jest to jedynie możliwość, a nie prawo do edukacji domowej, ponieważ dyrektor szkoły
nie musi wyrazić takiej zgody, zaś odmowa na realizację nauki poza
szkołą może być podyktowana osobistym stosunkiem dyrektora do
edukacji domowej. Dlatego w wielu przypadkach rodzice wybierają
te szkoły, w których dyrektor bezproblemowo wyraża zgodę na nauczanie domowe.
Zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza placówką
szkolną wydaje się po spełnieniu określonych warunków:
„10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane,
jeżeli:
1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
2) do wniosku dołączono:
10

art. 48 Konstytucji RP, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
art. 70, ust. 3 Konstytucji RP, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
12
art. 70, ust. 1 Konstytucji RP, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
13
art. 16 ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
11
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a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków
umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej
na danym etapie kształcenia,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku
szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11”14.
Cofnięcie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza placówką szkolną następuje na wniosek rodziców, bądź gdy z przyczyn
nieusprawiedliwionych dziecko nie przystąpiło do egzaminu klasyfikującego albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, a także
jeżeli zezwolenie wydane zostało z naruszeniem prawa15.
„Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas
danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22ust.
2 pkt. 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania”16. Szczegółowe warunki oceny
i klasyfikacji ucznia pobierającego naukę w domu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Uczeń spełniający obowiązek
szkolny poza placówką szkolną zobowiązany jest do przystąpienia
do egzaminów klasyfikacyjnych, które nie obejmują obowiązkowych
przedmiotów takich jak: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe
14

art. 16 ust. 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
15
por. art. 16 ust. 14 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
16
art. 16 ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
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zajęcia edukacyjne17. Przeprowadzane są one w formie ustnej i pisemnej18. Chociaż edukacja domowa jest w Polsce legalna nadal
zapisy prawne są niejasne i niepełne, co sprawia wiele problemów
rodzicom pragnącym edukować własne dzieci. Pojawiające się zmiany w zapisach Ustawy o systemie oświaty dają nadzieję, że część z
tych problemów zniknie.
3. Czynniki motywacje rodziców
Źródło motywacji podejmowania się edukacji własnych dzieci
stanowiło przedmiot wielu badań19. Przeprowadzone przez Uniwersytet w Birmingham w 1977 roku badania na temat motywacji do
prowadzenia nauczania domowego wykazały, iż rodzice wybierali tę
formę nauczania z desperacji20. Natomiast jak zauważa psycholog
Katarzyna Brudka czynniki wpływające na decyzję rodziców o
kształceniu domowym swoich pociech powinny wyrastać z pozytywnych przesłanek, takich jak: wrodzona ciekawość dziecka na
poznawanie otaczającego je świata, a co za tym idzie wychowanie do
samodzielności i kreatywności21. Z kolei Brian D. Ray mówiąc o
motywacjach posługuje się stwierdzeniem Bolick’a, które doskonale
obrazuje wielość rodzicielskich powodów, dla których rozpoczynają
17

art. 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych, Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
18
art. 17 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych, Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
19
A. Janowski, Szkoła obywatelska. Amerykańskie doświadczenia – polskie
potrzeby, Fundacja Innowacja Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Warszawa 2000, s. 135.
20
R. Meighan, Wczesne wychowanie i kształcenie, [w:] Nieobecne dyskursy
część V, red. Z. Kwieciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997,s. 188.
21
K. Brudka, Edukacja domowa z perspektywy psychologa – szanse i zagrożenia, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. P.
Zakrzewscy, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna „Adam”, Warszawa
2009, s. 101.
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edukację domową: „Wiele osób zaangażowanych w nauczanie domowe cechuje przywiązanie do tradycyjnych wartości i przestrzegania prawa, jednak spotyka się i takie, dla których najważniejsze zdaje
się być obywatelskie nieposłuszeństwo. Jedni zabrali swoje dzieci za
szkół publicznych, ponieważ uważali je za zbyt zsekularyzowane,
inni zaś twierdzą, ze szkoły zbyt blisko związane są z religią22”.
Klasyfikacji rodzicielskich motywów w trzy kategorie dokonuje
Marek Budajczak, według której są to: motywy dydaktyczne, motywy wychowawcze oraz motywy opiekuńcze, które z kolei można
podzielić na argumenty negatywne (odnoszące się zagrożeń płynących ze strony instytucji szkoły) oraz pozytywne (przynoszące korzyść w warunkach domowych).
Grupa motywów dydaktycznych negatywnych rodzi się z niskiej efektywności dydaktycznej szkoły, braku indywidualizacji
kształcenia czy niskiej efektywności wykorzystania czasu pracy.
Argumenty pozytywne odnoszą się do komfortu edukacyjnego. Rodzice są przekonani, że atmosfera domu przyczynia się do osiągania
wyższych efektów dydaktycznych. Rodzice znają swoje dzieci, co
sprawia, że edukacja jest zindywidualizowana, skierowana na talenty
i deficyty ucznia.
Motywy wychowawcze wynikają z postaw religijnych i filozoficznych, to jest światopoglądowych. W negatywnym wymiarze
szkoły postrzegane są jako nośnik przekazu światopoglądowego,
który narzuca swoim odbiorcom (uczniom) pewne wartości, ignorując inne lub całkowicie je destruując. Aspekt pozytywny motywów
światopoglądowych określa świadomy wybór programu nauczania,
w taki sposób, aby był on zgodny z rodzicielską wizją uniwersum.
Kategoria motywów opiekuńczych w negatywnym ujęciu prezentuje szkołę jako miejsce fizycznych i moralnych zagrożeń –
przemoc, agresja, nękanie psychiczne, papierosy, narkotyki, alkohol
– to niebezpieczeństwa, przed którymi rodzice chcą chronić dzieci.
Edukacja domowa nie ma na celu jedynie uciec od tych zagrożeń czy
je zminimalizować, ale również dbać o komfort fizyczny i psychicz22

B. D. Ray, Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej, [w:] Szkoła
domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011, s. 22.

335

ny swoich dzieci. Wynika to z poczucia odpowiedzialności i chęci
efektywnego pełnienia funkcji opiekuńczej, nie tylko z powodu naturalnych więzi, ale także z obowiązku nakładanego na nich przez społeczeństwo23.
4. Rodzice wobec wyzwań edukacji domowej
Szkoła jest miejscem, w którym w rozumieniu tradycyjnej pedagogiki zachodzi proces kształcenia i wychowania oraz leżący na
pograniczu pedagogiki, socjologii i psychologii proces socjalizacji24.
Socjalizację można podzielić na pierwotną oraz wtórną. Pierwotna
przebiega w środowisku rodzinnym i obejmuje okres wczesnego
dzieciństwa. Socjalizacja wtórna ma miejsce w każdej grupie (na
przykład szkoła, klasa szkolna), do której przynależy jednostka. Polega ona na przyswajaniu ról społecznych możliwych do odegrania w
danej instytucji czy organizacji25. Rodzi się zatem pytanie co z socjalizacją dzieci edukowanych domowo?
Najczęstszym zarzutem wobec rodziców dzieci uczących się w
domu jest brak dostatecznej ilości kontaktów z rówieśnikami, co w
konsekwencji wpłynie na niezdolność takiego dziecka do zawierania
przyjaźni z rówieśnikami. Nie zdobędzie również umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w środowisku społecznym, jako
że samo funkcjonuje w dogodnych dla siebie warunkach. Będzie
zatem nastawione egoistycznie, przejawiając obojętność na dobro
wspólne oraz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu poprawnych relacji z innymi ludźmi. Co innego pokazują anglosaskie badania, według których zarzuty te są wynikiem zbiorowej iluzji co do
izolacji dziecka edukowanego domowo od społeczeństwa. Dzieci
pobierające naukę w domu kontaktują się nie tylko z członkami własnej rodziny, ale również z osobami spoza szeroko rozumianej rodzi23

M. Budajczak, Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 87-90.
24
M. Nowicka, Oblicza szkolnej socjalizacji, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2009, s. 261.
25
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s 216-217.
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ny. Spotykają się z sąsiadami, dziećmi z sąsiedztwa, dokonują zakupów, podróżują komunikacją miejską, korzystają z bibliotek publicznych, muzeów, ogrodów zoologicznych, centrów nauki i kultury,
wobec tego nie można mówić o odizolowaniu społecznym. Ponadto
nauczane domowo dzieci częściej niż ich szkolni rówieśnicy przynależą do dziecięcych i młodzieżowych organizacji, zajmujących się
działalnością edukacyjną, rekreacyjną lub społeczną, uczestniczą
również w zajęciach grupowych pozadomowych jak: lekcje tańca,
muzyki, wycieczki terenowe26.
Wątpliwości w procesie kształcenia domowego wzbudzają również kompetencje dydaktyczne rodziców, którzy często nie posiadają
odpowiedniego wykształcenia, aby nauczać własne dzieci. Przez
kompetencje należy rozumieć, jak podaje Maria CzerepaniakWalczak, harmonijną kompozycję wiedzy, sprawności, rozumienia
oraz pragnienia27. Nauczyciele powinni dysponować kompetencjami
merytorycznymi, dydaktyczno-metodycznymi oraz wychowawczymi. Jeżeli chodzi o kompetencje dydaktyczno-metodyczne „nauczyciel musi posiąść wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, a także umiejętności wykorzystania tej wiedzy dla poznawania uczniów, organizowania procesu kształcenia i wychowania
w szkole oraz kontrolowania i oceniania uczących się”28. Okazuje się
jednak, że trudności te nie są nie do pokonania, między innymi dzięki pomocy i wsparciu ze strony przyjaciół oraz wynajętych profesjonalistów. Mimo braku odpowiedniego wykształcenia rodzice z powodzeniem realizują proces dydaktyczny, zapoznając się wcześniej z
treściami, które mają przekazywać swoim dzieciom, korzystając przy
tym z różnych źródeł, porad specjalistów czy Internetu29 lub korzy-

26

M. Budajczak, Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 54-56.
27
M. Czerepaniak-Walczak, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1997, s. 88.
28
W.
Strykowski,
Kompetencje
współczesnego
nauczyciela,
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/3096/1/strykowski.p
df, 26.06.2013.
29
M. Budajczak, Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 67-69.
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stają z samopomocy w środowisku edukacji domowej30, która jest
szeroko rozwinięta, ma swoje fora oraz grupy dyskusyjne na portalach społecznościowych.
Argumentem przemawiającym za skutecznością edukacji domowej są efekty dydaktyczne jakie osiągają dzieci edukowane w ten
sposób. Analiza wyników w nauce ponad 3,6 tysiąca dzieci homeschool’ersów ze stanu Waszyngton w latach 1986-1990 wykazały, że
średni poziom wyników osiągnął najwyższy pułap skali ogólnokrajowej, a jednocześnie był wyższy od osiągnięć szkolnych uczniów szkół
państwowych tego stanu. Z kolei badania przeprowadzone w 1991 roku
przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów wskazują, że dzieci
kształcone domowo poddawane standardowym testom osiągają od 18%
do 28% więcej punktów w stosunku do ich rówieśników ze szkół państwowych. Natomiast w 1994 roku przeprowadzono w całych Stanach
Zjednoczonych standardowe testy wśród 16 tysięcy dzieci i młodzieży
pobierających naukę w domu, z których wynika, że mają one lepsze
umiejętności w zakresie pisania, czytania, języka angielskiego oraz
matematyki31. Co ważne, w świetle badań z 1997 roku przeprowadzonych przez Brian’a D. Ray’a, dla wyników edukacyjnych nie ma znaczenia wykształcenie rodziców, jednak jest ono istotne w przypadku
dzieci uczęszczających do szkoły32.
Zdecydowanie lepsze wyniki osiągane przez dzieci nauczane
domowo mogą wynikać z wielu czynników, jednak wydaje się
oczywiste, że możliwe są przede wszystkim dzięki zindywidualizowaniu i upodmiotowieniu procesu kształcenia33.
30

M. Budajczak, Edukacja domowa jako zadanie wychowawcze, [w:] Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Instytut
Sobieskiego, Warszawa 2011, s. 30.
31
S. Szczurkowska, Nauczanie w domu – nowa forma kształcenia w USA w
świetle niepowodzeń systemu edukacji, [w:] Z problematyki pedagogiki
porównawczej, red. W. Rabczuk, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
1998, s. 40-41.
32
M. Budajczak, Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 72-73.
33
M. Giercarz-Borkowska, Edukacja domowa jako egzemplifikacja idei
podmiotowości i wolności edukacyjnej, [w:] Podmiotowość w edukacji
wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, red. N.
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Zakończenie
Wśród wielu krytycznych głosów i zastrzeżeń względem edukacji domowej od 1991 roku w Polsce stale obserwuje się wzrost
liczby rodzin podejmujących się tej formy realizacji obowiązku
szkolnego. Należy zauważyć, że rodzice edukujący domowo całkowicie przyjmują na swoje barki odpowiedzialność za kształcenie
dzieci, a przy tym muszą zmagać się z wieloma problemami począwszy od niejasnych uregulowań prawnych, negatywnego nastawienia
społeczeństwa do homeschooling’u a nawet utrudnionego kontaktu z
władzami szkoły, do której przypisane jest dziecko. Mimo tylu narastających trudności nie rezygnują oni z idei kształcenia własnych
dzieci w zaciszu domowym, ponieważ wychowanie i wykształcenie
potomstwa jest podstawowym obowiązkiem rodziców wobec dzieci.
Coraz częstsze niezadowolenie rodziców z funkcjonowania szkoły
jako miejsca kształcenia i wychowania skłania rodziców do „wzięcia
spraw w swoje ręce”. Wysokie efekty dydaktyczne, jakie osiągają
uczniowie nauczani domowo wykazują, że edukacja domowa jest
skuteczna, ma sens i stanowi alternatywę dla „kulejącego” systemu
oświaty w Polsce. Należy jednak pamiętać, że sukces w edukacji
domowej mogą odnieść jedynie te rodziny, które podchodzą poważnie, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem do realizacji tego zadania,
dlatego edukacja domowa nie jest alternatywą dla wszystkich.
Streszczenie
Edukacja domowa polega na kształceniu własnych dzieci poza
placówką szkolną. Taka forma spełniania obowiązku szkolnego jest
popularna w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, znajduje
również coraz więcej zwolenników w Norwegii, Danii, na Węgrzech, na Litwie, a także w Polsce. Rodzice stają się świadomi swojej roli w procesie wychowania oraz dostrzegają problemy z jakimi
boryka się system oświaty: duże klasy, brak czasu dla ucznia, zrównywanie poziomu, brak efektywności kształcenia oraz rosnąca agresja są czynnikami, dla których rodzice decydują się na edukację do-

Starik, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 58.
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mową. Opracowanie przedstawia genezę edukacji domowej oraz jej
legalność w polskim systemie prawnym.
Summary

School at home - parents as a teacher
Homeschooling is the education of children outside educational institutions. This form of compulsory education is popular in the USA and
the UK. It is currently gaining popularity in Norway, Denmark, Hungary, Lithuania, but also in Poland. Parents are becoming aware of their
own role in the educational process and they are beginning to understand the problems existing in the educational system, such as big
groups, lack of time for an individual pupil, treating pupils as if they
were at the same level, lack of efficiency in teaching, as well as increasing aggression. These are the reasons why parents opt for homeschooling. The study shows the origin of homeschooling as well as its legal
status in the Polish system of education.
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Formy pracy z rodziną dysfunkcyjną
Wprowadzenie
Rodzina w ostatnich latach stała się przedmiotem wielu analiz
badaczy z zakresu pedagogiki, psychologii czy socjologii. Wiele
takich opracowań podkreśla, że rodzina jest wspólnotą, która stanowi
model dla innych grup. Jest najbliższą grupą zaspokajającą nasze
potrzeby, dającą poczucie bezpieczeństwa i psychicznego oparcia.
Według H. Smarzyńskiego1 rodzina jest najbardziej powszechnym
środowiskiem wychowawczym człowieka. Wywiera istotny i znaczący
wpływ na zachowanie się jednostki, na jej stosunek do innych osób, do
świata wartości, do systemu norm i wzorów postępowania. Środowisko
rodzinne bowiem - jako pierwsze i najbliższe - najintensywniej oddziałuje na dziecko, przetwarzając jego cechy wrodzone, temperamentu i
biopsychiczne w cechy nabyte, które z kolei wpływają na postawę
dziecka, jego nawyki i zasady postępowania.
Ponadto rodzina stanowi bogate źródło wzorów zachowań w
różnych sytuacjach, ponieważ w prawidłowo ukształtowanej rodzinie
można znaleźć szereg walorów kształtujących osobowość człowieka,
nie do zastąpienia przez inne środowiska.
Jeden z autorów zaznacza, że rodziny jako system społeczny to
całość, która jest czymś więcej niż tylko sumą części. Kiedy mówimy o rodzinie jako systemie społecznym, myślimy przede wszystkim o procesie - komunikowaniu się, działaniu i współdziałaniu
poszczególnych elementów, a nie o strukturalnych cechach układu.
Tak więc rodzina, jeśli rozpatrywać ją w perspektywie systemowej to
grupa współzależnych od siebie osobników, których łączy poczucie
historii, więzi emocjonalne oraz strategie działania w celu zaspokojenia potrzeb zarówno całej rodziny, jak i jej członków2.
Rodzina to grupa ludzi zjednoczonych pewną formą regularnej
interakcji lub wzajemnej zależności. Rodzina to grupa, która za1

H. Smarzyński, Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze,
Wrocław 1978, s.10-12.
2
Za: M. Prajsner, Rodzina dysfunkcyjna, „Remedium” nr 5, 2002, s. 18.
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mieszkuje „pod jednym dachem”, gdzie osoby oddziałują wzajemnie
na siebie wewnątrz tej samej wspólnoty, tworząc rozmaite układy
stosunków rodzinnych3. Zatem biorąc ten fakt pod uwagę rodzina
spełnia szereg różnorodnych funkcji, mimo ciągłych przemian,
obejmujących różne jej aspekty.
Specyficzną cechą środowiska rodzinnego jest to, że jego funkcje stanowią ograniczoną całość, złożoną i jednolitą, których nie
można w życiu codziennym spełniać oddzielnie. Dlatego też jakiekolwiek zaburzenie utrudniające realizację którejś z podstawowych
funkcji powoduje – krótszą lub dłuższą – niezdolność rodziny w jej
ogólnym funkcjonowaniu4.
Najpełniejszy wykaz funkcji rodziny podaje M. Ziemska, która
wskazuje na funkcję: prokreatywne, usługowo-opiekuńcze, socjologiczne i psychologiczne. Natomiast Z. Tyszka wyróżnił 10 funkcji,
które ujął w cztery grupy: funkcje biopsychiczne (prokreacyjna, seksualna); funkcje ekonomiczne (materialno-ekonomiczna, opiekuńczo
- zabezpieczająca); funkcje społeczno wyznaczające (klasowa, legalizacyjno-kontrolna); funkcje socjopsychologiczne (socjalizacyjna,
kulturalna, rekreacyjno - towarzyska, emocjonalno - ekspresyjna)5.
Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, uwzględniając propozycję socjologów rodziny, pedagogów, polityków społecznych, psychologów, wskazuje na następujące funkcje rodziny6:
- Funkcja rodzicielstwa (prokreacyjna) - oznacza nie tylko wydanie na świat dziecka, ale przeżywanie i pełnienie przez kobietę i
mężczyznę odpowiednich ról matki i ojca oraz uzyskiwanie z tego
powodu gratyfikacji w postaci satysfakcji i nadziei na bezpieczną,
spokojną, nie samotną starość.
- Funkcja seksualna – rodzina jest miejscem sprzyjającym formowaniu się cech płciowości (głównie przez naśladowanie rodziców, in-

3

J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986, s.13.
S. Kawula, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza [w:]
S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janek (red.) Pedagogika rodziny. Obszary i
panorama problematyki, Toruń 2005, s. 58.
5
Por. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s.142.
6
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom V, Warszawa
2006, s. 321-326.
4
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nych dorosłych domowników), a także ich przejawiania i utrwalania
przez pełnienie różnych ról (np. matki i ojca, żony i męża).
- Funkcja opiekuńcza - realizuje się przez sprawowanie opieki
nad dzieckiem, a także innymi członkami rodziny, polega na zaspokajaniu ich potrzeb ponadpodmiotowych, dokonuje się w ramach
stosunku opiekuńczego i przybierające postać działania ciągłego,
bezinteresownego, nasyconego emocjonalnością i opartego na odpowiedzialności opiekuna za podopiecznego.
- Funkcja socjalna (pomocowa) - realizowana jest w zakresie
pomocy i wsparcia społecznego członkom rodziny, których życie
często stawia w trudnych sytuacjach w postaci deprywacji potrzeb,
znacznego przeciążenia, konfliktów, niewydolności i niedostatecznej
sprawności psychosomatycznej, izolacji społecznej, nadmiernych
ambicji, różnych uzależnień, sytuacji losowych.
- Funkcja materialno-ekonomiczna – normalna rodzina stanowi
dla jednostki zabezpieczenie materialne, zarówno w sytuacjach normalnych, jak i losowych, trudnych, destabilizujących.
- Funkcja wychowawcza - rodzina jest podstawowym środowiskiem wprowadzającym dziecko w świat wartości kulturalnych i
społecznych. Jednostka w rodzinie nabywa świadomość moralną i
stopniowo rozszerza jej zakres, przyswaja pojęcia moralne, uczy się
oceniać z moralnego punktu widzenia swoje postępowanie i innych
osób.
- Funkcja socjalizacyjna – polega na wprowadzaniu jednostek do
społeczeństwa, poprzez przekazywanie języka, obyczajów, kształtowanie wartości moralnych oraz zasad właściwego funkcjonowania w
społeczeństwie.
- Funkcja kulturalna - specyfika rodziny jako swoistego „centrum” kultury wskazuje na udostępnianie każdemu z członków rodziny jej dorobku kulturalnego, uczynienie go dobrem wspólnym,
zakorzenienie go w świadomości i uczynienie z niego naczelnego
wątku integracji rodzinnej, wspólnotowej.
Wśród najważniejszych funkcji rodziny znajduje się funkcja wychowawcza, zgodnie z którą rodzina jest miejscem gdzie kształtuje
się psychika człowieka, w niej odbywa się rozwój jego osobowości.
Rodzice wyposażają dziecko w wiedzę i umiejętności potrzebne do
funkcjonowania w życiu społecznym, przekazując wartości, normy,
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wzory zachowań i zasady uczestnictwa w społeczeństwie, do którego
przynależy.
Rodzina, która potrafi sprostać swoim obowiązkom, która pomyślnie rozwiązuje swoje problemy, kierując się chęcią utrwalenia
swojej wspólnoty i realizacji przypisanych im funkcji nazywamy
rodzinami funkcjonalnymi. Rodziny, które nie potrafią wypełnić
należycie swoich funkcji, nazywamy rodzinami dysfunkcjonalnymi7.
We współczesnym świecie wszechobecne jest zjawisko dysfunkcjonalności rodziny. Bowiem każda rodzina boryka się z problemami
dnia codziennego, które trzeba pokonywać.
Funkcjonalna, zdrowa rodzina jest zdrową glebą, na której jej
członkowie mogą wyrosnąć na dojrzałe istoty ludzkie. Mo ona następujące cechy: zabezpiecza przetrwanie i rozwój; zaspokaja potrzeby emocjonalne swoich członków, potrzeby te obejmują znalezienie równowagi pomiędzy autonomią i zależnością oraz nauką
zachowań społecznych i seksualnych; zapewnia rozwój i wzrastanie
każdego członka; jest miejscem, gdzie rozwija się poczucie własnego
„ja”; jest podstawową „jednostką socjalizacji” i ma decydujące znaczenie dla przetrwania społeczeństwa8.
Zjawisko dysfunkcjonalności rodziny stanowi dziś problem społeczny, a jednocześnie rozległą dziedzinę badawczą w ramach różnych dyscyplin naukowych. Większość problemów, z jakimi borykają się współczesne rodziny dotykają właśnie sposobu jej funkcjonowania i spełniania swoich ról przez jej członków.

1. Dysfunkcjonalność rodziny
Rodzina dysfunkcjonalna wg J. Bradshawa to: rodzina stworzona
przez dysfunkcjonalne małżeństwo, takie małżeństwa zaś tworzą
dysfunkcjonalne osoby, które odnajdują się wzajemnie i żenią ze
sobą. Jednym z tragicznych faktów jest to, że osoby dysfunkcjonalne

7

S. Kawula, Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych, [w:] S.
Kawula, j. Brągiel, A. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 1998, s. 129.
8
Prajsner, dz.cyt., s. 18.
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prawie zawsze znajdują inną osobę, która działa albo na tym samym,
albo na większym poziomie dysfunkcji9.
Zauważa się więc, że główną cechą rodziny dysfunkcjonalnej
jest to, że jest ona fragmentem wielopokoleniowego procesu. Tkwi
ona, a raczej porusza się w swego rodzaju błędnym kole i nie potrafi
się z niego wydostać opierając się wyłącznie na własnych siłach10.
Życie w rodzinie dysfunkcyjnej nie jest łatwe, zwłaszcza dla
dzieci, ponieważ wszystko co je spotyka przyczynia się do deformacji rozwoju, negatywnych konsekwencji emocjonalnych i społecznych, niskiego poczucia wartości i braku odwagi na samodzielne i
właściwe pokonywanie trudności.
Dysfunkcja najczęściej dotyczy zaburzenia komunikacji w rodzinie, zaburzenia struktury i wypełniania ról społecznych, zaburzenia granic zarówno wewnętrznych (własnych), jak i zewnętrznych.
W literaturze przedmiotu prezentowane są różne rodzaje rodzin
dysfunkcyjnych. Są to na przykład: rodziny dysfunkcjonalne wewnętrznie – czyli źle funkcjonujące względem własnych członków
oraz rodziny dysfunkcjonalne zewnętrznie – czyli źle funkcjonujące
wobec społeczeństwa. Obydwa rodzaje dysfunkcjonalności nie muszą iść ze sobą w parze, chociaż najczęściej się tak dzieje, ze zaniedbania w jednej z dysfunkcjonalności prowadzą do ograniczeń i zaniedbań w realizacji dysfunkcjonalności drugiej11.
Ze względu na zakres realizowanych przez rodzinę zadań jej
dysfunkcjonalność może przyjmować formę: dysfunkcjonalności
całkowitej – czyli wskazującej na kompletne niepowodzenie w realizacji zadań rodziny co z kolei pociąga za sobą konieczność zastąpienia jej przez wyspecjalizowane rodziny zastępcze lub instytucje do
tego powołane oraz dysfunkcjonalności częściowej – czyli wskazującej na pewna tylko fragmentaryczną niewydolność rodziny w realizacji niektórych jej zadań i podstawowych funkcji12.
Zatem rodzina dysfunkcyjna to przede wszystkim:
9

J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1998.
Tamże.
11
Za: T. Sakowicz, Dysfunkcjonalność rodziny wyzwaniem dla profesjonalnych oddziaływań pomocowych [w:] B. Kałdon (red.), Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, Sandomierz-Stalowa Wola 2006, s. 226.
12
Tamże.
10
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a) Rodzina z problemem alkoholowym, czyli taka, w której
jedno bądź oboje rodziców uzależniło się od alkoholu,
b) Rodzina z problemem wykorzystywania seksualnego, czyli
taka, w której jedno bądź oboje rodziców wykorzystuje seksualnie
kogoś (współmałżonka, dzieci) w rodzinie,
c) Rodzina z terrorem psychicznym, czyli taka, w której jedno
bądź oboje rodziców stosuje przemoc emocjonalną (szantaż, zastraszanie itp.) wobec członków swojej rodzin ,
d) Rodzina z przemocą fizyczną, czyli taka, w której jedno bądź
oboje rodziców bije, maltretuje fizycznie kogokolwiek z członków
rodziny,
e) Rodzina z przewlekłą chorobą - jedno bądź oboje rodziców
cierpi na stałe schorzenie typu stwardnienie rozsiane, cukrzyca bądź
jest „przykute” do wózka inwalidzkiego, za swój stan obarcza wina
domowników, staje się centralna postacią w rodzinie.
Rodziny dysfunkcyjne posiadają kilka charakterystycznych cech.
Przede wszystkim zaprzeczają swoim problemom, w ten sposób nie
są w stanie doprowadzić do ich rozwiązania. W takich rodzinach
zaprzecza się także pięciu potencjałom człowieka: uczuciom, spostrzeżeniom, myślom, dążeniom i wyobrażeniom. Ponadto rodziny
takie są „zakorzenione we wstydzie” (dzieci często wstydzą się swojej rodziny), mają utrwalone, zamrożone, sztywne role, ich członkowie mają zaplątane granice pomiędzy sobą, a co za tym idzie nie są
w stanie zaspokoić swoich indywidualnych potrzeb. Potrzeby te zazwyczaj są odkładane, aby umożliwić zaspokojenie potrzeb systemu.
Dlatego w takiej rodzinie prawie zawsze istnieje jakiś niewielki poziom złości i depresji13.
Analizując dalsze cech rodziny dysfunkcyjnej zauważa się, że
system komunikacji w takiej rodzinie polega na otwartym konflikcie
albo na zgodzie na to, żeby nie było niezgody. Różnice indywidualne
członków rodziny poświęcane są dla potrzeb systemu. Jednym słowem jednostka istnieje dla rodziny. Zasady są tu bardzo sztywne i
nie zmieniają się. Takimi zasadami są na ogół kontrola, perfekcjonizm i oskarżanie. Natomiast zaprzeczanie konfliktom i frustracji
tworzy sytuację, w której każdy chce osiągnąć swoje cele siłą woli.
13

Bradshaw, dz. cyt.
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Daje to iluzję radzenia sobie problemami. Członkowie rodzin dysfunkcyjnych odrzucają granice własnej osoby dla podtrzymania systemu. Jest to równoznaczne z odrzuceniem własnej tożsamości14.
Problem dysfunkcjonalności wielu współczesnych rodzin jest
systematycznie diagnozowany przez instytucje zajmujące się działalnością pomocową na rzecz rodziny. Odwiecznym problemem stało
się poszukiwanie skuteczne formy i metody pracy z rodziną problemową. Podstawowymi osobami i instytucjami bezpośrednio pracującymi z rodzinami dysfunkcyjnymi są: pracownik socjalny, asystent
rodziny, kurator sądowy, pedagog szkolny, psycholog i psychoterapeuta, osoby duchowne, organizacje rządowe i pozarządowe (ośrodki
interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia).
Poniższa analiza koncentruje się na dwóch wybranych ogniwach
pracy z rodziną problemową – asystent rodziny i kurator sądowy, z
punktu widzenia praktyka.
2. Wybrane formy pracy z rodziną dysfunkcyjną
W świetle Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej15, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku wszelkie
podmioty zajmujące się pracą z rodziną powinny przede wszystkim
mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz kierować się
szeroko pojętym dobrem dziecka. W tym celu stworzono nowy zawód- asystent rodziny. Jest to osoba, która przez pewien czas wspiera
rodzinę w jej codziennych obowiązkach, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza w zakresie
opieki i wychowywania dzieci. Termin asystent został wprowadzony
od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu16.
Zatem asystent rodziny towarzyszy rodzinie w rozwiązywaniu
problemów dnia codziennego, zmianie nawyków, sposobów myślenia i zachowania, tak, aby zaczęła prawidłowo funkcjonować w spo14

Tamże.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tekst jednolity Dz. U. Nr 149, poz. 887.
16
A. Dunajska, D. Dunajska, B. Klein, Asystentura w pomocy społecznej,
Warszawa, 2011, s. 37 – 38.
15

349

łeczeństwie i przed wszystkim była w stanie zapewnić dzieciom
warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju.
Cechami charakterystycznymi asystowania jest indywidualizacja
pracy wynikająca z małej liczby odbiorców, dostosowanie do określonych grup beneficjentów i ich realnych potrzeb, dawanie możliwości skierowania do nich dedykowanego wsparcia17
Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą,
doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco-aktywizującą,
koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią prace z rodzicami,
bezpośrednia prace z dziećmi, działania pośrednie realizowane na
rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy18.
Analizując zawarte w Ustawie zadania asystenta rodziny (art. 15
ust. 1) można zaryzykować stwierdzenie, że osoba pracująca na tym
stanowisku działa na pograniczu kilku zawodów, przez co wymaga
się od niej odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia życiowego
oraz kompetencji osobistych i społecznych. Chodzi przede wszystkim o umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi, cierpliwość,
wytrwałość, zdolności empatyczne itp.
Przesłanką objęcia rodziny wsparciem asystenta jest przeżywanie przez nią trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, o których wiadomość powziął ośrodek pomocy społecznej, a pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy to
potwierdzający. Na jego podstawie pracownik socjalny dokonuje
analizy sytuacji rodziny i wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy
społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta19.
Z doświadczenia w praktyce pracy asystenta oraz analizy literatury przedmiotu, wynika, że praca z rodziną składa się z czterech
17

A. Dębska – Cenian, Asystowanie – rozważania na temat istoty silnie
zindywidualizowanego wsparcia, [w:] M. Szpunar (red.), Asystentura rodziny nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, Gdynia 2010, s. 79.
18
Za: J.A. Malinowski, Role, funkcje i zdani asystenta rodzinnego, [w:] A.
Żukiewicz (red.) Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie
wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Kraków 2011, s. 40.
19
B. Krajewska, Asystenci rodziny w nowym systemie wsparcia, „Praca
socjalna” nr 2, 2002, s. 104.
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podstawowych etapów. Pierwszy to objęcie pomocą konkretnej rodziny, co poprzedzone jest dokładna diagnozą przeprowadzoną przez
pracownika socjalnego. Pracownik socjalny określa trudności z którymi boryka się rodzina, oraz wskazuje siły tkwiące w niej samej i
najbliższym otoczeniu, również instytucjonalnym. Drugi etap to
pierwsze spotkania asystenta z rodziną. Na tym etapie najczęściej
spotyka się zaprzeczanie problemów i odrzucanie pomocy. W czasie
systematycznych spotkań asystent ma okazję rozpoznać mechanizmy
i zależności funkcjonujące w danej rodzinie, dzięki temu jest w stanie ujawnić gry i maski nakładane przez członków rodziny przede
wszystkim w celu zaprzeczenia swoim problemom. Takie ujawnienie
prawdy może spowodować pewien kryzys, a tym samym otrzymujemy płaszczyznę do dalszego działania. Jednocześnie wchodzi się w
trzeci etap pracy, a więc pracę polegająca na modyfikacji ról, nawyków i zachowań w konkretnej rodzinie. W tym celu stosuje się szereg metod pracy z rodziną oraz motywację do samodzielnej zmiany i
pracy nad sobą poszczególnych członków rodziny. Końcowy etap
pracy w przypadku pozytywnej zmiany i gotowości do samodzielności, zamyka współpracę asystenta z rodziną.
Problemy spotykane w rodzinach są bardzo zróżnicowane, dlatego wymagają indywidualnego podejścia. Praca asystenta może odbywać się w każdej rodzinie, która wykazuje cechy dysfunkcjonalności. Praktyka jednak wskazuje na kilka przykładów rodzin, gdzie
wsparcie asystenta wyjątkowo ma swój sens i jest uzasadnione. Są to
rodziny hermetycznie zamknięte i izolujące się. W tej grupie znajdują się rodziny, w której występują zaburzenia psychiczne, wysoki
poziom nieufności i wrogość wobec osób z zewnątrz czy instytucji
oraz lęk przed zmianami i nowymi sytuacjami. Prac w tym przypadku opiera się na długim i intensywnym kontakcie. Asystent skupia
się wtedy na budowaniu więzi, przeprowadza ją przez most do świata zewnętrznego. Drugim typem rodzin są rodziny, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Tu asystent jest kierowany najczęściej. Kolejnym rodzajem są rodziny, w których występuje
kryzys spowodowany interwencją zewnętrzną instytucji np. sądu.
Jeszcze inną sytuacją są rodziny znajdujące się w sytuacji kryzysowej, gdzie mogą występować zagrożenia przemocy fizycznej i agre-
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sywne zachowania wobec członków rodziny, alkoholizm, przestępczość itp20.
Praca asystenta zalicza się do niełatwych profesji. Zawód postrzegany jest przez rodziny objęte wsparciem jako „zło konieczne”,
podopieczni nie widzą w nim istotnych celów a przede wszystkim
zagrożeń do których może prowadzić pozostawanie w utartym schemacie swojej rodziny. Praca wymaga cierpliwości i wytrwałości,
ponieważ realne efekty nie przychodzą z dnia na dzień. Zastosowanie każdej formy, czy metody, wymaga dogłębnej analizy i zastanowienia się nad słusznością swoich działań, ponieważ mamy do czynienia z ludźmi, ich osobowością, psychiką, uczuciami, potrzebami.
To co, wydaje się skuteczne w jednej rodzinie, może okazać się niebezpieczne w drugiej, dlatego zasada indywidualizacji odgrywa bardzo istotną rolę. Asystent podejmując pracę z rodziną powinien nawiązać współpracę z osobami i instytucjami, które również uczestniczą w życiu tej rodziny, np. kurator sądowy, pedagodzy szkolni,
wychowawcy itp.
Drugim ogniwem pracy z rodziną dysfunkcyjną, którego analizy
dokonano w niniejszym artykule jest praca rodzinnego kuratora sądowego. Praca kuratora sądowego wpisana jest w obszar działań
probacyjnych, a prowadzone przez niego działania wychowawczo –
resocjalizacyjne wypełniane są w miarę możliwości w środowisku
naturalnym21.
W zakresie pracy z rodziną zadania kuratora dotyczą sprawowania nadzoru nad sposobem wykonywania przez rodziców ich obowiązków wobec dzieci (przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej) i
konkretnej pomocy pedagogiczno – psychologicznej rodzinie oraz
pomocy w załatwianiu różnych spraw (problemy z nauką szkolną,
organizacja czasu wolnego, nawiązanie kontaktu z instytucjami zajmującymi się sytuacją dziecka w rodzinie). W tym przypadku rola
kuratora sprowadza się do bycia doradcą rodzinnym lub nawet organizatorem życia rodzinnego22.
20

I. Nowak, Asystentura rodziny z perspektywy praktyka, „Praca socjalna”
nr 4, 2012, s. 111-112.
21
K.Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 48.
22
Za: Jaworska, dz.cyt., s. 99.
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Kurator dokonuje również rozpoznania i oceny środowiska rodzinnego, a także diagnozy zaburzeń w zachowaniu dzieci przede
wszystkim w formie wywiadów środowiskowych sporządzanych na
potrzeby sądu rodzinnego lub innych instytucji.
Pozytywne oddziaływanie na podopiecznych jest uwarunkowane
stosowaniem przede wszystkim metody wpływu osobistego, co wymaga od kuratora posiadania autorytetu – nie tylko formalnego (z
racji zajmowanego stanowiska), ale zwłaszcza osobowego. Oprócz
kompetencji zawodowych i rozległej wiedzy kuratora sądowego
powinny charakteryzować także określone kompetencje osobowościowe, a wśród nich umiejętność okazywania zrozumienia i zdolność pomagania ludziom. Do najważniejszych cech osobowościowych niezbędnych w skutecznej pracy kuratora należy też zaliczyć:
szacunek dla drugiego człowieka, sprawiedliwość bycie godnym
zaufania, odpowiedzialność, dyskrecję, opanowanie, empatię, pomocniczość23.
W swojej pracy kurator rodzinny podejmuje wiele istotnych celów, które mają pomóc rodzinie we właściwym wypełnianiu swoich
ról społecznych. Z praktyki okazuje się, że najczęstszym celem jest
pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych rodziny, zawiera się
tu rozwiązywanie codziennych przeszkód a także wspieranie integracji rodziny i łączących ich więzi uczuciowych. Ważne jest koncentrowanie się na funkcji opiekuńczej i wychowawczej wypełnianej
przez rodziców. W przypadku rodziny patologicznej istotne staje się
neutralizowanie patogennego oddziaływania rodziny na swoich
członków, zwłaszcza na dzieci. Z założeń bardzo często kurator spotyka się z rodziną uwikłaną w konflikty, nieporozumienia a w efekcie przemoc. W związku z tym swój plan pracy kurator opiera również na eliminowaniu sytuacji konfliktowych w danej rodzinie i nauce konstruktywnego radzenia sobie z nieporozumieniami24.
Podobnie jak asystent rodziny, kurator sądowy bardzo często
spotyka się z niechęcią i wrogim nastawieniem swoich podopiecznych, jednak systematyczna praca pozwala na wejście w relacje mię23

Tamże, s. 104.
Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w
nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin 2005, s. 112.
24
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dzy członkami rodziny w celu ich modyfikacji i jednoczesne uświadomienie im problemów tkwiących w danym systemie rodzinnym, a
przede wszystkim wskazania im możliwości ich rozwiązania.
3. Metody pracy z rodziną dysfunkcyjną
Pierwszym elementem pracy zarówno kuratora jak i asystenta
rodziny jest kontrola. Kurator sądowy jest pracownikiem sądu, reprezentuje więc w opinii nadzorowanego i jego rodziny autorytet tej
instytucji, podobnie asystent rodziny reprezentuje ośrodek pomocy.
Składają również systematyczne sprawozdania z przebiegu pracy, a
w razie potrzeby i odpowiednie wnioski. Dlatego też element kontroli jest tutaj niezbędny.
Kontrolując chcemy zmusić podopiecznego do zmiany jego dotychczasowego trybu życia, a następnie należy sprawdzać, czy i w
jakim stopniu zmiana ta następuje. Praca kontrolna polega też na
tym, aby zorganizować najbliższych, nauczycieli i inne osoby, od
których dana rodzina jest zależna, i utworzyć pewien system nacisku
społecznego25. Specyficzną cechą kontroli jako elementu pracy z
rodziną, jest fakt, iż łączy się ona z troską o osoby podopieczne i ze
świadczoną im pomocą.
Rodziny dysfunkcjonalne mają przeważnie bardzo wiele niezaspokojonych potrzeb i braków w różnych dziedzinach i bardzo często wymagają pomocy z zewnątrz. Ważne jest więc zrozumienie, że
dana rodzina potrzebuje pomocy, i rozeznanie, jakiego rodzaju pomoc jest jej potrzebna. Wymaga to uwagi, zastanowienia, umiejętności aktywnego i twórczego słuchania, rozróżnienia tego, co istotne w
wypowiedziach dotyczących czasem nieważnych drobiazgów i zawierających pomieszane treści.
W pracy kuratora czy asystenta rodziny może pojawić się potrzeba udzielania porad dotyczących różnych spraw: wyboru zawodu
przez dziecko, wyboru odpowiedniej dla niego szkoły, sposobów
rozwiązywania konfliktów, leczenia itp. Zakres tych spraw może być
bardzo szeroki, wykraczający poza zakres kompetencji osób pracujących z daną rodziną, jednak doświadczenie i świadomość miejsc w

25

Tamże.
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których można uzyskać pomocy w poszczególnych dziedzinach stawia nas na pozycji- „specjalisty od spraw życia codziennego”.
Jeszcze inną formą udzielania pomocy jest mediacja. Członkowie rodzin dysfunkcyjnych bardzo często wchodzą w konflikty.
Strony konfliktu w różny sposób postrzegają się wzajemnie, co
utrudnia im porozumienie się, dlatego wchodząc w rolę mediatora
staramy sie nawiązać wzajemny kontakt z tymi osobami, podejmujemy działania inicjujące rozmowę, tym samym dążąc do rozwiązania konfliktu. Zatem o mediacji nie koniecznie mówi się w sprawach
oficjalnych. Umiejętność słuchania, rozmowy i nakierowania stron
na wzajemne potrzeby jest niezbędna prawie każdego dnia, nawet w
najprostszych czynnościach życia codziennego26.
Jednym z najważniejszych systemów pracy z rodziną jest casework
czyli metoda indywidualnych przypadków, a więc systemu udzielania
pomocy, aby ułatwić podopiecznemu zaspokojenie jego podstawowych
potrzeb i rozwiązać trapiące go problemy. Chodzi o takie pomaganie,
dzięki któremu, będzie następowało rozładowanie napięcia nerwowego
u podopiecznego, a ponadto, żeby usamodzielniał się on ucząc dawać
sobie radę ze swymi problemami, aby nabierał wiary we własne siły. Co
jest istotne w tak podejmowanych działaniach?:
- praca „twarzą w twarz” dzięki której tworzy się atmosferę wzajemnego zaufania i gotowości do wspólnych działań na rzecz podopiecznych;
- akceptacja- należy pamiętać, że podopieczny to też człowiek,
akceptujemy go takim jakim jest dzisiaj i dostrzegamy perspektywistycznie, kim może okazać się, stać w przyszłości;
- respektowanie – a więc liczenie się z osobą podopiecznego i
pomaganie mu by sam korygował swoje życie;
- podejście indywidualistyczne- uznanie, że każdy jest inny i
niepowtarzalny a zatem wymaga odrębnego, indywidualnego traktowania;
- współuczestnictwo- uczestniczymy w procesie korekcji na
równych prawach z podopiecznymi;

26

D. Mazur, Działalność kuratora alternatywą mediacji, „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze” nr 1, 2005, s. 27-31.
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- kompleksowe traktowanie podopiecznego- traktujemy podopiecznego jako osobę, która myśli, czuje, marzy…, oraz osobę,
która życie w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i sąsiedzkim…)27.
Bardzo często w literaturze przedmiotu spotyka się wskazanie na
metody pracy z rodziną oparte na modyfikacji ról społecznych28.
Rola społeczna stanowi zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z
posiadaniem określonego statusu społecznego. Jest to zespół praw i
obowiązków wynikających z zajmowania pozycji społecznej. Każda
rola posiada swoje nakazy, zakazy i wyznacza margines swobody.
Każdy aktor społeczny we współczesnym społeczeństwie odgrywa kilka ról społecznych. W niektórych sytuacjach role te mogą
wchodzić ze sobą w konflikty. Konflikty mogą być minimalizowane
poprzez odpowiedni dobór ról. Rola społeczna lekarza nie jest w
pełni spójna z rolą np. matki (ze względu na wymiar czasowy pracy).
Z pełnieniem roli związane są napięcia, powodujące zaburzenia w
ich pełnieniu. Ich źródła to: brak akceptacji roli, sprzeczne wymagania kierowane do tej samej roli społecznej, niedojrzałość, nie odczuwanie odpowiedzialności.
Role społeczne możemy: wzmacniać, zmieniać, zastępować, korygować. Metodę wzmacniania ról stosuje się w przypadku gdy osoba nie utożsamia się ze swoją rolą (np. młodociana kobieta nie identyfikuje się z rolą matki). Działania praktyczne obejmują: uczenie
właściwych zachowań dla danej roli, wyjaśnianie, informowanie,
tłumaczenie, dawanie przykładów, odwoływanie się do posiadanych
doświadczeń, które mogą być podstawą dla wymiaru roli. Metoda
zmiany ról może być stosowana, gdy role poszczególnych członków
rodziny są zbyt jasno określone. Nie chodzi tu o to kto jest ojcem czy
matką, ale te wymiary roli które obejmują sprawy utrzymania rodziny, zarobkowania opieki, pielęgnacji, prowadzenia domu itp. Zastępowanie ról społecznych może być stosowane w rodzinie niepełnej
lub w rodzinie, w której ktoś przestaje pełnić swoją rolę z powodu
27

Gromek, dz. cyt., s. 55.
Analiza na podstawie materiałów szkoleniowych A. Kłos, Praca socjalna
z rodziną – metody, techniki i zasady współpracy podmiotów działających
na rzecz rodziny, Lublin, 17.05.2013r.
28

356

długiej nieobecności, choroby, niepełnosprawności itp. Rolę brakującego członka rodziny może przejąć inna osoba np. po odejściu ojca
od rodziny w jego rolę wchodzi matka lub jedno z dzieci. Metoda
polega na przenoszeniu obowiązków wynikających z roli, której nie
ma kto wypełniać na kogoś innego. Powinno się: zachęcać drugą
osobę do przejęcia tej roli, wyjaśniać dlaczego przejęcie roli jest
ważne dla rodziny, wspierać w wypełnianiu roli poprzez wyrażanie
uznania, pochwały itp. Korekcja ról czyli poprawianie, usuwanie
wad itp. Ma miejsce, gdy określone role nie są odpowiednio realizowane, zachowania niejednokrotnie zaprzeczają schematowi wypełnianej roli. Dotyczy to np. postaw rodzicielskich (przyjmowanie
niewłaściwych postaw – odtrącająca, unikająca, nadmiernie wymagająca, nadmiernie chroniąca). Błędne role przyjmują przede
wszystkim dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych np. alkoholiczych.
Role dziecka:
- bohatera rodzinnego, to dziecko, które dostarcza rodzinie poczucia wartości, dumy i sukcesu,
- kozła ofiarnego, dzięki niemu rodzina może odwrócić uwagę
od swoich rzeczywistych problemów,
- maskotki, w tym przypadku za poprawianie nastroju i humoru
rodziny odpowiada dziecko,
- dziecka niewidzialnego (zwane także dzieckiem we mgle lub
dzieckiem zagubionym) zachowuje się tak, jakby go nie było29.
Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie metody Konferencji
Grupy Rodzinnej (KGR) – metoda pracy z rodziną, mająca na celu
zapewnienie bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom, ale także
osobom młodym, starszym, chorym. Istotą KGR jest spotkanie jak
największej liczby członków rodziny (rodziców, dziadków, kuzynów) i osób bliskich (przyjaciele, zaprzyjaźnieni sąsiedzi itp.), w
celu rozwiązania sytuacji problemowej. Metoda ta jest oparta na
modelu ekologicznym (szeroko rozumiane podejście systemowe),
który zakłada uwzględnianie w procesie pomocowym udziału szerszego środowiska społecznego. Opiera się na założeniu, że rodzina
29

Analiza na podstawie materiałów szkoleniowych A. Kłos, Praca socjalna
z rodziną – metody, techniki i zasady współpracy podmiotów działających
na rzecz rodziny, Lublin, 17.05.2013r.
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jest najbardziej kompetentna by sobie pomóc. KGR ma za zadanie
wyzwolić działanie oparte na więziach emocjonalnych obecnych w
każdej rodzinie30.
Podsumowanie i wnioski
Podsumowując należy zaznaczyć, iż praca z rodziną wymaga
przede wszystkim głębokiej diagnozy. Nie możemy oceniać członków rodziny na podstawie jednego zachowania, czy sprawy w której
brał udział. Rodzina dysfunkcyjna nazywana jest także rodziną wieloproblemową, a problemy te dotyczą różnych jej członków, dlatego
wszelkie oddziaływania powinny być podejmowane we silnej
współpracy z całą rodziną, a wszelkie działania podejmowane z rozwagą i poczuciem odpowiedzialności. Zatem istną rolę odgrywa
bezpośredni, systematyczny i ciągły kontakt z rodziną. Taki kontakt
podejmowany jest przede wszystkim przez asystenta rodziny i kuratora sądowego,
Streszczenie
Rodzina jest podstawową wspólnotą, która kształtuje osobowość
człowieka. Jednocześnie pełniąc szereg funkcji pozwala swoim
członkom na zaspokajanie najważniejszych potrzeb i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Niestety ważnym problemem społecznym
stała się dysfunkcjonalność wielu współczesnych rodzin. Są to
wspólnoty, które nie potrafią sprostać swoim obowiązkom. Autorka
artykułu analizuje poszczególne problemy, które powodują dysfunkcjonalność rodziny, a w związku z tym różne formy i możliwości
udzielania im pomocy. Artykuł koncentruje się przede wszystkim na
charakterystyce pracy asystenta rodziny i kuratora sądowego z punktu widzenia praktyka.
Summary
The family is the community that shapes the human personality.
At the same time performing a number of functions allows Members
to meet the immediate needs and provide a sense of security.
30

I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010, s. 123.
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Unfortunately, a major social problem has become dysfunctional
many of today's families. These are communities that can not meet
its obligations. The article analyzes the various problems that cause
dysfunctional family, and therefore different forms and forms of
assistance o them. Article focuses primarily on the characteristics of
work family assistant and probation officer in terms of practice.
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Ks. Władysław Kądziołka

Funkcje i znaczenie rodziny w koedukacji wartości
w życiu społecznym
Introdukcja
Rodzina jest naturalną społecznością powstałą na bazie związku
mężczyzny i kobiety obdarowujących się miłością otwartą na przekazywanie życia. Niejednokrotnie podkreśla się, że „życie rodzinne
jest wprowadzeniem do życia społecznego”1. W rodzinie człowiek
uczy się wartości, które staną się budulcem życia społecznego opartego na uniwersalnych wartościach. Jednakże należy podkreślić
„pierwszeństwo rodziny przed społeczeństwem i państwem”2, ponieważ znajduje ona swoje uwierzytelnienie w ludzkiej naturze.
Wzajemna zależność rodziny i społeczeństwa prowadzić ma do
umacniania dobra wszystkich ludzi i każdego człowieka. Wkład
rodziny w społeczeństwo wymaga od społeczeństwa odpowiedzialności za wsparcie i rozwój rodziny. Papież Jan Paweł II uważa, że
„jeśli wewnętrzne powiązanie rodziny ze społeczeństwem wymaga
od niej otwarcia się i uczestniczenia w życiu oraz rozwoju społeczeństwa, to i przed społeczeństwem, ten wewnętrzny związek stawia również wymaganie niezaniedbywania podstawowego zadania,
którym jest okazywanie rodzinie szacunku i poparcia”3.
1. Funkcje rodziny
Autorzy Karty Praw Rodziny uważają, że „społeczeństwo, a w
szczególności państwo i organizacje międzynarodowe, winny czynić
wszystko, co możliwe celem udzielenia wszelkiej pomocy – politycznej, ekonomicznej, społecznej i prawnej – niezbędnej do umocnienia jedności i stabilności rodziny tak, aby mogła ona sprostać
swym specyficznym zadaniom”4.
1

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2207 (dalej KKK).
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła,
Kielce 2005, nr 214.
3
Jan Paweł II, Familiaris consortio, 45 (dalej FC).
4
Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, Preambuła, I.
2
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Funkcje rodziny można łatwo wyprowadzić, dokonując szczegółowej analizy działalności i zadań, jakie pełni rodzina na rzecz swoich członków i całego społeczeństwa. Analiza rodziny jako podstawowej komórki życia społecznego podkreśla aspekt trwałości pełnionych przez nią funkcji.
Ogólnie mówi się o dwóch rodzajach funkcji5:
a) funkcjach instytucjonalnych – dotyczących rodziny jako instytucji społecznej6,
b) funkcjach osobowych – odnoszą się do rodziny jako grupy
społecznej7.
Powyższe funkcje uwzględniające rodzinę jako instytucję,
wszczepiają ją w inne grupy społeczne i w całe społeczeństwo.
Funkcje te ułatwiają wpływ rodziny na społeczeństwo, kształtując jej
wizerunek. Z drugiej strony, stwarzają społeczeństwu możliwość
oddziaływania na rodzinę. Przeobrażenia w skali makrospołecznej
docierają bowiem do rodziny i wpływają na jej funkcjonowanie8.
Rozważając funkcje rodziny w aspekcie trwałości i zmienności, wymienia się dwie kategorie funkcji:

a) funkcje istotne9 – niezbywalne, do których zaliczamy:
prokreację, socjalizację, miłość,

5

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 36.
W skład funkcji instytucjonalnych wchodzą: funkcja prokreacyjna – podtrzymuje ciągłość społeczeństwa, funkcja ekonomiczna – dba o dobra materialne, funkcja opiekuńcza – troszczy się o członków rodziny w sytuacjach,
w których sami nie są w stanie zaradzić problemom, funkcja socjalizacyjna
– wprowadza członków rodziny w życie społeczne i przekazuje im dobra
kulturowe, funkcja stratyfikacyjna – gwarantuje określony status życiowy i
przynależność do określonej klasy i warstwy społecznej, funkcja integracyjna – ułatwia kontrolę zachowań społecznych.
7
W skład funkcji osobowych wchodzą: funkcja małżeńska – zaspokaja
potrzeby intymne współmałżonków i przypomina o wzajemnej pomocy,
funkcja rodzicielska – zaspokaja potrzeby uczuciowe rodziców i dzieci,
funkcja braterska – zaspokaja potrzeby uczuciowe braci i sióstr.
8
Por. Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002.
9
T. Drudniewski, Funkcje społeczne i struktura rodziny, „Wychowanie na
co Dzień” 4/5(2000), s. 8–12.
6
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b) funkcje akcydentalne10: ekonomiczna, opiekuńcza, stratyfikacyjna, rekreacyjna, religijna, socjalizacyjna, integracyjna.
Niektóre z wyżej wymienionych funkcji odnoszą się w swojej
zawartości do bogatej sfery działań społecznych rodziny. Dotyczą
także sfery wychowawczej, dzięki której zachodzi proces kształtowania młodego pokolenia, a zarazem realizuje się troska o przyszłość
społeczeństwa11.
2. Znaczenie rodziny
Rodzina jest pierwszą ludzką społecznością, a jako naturalna
wspólnota, „w której doświadcza się ludzkiego instynktu społecznego, wnosi swój jedyny i niezastąpiony wkład w dobro całego społeczeństwa”12. W rodzinie osoba postrzegana jest zawsze jako cel, a
nie środek, a tym samym stanowi rodzina zabezpieczenie przed pokusami indywidualizmu czy kolektywizmu mogących pojawiać się w
życiu społecznym. Życie rodzinne wprowadza członków rodziny w
solidarność i odpowiedzialność wspólnotową przez to, że jest ona
„miejscem spotkania różnych pokoleń, które pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu pełniejszej mądrości życiowej oraz w godzeniu
praw poszczególnych osób z wymaganiami życia społecznego”13.
Rodzina wywiera wpływ na formowanie cech osobowych poprzez przekazywanie ideałów i wartości, które najpełniej kształtują i
wyrażają człowieka. Uzasadnione jest więc powszechnie znane powiedzenie Jana Pawła II14: „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę.
Ona stanowi podstawę społeczeństwa i stale je zasila poprzez swe
zadania służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w
niej znajdują pierwszą szkołę cnót społecznych, które stanowią o
życiu i rozwoju samego społeczeństwa”.
10

Por. S. Głaz, K. Grzeszek, I. Wiśniewska, Rodzina: biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków 1996.
11
Por. H. Cudak, H. Marzec, Współczesna rodzina polska: jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie, Piotrków Trybunalski 2001.
12
Papieska Rada Iustitia et Pax…, dz. cyt., nr 213.
13
Stolica Apostolska, Karta…, dz. cyt., F.
14
Więcej na ten temat: Jan Paweł II, Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, Kraków 2009.
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Z badań socjologicznych wynika, że dla poważnej większości
młodych ludzi sens życia nadaje rodzina, szczęście, poczucie bezpieczeństwa. Rodzina jest więc atrakcyjną grupą naturalną, w której
człowiek znajduje szczęście i zadowolenie i w której znajduje realizację własnych aspiracji i realizację dążeń życiowych. Niekiedy rodzina sama w sobie stanowi cel życia człowieka, kiedy indziej jest
źródłem czy sposobem realizacji innych celów15.
Rodzina, będąc podstawą istnienia i jakości społeczeństwa, jest
podstawowym elementem wspólnego dobra każdego społeczeństwa,
elementem dobrobytu powszechnego narodu. Troska o ekonomiczny
rozwój państwa o dobre funkcjonowanie instytucji społecznych i
państwowych nie powinna przysłaniać troski o rodzinę, bowiem
tylko harmonijne ich ze sobą powiązanie gwarantuje rozwój dobrobytu wspólnego16. W chwili obecnej należy sobie stawiać pytanie:
jaką politykę prorodzinną powinien prowadzić rząd, aby polska rodzina kształtowała twórczych członków społeczeństwa, przekazywała jak najlepsze wartości?
Kościół poleca rodzinom, aby zabiegały o to, „ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny;
ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny
powinny coraz lepiej sobie uświadamiać własną rolę współtwórców
tak zwanej «polityki rodzinnej» oraz podejmować odpowiedzialność
za przemianę społeczeństwa: w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie”17. Od państwa wymaga się uznania tego prawa rodzin do wypełniania funkcji społecznopolitycznych w budowaniu społeczeństwa, czyli „zrzeszania się z
innymi rodzinami i instytucjami celem właściwego i gorliwego wypełniania swych zadań, a także dla ochrony praw rodziny, popierania
jej dobra i reprezentowania interesów”18. Rodziny powinny mieć
udział w „przygotowywaniu i wprowadzaniu w życie programów
15

M. Janukowicz, Kontynuacja czy negacja wartości wyniesionych z domu
rodzinnego, „Małżeństwo i Rodzina” 3(2003), s. 8–11.
16
J. Maliszak, Więzi rodzinne jako źródło cennych wartości w wychowaniu,
„Życie Szkoły” 7(2002), s. 410–413.
17
FC 44.
18
FC 46, 75.
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gospodarczych, społecznych, prawnych i kulturalnych, mających
wpływ na życie rodzinne”19.
Zasady współżycia społecznego stawiają przed człowiekiem
określone obowiązki i zadania. Kształtują jego mentalność, wartości,
postawy. Brak właściwej hierarchii wartości sprawia, że jednostka
jest psychicznie nieuporządkowana, a to w efekcie przynosi wiele
nieładu w życiu społecznym – frustracje, apatie, deprywacje, stres.
Rozwój psychiczny człowieka jest związany ze społeczeństwem,
rozwija się zawsze w grupie, w związku i w zależności od niej.
Pierwszym takim zespołem jest właśnie rodzina. W miarę wzrastania
człowiek wchodzi do coraz szerszych grup społecznych. Stanowi
cząstkę tej hierarchii zespołów społecznych i jest przez nie kształtowany, ale i sam przez swoje wartości wpływa na taki czy inny charakter tych zespołów20.
3. Wartości w życiu człowieka
Termin wartość pochodzi od słowa być wartościowym, mieć
znaczenie (valor od valere) i wszedł do słownika filozoficznego
stosunkowo niedawno, bo dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku. Do tego czasu tradycja filozoficzna posługiwała się określeniem
dobro. Początkowo termin wartość należał wyłącznie do języka codziennego i oznaczał: siłę, zdrowie fizyczne, odwagę i męstwo, moc
charakteru.
Zdefiniowanie wartości nie jest sprawą prostą. Według W. Tatarkiewicza „Zdefiniowanie wartości jest trudne, jeśli w ogóle możliwe (...). To co wygląda na definicje wartości, jest raczej zastąpieniem wyrazu przez inny wyraz mniej więcej to samo znaczący na
przykład dobro. Albo jest omówieniem”21. Na ogół przyjmuje się, iż
pojęcie wartość stanowi podstawową kategorię aksjologii (nauki o
wartościach) i że oznacza ona „to wszystko, co uchodzi za ważne i
cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co
łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel
19

FC 44–45.
H. Marzec, Współczesna rodzina polska i jej funkcjonowanie, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 8(2001), s. 61–63.
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J. Głuszyński, Wartości a wychowanie, „Chowanna” 2(983), s. 105.
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dążeń ludzkich”22. Podobnie termin ten zdefiniował S. Kowalczyk:
„Wartością jest to, co jest przedmiotem pożądania, co jest upragnione przez człowieka, co jest celem jego zabiegów”23.
Filozof J. M. Bocheński24 uważa, że „To, dzięki czemu dany
przedmiot jest wartościowy, nazywa się wartością”. Z kolei socjolog
H. Świda napisał, że „wartością jest to, co uruchamia ludzką motywację”; „przedmiot godny pożądania, zasługujący na akceptację”25.
Wartości można też rozumieć jako duchowe, moralne przekonanie jednostek i grup społecznych kierujące postawami oraz zachowaniami jednostkowymi i zbiorowymi26. Według D. Dobrowolskiej z
kolei „wartością najogólniej zdefiniowaną jest wszystko to, co stanowi przedmiot potrzeb, postaw, dążeń i aspiracji człowieka. Może
to więc być przedmiot materialny, osoba, instytucja, idea, rodzaj
działania”27. Można też utożsamiać wartości z aspiracjami, rozumiejąc je jako „jakieś ważne dobra (...) bardziej od innych warte tego, by
je w życiu osiągnąć”28.
Według Słownika języka polskiego wartością są cechy stanowiące o walorach ludzi lub rzeczy albo też, to co się da wyrazić równoważnikiem pieniężnym29.
Z tego krótkiego przeglądu stanowisk wynika, że kryteria opisu
pojęcia wartości są bardzo zróżnicowane. Wartość bowiem raz jest
celem, innym razem kryterium wyboru celów lub motywów działania, czasem utożsamiana jest z normą, a czasem jest przypisana do
przedmiotu albo też jest subiektywnym odzwierciedleniem przekonań człowieka. Niemożliwe jest więc takie zdefiniowanie terminu
wartość, by jego definicja mogła zostać przyjęta przez wszystkich,
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M. Łobocki, Pedagogika wobec wartości, [w:] Kontestacje pedagogiczne,
red. B. Śliwerski, Kraków 1993, s. 125.
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J. M. Bocheński, Sto zabobonów, Kraków 1992, s. 135.
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K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1994, s. 11.
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J. Mariański, W. Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Warszawa 1991, s. 14.
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którzy na ten temat się wypowiadają. Możliwe jest natomiast pogrupowanie definicji wartości.
W. Stróżewski napisał, że „w życiu codziennym, w naszym zachowaniu się i w naszej wielorakiej działalności, nader często, choć
może czasem nawet bezwiednie odwołujemy się do wartości. Uznajemy rzeczy jedne i odrzucamy inne dlatego, że posiadają taką a nie
inną wartość. (...) Podejmujemy, w imię określonych wartości, takie
czy inne decyzje życiowe. (...) Dążymy do odkrywania i stwarzania
wartości nowych”30. Nie sposób więc, bez odwołania się do wartości,
adekwatnie opisać ludzkie działania. Wartości w gruncie rzeczy nadają kształt życiu człowieka, a jego egzystencji głębszy sens. Określają też styl życia człowieka ponieważ są głębiej niż opinie, poglądy
i postawy osadzone w jego osobowości. Wartości odgrywają istotną
funkcję w procesie indywidualnego i społecznego rozwoju człowieka: są czymś idealnym, bo istnieją poza czasem i przestrzenią, czymś
co budzi tęsknotę, pożądanie i pociąga ku sobie a więc czymś, co
staje się celem.
Wartości posiadają szczególną atrakcyjność, domagającą się ich
realizacji. Wyklucza ona możliwość obojętnego zachowania się
człowieka wobec nich. Szczególnie najwyższe wartości są atrakcyjne
na tyle, że konieczność ich realizacji narzuca się w sposób nie budzący wątpliwości. Realizacja wartości stanowi bardzo ważny czynnik regulacji postępowania człowieka ponieważ ukierunkowuje jego
działania. R. Ingarden uważa, że „działanie byłoby bezsensowne i
bezcelowe, gdyby się w nim nie liczyć z wartościami, nie uwzględniać ich istnienia”31.
Świat, w którym żyjemy jest światem wartości, a życie samo w
sobie jest procesem realizowania określonych wartości. Człowiek nie
może więc od wartości uciec, jest niejako skazany na ich realizację.
Wybór wartości i zakres ich realizacji świadczy o wartościach uznawanych przez człowieka i decyduje o tym, czy jego życie będzie
autentycznie ludzkie, czy też ulegnie degradacji.

30
31

W. Stróżewski, Filozofia wartości, „Znak” 4(1965), s. 399.
R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1975, s. 107.

367

4. Koedukacja wartości rodzinnych
Dziecko wychowywane w rodzinie, zanim pozna świat zewnętrzny, zanim zacznie rozumieć sens słów, odczuwa najpierw
klimat rodzinny. Już od najwcześniejszych lat kształtują się wzory
postaw wobec ludzi, rzeczy i życia w ogóle. Wczesne dzieciństwo
jest czymś więcej niż tylko okresem niedojrzałości, z którego się po
prostu wyrasta. W tym okresie formułują się fundamenty, na których
oprze się cały rozwój psychiki starszego dziecka, a później człowieka dorosłego32.
Nie ma lepszego środowiska niż rodzinne do przekazywania
wartości kulturalnych, etycznych, społecznych i duchowych, wartości istotnych zarówno dla jednostek, jak i całego społeczeństwa. W
sposób naturalny następuje tu przekazywanie zarówno kulturalnej
spuścizny narodu, jak i duchowego dziedzictwa wspólnoty religijnej.
„Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i
przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej
powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, której są dla
nich «pierwszymi zwiastunami»”33. Kościół docenia niezastąpioną
rolę rodziców w wychowaniu do wiary, które odbywa się przede
wszystkim na mocy samego świadectwa życia zgodnego z wiarą.
„Katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania
wiary i towarzyszy im. Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci
modlitwy oraz pomóc im odkryć powołanie jako dzieci Bożych”34.
Koedukacja wartości rodzinnych to dialog, w którym wzajemne
wychowywanie dokonuje się w kontakcie, spotkaniu człowieka z
człowiekiem. Spotkanie można rozumieć w sensie najszerszym, jako
zetknięcie się człowieka z określoną rzeczywistością. Ściślejszy sens
tego terminu pojawia się wtedy, gdy wskutek spotkania następuje
jakaś zmiana w osobowości spotkanego. Z kolei spotkanie w znaczeniu najściślejszym, egzystencjalnym, ma miejsce wówczas, gdy owa
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rzeczywistość dotyka najgłębsze „ja” danej osoby i dokonuje w niej
trwałej przemiany35.
Koedukacja to rozmowa mająca na celu współdziałanie w poszukiwaniu prawdy. W odróżnieniu od monologu zakłada uznanie
godności i wolności każdego człowieka oraz jego prawo do wyrażania własnych poglądów. Do poznania tej prawdy zobowiązane są
obie strony, tzn. wychowawca i wychowanek, rodzic i dziecko
(zwłaszcza dorastające), oraz rodzeństwo względem siebie. Rodzice
muszą zadać sobie trud zrozumienia sytuacji i przygotowania takich
argumentów i działań, aby dziecko przy jego pomocy odkryło prawdę tkwiącą w nim samym. Pomagają mu w tym cztery zasady wynikające z dialogicznego charakteru wychowania36: akceptacja, wymiana myśli i poglądów, poznanie prawdy, wspólne działanie.
Stały system wartości przez nas stworzony pozwala cieszyć się
harmonijnym życiem i doceniać piękne chwile. Przyjęte przez nas
wartości określają sposób naszego życia, cele, do których zmierzamy
i nasz stosunek do bliźnich. Warto przywołać opinię R. Rybickiego37, który twierdzi, że „źródłem wartości jest sam Bóg, nie człowiek, ale Bóg stworzył człowieka wolnym, toteż jest on za te wartości odpowiedzialny. I w tym dopiero znaczeniu można powiedzieć,
że człowiek jako król stworzenia, jako działający w imieniu Boga i
jego mocy, stwarza te wartości”.
A. Zwoliński38 zaznacza, iż niezwykle istotne w świecie wartości
jest zauważanie różnicy między wartościami subiektywnymi a obiektywnymi. „Subiektywne wartości obejmują sferę gustów osobistych,
zaś obiektywne istnieją niezależnie od ludzkich upodobań i chęci –
one po prostu są i wymagają od człowieka, aby je respektował i realizował, podobnie jak prawda, która „apeluje”, by tylko ją przekazywać, a dobro – by je czynić”. Innym ważnym zróżnicowaniem jest
oddzielenie wartości relatywnych od absolutnych. „Wartości rela35
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36
A. Iwanicka, Siedem ważnych wartości, „Małżeństwo i Rodzina” 4(2004), s. 3-9.
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tywne są względne – gdziekolwiek występują, zależne są od czegoś
innego, ich wartościowość polegać będzie na oparciu o coś spoza
nich samych […]. Wartości bezwzględne absolutne, stanowią „aksjologiczną sól życia ludzkiego”. Ludzie poświęcają czas, zdrowie,
wolność a nawet życie dla prawdy, dobra, sprawiedliwości, świętości
itp.”. Jeden ze współczesnych katolickich myślicieli napisał: „Dopóki człowiek będzie się pochylał nad słabym, bronił bezinteresownie
tego, kto bronić się sam nie da rady, dopóki będzie kochał, a ucisk
traktował jak coś, co uwłacza godności ludzkiej, dotąd wartości absolutne będą zaświadczać swoją rację bytu w świecie ludzkim”39.
Hierarchiczny system wartości ma bardzo duże znaczenie dla
rozwoju rodziny, gdyż wychowanie moralne prowadzone przez wychowawców pomaga wychowankowi uporządkować wartości według możliwe jak najbardziej obiektywnej, zgodnej z naturą człowieka hierarchii dobra i zła. Na skutek utrwalania się hierarchii wartości
w sumieniu i osobowości wychowanka, zostaje on uzdolniony do
rozwiązywania konfliktów moralnych, a rezygnując z wartości niższych na rzecz wyższych – może prawidłowo stosować ogólne zasady do szczegółowych sytuacji, może kierować się w życiu wyższymi
moralnie motywami.
5. Współczesna problematyka antywartości
W tym miejscu należy bliżej zastanowić się także, czym są antywartości. B. Żurakowski40 określa je jako brak „pozytywnego odniesienia przedmiotu aksjologicznego do prawdziwego dobra. Efektem może być opaczne pojmowanie poszczególnych dziedzin wartości przez człowieka, a dalej – „niemoralność”, „depersonalizacja”,
„dehumanizacja”, wreszcie „fiksacja nekrofilna” w wielu obszarach
kultury. Rozumienie dobra bywa błędne, gdyż popełniany jest „błąd
naturalistyczny”, polegający na tym, że Dobro utożsamiane jest z
jakąś „ideą kierowniczą”, nie będącą samym Dobrem. Tak więc sposób pojmowania Dobra ma zasadnicze znaczenie dla formowania
39
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świadomości wartości szczegółowych. Dowolność lub skrajny subiektywizm w pojmowaniu Dobra prowadzi prostą drogą do deformacji wartości. Na przykład: jeśli Dobro będzie rozumiane na sposób
hedonistyczny (jako przyjemność), wypaczeniu ulegają wszystkie
wartości, co w efekcie doprowadzić może do pojawienia się antywartości w miejscu prawdziwych wartości”.
Taka sytuacja może być niebezpieczna szczególnie dla funkcjonowania rodziny chrześcijańskiej, która otrzymuje misję strzeżenia,
objawiania i przekazywania miłości będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz miłości
Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy41.
W całokształcie ludzkich zachowań społeczno-kulturowych,
określonych normami, wartościami, pewną racjonalnością czy powagą, od zawsze było też miejsce dla antywartości. Licencjonowane
symboliczne „antyzachowania” stały się częścią kultury i życia. Ekscesy i naruszenia, wybryki i wygłupy, są przyjętym sposobem działania na arenie medialnej, a to ona jest obszarem dziania się zasadniczej części współczesnej kultury i życia społecznego. Na naszych
oczach dochodzi do odnawiania dawnych triksterskich archetypów i
wzorów, do przebijania się subwersywnych treści w różnych dziedzinach życia społecznego. Zwłaszcza Internet jest terenem, który
pod tym względem wymaga uważnego rozpoznania. Antywartości,
których dostarcza współczesne życie kulturalne, są postawami, których nie można zaakceptować i z którymi trzeba walczyć w trosce o
nasze człowieczeństwo i rodzinę.
Konkluzja
Miłość jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego
człowieka. Należy ją rozpatrywać w kilku perspektywach, bowiem
nie istnieje jedna definicja tego uczucia. Miłować można Boga, ojczyznę, przyjaciół, wyróżnić można również miłość rodzicielską,
macierzyńską, czy małżeńską. Miłość do najuboższych uczy nas
bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka oraz rozbudza
w nas postawę miłosierną, której winniśmy się uczyć z nauk Chrystusa. Jest to szczególnie istotne, gdyż gwarantuje prawidłowy roz41
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wój wartości absolutnych, które powinny stanowić fundament każdej
chrześcijańskiej rodziny.
Postawa dziecka wobec miłości i prawdy oraz wobec innych
podstawowych wartości zależy głównie od relacji rodzinnych oraz
zasad wyuczonych w domu. To właśnie w rodzinie dziecko buduje
więzi, które stają się później wzorcami dla wszystkich innych kontaktów międzyludzkich oraz wyznawanych przez nie wartości. Na
zakończenie warto zwrócić uwagę na fakt, że rodzina to sanktuarium, w którym czci się świętość ludzkiego życia.
Wartości żyjące w ludziach, w ich przekonaniach, kształtując
podstawy i całą człowieka działalność, stają się elementem rzeczywistości. Są inspiracją i uzasadnieniem postaw i działań. „Nie gubią
swego normatywnego i postulatywnego charakteru, pośrednio wkraczają jednak w świat faktów, wpływają na zdarzenia. Mogą też stanowić postawę oceniania postaw i czynów ludzi, jak i zdarzeń z tych
wartości i z tych czynów wynikających. Odsłania to znaczenie i rolę,
jakie w tym względzie zarysowują się przed procesami wychowawczymi prowadzonymi w oparciu o określone wartości i dla określonych wartości, w tym po prostu dla dobra, prawdy i piękna. Potem
będą się one liczyć, nie tylko dla kształtowania poszczególnego
człowieka, ale również w skalach społecznych”42. Dla spraw wychowania to rozległe „żniwo” tych różnorodnych przekazów wartości, prowadzących do rozwoju człowieka i jego dojrzałości.
Streszczenie
Rodzina to mała grupa społeczna szczególnego rodzaju, charakteryzująca się silnymi więzami emocjonalnymi i formalnymi istniejącymi pomiędzy jej członkami. Opiera się ona na dwóch rodzajach
więzi małżeństwie i pokrewieństwie. Na przestrzeni wieków rola i
model rodziny ulegały powolnej ewolucji. Współcześnie daje się
zauważyć w procesie wychowania duży nacisk na problematykę
wartości. Pełnią one rolę kryteriów wyboru dążeń ogólnospołecznych, są standardem integracji jednostki ze społeczeństwem, różnicują społeczną sferę osobowości ludzkiej. Hierarchicznie uporządkowany układ wartości tworzy system wartości społecznych, który
42

J. Homplewicz, Sposoby pojmowania wartości, „Wychowawca” 4(1999), s. 19.
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wyznacza standardy indywidualnej drogi życia w ramach społeczeństwa. Jednocześnie system ten różnicuje dążenia ludzi, a także jest wyznacznikiem postępowania w grupie. Koedukacja wartości rozpoczyna
się w rodzinie, gdzie człowiek uczy się odróżniać dobro od zła.
Summary
The family is a small social group specific type, characterized by
strong emotional and formal existing between its members. It is
based on two types of marriage and kinship ties. Over the centuries,
the role and model of the family underwent a slow evolution. Today
it can be seen in the process of bringing a lot of emphasis on the
issue of values. They act as social aspirations of the selection criteria
are the standard integration of the society, differentiated social
sphere of the human personality. Hierarchically structured system
creates a system of social values, which sets standards for individual
way of life in society. At the same time, this system varies the aspirations of people, and is an indicator of the proceedings in the group.
Co-education begins in the family, where one learns to distinguish
good from evil.
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Renata Matusiak (KUL)

Zniekształcony obraz rodziny w mediach
Wstęp
Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa, a także
pierwszym środowiskiem wychowawczym dziecka. W rodzinie
dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia, pierwsze nauki, a jego
pierwszymi nauczycielami życia jak mawiał Jan Paweł II są rodzice.
To właśnie rodzice dają dziecku przykłada jak żyć i przekazują wartości jakie dziecko wykorzysta w dorosłym życiu1. W Katechizmie
Kościoła Katolickiego (KKK) znajdujemy definicję rodziny, jest to
mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi... Stwarzając mężczyznę i kobietę, Bóg ustanowił ludzką rodzinę i
nadał jej podstawową strukturę. Jej członkami są osoby równe w
godności. Dla dobra wspólnego swoich członków i społeczności rodzina zakłada różne formy odpowiedzialności, praw i obowiązków2.
W dalszym punktach KKK czytamy, że rodzina chrześcijańska jest
komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu
Świętym. Jej działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania jest
odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Jest ona wezwana do uczestnictwa
w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest
powołana do ewangelizacji i misji3.
Niestety w dobie współczesności media o charakterze komercyjnym zniekształcają obraz rodziny, usiłują odejść od połączenia rodziny z Bogiem wprowadzając w treściach przekazywanych odbiorcom negatywne wzorce rodziny, w których nie dominuje miłość
kobiety i mężczyzny oraz wzajemny szacunek. Jest to o tyle szkodliwe, ze media mają potwierdzony różnymi badaniami wpływ na
postrzeganie świata przez odbiorców, w szczególności dzieci i młodzież. W przekazach częstym rozwiązaniem małżeńskich są praktyki
1

J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Pedagogika rodziny, Obszary i
panorama problematyki, Toruń 2002, s. 11-20.
2
Słownik zagadnień omawianych w "Katechizmie Kościoła Katolickiego",
http://www.teologia.pl/m_k/kkk1r02.htm, (dostęp 28.06.2013).
3
Tamże.
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rozwodu i ukazanie go jako normalnej czynności, w której to co złączył Bóg rozdziela sąd wykrokiem. Dodatkowo prezentuje się modę
na „pozbywanie” się niechcianej ciąży uzmysławiając, że skoro jest
to praktyka nielegalna w Polsce, warto w tym celu wyjechać za granicę i tam dokonać legalnej aborcji, modę na niewierność, ośmieszanie wizerunku rodziny wielodzietnej i przedstawianie jej jako rodziny patologicznej. W niniejszym artykule zostanie ukazany niewłaściwy obraz rodziny w mediach i próby zastępowania tradycyjnej
rodziny substytutami.
1. Specyfika mediów a rodzina
W celu analizy wpływu mediów na obraz rodziny i kształtowania
jej struktury należy zapoznać się z pojęciem mediów i rola jaką pełnią. Nie można także mówić o mediach bez uwzględnienia pojęcia
komunikacja z łacińskiego communicare znaczącego uczestniczyć w,
być w relacji. Media są w relacji z widzem , odbiorcom przekazują
mu określone wiadomości, wzory, sposoby myślenia, ukazują co jest
modne. W. Sonczyk pisze, że nie istnieje jedna definicja mediów,
podobnie jak z wieloma pojęciami jakie istnieją w nauce. Każdy
badacz inaczej definiuje konkretne pojęcia i zjawiska. Sonczyk podkreśla, że w przypadku mediów są dwie sporne nazwy jedna dotyczy
tradycyjnego zwrotu prasoznawstwo, a druga związana z nowoczesnością komunikowanie masowe. Należy też rozróżnić mass media
od mediów, gdyż mass media są przeznaczone dla masowej liczby
odbiorców i tworzone są na dużą skalę. Podkreślanie przymiotnika
mass jest jednocześnie ukazaniem specyfiki współczesnych mediów4.
W niniejszym artykule masowość przekazów medialnych jest
znacząca dla obrazu rodziny w mediach, gdyż odbiorcy specyfikę
życia rodzinnego utożsamiają z tym prezentowanym w mediach. J.
Skrzypczak podkreśla, że media są źródłem kreowania obrazu świata, przykładu jak należy żyć i postępować, w mediach rozwijają się
różne wizje życia publicznego w tym także i rodzinnego, media w
pewien sposób kontrolują społeczeństwo i zarządzają psychiką od-

4

W. Sonczyk, Media w Polsce, Warszawa 1999, s. 23.
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biorców5. Przedmiotem rozważań będzie obraz rodziny w mediach
masowych.
Znaczącą rolę mediów w życiu ludzi w rodzinie podkreślał Jan
Paweł II w treści listu apostolskiego Octagesima adveniens, mówiąc,
że zapomnienie o środkach masowego przekazu jest niemożliwe,
gdyż mają istotny wpływ na zachodzące w naszych czasach przemiany społeczne i obyczajowe. Papież podkreślił, że media mają
dwa oblicza, mogą nieść ze sobą pozytywne i negatywne skutki w
zależności od kreowanej wizji świata i wartości6.
Media nazywane czwartą władzą posiadają także zadania do których należy według Gobana-Klasa działanie dla dobra odbiorców
wybieranie z dorobku kultury to co najlepsze i pełnienie roli edukacyjnej7. Rodzice i odbiorcy w badaniach sami ocenili rolę mediów w
wychowaniu młodzieży. W roku 2012 autorka przeprowadziła badania ankietowe na grupie 100 internautów w którym zostały zdane
pytania na temat wpływu mediów na dzieci i młodzież, w zakresie
ankiety umieszczono także pytanie dotyczące obrazu rodziny w mediach. W badaniu wzięło udział 66 mężczyzn i 34 kobiety, w tym 74
osoby w wieku 18-30 lat, 15 osób w wieku 31-40 lat, 13 osób w wieku 41- 55 lat. Na poniższym wykresie przedstawiono odpowiedzi na
pytanie czy rola mediów jest większa w wychowaniu młodzieży niż
rola rodziców.
Wykres nr 1. Rola mediów w wychowaniu młodzieży

Źródło: badania własne.
5

A. Zwoliński, Media- Nadzieja i obawy, Wychowawca 2001, nr 11, s. 9.
Tamże.
7
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy,
radia, telewizji, i Internetu, Warszawa/Kraków 1999, s. 158.
6
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73% uznało respondentów uznało, że rola mediów w wychowaniu młodzieży jest większa niż rola rodziców, 27% stwierdziło, że to
rodzice mają większy wpływ na wychowanie dziecka. Wpływ rodziców na dziecko w czasach rozwoju technologicznego i informacyjnego uległ zmniejszeniu, co jest także współcześnie przyczyną licznych patologii w rodzinie i osłabienia więzi rodzinnych.
2. Wizerunek rodziny w mediach
Papież Jan Paweł II podczas orędzia na XXXVIII Światowy
Dzień Społecznego Przekazu w 2004 roku powiedział, że media są
codziennym gościem w domach wielu rodzin, mają władzę wzbogacania życia jednostek, ale także życia rodzin. Rodzina jest nie tylko
odbiorcom, ale także ofiarą wielu zniekształconych wizerunków,
które są krzywdzące i nieprawdziwe. Rodzina w zależności od rodzaju mediów jakie prezentują jej obraz jest przedstawiona na dwa sposoby ten pożądany, odnoszący się do wartości rodzinnych. W tym
obrazie małżeństwo, dzieci są przedstawiane z dużą odpowiedzialnością, w odniesieniu do wartości katolickich, gdzie dominuje pomoc,
miłość, wzajemne zrozumienie i wsparcie, pokazanie umiejętności
przebaczania i poświecenia dla innych. Przy czym prezentowane są
też różne sytuacje rodzinne, nie tylko te pozytywne, ale związane z
problemami, konfliktami w rodzinie z ujęciem jak te problemy rozwiązywać z poszanowaniem godności drugiego człowieka. W takim
wzorze rodzice są autorytetami dla dzieci.
Drugi zniekształcony obraz rodziny pokazuje rodziny z patologiami, problemami z którymi nie potrafią sobie poradzić, gdzie nie
ma wsparcia i miłości. Częstym rozwiązaniem problemów rodzinnych jest rozwód, pokazanie go jako panaceum na trudności w rodzinie. Dodatkowo ukazuje się alternatywne formy "rodziny" konkubinat, związki homoseksualne. Dewiacji ulega pojęcie tradycyjnej
rodziny, bo sprzeczne jest z zasadami natury nazywanie związku
dwóch osób jednej płci rodziną8. Dodatkowo częstym wątkiem programów odbieranych przez widzów jest zdradza małżeńska, aborcja,
eutanazja prezentowane jako nowoczesne zachowania, które są ak8

Jan Paweł II, Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo, Orędzie Papieża Jana
Pawła II na XXXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004 r.
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ceptowane w niektórych państwach. Nie ukazuje się jednak troski o
matkę czy ojca, trudu jaki rodzina przeżywa w związku z niemożnością posiadania dzieci, chorobą bliskiej osoby, czy troski matki o
dziecko. Jest to dramatyczne zdeptanie wartości człowieka, wartości
życia ludzkiego i małżeństwa.
Gotowe rozwiązania, które nie tylko nie są moralne, ale odwracają się od tradycji Polski jako kraju katolickiego. Przedstawianie
rodziny i życia przy pomocy programowania fałszywych wartości i
wzorów postępowania, przez rozpowszechnianie pornografii i obrazów brutalnej przemocy; przez wpajanie moralnego relatywizmu i
religijnego sceptycyzmu; przez przedstawianie bieżących wydarzeń i
problemów w sposób celowo wypaczony; przez agresywną reklamę,
odwołującą się do najniższych instynktów; wreszcie przez zachwalanie fałszywych wizji życia9 szkodzi odbiorcom i jest niebezpieczne
dla prawidłowego rozumienia pojęcia rodzina, radości i obowiązków
z nią związanych.
Czy wizerunek rodziny, wartości jest prawidłowo prezentowany
przez media, czy należy ten wizerunek naśladować, czy jest wybierany z korzyścią dla nas, zwykłych ludzi? W dalszej części w celu
odpowiedzi na te pytania zostanie przedstawione wartości prezentowane w telewizji i internecie, jednak należy zaznaczyć, że zadaniem
mediów jest kierowanie określonej treści do dużej liczby odbiorców10. W opinii autora to wysokość wskaźników oglądalności jest
kluczem do odpowiedzi na pytanie jaki jest obraz rodziny, a jaki
powinien być.
3. Autorytet rodzica w mediach
Media nie tylko przedstawiają wizje świata, ale mają wpływ na
to w jaki sposób odbiorcy postrzegają swoje najbliższe otoczenie. W
tej części autorka analizuje media komercyjne, a także publiczne.
Przyczyną wskazania powyższych mediów jest fakt, że nośnikami
zniekształconego obrazu rodziny w Polsce są przede wszystkim następujące grupy mediów: media komercyjne, a w szczególności prasa, radio i telewizja, publiczne radio i telewizja oraz film kinowy i
9

Tamże.
E. Banaszkiewicz-Zygmunt (red.), Media. Leksykon, Warszawa 2000, s. 215.
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pornograficzny film na wideokasecie. Do tego trzeba dodać mniej
dostępne media, jak np. Internet, megaplakaty, ulotki11. W analizie
wykluczono mediach katolickie. Mianowicie mowa o autorytetach.
O potrzebie wzorów osobowych w postaci autorytetów pisały osoby
takie jak Jadwiga Zamoyska, Wojciech Chudy czy papież Jan Paweł
II. Istnienie autorytetu – jak pisze M. Dudzikowa – zakłada trwałe
uznanie czyjeś wyższości, podporządkowanie się czyjemu zdaniu tak
w sprawach bieżących jak również w tych, które pojawiają się dopiero w przyszłości12. W swoich wypowiedziach wszyscy wskazywali
na potrzebę autorytetów, a jako pierwszy najważniejszy autorytet w
życiu człowieka wskazywali rodziców. Rodzice są pierwszym wzorem dla dziecka, to oni przekazują mu wartości i kierują na drogę
rozróżnienia dobra od zła, pierwsi pokazują mu świat.
Współcześnie w społeczeństwie informacyjnym, gdzie rodzice
mają coraz mniej czasu dla dzieci rolę kreowania autorytetów w
życiu dziecka i młodej osoby przypadła mass mediom. Dominujący
wpływ na to jakie dzieci wybierają autorytety tak zwanych idoli ma
telewizja jako najbardziej dostępne medium zarówno dla dzieci jak
młodzieży, w dalszej kolejności internet i prasa przeznaczona dla
młodzieży.
Autorka prowadząc badania zadała pytanie respondentom odnośnie tego czy ich zdaniem rodzice w mediach ukazywani są jako
autorytety. 96% respondentów odpowiedziało, że rodzice nie są
przez media ukazywani jako autorytety. 4% stwierdziło, że prezentowany obraz rodziców jest zgodny z ukazywaniem ich jako autorytety. Należy zastanowić się co jest przeszkodą dla pokazywania rodzica jako autorytet? Otóż nie jest to interesujący przekaz dla dziecka, nie stanowi dla niego swego rodzaju nowości, odkrycia. Tym
samym wskaźnik oglądalności takiej stacji może ulec pogorszeniu.
Wobec tego media kreują wzory interesujące dla odbiorców, czym
należy zauważyć, że znaczenie słowa autorytet w tym przypadku
11

A. Lepa, Współczesny obraz rodziny w mass mediach,
http://www.edukacjamedialna.pl /e107_ plugins/content/content.php?content.105,
(25.06.2013).
12
M. Dudzikowa, W stronę emancypacyjnego autorytetu, Polonistyka
3/2002, s. 122-127
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uległo transformacji. W tradycyjnej formie jest to osoba z której
należy brać przykład, która w swoim życiu prezentuje najwyższe
wartości i postawy, które dziecko w swoim dorosłym życiu może
wykorzystać. W mediach natomiast bardziej adekwatnym słowem
jest idol, czyli popularny, znany aczkolwiek często nie przekazujący
podstawowych chrześcijańskich wartości takich jak prawda, dobro,
miłość, pomoc. Poniżej został przedstawiony wykres dotyczący prezentowanych wzorów osobowych przez media w opinii użytkowników portali internetowych.
Wykres nr 2. Rodzaj wzorów osobowych prezentowanych przez
media

Źródło: badania własne.
Większość badanych uznała, że prezentowane autorytety to idole, którzy nie są godnym wzorem do naśladowania, nie przekazują
dziecku godnego wzoru i wartości. Jedynie 2% stwierdziła, że wzory
te są godne naśladowania. Idol okazał się ciekawszy bardzie interesujący w odbiorze dla widza czy użytkownika internetu niż wizerunek rodzica co potwierdza pytanie o rodzaju wzorców przedstawianych przez "czwartą władzę". Oczywiście nie jest to regułą, jednak
jak najbardziej jest to wysoce niepokojące i eliminuje obraz matki,
ojca jako autorytetu.
Analizując obraz rodziców istotne jest przedstawienie rodziny
jako wartość w badaniach własnych autorki. Poniża tabela przedstawia rozkład odpowiedzi na pytanie jakie wartości według Pana/Pani
propagują mass media. Ankietowani mogli zaznaczyć maksymalnie
3 odpowiedzi.
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Tabela nr 1. Wartości propagowane przez media.
Jakie wartości Pana/Pani zdaniem propagują mass media?
Tolerancja (wolność)
6%
Rodzinne (rodzina, przyjaciele)
11%
Polityczne (wolność)
19%
Kult siły (przemoc, agresja)
55%
Hedonistyczne (przyjemność, zabawa)
65%
Konsumpcyjne (zamożność)
74%
Źródło: badania własne.
Najczęściej wymieniane wartości jakie lansują media to konsumpcyjne, hedonistyczne, kult siły, jedynie 11% ankietowanych
odpowiedziało, że media propagują wartości rodzinne, czyli rodzinę i
przyjaźń. Propagowane wartości pomijają odpowiedzialność jaką
trzeba podjąć w przypadku decyzji o założeniu rodziny, trudy jakie
są z tym związane. Hedonizm i konsumpcjonizm podważa potrzebę
posiadania rodziny.
4. Dewiacje w sposobie pojmowania rodziny
Jednym z najbardziej popularnych tematów w mediach jest promowanie homoseksualizmu. Przykładem jest nagłaśnianie teorii, że
homoseksualizm jest uwarunkowany genetycznie i jest taką samą
preferencją seksualną jak heteroseksualizm13. Każdego dnia w prasie
i telewizji pojawiają się informacje odnośnie przyznania w kolejnych
państwach homoseksualistom możliwości zawarcia związków małżeńskich. Przykładem takich państw w Europie jest Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania, Norwegia, Szwecja, Portugalia, Dania. Nagłaśnianie i rozpowszechnianie „mody” na homoseksualizm powoduje także propagandę polityczną w której partie polityczne wysuwają postulaty w sprawie związków partnerskich, aby przyciągnąć wyborców i ukazać, że osoby, które nie popierają tego typu związków
są nietolerancyjne i odbiegają od poglądów kształtowanych w Euro-

13

Dlaczego homoseksualizm został wykreślony z listy chorób psychicznych?, http://www.homoseksualizm.edu.pl/index.php/co-mowi-nauka/34psychologia/181-dlaczego-homoseksualizm-zosta-wykrelony-z-listychorob-psychicznych, (27.06.2013).
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pie14. W ramach dyskusji odnośnie legalizacji prawnej związków
homoseksualnych porusza się temat posiadania dzieci przez pary
homoseksualne, dotyczy to także adopcji, przykładem mogą być
prywatne poglądy niektórych polityków wygłaszane publicznie dotyczącego tego, że na przykładzie Szwecji związki homoseksualne
pozytywnie wpływają na wychowanie dzieci15.
Należy zaznaczyć, że z jednej strony porusza się temat adopcji
dzieci, a z drugiej strony te same osoby mówią o braku możliwości
wprowadzenia tego rodzaju postulatów w Polsce co jest swego rodzaju grą psychologiczną wobec odbiorców. Sugeruje to zastanowienie się nad tradycyjnym modelem rodziny w których rodzinę pełną
stanowi kobieta i mężczyzna oraz dzieci. Z racji zabezpieczeń konstytucyjnych dotyczących zawierania małżeństw w Polsce, gdzie
związek małżeński może stanowić kobieta i mężczyzna oraz katolickiego charakteru państwa tego rodzaju dyskusje nie mają sensu, a
jednak są prowadzone w celu podważenia modelu tradycyjnej rodziny i wartości jakie są z nią związane. Przedstawianie argumentów za
legalizacją związków homoseksualnych w Polsce i tych przeciw jest
sposobem na oswojenie społeczeństwa z homoseksualizmem i próbą
przedstawienia tego zjawiska jako normalne i zakodowania go w
umysłach odbiorców.
Bulwersujący jest fakt nazywania pary tej samej płci rodziną.
Większość posłów uznała 9 czerwca br., że osobom o orientacji homoseksualnej nie można zabronić prowadzenia rodzinnego domu
dziecka i tworzenia rodziny zastępczej. Przypomnijmy: Senat na
wniosek Piotra Kalety z PiS chciał zakazać homoseksualistom opieki
zastępczej nad dziećmi. Sejm uznał jednak, że to jest niemożliwe. Za
odrzuceniem takiej poprawki było 231 posłów, przeciw - 170, a 11
wstrzymało się od głosu. Za odrzuceniem poprawki Senatu głosowali
posłowie PO, SLD i PSL. Przeciw był klub PiS. Przed głosowaniem
14

SLD i Ruch Palikota ws. związków partnerskich: Tylko dla homoseksualistów albo zamiast ślubów cywilnych, http://www.polskatimes.pl/ artykul/493671,sld-i-ruch-palikota-ws-zwiazkow-partnerskich-tylko-dlahomoseksualistow-albo-zamiast-slubow-cywilnych,id,t.html, (27.06.2013).
15
Grodzka: dzieci w związkach homoseksualnych wychowują się lepiej,
http://www.rp.pl/artykul/976496.html,
(27.06.2013).

383

doszło do ostrej dyskusji. Beata Mazurek z PiS mówiła o traumie
dziecka, które odebrane rodzinie, trafia w ręce dwóch pań lub panów. Zarzuciła rządowi, że nie chroni dzieci i rodziny, do czego jest
zobowiązany konstytucją. Przypomnijmy - poprawka senacka została
zgłoszona do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa trafi teraz do prezydenta16. Możliwość prowadzenia rodziny zastępczej przez pary homoseksualne jest wstępem do zmiany znaczenia słowa rodzina jest.
W opinii autorki tylko rodzina w rozumieniu tradycyjnym jest w
stanie dostarczyć dziecku właściwych wzorców osobowych opartych
na ukazaniu różnic między kobietą i mężczyzną, jest podstawą do
prawidłowego rozwoju psychicznego jednostki. Propagowanie innych form nazywanych alternatywą dla rodziny w postaci związków
osób tej samej płci jest wynikiem nacisku środowisk homoseksualnych i godzi w dobro rodziny.
5. Rozwód jako panaceum
Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez
sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz
owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności
kończących małżeństwo17. W mediach rozwód jest przedstawiany
jako naturalna czynność w przypadku, gdy małżeństwo nie potrafi
poradzić sobie z problemami, a ludzie nie znajdują wspólnej płaszczyzny porozumienia. Przy czym o ile rozwód jest możliwy na gruncie prawa polskiego, o tyle już propagowanie tezy, że można uzyskać
rozwód kościelny jest bzdurą. W kościele nie ma rozwodów, nie
istnieje pojęcie rozwodu kościelnego. W prawie kanonicznym obowiązuje zasada nierozerwalności więzła małżeńskiego. Kościół
stwierdza, że "małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci"18.
Samo propagowanie rozwodu jest praktyką godzącą w wartości reli16

Geje mogą być rodziną zastępczą, http://www.niedziela.pl/artykul/95161/nd
/Geje-moga-byc-rodzina-zastepcza, (27.06.2013).
17
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d, (27.06.2013).
18
Czy istnieje rozwód kościelny?, http://rozwody.wieszjak.pl/rozwodkoscielny/202104,Czy-istnieje-rozwod-koscielny.html, (27.06.2013).

384

gijne i dobro małżeństwa. W prasie, telewizji pojawiają się liczne
zmianki o wzroście wskaźników rozwodów, wśród których najczęściej wymienianym powodem zerwania więzi małżeńskiej jest niezgodność charakterów, zdrada. Niepokojącą praktyką są tak zwane
"newsy" dotyczące rozwodów sławnych ludzi sugerujące, że na całym świecie jest to praktyka normalna. Powstaje zasadnicze pytanie
czemu przed przemianami w roku 1989 wskaźnik rozwodów był
dużo mniejszy niż obecnie, co sugeruje także wpływ mediów na tą
sytuację i rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Podsumowanie
Rozwój technologii i dostęp do informacji jest niewątpliwie korzystne dla całego społeczeństwa. Kluczem w korzystaniu w mediów
jest przekazywanie przez nadawców wartościowych autorytetów,
propagowanie właściwych postaw w ramach których rodzina powinna być ukazywana jako najmniejsza komórka społeczna w której
związek małżeński zawiera kobieta z mężczyzną przez Bogiem, a
dopełnieniem tego jest potomstwo. Natomiast współcześnie zniekształca się obraz rodziny. Propagowane są rozwody jako panaceum
na problemy w związku, „alternatywne” formy rodziny takie jak homoseksualizm, obniża się autorytet rodziców. A. Lepa stwierdza, że analiza
publikowanych treści pozwala stwierdzić, że tego rodzaju działania są
ściśle zaplanowane, mają charakter systemowy i prowadzą do zaszczepienia w środowisku odbiorców mediów nowej zupełnie wizji rodziny –
całkowicie przeciwnej nauce Kościoła katolickiego19. Zmiana poglądów
na temat rodziny już ukształtowanych wśród dorosłych osób jest bardzo
trudne, dlatego tego rodzaju przekazy najbardziej negatywne skutki
maja dla dzieci i młodzieży. Jedynym rozwiązaniem jest negowanie
tego rodzaju praktyk i umiejętność wybierania wartościowych treści z
programu jaki oferują nam media.
Streszczenie
Rodzina jest podstawową komórką społeczną. W Polsce na mocy
konstytucji i na mocy prawa kościelnego małżeństwo może zawrzeć
jedynie kobieta i mężczyzna i to oni są powołani do życia w rodzi19

A. Lepa, Mass media i tożsamość Polaków, Częstochowa 1996, s. 55.
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nie. Obecnie panujące trendy z zachodniej Europy media usiłują
zakorzenić także w Polsce. Dotyczy to zmiany modelu tradycyjnej
rodziny na rzecz substytutów takich jako związki homoseksualne,
związki partnerskie. Kluczowe słowa w tym artykule to wpływ mediów na obraz rodziny, rozwód jako rozwiązanie problemów małżeńskich, kryzys w autorytecie rodziców. W artykule zostały przedstawione badania jakie na temat wpływu mediów na młodzież i obraz
rodziny przeprowadziła autorka w 2012 roku.
Summary
Distorted picture of a family in the media
The family is the fundamental unit of society. In Poland, under
the Constitution and under the laws of the Church may enter into
marriage only a woman and a man, and they are called to live in the
family. At present the current trends in western Europe the media are
trying to take root in Poland. This includes changing the traditional
family model for substitutes such as homosexual relationships, civil
partnerships. The key word in this article is the impact of the media
on the picture of a family, divorce as a solution to marital problems,
the crisis in the authority of their parents. The article presents the
research on the impact of media on youth and family held a picture
of the author in 2012.
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