


Family Pedagogy

Pedagogika Rodziny
nr 1(1)/2011

Nr 1(1)/2011             ISSN 2082-8411

w numerze między innymi:

Kształtowanie  kultury pedagogicznej młodzieży
w programach szkolnych     Henryk Cudak

Samoocena dzieci niepełnosprawnych ruchowo
a ich środowisko rodzinne    Józefa Anna Pielkowa

Próba wykorzystania rachunku taksonomicznego 
w określaniu patologiczności rodziny
Tadeusz Michalczyk

Życie i wychowanie rodzinne w społeczeństwie 
wielokulturowym Zygmunt Markocki

Mechanizmy socjalizacji w rodzinie Anna Przygoda

Miłość rodzicielska – reguła czy przypadek 
(studium antropologiczne) Sylwia Badora

Dzieciństwo w biedzie i ubóstwie (w świetle analiz
i badań) Bożena Matyjas

Pedagogika Rodziny
Nr 1/2011

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Family Pedagogy

ISSN XXXX-XXXX

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Family Pedagogy

Pedagogika Rodziny
nr 1(1)/2011

Nr 1(1)/2011             ISSN 2082-8411

w numerze między innymi:

Kształtowanie  kultury pedagogicznej młodzieży
w programach szkolnych     Henryk Cudak

Samoocena dzieci niepełnosprawnych ruchowo
a ich środowisko rodzinne    Józefa Anna Pielkowa

Próba wykorzystania rachunku taksonomicznego 
w określaniu patologiczności rodziny
Tadeusz Michalczyk

Życie i wychowanie rodzinne w społeczeństwie 
wielokulturowym Zygmunt Markocki

Mechanizmy socjalizacji w rodzinie Anna Przygoda

Miłość rodzicielska – reguła czy przypadek 
(studium antropologiczne) Sylwia Badora

Dzieciństwo w biedzie i ubóstwie (w świetle analiz
i badań) Bożena Matyjas

Pedagogika Rodziny
Nr 1/2011

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Family Pedagogy

ISSN XXXX-XXXX

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Kwartalnik 2(3)/2012

Społeczna Akademia Nauk



Wersja drukowana czasopisma jest wersją referencyjną

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Henryk Cudak

Sekretarz redakcji
dr Mariola Świderska

Rada programowa
prof. zw. dr hab. Aman�us Akimjak (Słowacja)
prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel
prof. dr hab. Henryk Cudak (przewodniczący)
prof. zw. dr hab. Arthur Ellis (USA)
prof. zw. dr hab. Reinhard Golz (Niemcy)
prof. zw. dr hab. Anna Kwak
prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula
prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
prof. dr hab. Jan Rostowski
prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski
dr Mariola Świderska (sekretarz)
prof. zw. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski
prof. zw. dr hab. Mikołaj Winiarski
prof. dr hab. Anna Żilova

Redaktor naukowy numeru
prof. dr hab. Henryk Cudak
 
Kwartalnik jest recenzowany zgodnie z wymogami ministerialnymi 

Redakcja „Pedagogiki Rodziny. Family Pedagogy”
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90–113 Łódź
42 664 66 21, e-mail: mariouka@wp.pl

© Copyright by Społeczna Akademia Nauk

ISSN: 2082-8411

Skład i łamanie
Ilona Marczak

Projekt okładki
Marcin Szadkowski

Druk i oprawa
Drukarnia „Green”, Plac Komuny Paryskiej 4, 90–007 Łódź
42 632 27 13, 0604 507 082, e-mail: wydawnictwo@post.pl
 
Wersja papierowa wydania jest wersją podstawową 



Spis treści

Rozprawy naukowe
Zygmunt Markocki, Starość i niepełnosprawność wyzwaniem edukacyjnym  
społeczeństwa wielokulturowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Henryk Cudak, Rola kultury pedagogicznej rodziców w eliminowaniu  
dysfunkcji rodziny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Czesław Wiśniewski, Organizacyjne przesłanki operatywności systemu  
edukacyjnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Marek Jan Kuciapiński, Pozaszkolne instytucje kulturalne wsparciem dla rodziny  
w sferze rozwijania aktywności muzycznej dzieci i młodzieży szkolne  . . . . . . . . . . . . 39

Mariola Świderska, Rodzina we wspieraniu najbliższych z otyłością  . . . . . . . . . . . . . 53

Paulina Forma, Antynomie funkcji rodziny wielodzietnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Sławomir Cudak, Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Bożena Baster, Przestępczość  
nieletnich –  główne teorie wyjaśniające zjawisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Wioletta Ośkiewicz, Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka  
w rodzinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Grzegorz Ignatowski, Obraz rodziny w reklamie prasowej i jego znaczenie  
dla edukacji – analiza na podstawie tygodnika „Tele Tydzień”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Nella Stolińska-Pobralska, Publiczno-prawny charakter instytucjonalnej opieki  
nad dzieckiem trzyletnim w Polsce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Komunikaty z badań
Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Bożena Baster, Czyny  
zabronione nieletnich w świetle dokumentacji sądowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Joanna K. Wawrzyniak, Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów 
dziadków z wnukami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Małgorzata Wolska-Długosz, Globalizacja w opinii dwóch pokoleń-maturzystów  
i ich rodziców  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155



Beata Marcinkowska, Dorota Nawrat, Portfolio kompetencji nabytych  
w rodzinie szansą powrotu na rynek pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Henryk Skłodowski, Zmiana postrzegania ścieżki zawodowej – jeden zawód  
na całe życie, czyli zagrożenie bezrobociem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Małgorzata Klimka, Wyzwania współczesnego rynku pracy a zasoby niezbędne  
do radzenia sobie z trudnościami w budowaniu ścieżki kariery zawodowej  
w percepcji młodzieży  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Recenzje

Ryszard Kucha, Aktualni problemy doszkillja. Zbyrnyk naukowych prac  
za redakcjeju Mariji Czepil, Drohobycz 2012  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Streszczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204



Rozprawy naukowe





Zygmunt Markocki

Starość i niepełnosprawność wyzwaniem edukacyjnym 

społeczeństwa wielokulturowego

Więc wiwat starość! Niechaj nam służy, nawet gdy trochę chwilami nuży. Bowiem, 
jak sądzę w tym rzecz jest cała by jak najdłużej ta starość trwała!!!

… Żyć długo chcą wszyscy, ale nikt nie chce być stary…

Żyjemy w skomplikowanych czasach. Z jednej strony wszyscy odczuwamy pozy-
tywne skutki globalizacji i unifikacji prowadzonej na niespotykaną dotąd skalę, 
a z drugiej strony lęk przed utratą tożsamości osobistej i narodowej. Świat prze-
kształcił się w globalną wioskę, ale powinno być w nim dla wszystkich miejsce 
na osobiste i narodowe przysiółki. I taka sytuacja powinna być optymalna dla 
rozwoju ludzkości i społeczeństwa świata. Powyższe uwagi dotyczą także sytuacji 
życiowej osób starych i niepełnosprawnych będących emerytami lub rencistami.

Kulturę narodu mierzy się stosunkiem do starego człowieka. W wielokulturo-
wym społeczeństwie europejskim problemy starego człowieka często schodzą na 
plan dalszy. Należy jednak pamiętać, że ci ludzie są strażnikami i nośnikami toż-
samości kulturowej, na którą składają się język, religia, tradycje, zwyczaje i zacho-
wania. Dlatego też w wielokulturowej edukacji problemy tych ludzi, stanowiących 
coraz większą grupę, są tak samo istotne, jak ludzi młodych.

Podkreślenia wymaga tu fakt, że osoby w starszym wieku, w miarę rozwoju 
cywilizacji i poprawy ekonomicznych warunków życia stanowią coraz większą 
proporcję populacji wszystkich społeczeństw.

Starość – zjawisko powszechne, dane nam przez naturę, znane jest człowie-
kowi od niepamiętnych czasów. pojęcie starości zmieniało się w historii w ciągu 
wieków. Bywały czasy, gdzie starców stawiano na piedestale, przydając im cechy 
niemal boskie, to znów spychano na dno pogardy lub, co najwyżej tolerowano 
ich istnienie. dwoistość w postrzeganiu starych ludzi była widoczna od początku 
istnienia ludzkich społeczności. Z jednej strony poważano i doceniano ich życiowe 
doświadczenia, z drugiej wiadomo było, że są coraz mniej użyteczni, zwłaszcza, 
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gdy chodzi o pracę fizyczną. Zawsze dochodziło też do konfliktów między mło-
dymi a starymi. 

Choć kwestie przemijania, starzenia się i starości absorbują ludzi nie od dziś, 
to brak jest powszechnie przyjętej i akceptowanej definicji starzenia się i starości. 
Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zarówno starość jak i starzenie się są 
rezultatem procesów przebiegających na bardzo zróżnicowanych płaszczyznach.

Niewątpliwie potrzebna jest jakaś ogólna definicja starości. Jednak nie mamy 
takiej definicji, która byłaby teoretycznie zadawalająca. Wiek, jako cecha starości 
spełnia tu warunek w ograniczonym zakresie i ma charakter niezbyt konwencjo-
nalny, nawet, jeśli mierzyć starość stanem fizjologicznym i biologicznym organi-
zmu. Starość ma wyraźnie określoną granicę końcową, która jest granicą życia 
ludzkiego, natomiast początek nieokreślony.

Istnieje trudność zdefiniowania starości, gdyż jej granice są płynne, a decyduje 
o tym wiele czynników fizjologicznych, psychologicznych, społecznych i kulturo-
wych. Etykieta człowieka starego mówi o jego sytuacji w świecie współczesnym, 
podkreślając jego wyizolowanie i osamotnienie. Tworzenie określonych obrazów 
starości jest uzależnione od wzorów kulturowych. Jednakże to współczesne, no-
woczesne, wielokulturowe, zglobalizowane społeczeństwo powinno mieć świado-
mość, że ludzie starzy maja prawo posiadać swoje potrzeby i powinni oczekiwać 
ich realizacji od społeczeństwa.

Proces starzenia zachodzi na trzech płaszczyznach: biologicznej, psychologicz-
nej i społecznej. Każda z nich charakteryzuje się odmiennymi cechami, ale pozo-
stają w ścisłej relacji między sobą.

Wraz z zaawansowaniem starości maleją możliwości kompensacyjne każdego 
człowieka. Wyczerpuje się pojemność adaptacyjna organizmu i nawet niewielki 
uraz może spowodować zmiany w organizmie, różne formy niesprawności, a na-
wet śmierć.

Starzenie się jest, zatem źródłem nie tylko problemów medycznych, lecz rów-
nież psychologicznych i społecznych.

Wiedza, rozum i zdrowie to ogromne walory starości, to także sposób na do-
bre przystosowanie się do starości. Otępienie lub choroba przekreślają inteligen-
cję, zmieniają osobowość i całą psychikę człowieka starego. ludzie starzy, nawet ci  
z nieobniżoną sprawnością intelektualną, myślą w sposób bardziej powolny, trudniej 
zapamiętują przekazywane fakty, pogłębia się u nich trudność uczenia. „Niektóre 
cechy umysłu jak zasięg, pamięć i rozległość wiedzy, zasób słów i praktyczny osąd, 
umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji pozostają jakby oporne na procesy 
starzenia i z biegiem lat nie ulegają obniżeniu, zachowują poprzedni poziom. inne 
natomiast możliwości jak twórcza wyobraźnia, orientacja przestrzenna, szybkość 
uczenia się i zapamiętywania, zdolność do koncentracji uwagi pogarsza się w star-
szym wieku”.

Zygmunt Markocki
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Jedną z bardziej widocznych oznak starości jest systematyczne zmniejszenie 
zakresu interakcji społecznych. Zakończenie pracy zawodowej lub jej ograniczenie 
powoduje liczne konsekwencje. Zmniejsza się liczba kontaktów z kolegami, maleje 
udział w różnych spotkaniach i zajęciach społecznych związanych z daną pracą 
zawodową. W procesie tym występują znaczne różnice. Niektórzy ludzie starsi, 
z uporem bronią się przed ograniczeniem ich aktywności zawodowej, odwlekają 
przejścia na emeryturę lub rentę, do czasu, gdy zmusi ich choroba. Postępująca 
starość, zniedołężnienia i choroby utrudniają także wykonywanie czynności sa-
moobsługowych. Sytuacja taka powoduje niekiedy załamania się i rozpoczęcie 
wegetacji. Wraz ze starzeniem się organizmu kurczą się jego możliwości manu-
alne. To, co dawniej nie wymagało większego wysiłku staje się coraz trudniejsze  
i bardziej męczące.

W prowadzonych tu rozważaniach ważne wydaje się odróżnienie tych osób 
niepełnosprawnych, u których wystąpiła dysfunkcjonalność organizmu w mo-
mencie urodzenia i młodości od tych, u których niepełnosprawność pojawiła się  
w okresie dorosłości bądź starości.

Zakresem znaczeniowym „osoba dorosła niepełnosprawna” obejmujemy tu 
osoby dorosłe, których stan fizyczny i psychiczny powoduje okresowe albo trwałe 
ograniczenie lub uniemożliwienie wypełniania podstawowych ról społecznych.

Spotykane we współczesnym świecie komplikacje i utrudnienia, konkurencja, 
trudna sytuacja na rynku pracy stwarzają osobom starym i niepełnosprawnym 
wiele barier życiowych. Poprzez ich wsparcie stwarzamy im niejednokrotnie wa-
runki do normalnego godnego życia.

Problem starości jest nie tylko kwestią ekonomiczną, ale również społeczną  
i psychologiczną, często ze względu na wzrost negatywnych nastawień dyskrymi-
nacyjnych wobec ludzi w starszym wieku.

Celem nowoczesnych społeczeństw, a zarazem problemem naukowym wysu-
wającym na plan pierwszy jest problem szczęśliwej długowieczności, stanu zdro-
wia, pełnosprawności przy jednoczesnej akceptacji przez ludzi młodych, aby nie 
widzieli w osobach w starszym wieku „konkurentów” do zasobów ekonomicznych 
i „wrogów”, na których trzeba pracować. Zabiega się tu także o udowodnienie 
tezy, iż rozwój człowieka przebiega nie tylko w okresach od niemowlęctwa do do-
rosłości, ale trwa do późnej starości i ma charakter rozwoju pozytywnego.

Wszystko wskazuje na to, że starzenie staje się coraz większym problemem dla 
współżycia społecznego, reguł prawnych i prawidłowości psychologiczno-peda-
gogicznych. Kontrowersje zasadniczo dotyczą wszystkich kwestii związanych ze 
starzeniem się, a więc determinant długowieczności, oraz sposobów zapobiegania 
rozprzestrzeniania się w kulturach globalizacji negatywnych stereotypów wobec 
starości, długowieczności i dobrostanem człowieka.

Starość i niepełnosprawność wyzwaniem edukacyjnym...
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Deprecjonowanie społecznej wartości ludzi starych i niepełnosprawnych spra-
wia, że starość przestaje być przedmiotem dumy i szacunku, a staje się często 
powodem zawstydzenia, źródłem poczucia zagrożenia dla młodych.

Aby uniknąć owego „wstydu starości” używa się dziś różnych infemizmów – 
zwrotów takich jak: „jesień życia”, „trzeci wiek”, „trzecia młodość”. Tymczasem 
obserwujemy często tendencje do gloryfikowania młodości. Istniejąca atomiza-
cja życia społecznego, pośpiech i pracoholizm nie sprzyjają korzystaniu z kapitału 
mądrości i doświadczenia ludzi starych, ani do tworzenia autentycznych wspólnot 
rodzinnych. Tymczasem życie pokazuje, że umiejętność pogodzenia doświadcze-
nia ludzi starych z żywotnością i sprawnością działania ludzi młodych byłoby naj-
lepszym rozwiązaniem dla pokolenia ludzi młodych i starych.

Wzrost deficytów jednostki wraz ze starzeniem się jest efektywnie kompenso-
wany w jakościowym rozwoju jednostki przez ukryte zdolności uczenia się, które 
zachowują swą moc nawet u ludzi w bardzo podeszłym wieku. Na ich bazie nastę-
puje rozwój mądrości w okresie całego życia.

Dziś powszechnie nie docenia się wielkiego wpływu, jaki wywarła nauka na 
rozwój zdobyczy cywilizacyjnych, także tak ważnej i powszechnej instytucji, jaką 
jest szpital. Starożytność znała wprawdzie pojedyncze przypadki tworzenia izb 
chorych, najczęściej dla opieki nad rannymi żołnierzami, jednak opieka nad nimi 
– bezinteresowna i na wielką skalę – mogła pojawić się dopiero jako skutek wcie-
lenia w życie nauki.

W pierwszych wiekach istnienia szpitali niska wiedza medyczna powodowała, 
że lekarze byli bezradni wobec wielu chorób. Dysponowano wówczas niewieloma 
medykamentami wytwarzanymi głównie z ziół. Jednak już nawet to, że przyjęty 
do szpitala pacjent był myty, leżał w czystej pościeli i otrzymywał regularne posił-
ki, wzmacniało organizm, który łatwiej radził sobie z chorobą.

Równie ważnym zadaniem, a nawet ważniejszym niż pielęgnowanie i leczenie 
chorych było zapewnienie im opieki duchowej. Dotyczy to także w znacznym 
stopniu osób starych i niepełnosprawnych.

Zajmowanie się starzeniem, zniedołężnieniem, a w ostateczności powstałymi 
chorobami ma duże znaczenie społeczne. Wywołuje odruch społeczny, powoduje 
poszukiwanie rozwiązań naukowych, a także wprowadzanie i modyfikowanie do-
tychczasowych przepisów prawnych. W świadomości wielu osób starość łączy się  
z poczuciem dolegliwości, cierpienia, bezradności i śmierci. Dolegliwości te acz-
kolwiek są następstwem procesów starzenia, to jednak częściej wiążą się przyczy-
nowo z występującymi chorobami.

Chorób, które powodują różnego rodzaju dolegliwości u osób starszych jest 
wiele. Niektóre z nich, z uwagi na częstotliwość występowania należałoby wymie-
nić. Są to:
– depresje, anemia,

Zygmunt Markocki
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– zawał serca,
– niewydolność krążenia,
– choroby wieńcowe,
– miażdżyca,
– udar mózgu,
– astma oskrzelowa,
– cukrzyca,
– choroby zwyrodnieniowe,
– zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
– osteoporoza,
– choroba Parkinsona,
– Choroba Alzheimera,
– rak.

Problematyka starości i niepełnosprawności starczej ma bogatą literaturę na-
ukowo-medyczną, biologiczną, psychologiczną, gerontologiczną, a także popular-
no-naukową. Z powyższego wynika, że problem całożyciowego rozwoju człowie-
ka uzyskuje wyraźne rozległe współcześnie zainteresowanie. Dotyczy to przede 
wszystkim literatury psychologicznej i gerontologicznej, rzadziej pedagogicznej.

Problematyka całożyciowego rozwoju człowieka dobrze łączy ze sobą trzy in-
teresujące nas okresy – okres dorastania, okres dorosłości i okres starości. W od-
niesieniu do tych trzech okresów życia człowieka można wyróżnić cztery wielkie 
obszary problemowe w jego całożyciowym rozwoju:
– kształcenie i wychowanie przedzawodowe,
– kształcenie pozawodowe,
– kształcenie zawodowe na poziomie zasadniczym, średnim i wyższym),
– kształcenie ustawiczne w całym okresie aktywności zawodowej.

Poznanie istoty starzenia się zawsze było problemem pasjonującym naukow-
ców. Przypuszczano, że znajomość mechanizmów starzenia się umożliwiłoby od-
krycie środków, dzięki którym można byłoby uniknąć starości i zapewnić wieczną 
młodość. Te nadzieje są jednak trudne do spełnienia i do dziś niepoznane są me-
chanizmy powodujące starzenie się.

Przytoczone opinie i problemy pozwalają na stwierdzenie, że starzenie jest nie-
odłącznym atrybutem życia i każda żywa istota podlega temu procesowi. Starzenie 
łączy się z niezliczonymi aspektami życia. Zaczyna się w momencie narodzin,  
a kończy ze śmiercią. Tak, więc wzrost, rozwój i dojrzewanie są w takim samym 
stopniu konsekwencjami ukrytego procesu starzenia się, jak zmiany zanikowe  
i zwyrodnieniowe w starości powodujące u niego postępującą niesprawność.

Starość i niepełnosprawność wyzwaniem edukacyjnym...
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„Wkraczanie człowieka w okres starości nie oznacza stabilizacji rozwojowej 
– daje potencjalne możliwości zrozumienia sensu własnego życia, poczucia speł-
nienia, satysfakcji i zadowolenie; stawia kolejne zadania związane z tym okresem 
życia, ale także łączy się z licznymi ograniczeniami i trudnościami. Za Janem 
Pawłem II można powiedzieć, że „starość jest wyzwaniem, na które trzeba umieć 
odpowiedzieć”.

Problem biologicznego, psychologicznego i społecznego starzenia się wymaga, 
zatem bardziej szczegółowego zainteresowania. Należy zwrócić bardziej wnikliwą 
uwagę na jego objawy, przebieg, profilaktykę i terapię specjalistyczną – gerontolo-
gię specjalną. Aby szczęśliwie, w pełnej sprawności dożyć wieku trzeciego ważne 
jest zintensyfikowanie badań na temat starości i pełnosprawności. Pozwoli to nam 
na dokładniejsze rozpoznanie problemów, które nas nurtują i opracowanie wy-
tycznych do społecznej polityki edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej, zatrudnienia 
ludzi starych. „Planowanie tej polityki musi być integralne w tym znaczeniu, że 
powinna ona obejmować całą ludność, we wszystkich fazach jego życia. Idzie, 
bowiem nie tylko o planowanie naszego życia zbiorowego, ale równocześnie także 
indywidualnego. Planowanie to musi opierać się na dorobku wielu dyscyplin ge-
rontologicznych i ich wzajemnym współdziałaniu”.

Wsparcie osób dorosłych – starych niepełnosprawnych dotyczy, zatem reha-
bilitacji leczniczej, pomocy socjalno – bytowej, stymulowania efektywności spo-
łeczno – zawodowej, kształcenia, zatrudnienia oraz aktywności kulturalno – re-
kreacyjnej.

W dzisiejszym ujęciu rehabilitacja osób dorosłych – niepełnosprawnych nie 
powinna ograniczać się tylko do problematyki medycznej i leczenia, ale winna też 
dotyczyć wszystkich ich skutków i przyczyn, które pojawiły się wraz z uszkodze-
niem zdrowia.

Osoby stare – niepełnosprawne mają w znacznym stopniu ograniczone moż-
liwości realizowania swoich aspiracji edukacyjnych. Powoduje to dysproporcje  
w poziomie wykształcenia, zatrudnienia i zarobkowania. Spotykane jest często za-
trudnianie na stanowiskach specjalnie dobranych i dostosowanych do możliwości 
pracownika, tzw. stanowiskach pracy chronionej, lub zakładach pracy chronionej.

Człowiek stary powinien czuć się bezpiecznie. jest to możliwe wówczas, gdy 
zapewni mu się właściwą opiekę zdrowotną, pomoc lekarską, a także rehabilita-
cję geriatryczną, która może przywrócić mu sprawność i samodzielną egzystencję. 
Niekiedy ludziom starym i niepełnosprawnym spieszy w potrzebie rodzina, często 
jednak obowiązek ten podejmuje państwo.

Poczucie bezpieczeństwa warunkuje też materialne zabezpieczenie człowieka. 
Niezmiernie ważna jest pomoc w miejscu zamieszkania. Opinia, co do potrze-
by pozostawania człowieka starego w jego dotychczasowym środowisku jest po-
wszechna, tak w Polsce, jak i za granicą. Uzasadnia się to zarówno względami 
humanitarnymi i ekonomicznymi.

Zygmunt Markocki
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W badaniach i edukacji andragogicznej warto rozwijać koncepcję ustawicznej 
edukacji integracyjnej, uwzględniającej konstruowanie dla osób dorosłych niepeł-
nosprawnych indywidualnych toków kształcenia. Pilna i konieczna jest też edu-
kacja osób pełnosprawnych w duchu tolerancji dla tych pierwszych. Działania 
te winny wspierać różne zakresy aktywności ludzi starych i niepełnosprawnych. 
intensyfikacji ich kontaktów społecznych i współuczestniczenia w rozstrzyganiu 
ich losów życiowych.

„Dwie prawdy nie wymagają udowodnienia: pierwszą jest to, że rodząc się, 
zmierzamy do starości, która jest dla każdego – kto jej dożyje – nieuchronnym eta-
pem życia człowieka. Drugą zaś jest to, że każda starość sygnalizuje wcześniejsze 
lub późniejsze odejście człowieka. Z długością życia wiąże się zawsze problem jego 
jakości, który jest ważny w każdej fazie życia, ale specjalnej wagi nabiera w pro-
cesie starzenia się. Na jakość życia w starości pracujemy w sensie ekonomicznym, 
społecznym, kulturowym, biologicznym już od młodości poprzez wybór zawodu, 
pracy, stylu życia, systemów wartości wpływających na charakter człowieka, jego 
preferencje i wybory. W starości dokonuje się swoiste bilansowanie tego wszystkie-
go, co w toku wcześniejszego życia człowiek nabył, przyswoił sobie i zgromadził. 
Zebrany wcześniej kapitał zdrowia, finansów, stylu życia, umiejętności współżycia 
z innymi lub jej braku, procentuje dodatnio lub ujemnie”.

Mądre starzenie się to intencjonalne ukierunkowanie na cele doświadczenia, 
środowiska, interakcje społeczne oraz ludzi, którego efektem jest poczucie szczę-
ścia, spełnienia i dobrostanu w każdych okolicznościach życiowych. Ogólnie bio-
rąc, warunkiem mądrego starzenia się i powiększania funkcjonalnej mądrości jako 
przewodniczki dobrego i szczęśliwego życia jest prawidłowość postaw wobec życia 
i przemijania. Są to postawy ukierunkowane na powiększenie sfery świadomości, 
samoświadomości, otwartości, aktywności, proaktywności, samoskuteczności, 
wspaniałomyślności, wdzięczności, empatii i altruizmu. W młodości wymienione 
wartości jednostka napotyka i odkrywa przypadkowo, lecz na dalszych etapach 
życia jest w stanie podejmować je i wzmacniać intencjonalnie. Zakres i głębokość 
rozwijania tych postaw spełniających kryteria dobrego życia są miarą mądrego 
starzenia się i szczęśliwej długowieczności.

Słowa kluczowe: starość, niepełnosprawność, społeczeństwo wielokulturowe

Keywords: old age, disability, multicultural society
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Rola kultury pedagogicznej rodziców  

w eliminowaniu dysfunkcji rodziny

1. Wprowadzenie
Rodzina stanowi środowisko społeczne, które może charakteryzować się optymal-
nymi warunkami do przekazywania swym dzieciom wartości, norm zachowań, 
kultury bycia, adaptacji społecznej w grupach ludzkich. Jak słusznie dowodzi  
Z. Tyszka [2003], rodzina w ocenie społeczeństwa polskiego zajmuje czołowe 
miejsce w hierarchii systemu wartości. Mimo tak wysokiego usytuowania, rodzina 
współczesna jako wspólnota członków i instytucja wychowawcza przeżywa różne 
kryzysowe sytuacje, które może zaburzać rozwój, sfery emocjonalne, społeczne  
i aksjologiczne dzieci i młodzieży. 

Problemy wychowawcze, dysfunkcje społeczne rodziny i dzieci tkwią w mikro-
strukturze rodzinnej i otaczającym środowisku, wynikają one najczęściej z niskiej 
kultury pedagogicznej rodziców. Elementami życia rodzinnego, które osłabiają po-
ziom świadomości wychowawczej rodziców jest brak wiedzy pedagogicznej rodzi-
ców o wychowaniu i rozwoju dzieci, zbyt mała umiejętność właściwej organizacji 
życia rodzinnego, brak umiejętności wychowawczo – opiekuńczych, ograniczona 
odpowiedzialność rodziców za wychowanie i socjalizację dzieci [Cudak, 2011].

Codzienne interakcje w życiu rodzinnym są z reguły spontaniczne, mimo-
wolne, niecelowe, nieplanowane – przebiegają one bez refleksji pedagogicznych 
rodziców. Stąd też mogą one zaburzać normy zachowań, dewaluować wartości 
życia społecznego, rodzinnego, wykraczać poza przyjęte pozytywne wzory współ-
działania w grupach społecznych. Nieświadome działania rodzicielskie mogą po-
wodować dysfunkcje w rodzinie, których konsekwencją są zagrożenia emocjonal-
ne, socjalizacyjne, moralne [por. Świderska, 2011a]. Tym negatywnym zjawiskom 
społecznym towarzyszą konflikty, agresja werbalna, przemoc fizyczna i psychicz-
na, stresy, napięta i nerwowa atmosfera życia domowego. Stan takiej dysfunkcjo-
nalności rodziny, która graniczy często z patologią społeczną w sposób bezpośred-
ni przyczynia się do zagrożeń wychowawczych, opiekuńczych i socjalizacyjnych 
dzieci i młodzieży.
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2. Dysfunkcyjne zachowania dzieci i młodzieży i ich uwarunkowania rodzinne

Zjawisko patologii społecznej i dysfunkcji w zachowaniach dzieci i młodzieży daje 
się coraz wyraźniej obserwować w różnych grupach rówieśniczych, w środowisku 
szkolnym, lokalnym i rodzinnym. Negatywne ich zachowania wywołują większe 
bądź mniejsze szkody społeczne powodując zagrożenia emocjonalne, funkcjonal-
ne i aksjologiczne w strukturach życia ludzkiego.

Z reguły tym dysfunkcjom w zachowaniach społecznych towarzyszą aktywne 
konflikty, patologie, agresja w interakcjach międzyludzkich, przemoc w stosunku 
do słabszych jednostek i grup młodzieżowych, nienawiść i wrogość do innych, 
brak wewnętrznej kontroli, samoświadomości i zrozumienia w środowisku lokal-
nym, szkolnym czy rówieśniczym. Dysfunkcje w zachowaniach dzieci i młodzieży 
można określić jako negatywny układ postaw wobec jednostek, grup społecznych, 
społeczeństwa, przyjmowanie wartości i wzorów zachowań niezgodnych z uzna-
wanymi w społeczeństwie skłaniające do aspołecznego postępowania jednostek 
wyrządzając szkodę i krzywdę innej osobie, grupie rówieśniczej czy rodzinie.

Nasilenie dysfunkcji wychowawczej czy patologii społecznej u dzieci i mło-
dzieży może występować w postaci:
– lekkiego stopnia zaburzeń w zachowaniach,
– znacznego poziomu nasilenia patologii w zachowaniach społecznych.

Pierwsza postać – lekki stopień – dysfunkcji zachowań przejawia się jednostko-
wym zaburzonym zachowaniem emocjonalnym, społecznym wobec innych osób, 
które wykraczają poza przyjęte zasady kultury i normy w interakcjach między-
ludzkich. Zachowania te są o małej szkodliwości społecznej, jeszcze nie utrwalone. 
Dlatego też można je korygować i eliminować zarówno w środowisku lokalnym, 
szkolnym, jak i rodzinnym.

W przypadku znacznego nasilenia poziomu patologii społecznych mło-
dzież przejawia zachowania negatywne z dużą częstością. Zachowania te są 
już utrwalone i zaburzają funkcjonowanie grup społecznych, uniemożliwia-
ją społeczne, psychiczne i moralne współżycie z innymi osobami lub grupa-
mi ludzkimi, świadomie lekceważą normy i wartości międzyludzkie, powo-
dując tym zachowaniem konflikty z otoczeniem, cierpienie i ból psychiczny 
w społecznych kręgach [Pytka, 1995]. Tę grupę dysfunkcji wychowawczych  
u dzieci jest trudniej wyeliminować, gdyż często zaburzona jest w tych jednost-
kach sfera emocjonalno – wolowa, a także cechy osobowości, które zniewalają 
swym zachowaniem środowisko społeczne, w którym przebywają. Środowisko to, 
niejako przyzwala na negatywne, niezgodne z normami społecznymi zachowania, 
ponieważ w nim kształtowały się i rozwijały cechy dysfunkcji czy patologii spo-
łecznej dzieci i młodzieży.

Wśród dzieci w wieku szkoły podstawowej dysfunkcje wychowawcze są na 
ogół odwracalne, nie przybierają jeszcze form patologii społecznej w postaci trwa-

Henryk Cudak



17

łych i częstych zjawisk kradzieży, rozbojów, czynów przestępczych, alkoholizmu 
czy narkomanii. Zazwyczaj są to zaburzenia w zachowaniach przybierające postać 
lekkich dysfunkcji społecznych, nie oznacza to jednak, że środowisko rodzinne, 
czy szkoła może je lekceważyć. Jeżeli dzieci, u których obserwuje się początkową 
fazę dysfunkcji w zachowaniach nie zostaną w porę poddane oddziaływaniom 
wychowawczym w sposób celowy i świadomy, rodzice nie będą reagować na wy-
kroczenia moralne, aksjologiczne, przyjętych norm społecznych, wówczas będą 
zagrożenia patologiczne utrwalać się, pogłębiać i upowszechniać, stając się coraz 
bardziej niebezpieczne dla otoczenia społecznego. Wyeliminowanie tych zagrożeń 
dysfunkcyjnych staje się problemem zarówno dla rodziców, którzy często nie ra-
dzą sobie z wychowaniem własnych dzieci, jak i dla szkoły, której resocjalizacja nie 
przynosi korzystne wychowawczo efekty.

Spośród różnych uwarunkowań, które mogą stanowić źródło zachowań pato-
logicznych u dzieci (szkoła, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne, rodzinne), naj-
bardziej znaczącym środowiskiem przyczyniającym się do powstawania, rozwoju 
dysfunkcji społecznej jest rodzina. Słusznie dowodzi S. Cudak [2009], że naj-
większy wpływ na kształtowanie się negatywnych zachowań, postaw wobec norm 
społecznych, wartości ogólnoludzkich przypisuje się rodzinie. Niedostatki życia 
rodzinnego, konfliktowa atmosfera funkcjonowania domowego stanowią główne 
przyczyny dysfunkcjonalności wychowawczej u dzieci. Z uwarunkowań rodzin-
nych L. Pytka [1995], wyróżnił następujące negatywne elementy środowiskowe:
– rozbicie rodziny, które jest przejawem złego pożycia rodziców, 
– brak pozytywnego wpływu wychowawczego w środowisku rodzinnym,
– brak zainteresowania dzieckiem i opieki nad nim,
– negatywny wpływ wywierany przez rodziców, awantury, agresja, przemoc, alko-

holizm, których świadkiem jest dziecko,
– odtrącenie emocjonalne dziecka przez rodziców.

Na podstawie badań środowiska rodzinnego H. Cudak [2011] wymienia przy-
najmniej pięć czynników powodujących dysfunkcje wychowawczą i patologię spo-
łeczną dzieci tkwiące w rodzinie. Należą do nich:
– Negatywne nastawienie psychiczne rodziców do dziecka. Widoczna tu jest 

wyraźna korelacja między odrzuceniem emocjonalnym, głównie matki a dys-
funkcjonalnością w zachowaniach w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym 
dziecka.

– Niekonsekwencja w oddziaływaniach rodzicielskich w stosunku do różnych, 
często niestosownych zachowań dziecka.

– Stosowanie metod wychowawczych w rodzinie w postaci wymuszania, bicia, 
agresji, ostrych i otwartych konfliktów, brutalnego traktowania dziecka.

– Przekaz dysfunkcjonalnego i patologicznego wzorca zachowań rodziców  
w środowisku rodzinnym.

Rola kultury pedagogicznej rodziców...
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– Obojętność jednego bądź obojga rodziców wobec problemów rozwojowych, 
wychowawczych, losowych i edukacyjnych dziecka.
Oprócz tych czynników środowiska rodzinnego, dość istotnych, w kształto-

waniu dysfunkcji wychowawczych zachowań u dziecka, występują także inne, 
mające zaburzający wpływ na właściwy jego rozwój emocjonalny i społeczny. 
Są to negatywne sytuacje życia rodzinnego natury emocjonalnej, aksjologicznej 
i socjalizacyjnej w postaci lekceważenia norm społecznych i wzorów zachowań 
w interakcjach międzyludzkich przez rodziców w obecności dzieci, rozluźnienie 
bądź brak więzi emocjonalnych w środowisku rodzinnym, uzależnienie rodziców 
bądź jednego z nich od alkoholu lub środków odurzających, przyjmowanie sys-
temu wartości odrzucanych przez większość rodzin i teleologię funkcjonowania 
społecznego, traumatycznej, nieżyczliwej i nerwowej atmosfery życia domowego.

Zachowania bądź podejmowane działania rodzicielskie z pogranicza patologii 
społecznej występują najczęściej w postaci obiektywnych rodzicielskich zachowań 
dysfunkcyjnych skierowanych na dziecko w codziennych negatywnych interak-
cjach bez subiektywnych intencji czynienia szkody swym dzieciom. Rodzice bez 
refleksji wychowawczej i pedagogicznej przejawiając zachowania dysfunkcyjne są-
dzą, że postępują należycie. Jest to niejako uznany przez nich funkcjonujący na 
granicy patologii społecznej sposób interakcji i działań socjalizacyjnych, opiekuń-
czych i emocjonalnych w stosunku do dzieci w środowisku rodzinnym.

Dokonując analizy zachowań dzieci i młodzieży z dysfunkcją wychowawczą 
i patologią społeczną K. Pospiszyl [1995] wyodrębnił w swej klasyfikacji trzy ich 
rodzaje: zachowania przestępcze, zachowania neurotyczne, zachowania psychopa-
tyczne. Zachowania przestępcze zostały tu określone na podstawie stwierdzonego 
odstępstwa od przyjętych norm prawnych, natomiast zachowanie neurotyczne  
i psychopatyczne jest oceniane w kategoriach odstępstwa od tzw. norm psychicz-
nych. K. Pospiszyl pomija tu ważną kategorię negatywnych zachowań dzieci  
z objawami patologii społecznej, jakie stanowią odstępstwo od norm społecznych 
przyjętych przez ogół społeczeństwa. Do tych patologicznie społecznych zacho-
wań należy zaliczyć: notoryczne kłamstwa w otoczeniu społecznym, popadanie  
w konflikty w środowisku rówieśniczym, szkolnym i rodzinnym, ucieczki z domu, 
wagarowanie, nadużywanie alkoholu, agresywne zachowania w interakcjach mię-
dzyludzkich, niszczenie mienia społecznego, nieuznawanie wartości prospołecznych. 

Zjawisko patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży ma tendencję wzro-
stową. Podejmowane przez szkołę i inne instytucje oświatowo – wychowawcze 
zadania dotyczące eliminowania trudności wychowawczych u dzieci, ich patolo-
gii zachowań i nieprzystosowania społecznego są często nieskuteczne. Brak efek-
tywności i skuteczności w realizowanej profilaktyce społecznej młodzieży będącej 
na granicy patologii społecznej wynika stąd, iż dzieci i młodzież z dysfunkcją 
wychowawczą przebywają wciąż w środowisku rodzinnym, które było przyczyną 
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i źródłem tworzenia się i rozwoju zaburzeń w zachowaniu i przystosowaniu się 
do życia społecznego. Środowisko domowe tych dzieci oddziałuje, często nega-
tywnie, bez refleksji pedagogicznej, z niską świadomością rodzicielską, nie posia-
dając wiedzy o metodach wychowawczych, środkach i celach, a także okresach 
rozwojowych dzieci i młodzieży. Wzory czynności rodzicielskich często są dia-
metralnie różne od prawidłowości opiekuńczo-wychowawczych przyjmowanych 
w normalnie funkcjonujących rodzinach. Negatywne wzory zachowań rodzi-
cielskich ujawniają się przede wszystkim w postaci konfliktów, agresji rodziców, 
traumatycznej atmosfery domowej, kłamstwa, niekonsekwencji w działaniach 
rodziców, negatywnych relacji społecznych i emocjonalnych między członkami 
rodziny. Zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych przez rodziców swoim 
dzieciom przejawia wiele braków, niedostatków i ułomności. Odpowiedzialność 
za wychowanie, opiekę, kulturę zachowań, edukację rodzice przerzucają na szkołę 
i placówki wychowawczo-kulturowe, uwalniając się w ten sposób od obowiązków 
opiekuńczo-wychowawczych i odpowiedzialności rodzicielskiej za losy życiowe  
i rozwojowe własnych dzieci. W środowisku domowym dzieci z dysfunkcją wy-
chowawczą są częściej karane niż nagradzane. Kary stosowane przez ojca i matkę 
są z reguły niewychowawcze w postaci bicia dziecka, poniżania jego godności, 
gniewu i obrażania się na dziecko, ciągłe wyzywanie i ośmieszanie jego osoby. 
Dzieci z zachowaniami patologii społecznej nie są wspierane przez rodziców w sfe-
rze edukacyjnej, społecznej i emocjonalnej, dlatego też często odczuwają osamot-
nienie we własnej rodzinie. Występuje brak związków uczuciowych w relacjach 
społecznych dzieci z rodzicami.

Przedstawione zaburzone elementy kultury pedagogicznej środowiska rodzin-
nego powodują powstawanie, rozwój i utrwalanie patologii społecznej u dzieci. 

3. Potrzeba doskonalenia kultury pedagogicznej rodziców w procesie 
eliminacji dysfunkcji rodziny

W procesie wychowania dziecka szczególną rolę należy przypisywać rodzinnemu 
środowisku, gdyż rodzina jest dla niego pierwszym środowiskiem wychowawczym 
i najważniejszym, bo emocjonalnie oddziałującym na jego osobowość. Wszelkie 
zaburzenia wychowawcze, opiekuńcze, socjalizacyjne i emocjonalne mające miej-
sce w rodzinie zagrażają w adaptacji społecznej dziecka, powodując jego dysfunk-
cje w zachowaniach rodzinnych i pozarodzinnych.

Proces resocjalizacji społecznej młodzieży jest możliwy w sytuacji zmiany od-
działywań dotychczasowego środowiska rodzinnego. Zmiany te muszą dotyczyć  
w poglądach, postawach, metodach i emocjonalno – społecznych relacjach rodziców  
z dzieckiem. Rodzice muszą dokonać własnej refleksji nad całokształtem dotych-
czasowych oddziaływań rodzicielskich, atmosfery domu rodzinnego, sposobu na-
gradzania i karania oraz zaspokajania potrzeb psychicznych i społecznych dziecka. 

Rola kultury pedagogicznej rodziców...



20

Przemyślenia te winny być połączone z potrzebą doskonalenia wiedzy rodziców  
o dziecku, wrażliwości na jego potrzeby emocjonalne, wzrostu odpowiedzialności 
za losy dziecka oraz tworzenie życzliwej atmosfery wychowawczej [por. Świderska, 
2011b]. Doskonalenie środowiska rodzinnego wyeliminuje z pewnością intuicyjne 
i przypadkowe oddziaływania rodzicielskie, często zagrożone współczesnymi pro-
blemami życia społecznego i ekonomicznego. Rodzina przyjmować będzie świa-
dome i celowe działania opiekuńczo-wychowawcze w stosunku do dziecka.

Podnoszenie rzeczywistego stanu kultury pedagogicznej, która uwewnętrzniać 
się będzie w świadomości wychowawczej rodziców następuje w drodze wielostron-
nego zdobywania wiedzy pedagogicznej i psychologicznej dotyczącej wychowaw-
czej roli rodziny, tworzenia warunków emocjonalno-społecznych dla optymalne-
go rozwoju dziecka oraz aktywnego współdziałania ze szkołą i jego wychowawcą. 
Wzrost świadomości wychowawczej rodziców i ich odpowiedzialności za środo-
wisko rodzinne, zwłaszcza dzieci w nim funkcjonujące przyczyni się do zmia-
ny postaw, poglądów, relacji emocjonalnych, metod postępowania z dzieckiem. 
Proces eliminacji dysfunkcji rodziny będzie następował wówczas, jeśli dokonana 
będzie zmiana w świadomości rodzicielskiej wynikającej z doskonalenia kultury 
pedagogicznej rodziców. Elementy tej kultury wychowawczej występują w postaci 
charakterystycznych cech środowiska rodzinnego, jak: atmosfera życia rodzinne-
go, życzliwe postawy rodzicielskie, wrażliwość na potrzeby dzieci oraz umiejętne 
oddziaływania wychowawcze rodziców [Cudak, 2010].

Atmosferę życia domowego wyznaczają cechy osobowe rodziców, emocjonalne 
związki między jej członkami oraz całokształt warunków życia rodziny. Readaptacja 
społeczna dziecka może następować w życzliwej, twórczej, serdecznej, pełniej miło-
ści i zrozumienia oraz wzajemnego współdziałania we wspólnocie rodzinnej. Miła  
i ciepła atmosfera rodzinna powoduje tworzenie optymalnych warunków w środo-
wisku rodzinnym, w którym przebiega proces społecznego uczenia się dzieci warto-
ści i norm zachowania. Życzliwe i pełne uczuć relacje między rodzicami mogą mieć 
wpływ na proces wychowawczy w rodzinie. Kształtują one optymalne stosunki mię-
dzy rodzicami i dziećmi. Młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi 
funkcjonujący w środowisku, w którym przejawiana jest korzystna i ciepła atmos-
fera może dzielić się radościami i sukcesami, eliminować trudności i zmartwienia. 
Sytuacje te wprowadzają równowagę psychiczną, stymulują rozwój społeczny, także 
u dzieci z trudnościami wychowawczymi i zagrożeniami społecznymi.

Istotnym elementem kultury pedagogicznej są poglądy rodziców na wycho-
wanie i rozwój dziecka oraz właściwe postawy rodzicielskie przejawiane w środo-
wisku rodzinnym. Decydują one o zachowaniach rodziców wobec dziecka, jego 
akceptacji, miłości i uznania. W rodzinach, w których przejawiane są właściwe 
postawy rodzicielskie następuje proces eliminowania dysfunkcji rodziny. Dzieci  
w tym środowisku domowym czują się bezpieczne, pewne siebie. Zmienia się wów-
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czas zaufanie dziecka wobec rodziców, zachowuje się swobodnie, jest aktywne  
i zrównoważone emocjonalnie w podejmowanych działaniach. Właściwe interak-
cje między rodzicami i dziećmi, wyrażające się w pozytywnych postawach rodzi-
cielskich optymalizują efektywność wychowania w rodzinie, a także umacniają 
więzi emocjonalne między członkami wspólnoty rodzinnej. Serdeczne nastawie-
nie emocjonalne do dziecka w postawach macierzyńskich i pełna akceptacja w po-
stawach ojcowskich decyduje o powstaniu pozytywnych cech osobowości, nawet 
u młodzieży, która przejawia dysfunkcje wychowawczą.

Znaczącymi elementami kultury pedagogicznej są umiejętności wychowaw-
cze rodziców. Obejmują one pewne rzeczywiste oddziaływania wychowawcze 
stosowane przez rodziców, głównie realizowane metody wychowawcze (nagrody  
i kary), współdziałanie ze szkołą oraz świadome tworzenie sytuacji wychowaw-
czych dla dziecka [Ruszkiewicz, 2006]. Stosowanie przez rodziców – z pełną re-
fleksją – nagród wychowawczych, w tym i nagród uczuciowych, wyeliminowanie 
ze środowiska oddziaływań rodzicielskich kar poniżających godność dziecka może 
optymalizować jego rozwój osobowy, poprawiać relacje emocjonalne i społeczne 
z rodzicami, tworzyć ścisłe więzi uczuciowe w środowisku rodzinnym. Świadome 
tworzenie sytuacji wychowawczych dostarczają dzieciom pozytywnych doświad-
czeń społecznych, przekazują korzystne społecznie poglądy i normy zachowań, 
które mogą dokonywać przewartościowań w dotychczasowych patologicznych 
zachowań młodzieży.

Zaspokojenie potrzeb, szczególnie psychicznych i społecznych dzieciom na-
leży także do elementów kultury pedagogicznej. Rodzice eliminując dysfunkcję 
społeczną i emocjonalną najpierw winni rozpoznać potrzeby dziecięce, a następ-
nie z pełną świadomością zaspokajać je. Do istotnych potrzeb psychospołecznych  
u dzieci jest potrzeba miłości, akceptacji, życzliwości, kontaktu społecznego, ak-
tywności, bezpieczeństwa. Racjonalne ich zaspokajanie stymuluje rozwój dziecka, 
eliminuje jego trudności wychowawcze, a nawet patologie społeczne, gdyż miłość 
rodzicielska, ciągły serdeczny kontakt fizyczny i emocjonalny we wspólnocie ro-
dzinnej wyzwala wzajemną bliskość uczuciową, życzliwość, porozumienie emo-
cjonalne, nawiązywanie pozytywnych relacji w środowisku rodzinnym.

4. Uwagi końcowe

Rodzice a nawet profesjonalni nauczyciele – wychowawcy w placówkach oświa-
towych nie uświadamiają sobie niepokojącego zjawiska wzrostu dysfunkcji emo-
cjonalnej i wychowawczej oraz patologii społecznej we współczesnej rodzinie. 
Niedostrzeżone w porę trudności wychowawcze u dzieci w środowisku rodzin-
nym, powodują nasilenie objawów patologii zachowań, lekceważenia norm spo-
łecznych, przyjmowania własnych – często negatywnych – wartości życiowych. 
Stają się one zagrożeniem dla rodziny, społeczności lokalnej, przyczyniają się do 
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zaburzenia adaptacji w grupach społecznych i globalnym społeczeństwie.
Założenie współczesnej pedagogiki, a także i ideologii państwa jest po-

gląd, iż rodzina w procesie wychowania dzieci spełnia najważniejszą rolę. Jest 
ona odpowiedzialna za opiekę, socjalizację i przygotowanie młodego pokolenia 
do życia w społeczeństwie. Tak postawiona teza – należy uznać jej słuszność – 
musi prowadzić w konsekwencji do przygotowania młodzieży jako potencjal-
nych przyszłych rodziców i aktualnych rodziców do właściwego wypełniania 
obowiązków i zadań rodzicielskich, organizacji wychowania i tworzenia więzi 
emocjonalnych we wspólnocie rodzinnej. Tylko świadomi wychowawczo, z wy-
soką kulturą pedagogiczną, rodzice mogą z jednej strony tworzyć system pożą-
danych i korzystnych działań rodzicielskich w celu optymalizowania rozwoju, 
adaptacji społecznej, edukacji i losów życiowych swych dzieci. Z drugiej strony 
odpowiednio wysokie przygotowanie rodziców do życia we wspólnocie rodzin-
nej, poznania ich z właściwościami opiekuńczo-wychowawczymi i konieczno-
ści tworzenia życzliwej atmosfery życia domowego mogą być tymi czynnika-
mi środowiska rodzinnego, które eliminować będą trudności wychowawcze,  
a nawet patologię społeczną dzieci. Te sytuacje rodzinne, które oparte są na wyso-
kiej kulturze pedagogicznej będą z pewnością korzystne dla procesu eliminowania 
dysfunkcji społecznej, emocjonalnej, aksjologicznej: w środowisku rodzinnym.

Słowa kluczowe: kultura pedagogiczna, dysfunkcje rodziny

Keywords: pedagogical culture, family dysfunction
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Organizacyjne przesłanki operatywności  

systemu edukacyjnego

1. Wychowanie w obrębie cyklu działania zorganizowanego

W sensie atrybutowym organizacja stanowi całość, której wszystkie składniki 
współprzyczyniają się do jej powodzenia, będąc powiązanymi w sposób najbar-
dziej korzystny z punktu widzenia wymogów celu. Takie podejście do organizacji 
(cecha zorganizowanej całości) splata się z jej ujęciem rzeczowym (zorganizowany 
zespół – struktura, instytucja). Każda zaś organizacja w sensie atrybutowym staje 
się nią w rozumieniu rzeczowym. Organizacja oznaczać także może czynności 
organizowania – organizowanie. I jest to wówczas czynnościowe (funkcjonalne) 
rozumienie organizacji. Niektórzy autorzy (np. W. Kieżun) mówią tylko o atry-
butowym i rzeczowym znaczeniu terminu, jako że organizacja w zakresie każdego 
układu składników to przystosowanie do wypełnienia określonych funkcji po-
przez ich zadaniową operacjonalizację. 

W cyklu działania zorganizowanego (cyklu organizacyjnym) wyróżniono na-
stępujące etapy [Chatelier, 1947]:
– Postawienie jasnego i ściśle określonego celu;
– Zbadanie środków i warunków, które trzeba zastosować, aby osiągnąć cel;
– Przygotowanie środków i warunków;
– Urzeczywistnienie, czyli wykonanie czynności stosownie do zamiarów plani-

stycznych; 
– Kontrola otrzymywanych wyników i wyciąganie wniosków.

Współcześni autorzy cykl ten, uznając za klasyczny, przedstawiają w różnych 
ujęciach zmodyfikowanych. Uważa się, że ilość etapów można zwiększyć lub 
zmniejszyć, pod warunkiem zachowania racjonalnych zależności pomiędzy nimi  
i nie pomijania tego, co jest wyraziście znaczące. Przy zmniejszaniu ilości etapów 
za warunek brzegowy przyjmuje się liczbę trzy, której nie powinno się obniżać, 
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mając na uwadze wierność porządkowi elementarnemu, będącego skutkiem po-
tocznego podziału czasu na przyszłość, teraźniejszość i przeszłość. Ów cykl jest 
nie tyle układem chronologicznym, co logicznym. Pojęcie organizacji jest stop-
niowalne. Mówi się o jej wysokim, przeciętnym i niskim stopniu zorganizowania, 
o organizacji dobrej czy złej, sprawnej i niesprawnej, z większymi lub mniejszymi 
brakami. 

Każdy proces wychowania powinien wyróżniać się optymalną organizacją – 
dobrą, sprawną, z mniejszymi brakami, respektującą niezbędne prawidłowości 
prakseologiczne. Zasadnie wyróżnia się (Schemat 1): wyznaczenie celów, inter-
nalizację zadań, zastosowania integracyjne, skuteczność wykonawczą, kontrolę 
wyników. Wymienione elementy są wyrazem podejścia do problemu uzupełniają-
cym i tak zreinterpretowanym, by były one adekwatne do oczekiwań i „rygorów” 
sytuacji wychowawczych, a nie prostym odwzorowaniem cyklu działania zorga-
nizowanego.

Schemat 1. Czynniki organizacji procesu wychowania

Źródło: opracowanie własne.
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Wyznaczenie celów. Wespół z analizą zastanych lub (i) wytworzonych (współ-
tworzonych) przez wykonawcę wewnętrznych i zewnętrznych warunków doko-
nuje się obmyślanie środków i sposobów działania. Owo obmyślanie środków  
i sposobów rezultatywnie prowadzi do konstrukcji projektu działania, który po-
szerzony o decyzję realizacyjną staje się planem.

Planowanie wymaga nastawienia koncepcyjnego i namysłu. Daje to możliwość 
zachowań zgodnych z wymogami higieny umysłowej i regułami sprawnościowy-
mi, pozwala unikać okresowych spiętrzeń wysiłków i przymusowej bezczynności. 
W odniesieniu do pracy wychowawczej mówi się o informacyjnej roli planowa-
nia, o roli porównawczej, integracyjnej, preparacyjnej, kreatywnej i kontrolnej. Na 
wstępie konieczne jest zawsze postawienie pytania – kim ma być człowiek, z któ-
rym pozostajemy w interakcji, a co za tym idzie, w czym ma się wyrażać przewidy-
wana aktywność uczestników procesu wychowawczego? Z takiego pytania wyni-
kają dwie kluczowe funkcje planu: pierwsza, aksjologiczno-teleologiczna dotyczy 
wartości i celów, druga, czynnościowo-praktyczna obejmuje sferę oczekiwanych 
zachowań. Plan może być ułożony w głowie (plan myślowy), a możne też mieć po-
stać sformalizowaną (wskutek utrwalenia na papierze). Towarzyszący mu „zamysł 
bliższy” konkretyzujmy przykładowo w konspekcie lekcji, a „zamysł dalszy” –  
w rozkładzie materiału nauczania czy też okresowym planie pracy wychowawczej. 
Między przewidywaną postacią a rezultatami działań wychowawczych powstają 
nierzadko rozbieżności, co bywa źródłem nieufności do planowania. Zdarza się, 
że idea i konstrukcja planu nie rodzi się w nurcie potrzeby usprawnienia pracy, lecz 
wynika tylko z nakazu czynników zewnętrznych. Planowanie może mieć charak-
ter martwy (nie uwzględnia potrzeb placówki, ani obrazu swego środowiska) albo 
kamertonalny (współdźwięczący z modnymi hasłami). Może być bez perspektyw 
(pozbawione antycypacyjności), bez koncepcji (brakuje w nim myśli przewod-
niej), może być zdominowane zaściankowością albo uniwersalizmem (przesadne 
powiązanie z warunkami lokalnymi lub ogólnikowość). Odrzucając formalność 
lub fikcyjność planu, nie sposób zaprzeczyć tym zabiegom planistycznym, które 
służą porządkowaniu myśli i czynów, skłaniają do logiki i koniecznej dyscypliny 
w postępowaniu.

Internalizacja zadań. Zadanie jest modelem zachowań powiązanych z anty-
cypacją wyniku. To zdarzenie do osiągnięcia, którego dochodzi się poprzez dzia-
łanie. Mogą one obejmować udoskonalanie struktury i zakresu przyswajanej wie-
dzy, wzbogacanie repertuaru technik adaptacyjnych czy twórczych, jak też zmiany  
w systemie postaw. W wielu przypadkach wykonywanie tego samego zadania nie 
tylko wzbogaca sferę poznawczą, ale także formuje przekonania, poglądy a więc 
ma jednocześnie skutek kształcący i wychowawczy. Jest sprawą dużej wagi, by  
w realizowanych zadaniach odnajdować implikacje dydaktyczno-wychowawcze.
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Zadania nie są sobie równe pod względem jasności, trudności czy stopnia 
skomplikowania. Wykonując zadania problemowe trzeba zdążać do zmniejszania 
stopnia ich nieokreśloności Są oróżne od strony źródła (osobiste lub zewnętrzne). 
Ich narzucenie wymaga wzbudzenia akceptacji. Zawsze warto doprowadzać do 
internalizacji zadań, czyli uwewnętrznienia – uznania za własne. Zadania zinter-
nalizowane są wykonywane bez nacisków. 

Proces prowadzący do internalizacji obejmuje:
– zetknięcie się z zadaniem (element informacyjny, poznawczy); 
– zrozumienie sensu, istoty, potrzeby zadania („przetłumaczenie” na własny język); 
– wyrażenie stosunku do treści zadania (opowiedzenie się za lub przeciw); 
– włączenie zadania do własnego systemu wartości (uczynienie zeń czegoś osobi-

stego i wewnętrznie „przeżytego” , wówczas gdy zostało zaaprobowane); 
– wprowadzenie zmian zamierzonych we własnych przekonaniach, postawach  

i zachowaniach (czynności dynamizacyjne). 
Pełne przyjęcie zadań to utożsamianie się z normami i wartościami, które  

z nich wypływają. Zadania zinternalizowane są wykonywane bez presji i mają 
cechę trwałości. Z tej racji, że wyróżnia je zaniżona podatność lub odporność 
na zewnętrzne wpływy, zachodzić może wówczas trudność ze zrozumieniem lub 
akceptacją argumentów osób reprezentujących inne nastawienia niż nasze własne. 
Jeśli opowiadamy się za potrzebą stałej aktualizacji treści wiedzy, podatnością na 
jej dynamiczny rozwój, koniecznością reakcji na wydarzenia zachodzące w oto-
czeniu i otwartością na zmiany pozytywne to wówczas trafną staje się uwaga, że 
jednostka o silnie uwewnętrznionych wartościach będzie napotykała na niepo-
wodzenia stając przed potrzebą niezbędnej modyfikacji swoich dotychczasowych 
sądów i orientacji. Wychowawcy często towarzyszy dylemat, na ile przedkładane 
wychowankom propozycje do przyswojenia powinny wyróżniać się cechą trwa-
łości, a w jakim zakresie można z takiego rygoru zrezygnować. Idzie tu o odpo-
wiedź na pytanie, które z postaw należy silniej, a które słabiej zinternalizować. Na 
rekomendacje, wśród wielu, zasługuje niewątpliwie szacunek dla pracy, niesienie 
pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, humanizm, poszanowanie 
autonomii człowieka, nastawienie proekologiczne, społeczna otwartość, postawa 
samokontroli czy odpowiedzialność. Ale czy uznanie autorytetu powinno być bez-
warunkowe, czy tolerancja oznacza przyzwolenie na głoszenie także i tych poglą-
dów, które są w niezgodzie z wartościami podstawowymi? 

Zastosowania integracyjne. Integracja jest procesem zespalania i harmoni-
zowania różnorodnych elementów w obrębie określonych struktur. Odniesienie 
jej do jednostki ludzkiej – psychiki, osobowości wymaga uwzględnienia formuły 
integracji psychicznej, osobowościowej, w obrębie, której uwyraźnia się: pojęcie 
własnej osoby – względnie stałego wizerunku siebie samego (1); samoświadomo-
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ści – zdolności do monitorowania własnych myśli, zamiarów, pragnień, emocji, 
zachowań (2); samoregulacji – umiejętności korygowania (dostosowywania) za-
chowań podejmowanych w myśl standardów wewnętrznych i oczekiwań innych 
ludzi, mimo aktywności czynników zakłócających. Integracja, gdy się ją odnie-
sie do grupy (zbiorowości) – do wartości, zachowań, do sfery więzi między jed-
nostkami i grupami to wówczas możliwe jest przypisanie jej atrybutu integracji 
społecznej. Dokonuje się ona na płaszczyźnie informacyjnej (wymiany informacji 
dla potrzeb komunikacyjnych), sterowniczej (transmisji woli osób kierowniczych 
do wykonawców), normatywnej (przekazu wzorów obowiązujących), funkcjo-
nalnej (adekwatności zachowań do wyznaczonych ról), zadaniowej (wypełniania 
czynności oczekiwanych). Za inicjatora badań nad integracją społeczną uznaje się  
E. Durkheima. Autor wyróżnia: „solidarność mechaniczną” (podzielanie wspól-
nych wzorów kulturowych i systemów wartości) oraz „solidarność organiczną” 
(współdziałanie i współzależność w warunkach podziału pracy, w tym też stosun-
ków ekonomicznych). R. Merton zintegrowanym określa ten system, w którym 
cele wyznaczane przez kulturę i osiągane za pomocą społecznie uznanych, zinsty-
tucjonalizowanych środków są w pełni akceptowane przez jednostki.

Znaczenie słowa integracja w sferze wychowania jest wzrastające. W. Okoń 
(Nowy słownik pedagogiczny) rozważa je trójznaczeniowo – wspólne kształcenie 
i wychowanie dzieci z brakami rozwojowymi w zwykłych klasach (1), łączenie 
ze sobą przedmiotów nauczania przez tworzenie zespolonych programów, bądź 
bloków tematycznych, aby tym samym uczeń poznawał wiedzę we wzajemnych 
związkach i zależnościach, aby poznawał różne fragmenty rzeczywistości ze sta-
nowiska kilku przedmiotów nauczania (2), współpraca szkoły, rodziny, środowi-
ska lokalnego w tworzeniu optymalnych warunków wychowania dzieci i mło-
dzieży (3). W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku znalazły się już następujące 
osobno opracowane hasła – integracja sensoryczna, integracja społeczna dzieci 
niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych, integracja środowiska 
lokalnego oraz integracja europejska. Wcześniej wydany Słownik pedagogiki pracy 
(Koczniewska-Zagórska, 1986) pojęcie integracji oddziaływań wychowawczych 
traktuje jako scalanie treści, form i metod pracy wychowawczej w całość we-
wnętrznie niesprzeczną, podporządkowaną jednemu systemowi celów, opartą na 
pełnej kooperacji wszystkich uczestników procesu wychowawczego.

Kompleks tak określonych oddziaływań wychowawczych uznaje się za zinte-
growany, jeśli:
– jego treści stanowią logiczną, uzasadnioną całość z punktu widzenia najważniej-

szych celów wychowania;
– jego formy organizacyjne są funkcjonalne w stosunku do siebie nawzajem,  

a także w stosunku do całego systemu i jego otoczenia;
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– między funkcjonalnymi częściami organizacji formalnej procesu wychowaw-
czego a jego organizacją nieformalną nie ma rozbieżności lub są niewielkie;

– system obowiązków i uprawnień uczestników procesu wychowawczego jest 
logiczny i komplementarny zarówno w zakresie planowania, realizacji, jak  
i kontroli oraz oceny;

– metody, techniki wychowawcze są podporządkowane przyjętemu ogólnie 
stylowi kierowania wychowawczego (na wszystkich szczeblach i we wszystkich 
ogniwach), są elementami sekwencji działań, a nie pojedynczymi, odosobnionymi 
poczynaniami, są skoordynowane z działaniami osób współpracujących.
Skuteczność wykonawcza. Wykonawczość jako zewnętrzny lub (i) wewnętrz-

ny nakaz realizowania czegoś powinna być efektywna (sprawna) to znaczy sku-
teczna (zgodna z zamierzonym celem) oraz korzystna i ekonomiczna (wyraże-
nie relacji między osiągniętym rezultatem a nakładami, które należało ponieść). 
Korzystność jest różnicą między wartością rezultatu a nakładami, ekonomiczność 
zaś to stosunek rezultatu do nakładów. W formule sprawności (J. Zieleniewski) 
zawiera się tylko jedna z jej wymienionych postaci, obok występującej zawsze sku-
teczności. Skuteczność jest kategorią kluczową w prakseologii – nauce o sprawno-
ści działania, którą to naukę T. Kotarbiński zaczął tworzyć przed pierwszą wojną 
światową (Szkice praktyczne 1919, Czyn 1934), dojrzały jej system przedstawiając  
w Traktacie o dobrej robocie (1955). Ze względu na cel odróżniamy działania sku-
teczne od nieskutecznych. Można je (jedne i drugie) stopniować oraz porównywać. 
Pośród nieskutecznych znajdują się działania przeciwskuteczne, czyli udaremnia-
jące lub utrudniające (sprawca zamiast zamierzonego celu osiąga jego negację) 
oraz – ani skuteczne, ani przeciwskuteczne, czyli obojętne.

Czyn skuteczny wymaga namysłu. „Długo się namyślaj i śpieszno wykonuj”, 
przypominają zwolennicy dokładnego przygotowania działania, choć nie jest to 
rada sprawdzająca się w każdych warunkach. „Na początku jakiejś wielkiej akcji 
dobrze jest zdawać się na Argusa z jego stu oczami, w końcu zaś na Briareusa  
z jego stu rękami: najpierw obserwować i badać, a następnie szybko wykonywać 
działanie (…). Jeśli bowiem człowiek czeka zbyt długo, to może się zdarzyć, że za-
śnie” (F. Bacon, Eseje). Kategoria skuteczności ma znaczenie regulacyjne w wyko-
nywanych działaniach. Prawo efektu E.L. Thorndike’a wyjaśnia, że każdy sukces 
zwiększa prawdopodobieństwo powtórzenia działania skutecznego w podobnej 
sytuacji, niepowodzenie zaś odwrotnie – zmniejsza prawdopodobieństwo powtó-
rzenia działania nieskutecznego. Uzupełniająca wersja tego prawa podkreśla, że 
wzmocnienie negatywne (kara) w porównaniu z wzmocnieniem pozytywnym 
(nagrodą), działa zaledwie w niewielkim stopniu lub wcale.

W procesie wychowania możliwymi w zastosowaniu są trzy miary jego sku-
teczności [Gurycka, 1979]:
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– miara absolutna (psychologiczna) – porównanie zmian, które zaszły w osobo-
wości wychowanka z założonymi w projekcie (dotyczy jednostkowych skutków 
wychowania);

– miara prognostyczna (pedagogiczna) – odpowiedniość modelu sytuacji wycho-
wawczej, faktycznie zorganizowanej, do jej optymalnego modelu (lepszy układ 
czynników sytuacyjnych, jako bodźców rozwojowych, pozwala pewniej przewi-
dzieć korzystne wyniki wychowania);

– miara faktyczna (realna) – porównywanie doświadczeń rzeczywiście wyniesio-
nych przez wychowanka z sytuacji wychowawczej, z doświadczeniami istotnymi 
dla realizacji zamierzonego celu wyrażonego w projekcie osobowości (zdobyte 
doświadczenia, jako regulatory zachowań, mogą być potencjalnie wykorzystane 
w przyszłym życiu).
Kontrola wyników. Kontrola jest porównywaniem stanu faktycznego ze 

stanem wymaganym. Polega na sprawdzeniu, czy wykonana praca jest zgodna  
z zamierzeniami. Stanowi niezbędny etap cyklu działania zorganizowanego. Jeśli 
wymieniamy go jako ostatni to tylko w sensie następstwa racjonalnego, gdyż 
nie można porównać osiągniętych efektów z wzorcem, zanim one nie nastąpią. 
Kontrola zachodzi we wszystkich fazach działania, a wypływające z niej wnioski 
służą korekcie celów i nakreśleniu kolejnych zamiarów. Oto niektóre z możliwych 
kryteriów klasyfikacji kontroli: kryterium przedmiotu kontroli (np. pracownicy, 
studenci, uczniowie); podmiotu kontrolującego (np. dyrektor szkoły, kierownik 
kursu, nauczyciel, mistrz); celu (diagnostyczny, motywacyjny); procesu kontroli 
(przebieg i wyniki czynności); charakter kontroli (zewnętrzna, wewnętrzna, sa-
mokontrola); kryterium czasowo-przestrzenne (kontrola prospektywna, bieżąca, 
retrospektywna).

Wykonawca z powodu ograniczeń poznawczych czy motywacyjnych, może nie 
chcieć wykonywać zadań, będących w kolizji z jego własną wizją interesu organi-
zacji, może wykazywać bierność lub świadomie zaniechać działań pozytywnych, 
może przeciwdziałać celom instytucji, ze względu na korzyści osobiste. Kontrola 
jako swoisty proces regulacji funkcjonowania układów społecznych jest potrzeb-
na. Stanowi fazę przygotowawczą oceny, jako wypowiedzi wartościującej. Oto 
niektóre charakterystyki oceny: obiektywność (zgodność ze stanem faktycznym), 
demokratyczność (jawność oparta na znajomości zasad, wymagań i wyników oce-
niania), kompleksowość (objęcie nią możliwie wielu składników, wszechstronność 
oceny).

Konkludując zwróćmy uwagę na te elementy, które w swej wersji zminimalizo-
wanej aktualizują się w każdym procesie wychowania:
– element przygotowawczo-koncepcyjny, czyli określenie celów, zabezpieczenie 

warunków (planistycznych, metodycznych, materialnych) ich osiągnięcia;
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– element wykonawczo-realizacyjny, będący kompleksem działań (zachowań) 
zmierzających do realizacji wytyczonych celów;

– element kontrolno-korekcyjny, sprawdzenie czy cel został urzeczywistniony, 
określenie ewentualnych rozbieżności oraz na wskazanie tych czynności, które 
owe rozbieżności mogłyby usunąć i zapobiec im w przyszłości.

2. Teoria równowagi organizacyjnej

Poznane na polu mechaniki pojęcie równowagi przestaje być zarezerwowane dla 
jedynego – przedmiotowo wyłącznego zakresu zjawisk, znajdując swoje zaintere-
sowania na licznych polach badawczych. W biologii ułatwiło ono wyznaczenie 
sensu przystosowaniu – procesowi zachowania równowagi między organizmem 
a środowiskiem (Claude Bernard). „Pierwszy fizjolog świata” Iwan P. Pawłow 
odruchy (w tym głównie odruchy warunkowe) uznaje za wiodący mechanizm 
równowagi. Idea równowagi relatywnie już pogłębione wyjaśnienia znajduje  
w teorii homeostazy (Walter B. Cannon, lata trzydzieste minionego wieku). Do psy-
chologii pojęcie równowagi wprowadzają psychologowie postaci (M. Wertheimer,  
W. Föhler, K. Koffka), przyjmując za postać – całość wyodrębniającą się z oto-
czenia dzięki zrównoważeniu ze sobą tych sił, które stanowią jej wnętrze (równo-
waga wewnętrzna) z siłami pochodzącymi z otoczenia (równowaga zewnętrzna).  
J. Piaget sięgając do powyższych inspiracji przyjmuje, że rozwój umysłowy dziecka 
dokonuje się w obrębie funkcjonalnej całości nieustannie zmierzającej do równo-
wagi, która jest ciągle naruszana. I wówczas, czyli w następstwie przeciwstawnych 
sobie i zachodzących jednocześnie zjawisk – asymilacji i akomodacji – struktury 
poznawcze udoskonalają się organizacyjnie. W socjologii dominowało podejście 
funkcjonalistyczne do zjawisk i procesów społecznych. E. Durkheim w ich obrębie 
rozważa stany równowagi (normalne) oraz stany patologiczne. Problem powraca  
w badaniach oraz dyskusjach i jest sukcesywnie rozwijany (A.R. Radcliff-Braun, 
B. Malinowski, T. Pearsons, R.K. Merton, W. Goode).

Koncepcja równowagi ekonomicznej zapożyczona została z nauk przyrodni-
czych, zwłaszcza fizyki. L.M.E. Walras (autor teorii równowagi ekonomicznej 
ogólnej) w drodze przeprowadzenia formalnego dowodu (przy zastosowaniu 
matematycznych narzędzi) potwierdza poprawność intuicyjnego stanowiska  
A. Smitha, że niewidzialna ręka rynku pozwala tak „ukierunkować” egoistyczne 
interesy przedsiębiorców, pracowników i konsumentów, że powstaje z tego dobro 
wspólne. W mikroekonomii wyróżnia się: równowagę ekonomiczną konsumenta, 
przedsiębiorstwa, rynku, gałęzi, przy czym równowaga ekonomiczna ogólna za-
chodzi wówczas, gdy są spełnione wszystkie wymienione równowagi. W makro-
ekonomii uwzględnia się: równowagę ekonomiczną wewnętrzną, zewnętrzną oraz 
długookresową.
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Popularnym stało się ujęcie motywacyjne teorii równowagi organizacyjnej, 
sformułowane przez Chestera Barnarda (1938), a rozwinięte przez Jamesa Marcha 
(1964) oraz Herberta A. Simona (1976) [Bielski, 2002]. Na wstępie wymaga się, 
by uczestnicy dysponowali określonym wkładem użytecznym dla organizacji i re-
alizacji jej celów. Organizacja oferuje w zamian takie zachęty, które zaspokajają 
potrzeby jej członków. Równowaga wyraża się w poprawności proporcji pomiędzy 
wkładem i zachętami. Brak ekwiwalentności wymiany świadczeń stałby się za-
grożeniem dla trwałości organizacji. Zakłada się doznawanie korzyści przez obie 
strony równocześnie. Jest to niemożliwe, a w dłuższej perspektywie nawet pa-
radoksalne, ale tylko przy założeniu „gry o sumie zerowej”, gdy jeden uczestnik 
zyskuje proporcjonalnie do straty drugiego. 

Dzięki zjawisku synergii to, co z pozoru jest nawzajem sprzeczne, w istocie 
odzyskuje swą logikę. Efekt synergetyczny wyraża się w różnicy (nadwyżce) zor-
ganizowanych działań zespołu nad sumą efektów indywidualnych. Dostrzeżono 
to już przy wprowadzaniu pierwszych manufaktur zastępujących poszczególnych 
wytwórców-rzemieślników. Wypracowana nadwyżka przekracza ramy „gry o su-
mie zerowej” a pożytki wynoszą obie strony. Organizacja zyskuje na pozytywnym 
wizerunku w otoczeniu i wzroście wiarygodności marki. W następstwie zwiększa 
się zapotrzebowanie na świadczone usługi i wytwory, co przekłada się na wymier-
ne efekty materialne. W przypadku poszczególnych uczestników pozycję istotną 
zajmują nagrody wewnętrzne. Powiązane są one ze stanem psychiki jednostki,  
z jej potrzebą autorefleksji i pragnieniem samorealizacji. Możliwość wykorzystania 
nabytych kwalifikacji, uczestnictwo w wykonawstwie celów uznanych za własne 
są źródłem zadowolenia. Im bardziej znacząca staje się w percepcji uczestników 
rola nagród wewnętrznych, tym łatwiejsza jest droga dochodzenia do satysfakcji, 
które stają się źródłowo niezależne od zakresu i poziomu nagród zewnętrznych. 

Każdy organizm (od jednokomórkowca do człowieka), jest układem względnie 
zamkniętym wobec środowiska (otoczenia), którego jest cząstką. Istnieje dzięki śro-
dowisku oraz tym regulacjom, które pozwalają na zachowanie równowagi pomiędzy 
nim a środowiskiem. Owe mechanizmy równowagi funkcjonują jako rezultat ciągłe-
go oddziaływania zmieniającego się środowiska na organizm oraz ustosunkowania 
się organizmu do tychże oddziaływań. W przypadku zwierząt niższych czynnikiem 
równoważącym jest ogólna pobudliwość plazmy komórkowej, u zwierząt wyższych 
zaś – działanie układu nerwowego, koordynującego czynności komórek, tkanek  
i narządów oraz całość aktywności regulacyjnej, przy wykorzystaniu mniej lub bar-
dziej złożonych mechanizmów odruchowych (odruchy bezwarunkowe i warunko-
we). F. Heider już ponad pół wieku temu przybliżył podstawy teorii równowagi  
w zastosowaniu do sfery poznawczej i emocjonalnej (wartości i przekonań) [Heider, 
1958], a wprowadzenie prawie w tym samym czasie pojęcia dysonansu poznawczego 
[Festinger, 1957] wraz z późniejszymi konkretyzacjami oraz uzupełnieniami wzbo-
gaca i pogłębia badawcze spektrum problemu.
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K. Dąbrowski używając terminu dezintegracji pozytywnej wyjaśnia, że „wy-
raża ona korzystne rozluźnienie, a nawet rozbicie pierwotnej struktury psychicz-
nej, np. w okresie dojrzewania, w nerwowości, nerwicach i psychonerwicach oraz  
w konfliktach zewnętrznych, a przede wszystkim – wewnętrznych – życia co-
dziennego. Jej pozytywność opiera się na stwierdzeniu, że takie rozluźnienia i 
rozbicia są bardzo często wynikiem sprzyjającym rozwojowi, szczególnie rozwojo-
wi przyśpieszonemu i twórczemu, co stwierdza się w praktyce u osób psychoner-
wicowych oraz w biografiach wybitnych osobistości” [Dąbrowski, 1975: 10]. Za 
istotne uzupełnienie problemu uznać tu można teorię równowagi interpersonalnej  
Z. Zaborowskiego [1975].

Tak wielorako zarysowane spojrzenia na równowagę organizacyjną dają się od-
nieść, w pewnych zakresach, zarówno do uczestników, jak też struktur procesu 
wychowawczego. Odtwórzmy szkolny układ zależności. Stanowią go nauczyciele, 
uczniowie, administracja, rodzice, środowisko lokalne. Nauczyciele dzięki odebra-
nemu wykształceniu (ogólnemu, podstawowemu, kierunkowemu, specjalnościo-
wemu, a w tym nabytej wiedzy antropologicznej, filozoficznej, psychologicznej, 
socjologicznej) i wymogom roli zawodowej (kontakt z innymi ludźmi), nastawiają 
się na stałą refleksję nad człowiekiem oraz świadczenie zachowań pomocowych. 
Są animatorami czynności edukacyjnych – przekazują wiedzę, formują posta-
wy, opiekują się zespołami uczniów, pełnią funkcje w administracji, wychowują. 
Uczniowie są głównym czynnikiem charakterystyki szkoły, która za ich pośred-
nictwem pracuje na rzecz ciągłości tradycji i kultury. Usytuowani są w niezbędnej 
strukturze formalnej (klasy, zespołu ćwiczeniowego, koła zainteresowań, samo-
rządu) i wypełniają wymagane role (w zakresie zachowań dydaktycznych, prze-
strzegania norm etycznych, kontaktu z rówieśnikami, uspołecznienia).  

Administracja zabezpiecza działalność szkoły od strony nadzoru oraz funk-
cjonalności techniczno-gospodarczej. Nadzór zewnętrzny sprawują instytucje 
nadrzędne, a bezpośrednie kierownictwo należy do dyrektora i zespołu kierowni-
czego. Jeśli szkoła ma zachować cechę jednolitości to właściwym stanem jest nie 
oddzielanie toczących się tu procesów edukacyjnych od ich wymiaru rzeczowego. 
Rodzice z racji, że ich dziecko stanowi integralną część środowiska szkolnego, 
zaliczeni być mogą do systemu społecznego szkoły. Rodzina wychowuje, naucza, 
uspołecznia, a więc podejmuje procesy analogiczne jak w szkole. Rolę rodziciel-
ską, choćby w części, warto uznać za rolę szkolną (stałość kontaktów, dwukie-
runkowość porozumiewania się, wzajemna pomoc). Środowisko loka lne jako 
ogół mieszkańców miejscowości (dzielnicy, osiedla), w której działa szkoła, staje 
się świadomym uczestnikiem jej życia wewnętrznego (szkolne wycieczki naukowe, 
lekcje w muzeach, poznawanie procesów produkcyjnych w zakładach pracy, spo-
tkania z ekspertami spoza szkoły).
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Każdy z omówionych elementów (nauczyciele, uczniowie, administracja, ro-
dzice, środowisko lokalne), jako osobny podsystem, podlega teorii równowagi or-
ganizacyjnej. Równowaga spełnia się nie tylko w podsystemach i systemach, ale 
też w zakresie ich pól i aktywności szczegółowych. Weźmy metodykę technologii 
wychowawczych – nadużywanie środków represyjnych prowadzi z reguły do nie-
korzystnych następstw, zakłócając poprawność relacji osobowych. Środki perswa-
zyjne stosowane w nadmiarze także mogą stać się nieskutecznymi. Zaleca się więc 
korzystanie z pełnego zakresu metod, przyznając w ich obrębie preferencję czyn-
nikom uruchamiającym emocje pozytywne. A współpraca szkoły z rodzicami czy 
środowiskiem lokalnym stanie się też niezrównoważona, gdy wychowawca opowie 
się za tradycjonalizmem, za sztywnym trzymaniem się murów szkolnych i systemu 
klasowo-lekcyjnego lub, gdy w świadomości rodziców czy innych osób, utrwali się 
na tle dotychczasowych doświadczeń, nastawienie braku zaufania do szkoły.

W poszczególnych sytuacjach oraz w wyodrębnionych strukturach potrzebne 
jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy uruchamianymi czynnikami 
motywacyjnymi, potrzebna jest rezygnacja z nadmiaru skrajnych postaw i sforma-
lizowanych regulacji. Przy czym dysonans poznawczy i emocjonalny jest nie tylko 
dopuszczalny, ale też wskazany, gdy chcemy stawać się funkcjonalnie zoptyma-
lizowani. Radykalna stabilizacja może być powodem bierności i zahamowań na 
drodze postępu. Stanem korzystnym jest równowaga względna (chwiejna) – lega-
lizacja momentów wewnętrznych sprzeczności prowadzących do zmian rozwojo-
wych i nowych wyższych jakości.

3. Style kierowania wychowawczego

Kierowanie, na co zwraca uwagę teoria organizacji i zarządzania, w znaczeniu sze-
rokim dotyczy działania zmierzającego do spowodowania funkcjonowania innych 
rzeczy, zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje. W ujęciu węższym („kierowania 
ludźmi” w organizacji formalnej) obejmuje działanie zmierzające do spowodo-
wania aktywności innych ludzi zgodnego z celem kierującego. W organizacji 
formalnej ten sam rodzaj działania nazywa się przewodzeniem lub przywództwem 
(J. Zieleniewski, J. Kurnal). Z kierowaniem ludźmi ściśle wiążą się sposoby od-
działywania na nich (wzajemne stosunki przejawiane na linii przełożony-pod-
władny), czyli st yle k ierowania. Podstawy budowania typologii stylów okre-
ślił D. McGregor, formułując tzw. „teorię x” oraz „teorię y”. Pierwsza zakłada, że 
przeciętny człowiek jest niechętny do pracy, jest mało ambitny, ceni bezpieczeń-
stwo, unika odpowiedzialności i chce być kierowany. Druga odwrotnie dostrzega  
w człowieku naturalną potrzebę pracy, skłonność do samokierowania, samokon-
troli, odpowiedzialności, przedsiębiorczości i kreatywności. Rzeczywiste relacje 
między przełożonymi i podwładnymi lokują się w przestrzeni zarysowanych zda-
rzeń krańcowych. Wyróżnić dla przykładu można styl eksploatacyjno-autorytar-
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ny, życzliwy autorytarny, konsultacyjny, grupowo-partycypacyjny (R. Likert) lub 
styl paternalistyczny, autokratyczny, integratywny, liberalny (T. Pszczołowski, 
Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji). Podobnych klasyfikacji jest 
wiele. Pedagodzy, w aspekcie własnych potrzeb, wykazują zainteresowania auto-
kratycznym stylem kierowania, stylem liberalnym i demokratycznym (Tabela 1).

Tabela 1. Wyróżniki stylów kierowania wychowawczego

Styl autokratyczny Styl liberalny Styl demokratyczny

Zaawansowany rygoryzm Rezygnacja z wymagań
Dowartościowanie czynni-
ka samodyscypliny

Dokładne określenie zakre-
sów odpowiedzialności

Nieostrość kompetencji
Lojalność wsparta poczu-
ciem obowiązku w przyję-
tym polu aktywności

Skrócony czas podejmowa-
nia decyzji 

Odwoływanie się do inicja-
tywy i wyborów własnych 
wychowanka

Wydłużona procedura usta-
nawiania zasad

Łatwość koordynacji dzia-
łań

Ryzyko chaosu
Uzgodnienia wspólne  
i dopuszczalność negocjacji

Pełna kontrola sytuacji Szeroka przestrzeń wolności
Kontrola umiarkowana  
i rozumna swoboda

Zaniżony poziom zacho-
wań prospołecznych

Nastawienia socjalizacyjne
Interakcyjność i docenianie 
pracy zespołowej

Wyeksponowana pozycja 
wychowawcy i osób zna-
czących 

Rezygnacja z wszelkich 
autorytetów (moralność bez 
nadzoru)

Korzystanie z wzorów oso-
bowych (uwarunkowane  
i zmienne)

Nieufność do wychowanka
Przeświadczenie o skłon-
nościach wychowanka ku 
dobru

Synteza zaufania i wyma-
galności 

Nadużywanie środków 
punitywnych 

Nieingerencyjność 
Preferencja stymulacji po-
zytywnej (wyróżnień)

Źródło: opracowanie własne.

Kategoria autokratyczności w swych zastosowaniach panowała prawie nie-
podzielnie do końca XIX wieku. Przyświecała jej myśl kluczowa – ochrony au-
torytetu szkoły i nauczyciela. Rozwijający się w pierwszej połowie XX wieku  
w wielu krajach reformatorski ruch pedagogiczny nazwany nowym wychowaniem 
(Niemcy – pedagogika reform, Stany Zjednoczone – progresywizm) jest reakcją 
na rygoryzm, formalizm i przesadny intelektualizm szkoły tradycyjnej. W cen-
trum uwagi lokował on dziecko, jego właściwości, zainteresowania, indywidual-
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ne potrzeby („kult dziecka”), ale czynił to na drodze uszczerbku wobec formuły 
ogólniejszej, kosztem zbiorowości (społeczności), z którą dziecko jest powiązane 
życiowo i funkcjonalnie. Przeto dopiero trzecia z dróg – droga demokratyczna 
(uspołeczniająca), zakładająca rozważne pogodzenie potrzeb dziecka z ochroną 
autorytetu szkoły i nauczyciela, stała się szansą na przezwyciężenie słabości i nie-
konsekwencji porządku autokratycznego i liberalnego.

4. Perspektywy paradygmatu organizacyjnego

To konieczność sprostania potrzebom kierowania przedsiębiorstwami przemy-
słowymi, wyposażanymi w nowe technologie o coraz wyższym stopniu skom-
plikowania, stanowi przesłankę zrodzenia się teorii organizacji i zarządzania – 
nauki o zarządzaniu organizacjami. Znaczący był tu przełom XIX - XX wieku  
i wymogi powstającego kapitalizmu. W takiej retrospekcji teorię organizacji i za-
rządzania zalicza się do nauk młodych. W nawiązaniu do jej dorobku powstają 
prace na polu pedagogiki wspomagające praktykę oświatową i życie edukacyjne 
(np. J. Pielachowski, Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poznań 2000,  
W. Kobyliński, Polska myśl organizacyjna w oświacie, Warszawa 2000). Ale stawia 
się pytanie: w jakich zakresach pedagogika może być podatna na recepcję wiedzy 
wypracowanej przez teorię organizacji i zarządzania?

Z zachowań geodety (Z. Melosik) wynika konieczność wyrazistości miedzy. 
Jednak pedagogika osadzona w takim nurcie myślowym przy zadowoleniu, że 
nikt nie przeszkadza jej w autokontemplacji będzie wygaszała swą kreatywność 
(zatrzyma się w miejscu). „Pedagogika pogranicza”/”pedagogika bez granic” pro-
ponuje, by nie tracić energii na precyzyjne zaznaczanie pól aktywności, opowiada 
się za interdyscyplinarnością. Zaleca uczestnictwo w dyskusjach, konfrontacjach, 
polemikach, a rozmyślania nad kwestią, „co należy do pedagogiki, a co nią już 
nie jest” zalicza do czynności mało płodnych. Przekraczanie ciasnych pól przed-
miotowych daje pożytki każdej z dyscyplin, jeśli respekt dla nadrzędności pro-
blemu badawczego pozwoli „zagospodarować go” w specyficznych dla swej na-
ukowej metody i tożsamości formach (we własnym języku oraz ze swego punktu 
widzenia). Współpraca pomiędzy dyscyplinami zanika, jeśli jedna z nich odda się  
w niewolę innej lub, gdy nastąpi rozmycie ich granic. „Scholarze”, w myśl ocen 
F. Znanieckiego, strzegą czystości szeregów przypominają „nie zbaczaj ze starych 
sprawdzonych szlaków”, w przeciwieństwie do „badaczy – teoretyków” opowiada-
jących się za nowoczesnością i otwartością.

Już na najodleglejszych etapach rozwoju społeczeństw przedpaństwowych wy-
stępuje potrzeba wyrazu codziennych czynności (produkcji, podziału, wymiany) 
w postaci norm społecznych, choć niesformalizowanych, ale mocno osadzonych 
w świadomości ówczesnych ludów. Wspólnocie rodowej nie są obce zalążki struk-
turalnych regulacji uwzględniających stosunki pomiędzy klanami i plemionami 
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a nawet najbliższymi członkami rodziny. Występują ośrodki władzy (starszyzna 
rodowa), specjaliści z zakresu kultu (np. szamani) czy walki (wodzowie). Nie tyle 
automatyzm i strach przed negatywną reakcją grupy, co wzajemność, współza-
leżność, jawność i ambicja stają się głównymi czynnikami społecznego porządku. 
Najstarsze cywilizacje państwowe starożytnego Wschodu (Mezopotamia, Egipt, 
Chiny i Indie) wytworzyły takie formy zachowań, które do dziś posłużyć mogą 
za kategorie wzorcowe przy organizacji życia publicznego. Stawiana jest odważna 
teza, że nie ma społeczeństwa bez prawa – ubi societas, ibi ius (Richard Thurnwald).

Właściwością współczesnego społeczeństwa jest jego podatność na zasadę 
aktywności uporządkowanej. Jednak działania, które niegdyś w systemach tra-
dycyjnych były w stanie wykonać pojedyncze jednostki, współcześnie wymaga-
ją bardzo złożonych zespołowych – koncepcyjnych i materialnych zabezpieczeń. 
Podstawowe funkcje organizacji, zarówno w sferze pracy, nauki, zabawy, rekreacji 
zachowują swą aktualność, ale zachodzące zmiany w otoczeniu oraz dynamika 
wewnętrzna poszczególnych struktur, muszą być wspierane koniecznymi redefini-
cjami aktualnych stanów i ciągłymi regulacjami praktycznymi. Wzrastająca rola 
paradygmatu organizacyjnego staje się faktem powszechnym. 

Wieź człowieka z organizacją nie może oznaczać unifikacji. Jedność bez róż-
norodności spłaszcza rzeczywistość, redukuje jej wielostronność a nawet obez-
władnia. Scalaniu musi towarzyszyć rozdzielność – uwzględnianie tego, co in-
dywidualne i niepowtarzalne. Ale istnieje różnica między zespoleniem jednostki  
z organizacją formalną i grupą pierwotną. W pierwszej, ze względu na istniejący 
podział pracy i wykonywanie przez jednostkę tylko określonych, specjalistycznych 
czynności mamy do czynienia z integracją częściową. Taka organizacja rekrutuje 
swych członków zazwyczaj ze względu na swe nastawienia zadaniowe, stając się 
raczej systemem ról wykonywanych cyklicznie i w ustalony sposób przez określo-
nych osobników, niż zbiorem samych tych osobników. Nie wymaga włączenia do 
organizacji całej psychiki – skłania nawet do wyeliminowania czynników ściśle 
osobistych. Zakłada się, że występująca tu bezosobowość sprzyja sprawnej realiza-
cji wytyczonych celów, uniezależniając zachodzącą współpracę od osobistych pre-
ferencji, uprzedzeń lub sympatii. Zespolenie jednostki z grupą pierwotną (rodzina, 
tradycyjna społeczność wiejska) z reguły bywa pełne – angażuje całą osobowość, 
występujące tu stosunki mają charakter osobistych zależności, opartych często na 
bezinteresownym przywiązaniu i sferze uczuć.

W przypadku szkoły osobnik podlegający jej wpływowi (uczeń) na ogół nie 
uczestniczy w klasycznych rolach organizacyjnych. Pełni tylko te, które odpowia-
dają jego pozycji i statusowi. Jest raczej klientem szkoły, odbiorcą usług edukacyj-
nych, jednostką kształtowaną, a nie kształtującą. Idzie o to, by z racji zakresu ofert 
rozwojowych, rozważnej wymagalności, bezpośredniości oddziaływań, nastawie-
nia na dialog przy rezygnacji z dominacji, stawała się środowiskiem emocjonalnie 
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przyjaznym wychowankowi. Działalność wychowawcza ze swej natury skłania 
do rozwiązań odpowiedzialnych i uporządkowanych. Doraźne, akcyjne czy przy-
godne oddziaływania nie przyniosą zadowalających rezultatów, jeśli nie zostaną 
przeniknięte ideą ładu i logiki. Świadoma i twórcza praca nad organizacją wycho-
wania w każdej placówce edukacyjnej to najtrafniejsza droga do sukcesu. Dojrzała 
analiza systemowa daje możliwość ujawnienia rozbieżności między założonymi 
a rzeczywistymi celami instytucji wychowawczych, jest drogą do formułowania 
postulatów usprawniających.

Organizacja może spełniać rolę postawotwórczą także w przypadku powoła-
nia jej do innych, niż wychowawcze zadań (produkcyjnych, handlowych, usługo-
wych). Gdy dana instytucja zajmuje się wychowaniem jako działaniem podstawo-
wym, czyli jest stricte wychowawczą, wówczas sformułowanie „wychowawcza rola 
organizacji” staje się tautologią. Koncentrowanie się na organizacji wychowania 
może być uznane za niezgodne z przyświecającą mu ideą wolności. Otóż, takiej 
idei przeczy organizacja przesadnie sformalizowana, zbiurokratyzowana, autokra-
tyczna, o znamionach patologicznych. Organizacja innowacyjna, twórcza, umiar-
kowanie sformalizowana, „organizacja ucząca się” służy wolności, a nawet sama  
u swych podstaw jest jej wyrazem. Do dyscypliny wewnętrznej, umiejętności 
funkcjonowania w zespole, subordynacji wobec przyjętych ustaleń porządkują-
cych czy ewentualnej niezgody wobec rygoru afirmacji „wątpliwych stanów rze-
czy” powinno się stopniowo dochodzić w trakcie systematycznej nauki szkolnej. 
Zakłada się potrzebę ukształtowania osobowości organizacyjnej. Zasadną staje się 
równocześnie formuła społeczeństwa organizacyjnego.

Słowa kluczowe: proces wychowania, równowaga organizacyjna, kierowania wycho-
wawczego

Keywords: process of education, organizational sustainability, targeting educational
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Pozaszkolne instytucje kulturalne wsparciem  

dla rodziny w sferze rozwijania aktywności muzycznej 

dzieci i młodzieży szkolne

1. Wprowadzenie

Pedagogika jest sztuką wychowania. Jako sztuka przemawia do duszy i uczuć roz-
wijającego się człowieka. Zadaniem pedagogiki powinno być odkrywanie arty-
stycznej natury dziecka, a sam pedagog powinien być artystą [Białkowski, 2000: 
131]. Najważniejszym celem wychowania i warunkiem szczęścia powinny być: 
swobodny rozwój osobowości i możność swobodnego jej wyrażania. Dobrą okazją 
do wyrażania uczucia jest sztuka, a szczególnie muzyka, która jest bezpośrednio 
związana z uczuciami. Dlatego spośród różnych sztuk muzyka odgrywa najwięk-
szą rolę w wychowaniu. Wnosi do życia radość. Mówi się, że gdyby wychowywać 
ludzi przez muzykę, byłoby więcej optymistów. Według Greków, pogoda i równo-
waga ducha były rezultatem wychowania muzycznego, traktowanego jako część 
ogólnego wychowania człowieka. Muzyka była uważana za najważniejszy przed-
miot naukowy i wychowawczy. Poznanie piękna i harmonii dźwięków miało być 
krokiem do poznania piękna i harmonii życia [Podolska, 2008: 11].

2. Obszar możliwości wychowawczych realizowanych poprzez edukację 
muzyczną w przedszkolu i szkole podstawowej

Przed rodzicami i nauczycielami stoi trudne, ale piękne zadanie wprowadzenia 
dziecka w świat muzyki. Już z chwilą przyjścia na świat zaczyna ono przejawiać 
pierwsze reakcje na słyszane dźwięki, rytmy i odgłosy najbliższego otoczenia.  
U niemowląt obserwuje się próby naśladowania dźwięków lub głosu matki. Wraz 
z nabywaniem umiejętności poruszania się i chodzenia dzieci wykazują wyczucie 
prostych zjawisk rytmicznych. Dzieci dwuletnie chętnie słuchają dźwięków i oka-
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zują związane z tym zadowolenie. Zaczyna rozwijać się słuch muzyczny, pamięć 
i zainteresowanie muzyką. Dzieje się tak, gdy rodzice rozwijają w dziecku te pre-
dyspozycje, zwłaszcza przez własny śpiew, oraz gdy nie niszczą delikatnego apara-
tu słuchowego dziecka, odtwarzając w domu głośną muzykę. Wybitny szwajcarski 
pedagog muzyki Emil Jaques-Dalcroze pisał: ,,jest więcej dzieci muzykalnych niż 
rodzice przypuszczają. Często zdolności muzyczne są głęboko ukryte w duszy i nie 
mogą się ujawnić na zewnątrz. Są podobne do podskórnych źródeł, które nie mogą 
wytrysnąć, aż im rydel nie utoruje drogi. Celem wychowania muzycznego jest tę 
muzykalność wydobyć z ukrycia” [Jaques-Dalcroze, 1965].

Niestety wiele dzieci trzyletnich, które przychodzą do przedszkola, nie miało 
okazji słuchać kołysanek śpiewanych przez matkę lub słuchało fałszywego śpie-
wu. Dlatego dopiero w przedszkolu nawiązują pierwszy kontakt z muzyką. Od 
nauczycielki przedszkola zależy więc, jaki kierunek będzie nadany rozwojowi mu-
zycznemu dziecka, jak kształtuje się jego wrażliwość, jak wykształci się aparat gło-
sowy, a przede wszystkim, czy dziecko polubi muzykę i czy w przyszłości będzie 
się nią interesować. Zdaniem Etienne Sourian: ,,okres przedszkolny ma szczegól-
ne znaczenie, ponieważ wrażliwość i uzdolnienia muzyczne dziecka kształtują się 
wówczas prawie definitywnie. Uzdolnienia te mogą też zaniknąć podczas okresów 
krytycznych: około trzech, czterech lat, około dziewięciu lat i w okresie dojrzewa-
nia” [Sourian, 1965].

Żadnego dziecka nie można uważać za niemuzykalne, dopóki nie da mu się 
możliwości kształcenia. Uzdolnienia muzyczne są w dużej mierze zależne od 
praktyki. Ogromna większość dzieci zatraca swoje wrodzone zdolności muzyczne 
wskutek braku kształcenia słuchu w okresie najbardziej do tego odpowiednim, 
tzn. w wieku przedszkolnym i szkolnym. Niestety reforma oświaty lat dziewięć-
dziesiątych stała się ciosem dla edukacji estetyczno-artystycznej, zwłaszcza mu-
zycznej. Pozbawienie podstaw organizacyjnych tej edukacji poprzez wymazanie 
przedmiotów muzyka1 [Tomaszewska, 2003: 13] i plastyka z planów nauczania 
i przeznaczenie jednej godziny tygodniowo na nowy twór pod nazwą ,,sztu-
ka” (której nikt nie miał prawa i nie umiał uczyć) skutkuje na wiele lat zapaścią  
w obszarze wychowania dzieci i młodzieży. Poważne zmiany programowe refor-

1 Kiedyś zapisany w dzienniku czarno na białym przedmiot muzyka dawał szansę, że przez cały 
rok szkolny dzieci nauczą się 30–35 krótkich piosenek, wprowadzanych po jednej na tydzień. Obec-
nie w nauczaniu zintegrowanym reguła stało się marginalizowanie muzyki. Zwolennicy reformy do-
wodzą, że teraz, kiedy w klasach młodszych panuje integracja, teoretycznie można wprowadzać pio-
senki nawet w codziennym materiale edukacyjnym, ,,przemycając” je przy każdej okazji, co stwarza 
hipotetyczną możliwość nauczenia dzieci aż 200 króciutkich piosenek podczas całego roku szkolnego. 
W praktyce uczniowie klas początkowych poznają na lekcjach jedną piosenkę miesięcznie lub nawet 
jedną na dwa, trzy miesiące. Dzieci komentują ten fakt: ,,My przecież nie mamy czasu śpiewać na 
lekcjach! Musimy wciąż pisać i pisać”.
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my oświatowej i zaniedbania w powszechnej edukacji i wychowaniu muzycznym 
w polskiej szkole prowadzą do analfabetyzmu muzycznego społeczeństwa. Brak 
aktywnego obcowania ze sztuką muzyczną, doświadczenia jej przez aktywność 
muzyczną, pozbawia młodzież niepowtarzalnych, specjalnych możliwości rozwo-
ju. Młodzież potrzebuje doświadczeń estetycznych i edukacji muzycznej, dobrego 
profesjonalisty – nauczyciela muzyki – przewodnika po świecie sztuki [Podolska, 
2008; Ławrowska, 2011: 17].

Pragnąc przypomnieć o szczególnych potrzebach młodzieży w tym zakresie. 
Irena Wojnar określa wiek młodzieńczy jako wiek poszukiwań estetycznych i do-
konując przeglądu literatury psychologicznej wieku młodzieńczego, natrafia na 
stwierdzenie Maurice Debbese’a: ,,przeżycie estetyczne stanowi jedną z form dzia-
łalności bezinteresownej, która odpowiada młodym ludziom. Wywołuje w nich 
zadowolenie tym żywsze, że oparte na jednej z ich podstawowych skłonności; na 
uwielbieniu (adoracji), które wznosi jednostkę ponad samą siebie i objawia jej coś 
absolutnego” [Wojnar, 1970: 253–254].

Wartości estetyczne są bliskie wartością moralnym, zadowolenie estetyczne 
często jest identyfikowane z zadowoleniem moralnym, a dobro pokrywa się z pięk-
nem. Stefan Szuman, zajmujący się przeżyciem estetycznym, pisał między innymi: 
,,W muzyce młodzież odkrywa wyraz i oddźwięk nurtujących we własnej psychice 
uczuć, na które nauka jest głucha” [Szuman, 1990].

Ukazany tu pobieżnie obszar możliwości wychowawczych szkoły oraz szansy 
nawiązania dialogu z młodzieżą został zupełnie zaniechany, żeby nie powiedzieć 
– bezrozumnie odrzucony. Brak przewodnictwa po świecie emocji i piękna, brak 
lub za mało muzyki w szkole, skutkują problemami wychowawczymi młodzie-
ży, której kultura i dobry smak, poddane różnym niekontrolowanym wpływom, 
dryfują na manowce. Zaniechano prowadzenia nowoczesnej, aktywnej i wielo-
stronnej edukacji muzycznej przez profesjonalnych pedagogów muzyki. Pozbawia 
się młodych ludzi tego, do czego mają oni zagwarantowane prawo, czyli pełnej 
edukacji, której nieodzowną, częścią jest edukacja muzyczna. 

Rodzić się mogą pytania o to, czy istnieją poza szkołą jakieś formy zastępcze? 
Odpowiedź jest twierdząca – w naszym kraju urzeczywistnia się upowszechnie-
nie kultury muzycznej dzięki funkcjonowaniu dwóch układów, którymi są: sieć 
odpowiednio zorganizowanych instytucji kulturalnych (domy kultury, ogniska i 
szkoły muzyczne, stowarzyszenia i towarzystwa muzyczne, schole parafialne) oraz 
multimedia.

3. Edukacja muzyczna w domach kultury

Głównym zadaniem domów kultury jest ożywianie, wzbogacanie i profilowanie 
wszelkiej pracy kulturalno-oświatowej, a wiec także pozaszkolnego wychowania 
estetycznego i muzycznego. Dotychczasowa działalność domów kultury w tej 
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dziedzinie wyrażała się zazwyczaj w prowadzeniu zespołów muzycznych: chóru, 
orkiestry, częściej modnych zespołów rozrywkowych. Ambitniejsze domy kultu-
ry organizują też różnorodne imprezy muzyczne, jak: koncerty, audycje, odczyty, 
spotkania z muzykami itp. Nierzadko domy kultury okolicznościowe koncerty  
i pokazy własnych zespołów artystycznych na zapotrzebowanie różnych instytu-
cji, a niektóre wojewódzkie domy kultury pomagają w organizacji koncertów fil-
harmonicznych oraz koncertów muzyki z płyt. W placówkach tych zaobserwować 
możemy też propagowanie i uczenie stosowania w działalności upowszechnienio-
wej pomocy naukowych, a więc książek, nut, tablic ilustracyjnych dotyczących 
zagadnień muzycznych, płyt i filmów muzycznych, oraz sprzętu akustycznego 
[Lasocki, 1970: 43-45]. 

U podstaw amatorskiego ruchu muzycznego leży ludzka potrzeba śpiewania 
i grania jako forma własnej ekspresji muzycznej. Znaczną część – a chyba nawet 
przeważającą – uczestników tego ruchu stanowi młodzież, grupa wiekowa mają-
ca stosunkowo najwięcej wolnego czasu, energii i chęci do rozrywki. Młodzież 
preferowała i preferuje nadal – w swoich zainteresowaniach muzycznych – tzw. 
pop-music, a ta opiera się na piosenkach i kierunkach rockowych. Okazało się, 
że muzyka rockowa i piosenka to nie tylko przelotna moda. Owszem w ciągu lat 
zmieniały się typy piosenek, zmieniał się też nieco sam rock, lecz istota zjawiska: 
zainteresowanie tym typem muzykowania – pozostała. Było to i jest zaintereso-
wanie na tyle silne, iż zdominowało większą część naszego amatorskiego ruchu 
muzycznego. Ten rodzaj muzyki stwarza duże szanse współuczestniczenia, grania, 
śpiewania, gdyż utwory mają łatwą melodykę, szybko przyswajalną i inspirującą 
do jej odtwarzania. Nadto muzyka stanowi symbol identyfikacji pokoleniowej, 
wyrażającej się w stworzeniu własnej subkultury muzycznej. Zaspokaja potrzebę 
więzi i wspólnego przeżywania muzyki. Do plusów takiego stanu rzeczy zaliczyć 
trzeba niewątpliwie nie spotykane dotąd w historii naszej muzyki zainteresowanie 
młodzieży tą dziedziną muzykowania Zdecydowanie negatywną cechą obecnej 
sytuacji naszego młodzieżowego amatorstwa muzycznego jest nieumiejętność od-
powiedniego wykorzystania tych masowych zainteresowań młodzieży przez ludzi 
kierujących wychowaniem (zwłaszcza estetycznym) młodego pokolenia. Wydaje 
się, że wykorzystanie zainteresowania młodzieży małymi formami muzyki roz-
rywkowej można wykorzystać jako punkt wyjścia dla umuzykalnienia biernego, 
jak i czynnego [Panek, 1980: 110-113; Uchyła-Zroski, 2002: 45]. Przykładowo 
– w zespołach wokalnych obok prostych kompozycji rozrywkowych mogą się póź-
niej zdarzyć łatwe utwory klasyczne, z czasem tej klasyki będzie na pewno coraz 
więcej. Być może małe zespoliki przekształcą się w jeden duży zespół chóralny. 
Zespoły wokalne tworzą się już przecież w starszych klasach szkoły podstawowej, 
a okres gimnazjum i liceum to czas, w którym może wytworzyć się przyzwyczaje-
nie, przeradzające się potem w potrzebę stałego kontaktu z muzyką.
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Popularną formą zajęć w domach kultury są również zespoły taneczne. Taniec 
jest sztuką rozwijającą kulturę ruchu połączonego z muzyką. Wywiera on duży 
wpływ na emocjonalne i estetyczne odczucia tańczących i widzów-słuchaczy. 
Najprostsze do odtworzenia są tańce ludowe, ponieważ ujęte są one w bezpreten-
sjonalną, naturalną formę ruchu i wynikają z muzyki ludowej prostej w melodii 
i budowie formalnej. Koncentrując się na muzycznej stronie zajęć choreograficz-
nych, należy również wspomnieć o akompaniamencie, który jest istotny dla ogól-
nego umuzykalnienia, uwrażliwiania na interpretowany ruchem nastrój, rytm  
i tempo muzyki [Bonna, 2002: 32].

Domy kultury prowadząc pracę środowiskową powinny zwrócić uwagę na dy-
daktyczno-wychowawczą funkcję muzyki, na jej różnorodne wartości, nie tylko 
użytkowe, rozrywkowe czy dekoratywne. Toteż różne formy upowszechniania 
muzyki i amatorski ruch muzyczny powinny być ujmowane jako ważne instru-
menty oddziaływania wychowawczego. Trzeba organizować i kształtować szeroko 
pojęte miłośnictwo muzyki i nie ograniczać go tylko do czynnego uprawiania 
muzyki. Jest to wprawdzie jeden z przejawów miłośnictwa, ale nie jego jedyna 
postać. Praca zespołu muzycznego nie powinna ograniczać się tylko do śpiewu 
zbiorowego, gry na instrumentach czy tańcu, a również zmierzać do poznawania 
literatury muzycznej, która ułatwi wprowadzenie w świat prawdziwej sztuki oraz 
określonej wiedzy o muzyce. Równocześnie trzeba ułatwić młodzieży wprowa-
dzenie do kultury muzycznej i przygotować do uczestnictwa w życiu muzycznym  
w swoim środowisku. Przygotowanie i przysposobienie do czynnego, świadomego 
i twórczego uczestnictwa w życiu muzycznym stanowi jedno z ważniejszych zadań 
wychowawczych. Treścią tych poczynań wychowawczych jest właściwe rozumie-
nie roli sztuki-muzyki, tak dla jednostki, jak i życia społecznego, jako wyższych 
wartości humanistycznych. Na tej bazie można potem kształtować potrzebne po-
stawy wobec muzyki jako sztuki [Lasocki, 1970: 46].

Obecnie funkcjonuje pewien skrót myślowy, utworzony w środowiskach lo-
kalnych: tam, gdzie jest dom kultury – tam jest kultura lokalna. A tam, gdzie 
go nie ma – tam z kulturą lokalną jest źle. Świadczy to, że jest dostrzegane  
w środowiskach lokalnych wyraźne przełożenie pomiędzy istnieniem instytucji 
realizujących zadania związane z animacją kulturalną a rzeczywistym istnieniem 
i rozwojem kultury w danym środowisku.

Przez ostatnich 20 lat zmieniła się społeczna rola kultury w środowiskach lo-
kalnych. Przyszedł jednak taki moment, gdy od kultury lokalnej zaczęto oczeki-
wać przede wszystkim rozrywki (pikników, dni miast itp.). Sztuka funkcjonowała 
obok kiełbasy na sztuki. Na szczęście to się już zmienia. Dom kultury staje się 
inkubatorem aktywności, tu gromadzą się (najczęściej młodzi) ludzie, którym  
o coś chodzi. Coraz więcej wokół domów kultury funkcjonuje wolontariuszy, or-
ganizacji pozarządowych. Placówki te są wymarzonym narzędziem do realizacji 
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postulatów związanych np. z rozwijaniem kapitału społecznego. Wszystkie bo-
wiem definicje, określenia, pojęcia i idee, związane z kapitałem społecznym, ze 
zmianą społeczną, leżą blisko tego, co jest bardzo charakterystyczne dla środowisk 
animatorów kultury [Gralczyk, 2009: 22-23].

4. Ognisko Muzyczne jako silne ogniwo systemu pozaszkolnej edukacji 
muzycznej

Te specyficzne placówki, o modelu niespotykanym w innych państwach, mają ro-
dowód złożony i ta jego złożoność przyczyniła się do ich szerokiego funkcjonowa-
nia w takiej właśnie formie od 1945 roku do dziś. Wydaje się uzasadniona krótka 
analiza tego rodowodu. Korzenie jego sięgają końca lat dwudziestych, kiedy to 
Janusz Miketta przedstawił środowisku muzycznemu i władzom projekt refor-
my szkolnictwa muzycznego; przewidywał stworzenie szkoły umuzykalniającej  
o funkcjach wychowawczych, w przeciwieństwie do szkoły zawodowo-muzycznej 
o funkcjach głównie kształcących. Do pomysłu tego wrócił w 1945 roku, tworząc 
model organizacyjno-programowy takiej placówki. Zatem model ten istniał już 
wówczas i weryfikowany był w praktyce. Niezależnie od reformy w szkolnictwie 
muzycznym, już w 1939 roku Jan Chorosiński zorganizował w Siennie (Kieleckie) 
placówkę kształcenia muzycznego dla dzieci i dorosłych amatorów. Pomysł jego 
po wojnie podjął Ludowy Instytut Muzyczny w Łodzi2 [Petrozolin-Skowrońska, 
1996: 817]. W latach 1945-1949 powoływane były wiejskie ogniska muzyczne (tu 
po raz pierwszy nazwa ta została użyta), mające na celu upowszechnienie kultury 
muzycznej na wsi i pielęgnowanie folkloru.

Model placówki ,,ognisko muzyczne” napotkał podatny grunt: potrzeby mu-
zyczne społeczeństwa. Dzieci i młodzież odczuwały i odczuwają nadal potrzebę 
nauki gry na instrumentach. Również rodzice pragną często, by dzieci ich uczyły 
się grać, traktując to jako czynnik tradycyjnie pojętego ,,dobrego wychowania” 
bądź – coraz częściej – rozumiejąc znaczenie muzyki w całokształcie wychowania 
dziecka. Stały się więc ogniska w dużej ich części swoistą placówką nauczania 
muzyki, rozumianego głównie jako nauka gry na instrumentach, zastępując pry-
watnych nauczycieli muzyki, system dawniej dominujący.

Zakładane przez różne stowarzyszenia społeczne3 [Waldorff, 1977: 10] i dzia-

2  ,,Ludowy Instytut Muzyczny (LIM), założony w 1945 r. w Łodzi w celu upowszechniania kul-
tury muzycznej; patronuje społecznym ogniskom muzycznym, organizuje koncerty, prowadzi działal-
ność wydawnicza, wydaje miesięcznik ,,Przegląd Muzyczny” (od 1947 r. p.n. ,,Poradnik Muzyczny”).

3 ,,Luki w podstawowym szkolnictwie podstawowym wypełniają społeczne ogniska muzyczne 
działające pod opieką i kontrolą towarzystw muzycznych. Najstarsze z nich ponad stuletnie Warszaw-
skie Towarzystwo Muzyczne, zakładał w roku 1871 ojciec narodowej opery polskiej, twórca Halki i 
Strasznego dworu – Stanisław Moniuszko”.
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łające pod ich patronatem, funkcjonując w różnych środowiskach i w kontakcie 
z różnymi instytucjami, ogniska muzyczne tworzą dziś wiele modeli o różnym 
profilu wychowawczo-kształcącym i kulturotwórczym. Inne funkcje spełniają 
więc ogniska w wielkich miastach (zbliżone do funkcji szkół muzycznych), inne 
zaś w niewielkich miastach o zintegrowanej lub o nie zintegrowanej społeczności, 
inne jeszcze – działające w środowiskach wiejskich o żywej tradycji ludowej (są to 
najczęściej placówki powstałe w pierwszych latach po wojnie, a ich funkcje kultu-
rotwórcze są tu bezsporne). Inaczej też przedstawia się model pracy ogniska, gdy 
jest ono w środowisku jedną z wielu placówek kultury, a inaczej, gdy jest placówką 
jedyną lub jedną z nielicznych; inaczej wreszcie, gdy stanowi placówkę niezależ-
ną, a inaczej, gdy praca jej jest zintegrowana z instytucją o określonym szerszym 
programie wychowawczym, ze szkołą muzyczną, szkołą ogólnokształcąca lub  
z domem kultury [Przychodzińska, 1987: 203–204].

Jednym z głównych zadań ogniska muzycznego jest organizowanie gry na in-
strumentach muzycznych. Przygotowanie do świadomego odbioru muzyki odby-
wa się poprzez lekcje umuzykalniające, wprowadzenie w świat pojęć muzycznych, 
zbieranie i słuchanie nagrań muzycznych, uczęszczanie na koncerty, na przed-
stawienia operowe. Praca ogniska skierowana jest także na wyrabianie nawyków 
czytelnictwa na tematy muzyczne, śledzenie prasy pod kątem wydarzeń muzycz-
nych, zainteresowanie aktualnościami muzycznymi. Obok nauki gry na instru-
mentach ważną rolę edukacyjną spełniają przedmioty ogólnomuzyczne. Zajęcia 
z tych przedmiotów odbywają się w różnym zakresie we wszystkich ogniskach. 
Należy tu wyjaśnić, że społeczne ogniska nie pracują w oparciu o jednolity plan  
i program nauczania. Tworzą je, zwłaszcza w ostatnich latach, same w zależności 
od posiadanego stanu kadry i bazy dydaktycznej. Do przedmiotów prowadzo-
nych w ramach zajęć ogólnomuzycznych należą: zasady muzyki, historia muzyki, 
kształcenie słuchu, słuchanie muzyki, formy muzyczne, folklor muzyczny, estetyka 
muzyki. Popularną formą występującą w ogniskach są również zajęcia z zespołami 
muzycznymi. Są to kameralne zespoły instrumentalne (duety, tercety, kwartety, 
kwintety, sekstety) akordeonowe, gitarowe, fortepianowe, instrumentów dętych. 
W niektórych ogniskach działają chóry i zespoły wokalno-instrumentalne.

Istotnym elementem programu działalności społecznego ogniska muzycznego 
jest: poznawanie, upowszechnianie i kontynuowanie tradycji sztuki ludowej da-
nego regionu. Do tradycji społecznych ognisk muzycznych należy organizowanie 
występów i popisów swoich uczniów. Większość popisów i koncertów odbywa 
się w siedzibach ognisk. Bardzo wiele indywidualnych popisów organizowano  
w szkołach podstawowych i przedszkolach w miejscowościach będących siedzibą 
ogniska. Część z nich ma jednak miejsce w innych miejscowościach, czasem poza 
granicami województwa. Fakt ten znacznie poszerza teren oddziaływania ognisk, 
wzmacniając ich funkcję w zakresie upowszechniania muzyki wśród dzieci i mło-
dzieży [Rogalski, 1992: 88–90].
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W regulaminie ognisk muzycznych znalazł się między innymi istotny zapis, 
który mówi, że uczniem może zostać każdy, kto tylko wyrazi na to chęć, bez 
względu na większy czy mniejszy stopień predyspozycji muzycznych. O przyję-
ciu nie decyduje więc selekcja – jak to ma miejsce w szkolnictwie muzycznym –  
a jedynie motywacja.

Ogniska muzyczne, placówki żywotne, bo powstałe jako odpowiedź na auten-
tyczne zapotrzebowanie społeczne, mogłyby spełniać istotne funkcje wychowaw-
cze i kulturotwórcze. Istnieje jednak wokół nich wiele kontrowersji. Wśród ognisk 
są takie, które niezależnie od profilu bardziej zbliżonego do szkoły muzycznej lub 
do placówki upowszechniającej kulturę – spełniają w środowisku wybitną rolę. 
Zawdzięczają to oddanym nauczycielom – działaczom, żywym tradycjom, wła-
ściwym formom współpracy ze środowiskiem i innymi instytucjami wychowaw-
czymi. Obok tych sukcesów występują jednak w pracy ognisk niepowodzenia, nie 
zawsze powszechnie zauważalne. Są to niepowodzenia głównie dydaktyczne: brak 
dostatecznego rozwoju muzycznego uczestników, a także w wyniku tego, rezygno-
wanie przez wielu z nich z nauki już we wczesnym jej etapie. Wynika to głównie  
z braku wysoko kwalifikowanych nauczycieli.

Sądząc jednak po dotychczasowym rozwoju ognisk i doskonalonej wciąż po-
mocy merytorycznej ze strony Ludowego Instytutu Muzycznego, ogniska mają 
szanse dalszego umacniania swej pozycji w systemie instytucji wychowujących  
i współpracujących ze szkołą [Pietrzak, 1986: 14; Przychodzińska, 1987: 205].

5. Preorientacyjne i umuzykalniające zadania szkoły muzycznej I stopnia

Jednym z celów działalności ognisk muzycznych jest otaczanie opieką uczniów 
najzdolniejszych i kierowanie ich do szkół muzycznych. Z przeprowadzonych 
badan wynika, iż blisko 12% absolwentów ognisk trafia do szkół muzycznych. 
Zawodowe szkoły muzyczne przeznaczone zostały bowiem dla najzdolniejszych. 
W okresie po II wojnie światowej szkolnictwo muzyczne wszystkich stopni sta-
ło się bezpłatne, państwo zapewniało potrzebne fundusze i warunki techniczne. 
Od początku funkcjonowania szkolnictwa muzycznego jako systemu szkół pań-
stwowych, tj. od pierwszych lat powojennych jego zadania – na szczeblu szkół 
I stopnia, a więc najbardziej nas tu interesującym – sprowadzały się do dwóch 
podstawowych-przygotowawczego, czy raczej preorientacyjnego i umuzykalnia-
jącego. Zgodnie z nomenklaturą oba te zadania określono jako ,,przysposobienie 
zawodowe” i w ten sposób tzw. szkoły niższe zgodnie z reformą z lat 1949–1950 
zostały bez reszty włączone do systemu zawodowego szkolnictwa muzycznego 
[Gogol-Drożniakiewicz. 1976: 152–157].

Pierwsze, preorientacyjne, oznaczało równocześnie miejsce szkół I stopnia  
w zawsze całościowo, integralnie pojmowanym trzystopniowym systemie szkol-
nictwa i kształcenia muzycznego. Zadanie to polegało – i dzisiaj również polega 
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– na ,,wyławianiu” i doborze, a więc i pewnej selekcji dzieci i młodzieży o wy-
raźnych muzycznych predyspozycjach i ułatwianiu świadomego wyboru odpo-
wiedniego kierunku kształcenia muzyczno-zawodowego (w szkole muzycznej II 
stopnia czyli średniej).

Drugie z fundamentalnych zadań szkół muzycznych I stopnia – umuzy-
kalnienie, zawarte jest w pewnym stopniu w pierwszym i je warunkuje, w tym 
mianowicie zakresie, w którym chodzi o zapewnienie kandydatom do dalszego 
muzycznego kształcenia warunków możliwie pełnego, wielostronnego rozwoju 
dyspozycji muzycznych, wrażliwości na muzykę, ukształtowania muzycznych po-
jęć i podstawowych sprawności, a więc zapewnienie elementarnego muzycznego 
wykształcenia. Ale jest to również zadanie odrębne, stawiające szkolnictwo mu-
zyczne I stopnia w roli ważnego ogniwa w społecznym systemie wychowania mu-
zycznego. Jako system placówek kształcenia muzycznego stosunkowo liczny i roz-
przestrzeniony, szkolnictwo muzyczne I stopnia od czasów powojennych nie tylko 
nadrabia w poszczególnych środowiskach niedostatki z tytułu niskiego poziomu, 
czy wręcz braku wychowania muzycznego w szkołach ogólnokształcących, ale jest 
również czynnikiem o celowo określonych funkcjach kulturotwórczych, muzycz-
no-wychowawczych i o jak najszerszym zasięgu społecznym. Kształcenie artysty 
ma bowiem dwustronny charakter. Z jednej strony rzecz polega na edukacji typu 
techniczno-rzemieślniczego. Jest ona niezbędna; bez odpowiednich umiejętności 
technicznych artysta jest tylko potencjalnym artystą, w istocie rzeczy niezrealizo-
wanym. Jest to zarazem najbardziej uchwytna strona wychowania artystycznego. 
Umiejętności techniczne dadzą się wymierzyć dość precyzyjnie. Druga strona wy-
chowania artystycznego, mniej uchwytna i znacznie trudniejsza do określenia, 
dotyczy rozwoju osobowości i rozwoju talentu [Jankowski, 1974: 170].

Zasadność istnienia i wartość każdej szkoły muzycznej potwierdzają losy jej 
absolwentów, bo podkreślają ważną rolę muzyki w ich życiu, niezależnie od pro-
fesji, którą wybrali. Ci, którzy wybrali muzykę jako swój zawód, z powodzeniem 
przechodzili przez kolejne szczeble kształcenia, i z takim samym powodzeniem 
służą muzyce jako instrumentaliści i pedagodzy, stanowią ważne źródło inspiracji 
dla młodzieży aktualnie kształcącej się [Kanafa, 1999: 33].

6. Schola cantorum – przyczyny odnowienia i upowszechnienia tej formy 
muzykowania po okresie zeświecczenia dzieci i młodzieży

Schola canto rum4 [Krukowski, 1972: 75] ma od czasów średniowiecza utrwalona 

4  ,,Zespołowa praktyka wokalna jako śpiew jednogłosowy pojawia się w muzyce kościelnej dość 
wcześnie bo już w pierwszych wiekach naszej ery. W IV wieku istnieją już w kościołach specjalne 
miejsca dla chórów i śpiewaków-solistów, a biskup Mediolanu Ambroży wprowadza do liturgii ko-
ścielnej wschodnie hymny [...]. Około 335 r. papież Sylwester I zakłada pierwsze kościelne szkoły 
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pozycję w muzyce kościelnej i bogatą tradycję w kulturze europejskiej. Choć po 
Soborze Watykańskim II dopuszczono do liturgii śpiew w językach narodowych 
oraz nowe formy aktywności wiernych i scholi, do dziś jest ona kultywowana  
w Kościele katolickim.

Od kilkunastu lat ruch gromadzenia się dzieci i młodzieży wokół Kościoła  
i śpiewu kościelnego wyraźnie się nasilił. Składają się na to różne okoliczności ze-
wnętrzne i potrzeby wewnętrzne naszej młodzieży. Do okoliczności zewnętrznych 
zaliczyć można wybór Papieża Polaka na Stolicę Piotrową, pielgrzymki i homilie 
Jana Pawła II, które w tak oczywisty i prosty sposób porwały serca młodych ludzi, 
wzbogaciły wiarę i chęć wspólnego chwalenia Boga, wzywania Go pełnym gło-
sem po okresie zeświecczenia. Młodzież podczas pielgrzymek papieskich swoim 
serdecznym, zaangażowanym śpiewem ukazała nam swoje potrzeby i możliwości. 
Inna przyczyna zewnętrzna rozkwitu scholi paradoksalnie tkwi w polskiej szkole, 
w jej stopniowym odchodzeniu od pedagogiki kultury, wreszcie zupełnym jej za-
rzuceniu [Seredyńska, 2004: 119].

Mankamentem scholi od strony merytorycznej jest przygotowanie muzycz-
ne osób prowadzących te zespoły: księży, zakonnic, katechetów świeckich, osób 
świeckich, animatorów muzycznych, rzadziej dyrygentów. Tylko nieliczni z nich 
akompaniują sobie na gitarze, fortepianie lub innym instrumencie. Nauka pie-
śni przebiega prawie zawsze metodą beznutową ze słuchu, rzadko przy pomocy 
nut. Materiały nutowe to najczęściej drukowane lub kserowane pieśni ze zbiorów 
własnych prowadzącego zajęcia. Pozytywne strony działalności w tego rodzaju 
ansamblach to przede wszystkim wzruszenie śpiewem i przeżyciem religijnym, 
integracja w grupie, zawieranie przyjaźni, emocje pozytywne i stres związany  
z występami, radość i satysfakcja z osiągnięć w konkursach i przeglądach. 

Podsumowując znaczenie scholi w umuzykalnieniu młodego pokolenia posłu-
żę się słowami Romualdy Ławrowskiej: ,,schola pełni rolę edukacyjną w zakresie 
nauki śpiewu i poznania literatury muzyki kościelnej. Stanowi też dogodną sytu-
ację do rozbudzania i poszerzania zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży. 
Należy podjąć szersze badania nad wieloma aspektami wychowawczymi działal-
ności scholi, badać kierunki zmian osobowości, zachowania młodzieży, rozwój za-
chowań społecznych, kształtowanie się smaku artystycznego, związek kwalifikacji 
z metodami pracy nauczyciela/animatora muzycznego itp.” [Ławrowska, 2011: 
19–21].

śpiewacze, z których najważniejszą jest rzymska schola cantorum. Szkoła ta staje się wzorem dla no-
wych ośrodków kształcenia zawodowych śpiewaków kościelnych, powstających przy klasztorach”.
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7. Technologie informacyjne w procesie wzbogacania edukacji muzycznej 

W XXI wieku zderzenie dydaktyki z multimediami jest nieuniknione. Ogromny 
rozwój techniki komputerowej i Internetu sprawił, że wiedza z każdej dziedziny, 
kiedyś nie zawsze dostępna, dziś sama przychodzi do naszych domów, zaś dotarcie 
do niej uzależnione jest tylko od kilku kliknięć myszką. Komputer zatem może 
również pomóc w rozwijaniu wiedzy muzycznej, szczególnie w naszych specyficz-
nych warunkach, w których wychowanie muzyczne w szkołach jest zepchnięte na 
margines [Heering, 2011: 104].

To, iż media stanowią jeden z najistotniejszych elementów współczesnej prze-
strzeni społeczno-kulturowej jest dziś oczywistością. Wiele z tego, co proponują, 
ma szansę wzbogacić w sposób niezwykle istotny procesy edukacji muzycznej5 
[Parkita, 2000: 152] Niezbędny jest jednak program dydaktycznego wykorzysta-
nia oferty proponowanej przez media. Pewne próby w tym zakresie są już w Polsce 
podejmowane. Trudno uznać je jednak za wystarczające.

Zastosowanie komputerów w nauczaniu daje ogromne możliwości w zakre-
sie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji wiedzy oraz symulacji wielu zjawisk 
w nauce (muzyce), z wykorzystaniem interakcji, grafiki, animacji komputerowej, 
dźwięku. Ten realny transfer wiedzy na dowolną odległość sprawia, ze proces dy-
daktyczny nie musi ograniczać się tylko do posiadanych w danej chwili w szko-
le zasobów ludzkich i informacyjnych, ale umożliwia dostęp do dorobku innych 
ośrodków, uczelni, szkół czy też osób [Kubiak, 1997: 70].

Należy jednak pamiętać, iż to właśnie media są w znacznym stopniu odpowie-
dzialne za współczesny chaos w obszarze świata wartości (w tym także świata war-
tości muzyki). Jeżeli jednak narzekamy na bezrefleksyjność młodzieży w odbiorze 
tego, co proponują, to znaczna część odpowiedzialności za ten stan rzeczy spada 
na procesy edukacji, które nie są w stanie dostarczyć jej odpowiedniego wsparcia 
w drodze przez zawiłości współczesnego świata. Nie można bowiem zachłysnąć się 
nowoczesnością w sposób, który redukuje inne formy pracy i aktywności ucznia w 
szkole i poza nią. Nic bowiem nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich kontaktów 
międzyludzkich [Białkowski, 2000: 131; Parkita, 2000: 154]. 

8. Uwagi końcowe

Nowoczesna pedagogika postuluje rozwijanie wielorakich inteligencji uczniów: 
językowej, logiczno-matematycznej, interpersonalnej i intrapersonalnej, kine-

5 ,,Wiele stron w Sieci przeznaczonych jest na informacje związane z instrumentami muzycznymi 
[...]. Niektóre katalogi mieszczą informacje dotyczące nauki gry na poszczególnych instrumentach 
[...]. Ważną zaletą stron są bazy danych zawierające zestawy kompozycji, napisanych na dany instru-
ment...”.
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styczno-przestrzennej i inteligencji muzycznej6 [Janik, 2011: 13]. Postulat ten 
pozostaje niezrealizowany w większości polskich szkół, w których zaniechano 
prowadzenia nowoczesnej, aktywnej i wielostronnej edukacji muzycznej przez 
profesjonalnych pedagogów muzyki. Pozbawia się młodych ludzi tego, do czego 
mają oni zagwarantowane prawo, czyli pełnej edukacji, której nieodzowną częścią 
jest edukacja muzyczna. Proces wychowania muzycznego powinien polegać na 
zapewnieniu uczniom możliwości osobistego uprawiania muzyki, pozwalającego 
na ekspresję własną i pobudzanie dyspozycji twórczych, czego nie każdy nauczy-
ciel w warunkach szkolnych może zapewnić. Najlepiej potwierdzają ten argument 
słowa Mirosława Niziurskiego: ,,Wypracowany w latach siedemdziesiątych – pisał 
– model przedmiotu muzyka, oparty na pluralistycznej koncepcji wychowania 
muzycznego dzieci i młodzieży był zbyt piękny, aby mógł się okazać możliwy do 
realizacji. Okres, zwany okresem wczesnego Gierka, pozornej prosperity i dostat-
ku, okres huraoptymizmu sprzyjał planowaniu nie tylko wielkich teatrów, hal wi-
dowiskowo-sportowych, stadionów i pomników, ale i konstruowania programów 
wychowania estetycznego opartych na założeniu, że Polska jest krajem bogatym, 
stale rosnącym w siłę, ludziom żyje się dostatnio, szkoły mają doskonałych na-
uczycieli, a z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe nie ma pro-
blemów. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Piękny model wychowa-
nia muzycznego nie pasuje do polskiej siermiężnej szkoły” [Niziurski, 1995: 75].

W tych warunkach garnięcie się dzieci i młodzieży do pozaszkolnych placówek 
upowszechniających kulturę muzyczną jest zjawiskiem zrozumiałym i natural-
nym. Odnajduje tam ona przeżycie estetyczne, wartości uniwersalne i wspólnotę 
kulturową.

Słowa kluczowe: pozaszkolne instytucje kulturalne, aktywność muzyczna dzieci i mło-
dzieży
Keywords: after-school cultural institutions, musical activity of children and adole-
scents

6 ,,Jak rozpoznać? Cechuje cię wrażliwość na dźwięk, tembr głosu, wysokość dźwięków i to-
nów, wrażliwość na ładunek emocjonalny zawarty w muzyce oraz wypowiedziach, uduchowienie. Jak 
rozwijać? Naucz się grać na instrumencie, ucz się piosenek, stosuj koncerty pasywne i aktywne do 
uczenia się, ucz się przy podkładzie muzyki barokowej, gimnastykuj się przy muzyce, zapisz się do 
chóru, komponuj, wplataj muzykę do innych przedmiotów, zmieniaj swój humor i nastrój za pomocą 
muzyki, włącz muzykę do relaksacji, ucz się rytmizując materiał nauczania”.
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Rodzina we wspieraniu najbliższych z otyłością

1. Wprowadzenie

Aktualne badania pokazują, że 22% dorosłej populacji w Polsce to osoby otyłe. 
Jeśli obecna tendencja się utrzyma, to w ciągu najbliższych 15 lat odsetek ten 
zwiększy się do 33%. Oznacza to, że dziś 6,5 mln Polaków ma BMI powyżej 30” 
[Nat-Pol, 2011]. Otyłość poza poważnymi skutkami zdrowotnymi (zwiększone 
ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, układu oddechowego 
i wielu innych) [Sattar, Lean, 2009], jest istotnym problemem społecznym, sprzy-
jając zwiększonej umieralności, jak również zwiększając koszty opieki zdrowotnej 
osób dotkniętych problemem nadmiernej masy ciała. Otyłość ponadto powoduje 
konsekwencje psychologiczne, wpływając na brak samoakceptacji osób otyłych, 
obniżenie jakości życia oraz na narażenie na stygmatyzację społeczną. 

2. Odchudzanie a wsparcie rodziny

Wobec poważnego problemu jaki stanowi otyłość, koniecznym jest podjęcie 
natychmiastowych działań, w celu zatrzymania rozwoju zjawiska otyłości na z 
Świecie [Sarttar, Lean, 2009]. Istotne miejsce w programach polityki społecznej 
państw powinna zająć szeroko zakrojona profilaktyka w celu ograniczenia czyn-
ników ryzyka, sprzyjających rozwojowi otyłości, ale również działania skierowa-
ne do osób otyłych, mające na celu zarówno skuteczną redukcję ich nadmiernej 
masy ciała, jak również poprawę jakości ich życia oraz poprawę ich samooceny. 
Ponieważ każdy dobrze przygotowany program odchudzania jest procesem dłu-
gotrwałym, koniecznym elementem pozwalającym na jego przeprowadzenie jest 
wsparcie. 

Wsparcie są to: „obiektywnie istniejące i dostępne sieci społeczne, które (…) 
pełnią funkcję pomocną wobec osób, znajdujących się w trudnej sytuacji” [Sęk, 
Cieślak, 2004]. Do zasobów wsparcia społecznego należy wsparcie: rodzinne, 
przyjacielskie, towarzyskie, sąsiedzkie, grupy współpracowników, grupy wyzna-
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niowe, towarzystwa, instytucje, osoby profesjonalnie przygotowane do udzielania 
pomocy oraz wolontariusze. Podkreśla się, że naturalne sieci wsparcia, w których 
pomoc jest dobrowolna i wzajemna, działają skuteczniej i korzystniej, ponieważ nie 
stygmatyzują, nie są związane z kosztami i są łatwiej dostępne [Solomon i in., 1987]. 
Z kolei rozpatrując treści wymiany społecznej w toku interakcji, wyróżnia się: 
– wsparcie emocjonalne, związane z przekazywaniem emocji podtrzymujących, 

uspokajających, wyrażających troskę, umożliwiających uwolnienie się od na-
pięć, obaw i smutku, które często towarzyszą osobom z otyłością; 

– wsparcie informacyjne, czyli wymianę takich informacji, które sprzyjają lep-
szemu zrozumieniu sytuacji i problemu, dzielenie się doświadczeniami (np.  
w grupach samopomocy); 

– wsparcie instrumentalne, będące instruktażem na temat konkretnych sposobów 
postępowania, modelowanie skutecznych zachowań zaradczych. Celom tym 
służą w przypadku otyłości np. funkcjonujące kluby puszystych; 

– wsparcie rzeczowe, związane ze świadczoną pomocą materialną, ale też bez-
pośrednie fizyczne działanie na rzecz osób potrzebujących, wiążące się często  
z pomocą charytatywną.
Pierwszym i podstawowym systemem wsparcia jest dla osoby otyłej, podob-

nie jak w przypadku niepełnosprawności, rodzina. Stanowi ona pierwotny system 
opiekuńczy, oparty na osobistych, emocjonalnych więzach, zapewniający opiekę 
swoim bliskim i poczuwający się do odpowiedzialności za najbliższych [Plopa, 
2004]. Rodzina różni się od innych środowisk emocjonalnym „charakterem”. Jest 
uważana za wspólnotę emocjonalną, zaś podstawę jej egzystencji stanowi miłość. 
Prawidłowemu współżyciu w rodzinie towarzyszy świadomość uczuć i przekona-
nie o wzajemnym „obdarzaniu” się nimi. Nie dotyczy to deklaracji słownych, lecz 
ma to związek z nieuchwytną atmosferą, która powoduje, że wszyscy mają poczu-
cie bliskości i więzi emocjonalnej oraz że nikt nie czuje się zapomniany, niedo-
strzegany i niedoceniany [Stolińska-Pobralska, 2012]. 

F. Adamski [2002] wyróżnia dwie podstawowe funkcje rodziny, w obrębie, 
których kształtują się inne. Są to: funkcje instrumentalne, czyli takie, które do-
tyczą rodziny i małżeństwa, jako instytucji społecznych. W ich zakres wchodzą 
funkcje: prokreacyjna, ekonomiczna, opiekuńcza, socjalizacyjna, stratyfikacyjna, 
integracyjna. Odnosząc się do problemu otyłości, szczególne znaczenie ma tu-
taj funkcja opiekuńcza, która zabezpiecza członków rodziny w określonych sytu-
acjach życiowych, gdy sami nie są w stanie zaradzić swym potrzebom, jak również 
funkcja integracyjna, która jest funkcją społecznej kontroli zachowań poszczegól-
nych członków rodziny, w tym zachowań seksualnych małżonków, a także dora-
stających dzieci. Drugą grupę podstawowych funkcji spełnianych przez rodzinę 
stanowią funkcje osobowe, dotyczące rodziny, jako grupy społecznej. W ich zakres 
wchodzą funkcje: małżeńska, rodzicielska oraz braterska. Funkcje rodzicielska 
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oraz braterska zaspokajają potrzeby uczuciowe pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz 
potrzeby braci i sióstr. 

Faktem jest, że specyficzne cechy więzi rodzinnych, takie jak miłość, ser-
deczność, poświęcenie, uczuciowość sprzyjają niesieniu pomocy i opieki niepeł-
nosprawnym członkom rodziny, co odnosi się również do otyłości [Stolińska-
Pobralska, 2003]. Podobnie jak w przypadku niepełnosprawności, ograniczenia 
zewnętrzne natury instytucjonalnej i interpersonalnej czynią z rodziny osoby 
otyłej mikroświat, w którym spełniać się mogą jej potrzeby. Akceptująca i kom-
pensująca rodzina harmonizuje i utrwala jej samoakceptację, czyli realizuje jeden 
z najważniejszych celów wsparcia społecznego [Wachowiak, 2001].

Większość osób otyłych pragnie schudnąć, ale nie każda z nich jest na tyle 
silna, aby sama uporać się z problemem. Zazwyczaj potrzebują wsparcia ze strony 
bliskich im osób, a jeśli tego nie otrzymują, często rezygnują z walki ze zbędnymi 
kilogramami, ponieważ trudno jest im pokonać nadwagę samotnie.

Niekiedy przyczyny otyłości tkwią w sytuacjach z dzieciństwa i są związane  
z trudnościami emocjonalnymi tego okresu. Źródłem tych trudności, sprzyja-
jących rozwojowi otyłości, mogą być nieprawidłowe relacje między rodzicami  
i dzieckiem. Czasami samo dziecko domaga się jedzenia, wyrażając w ten sposób 
swój niepokój, co może być oznaką, że brakuje mu uczuć, ciepła, zainteresowania 
jego osobą. Swój niepokój dziecko zaspokaja w najprostszy sposób - poprzez jedze-
nie, jako jeden z podstawowych popędów. Gdy dziecko już się nasyci, wtedy od-
zyskuje spokój [http://slimon.pl/forum/t780_samotnosc_w_walce_z _otyloscia].

Nie u wszystkich jednak otyłość ma swoją genezę już w dzieciństwie. Czasami 
okresem predysponującym do rozwoju otyłości jest okres dojrzewania, czas,  
w którym młody człowiek może mieć problemy by zintegrować się z rówieśnika-
mi, nawiązać przyjaźni, zyskać aprobatę płci przeciwnej, ponieważ np. jest mniej 
atrakcyjny, gorzej się uczy, jest mniej wysportowany. Deficyty te młody człowiek 
może rekompensować właśnie poprzez objadanie się. Osoby otyłe mechanizm ten 
przenoszą z dzieciństwa oraz okresu dojrzewania w dorosłe życie. Jeśli osoba otyła 
nie ma wsparcia w najbliższym otoczeniu, czuje się niekochana lub opuszczona, 
zatem „zajada” swoją samotność. Każdy chce być kochany, a brak uczuć, stan cią-
głego niepokoju i samotność sprzyjają podjadaniu. Niezrozumienie, brak akcepta-
cji są powodem tego, aby głębiej odczuwać samotność i mocniej przeżywać kom-
pleksy związane z nadwagą. Przyczyn samotności nie należy więc szukać jedynie 
we własnym wnętrzu, ale także w otaczającym świecie.

U osoby, która chce skutecznie zredukować masę ciała, musi przed rozpoczę-
ciem odchudzania, najpierw pojawić się chęć zmiany wyglądu oraz wiara, że sta-
rania o tę zmianę przyniosą pozytywny rezultat. Istotne znaczenie ma również 
wsparcie z zewnątrz, najlepiej ze strony najbliższych, rodziny. Powinno ono po-
legać na okazywaniu konkretnej pomocy, szacunku, pełnej akceptacji, nie zaś na 
udzielaniu dobrych rad. 
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Osoba otyła, która czuje się samotna we własnej rodzinie, najczęściej nie ma 
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji i nie może wprost ujawniać swoich uczuć. 
Jej nadwaga świadczy o tym, że przez długi czas „zajadała” swoje emocje (tłumiąc 
złość czy agresję). Jeśli rodzina pozostaje obojętna na jej walkę z nadwagą, powin-
na poszukać zrozumienia i wsparcia u przyjaciół lub znajomych. Jeśli i to się nie 
będzie skuteczne, najlepiej zwrócić się o poradę do psychologa. Dzięki badaniom 
ludzkiej psychiki można stwierdzić, że źródłem samotności jest zbyt pesymistycz-
ny obraz własnej osoby. Oznacza to, że człowiek nie potrafi odnaleźć w sobie cech 
pozytywnych, gdyż brak mu poczucia własnej wartości. Osoba taka nie potrafi 
ufać, uwierzyć w bezinteresowne zainteresowanie i życzliwość ze strony otoczenia 
[Brytek-Matera, 2008]. 

Osoba otyła, która świadomie podjęła decyzję o konieczności redukcji nad-
miernej masy ciała, aby zwiększyć swoją skuteczność powinna rozważyć możli-
wość znalezienia oraz wejścia do grupy wsparcia. Odchudzanie w grupie wsparcia 
może się okazać dużo skuteczniejszym sposobem walki z otyłością niż samodziel-
ne zmaganie się z nadmiernymi kilogramami. Wśród innych osób, które mają te 
same problemy i wątpliwości, łatwiej się zmotywować do skutecznego schudnię-
cia. Zwieńczone sukcesem odchudzanie, okazuje się być z reguły większe, gdy 
odchudzamy się w grupie, ponieważ grupa pomaga przezwyciężać emocjonalne 
zaburzenia oraz wspiera w momentach zwątpienia [Szerstiennikow, 2005]. Terapia 
grupowa ma na celu pokazanie, że ludzi, którzy mają ten sam problem jest więcej.

3. Rodzina w edukacji zdrowotnej dotyczącej redukcji otyłości u dzieci

W ramach profilaktyki pierwotnej otyłości wśród dzieci i młodzieży, na którą 
składają się działania, mające na celu zapobieganie pojawieniu się choroby czy 
zaburzenia [Woynarowska, 2007], do podstawowych działań należą: promowanie 
zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej w rodzinie. Edukacja zdrowot-
na powinna być kierowana zarówno do rodziców, jak również bezpośrednio do 
dzieci i młodzieży. Na rodzicach spoczywa ważne zadanie, nauczenia dzieci zasad 
zdrowego odżywiania, ponieważ racjonalne żywienie jest zasadniczym elementem 
profilaktyki otyłości. Aby dzieci mogły brać przykład ze swoich rodziców, powin-
ni oni sami przestrzegać pewnych zasad, takich jak np.: kontrolowane ilości oraz 
pory spożywanych posiłków czy dbanie o zbilansowaną dietę. 

Należy zwrócić uwagę, by rodzice nie popełniali kilku istotnych błędów ży-
wieniowych, takich jak np.: zakazywanie spożywania pewnych produktów,  
w tym słodyczy, czekolady, słodkich napojów, na rzecz kontroli ich ilości [Tounian, 
2008]. Ważne jest wspólne, rodzinne spożywanie posiłków przy stole, ponieważ 
jedzenie posiłków samotnie lub poza domem, powoduje opuszczanie niektórych 
posiłków, a często też jest związane ze spożywaniem poza domem bezwartościo-
wego pożywienia [Oblacińśka, Weker, 2008]. 
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Badania epidemiologiczne pokazały, że dzieci otyłe ruszają się mniej niż ich 
szczupli rówieśnicy. Przyczynami siedzącego trybu życia jest z pewnością czas spę-
dzany przez dzieci przed ekranem telewizora. Jest to jeden z czynników ryzyka roz-
woju otyłości dzieci. Do innych należą; pojadanie między posiłkami, spożywanie 
wysokokalorycznych posiłków i napojów oraz mała aktywność ruchowa. Sugeruje 
się, że czynnikiem skłaniającym do rozwoju otyłości jest obecność telewizora  
w pokoju dziecka. W ramach profilaktyki należy zadbać o zmianę nawyków żywie-
niowych całej rodziny. Zatem należy zrezygnować: ze spożywania posiłków podczas 
oglądania programów telewizyjnych. objadania się w czasie różnych spotkań rodzin-
nych, nagradzania dziecka słodyczami czy zmuszania dziecka do jedzenia. 

Istotnym elementem profilaktyki otyłości są rodzice, ich relacje z dzieckiem, 
ich wsparcie. Okazuje się, że niekorzystne relacje mogą prowadzić do powstania 
u dziecka negatywnych emocji, a w konsekwencji do objadania się. Rodzice nie 
powinni krytykować, lecz pokazywać dziecku jego mocne strony. 

Profilaktyka trzeciorzędowa obejmuje poradnictwo czynne, dotyczące dzie-
ci i młodzieży z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi. Obejmuje 
również opiekę medyczną, psychologiczną oraz rehabilitację dzieci przewlekle 
chorych lub niepełnosprawnych. Celem profilaktyki trzeciorzędowej jest zapo-
bieganie niepomyślnym skutkom różnych zaburzeń lub ich zminimalizowanie 
[Woynarowska, 2007]. 

Istotnym czynnikiem, który wpływa na zmniejszenie ryzyka rozwoju otyłości 
jest zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat. Ważny jest 
odpowiedni nacisk szkoły i rodziców na znaczenie aktywności fizycznej [Tounian, 
2008]. Przed rodzicami stoi ważne zadanie zaangażowania się we wspólną aktyw-
ność ruchową z otyłym dzieckiem. Powinna być to zarówno codzienna aktywność 
ruchowa, czyli każda aktywność fizyczna, wykonywana każdego dnia, czyli po-
konywanie pewnych odległości, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu np. 
zamienienie jazdy windą na chodzenie po schodach, jazdy samochodem na jazdę 
na rowerze, zamiast siedzenia – krótki spacer, zamiast oglądania telewizji – spa-
cer, zamiast gir komputerowych – gra w piłkę, zamiast spędzania czasu wolnego  
w domu, wyjazd poza miasto; jak również aktywność planowa, czyli taka aktyw-
ność fizyczna, która jest organizowaną np. przez szkołę, kluby sportowe, samo-
dzielnie lub przez rodzinę [Oblacińska, Weker, 2008]. 

Z pewnością zachęcenie dziecka otyłego do uprawiania aktywności fizycznej 
jest trudne, ze względu na jego ograniczoną sprawność fizyczna. Zatem rodzi-
ce powinni współpracować z dzieckiem. Można razem spacerować, chodzić na 
basen, bądź razem ćwiczyć w domu. W czasie codziennej aktywności fizycznej, 
dzieci powinny spalać ok. 700 kcal, odpowiada to codziennym ćwiczeniom przez 
45–60 minut [Plewa, Markiewicz, 2006]. 
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4. Podsumowanie

Podstawowym elementem wsparcia dla osoby otyłej jest jej rodzina. Znaczącą 
rolę, zarówno w pokonywaniu otyłości, jak i jej profilaktyce pełni edukacja zdro-
wotna, która w celu zapewnienia jej odpowiedniej skuteczności, jeśli dotyczy oty-
łego dziecka, powinna być skierowana nie tylko do młodego pacjenta, ale również 
jego najbliższego otoczenia. Edukacja zdrowotna, która jest skierowana do dzieci 
i młodzieży z nadmierną masą ciała, ma za zadanie zwiększenie wiedzy na temat 
oceny masy ciała, pozbycia się nadmiernych kilogramów oraz utrzymania pra-
widłowej masy ciała przez kolejne lata. Z kolei edukacja zdrowotna skierowana 
do rodziców otyłych dzieci, ma tak przygotować rodziców, by byli oni dla niego 
wsparciem. Edukacja skierowana do rówieśników otyłych dzieci, ma uwrażliwić 
ich na problemy otyłego kolegi. Innym ważnym elementem programów prewencji 
oraz leczenia otyłości jest stworzenie takiej ich formuły, by osoby otyłe potrafiły 
wcielać nabyte umiejętności do codziennego życia w środowisku, w którym one 
funkcjonują. Zatem ważne jest, aby w osobach otyłych zwiększyć poczucie wła-
snej wartości.

Słowa kluczowe: otyłość, wsparcie, rodzina

Keywords: obesity, support, family
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Rodzina we wspieraniu najbliższych...
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Antynomie funkcji rodziny wielodzietnej

1. Wprowadzenie

Rodzina wielodzietna, określana jest w literaturze pedagogicznej [Balcerzak-
Paradowska, 2004] jako rodzina z trojgiem dzieci i więcej [Forma, 2010]. Ponadto 
jest to podstawowa grupa społeczna, obecna we wszystkich formach społeczeństw. 
Podobnie jak każda rodzina zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństw i przeka-
zuje ich dziedzictwo kulturowe.

Rodzina, w tym rodzina wielodzietna – rodzina liczna stanowi podstawowe 
środowisko życia, rozwoju i wychowania dla wzrastających w niej dzieci. Jest 
pierwszą grupą przychodzącej na świat jednostki, stają się podstawową agendą so-
cjalizacji [Cooley, 2006]. To także grupa pierwotna, charakteryzująca się względ-
ną trwałością i więzią społeczną opartą na bezpośrednich częstych i bliskich kon-
taktach między osobami wchodzącymi w jej skład. 

F. Adamski [2006] dodaje, ze rodzina stanowi duchowe zjednoczenie 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; wśród innych grup rodzinę wyróżnia współwystę-
powanie następujących cech: wspólne zamieszkanie członków, wspólne nazwisko, 
wspólna własność, ciągłość biologiczna i wspólna kultura duchowa wyrastająca na 
gruncie miłości. 

2. Praktyczne warunki realizacji funkcji w rodzinie wielodzietnej

W nielicznej literaturze dotyczącej rodziny wielodzietnej wskazuje się na różnora-
kie jej funkcje, zadania i walory, ale również charakteryzujące ją nieprawidłowo-
ści. Wśród walorów wymienić można: społeczne, kulturowe, socjalizacyjne, edu-
kacyjne, religijne, opiekuńcze, socjalne itp. Analizując natomiast funkcje rodziny 
wielodzietnej, należy zaznaczyć, iż każda z nich odnosi się do specyficznych cech 
i obszarów życia rodzinnego. Wszystkie splatają się w specyficzną całość, która 
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może być naruszona w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek dysfunkcji życia ro-
dziny wielodzietnej. 

Antynomie funkcji rodziny wielodzietnej odnoszą się do tzw. antynomii prak-
tycznych, gdzie warunki realizacji założonych funkcji wzajemnie się wykluczają. 

Wspomniane powyżej antynomie funkcji rodziny wielodzietnej rozważono  
w niniejszym artykule pod kątem rezultatów wywołanych przez działania lub za-
chowania członków rodziny wielodzietnej. 

Mogą mieć one charakter zamierzony lub niezamierzony. Podejście to odno-
si się do realizowanych funkcji w wyniku wpływów wewnątrz – i zewnątrzro-
dzinnych. Funkcje rodziny wielodzietnej zmieniają się stosownie do warunków 
społeczno – ekonomicznych tych rodzin, w zależności od stopnia i możliwości 
zaspokajania potrzeb jej członków. Można je zatem rozpatrywać w zależności od 
wpływów społecznych, gdyż rodzina jest grupą społeczną otwartą na wszelkie 
wpływy wewnątrzrodzinne i zewnątrzkulturowe.

Pomysł, zastosowania pojęcia antynomii, ma związek z pewnym rodzajem sa-
moodniesienia oraz deskryptywnym podejściem do tego problemu. Stąd w kon-
tekście funkcji rodziny wielodzietnej nie starano się za wszelką cenę zlikwidować 
antynomii, lecz zmierzano do ich opisania. 

3. Klasyfikacje funkcji w odniesieniu do rodzin wielodzietnych

Mając na uwadze fakt, iż rodzina pełni w społeczeństwie rolę pierwotnej grupy 
socjalizacyjnej i w związku z tym posiada wiele prerogatyw w niniejszym artykule 
odniesiono się do kilku klasyfikacji jej podstawowych funkcji.

Podziały funkcji rodziny wielodzietnej uzasadnić można wieloma podejściami, 
analizując doniesienia na gruncie pedagogiki, socjologii, psychologii, dzieląc na 
podstawowe i pochodne.

Wielu badawczy środowiska rodzinnego często odwołuje się do klasyfikacji  
Z. Tyszki [1979]. Wyróżnił on następujące funkcje rodziny:
– materialno-ekonomiczną
– opiekuńczo-zabezpieczającą
– prokreacyjną
– legalizacyjno-kontrolną
– socjalizacyjną
– klasową
– kulturalną
– rekreacyjno-seksualną
– towarzyską
– emocjonalno-ekspresyjną.
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Wśród badaczy funkcji rodziny wielodzietnej wymienić należy również  
J.A. Pielkową [1988], zdaniem której funkcje rodziny - to te skutki działań, bez 
których społeczeństwo nie może istnieć, a które zaspokajają zarazem potrzeby 
psychiczne, emocjonalne i społeczne jej członków. Jest to więc działanie rodziny 
zwrócone ku sobie i ku społeczeństwu. To właśnie funkcje rodziny decydują o jej 
społecznym znaczeniu i wpływają na podstawowe dziedziny życia jej członków. 

Kolejną klasyfikację, którą można odnieść do zadań zarówno członków rodzi-
ny, jak też zadań ogólnospołecznych przedstawiła M. Ziemska [1996]. Funkcje 
rodziny skategoryzowała następująco [1986]: 
– funkcja prokreacyjna, związana z dostarczaniem nowych członków całej 

społeczno ści, zaspokajaniem potrzeb seksualnych męża i żony, 
– funkcja produkcyjna – związana z dostarczaniem społeczeństwu pracowników, 

w efekcie przyczyniająca się do zwiększenia twórczych i wytwórczych sił,
– funkcja usługowo-opiekuńcza – zapewniająca wszystkim członkom rodzi ny 

codzienne usługi (wyżywienie, czystość, mieszkanie, ubranie itp.),
– funkcja socjalizacyjna – przejawiająca się nie tylko w stosunku do dzieci, które 

dzięki życiu w rodzinie wrastają w społeczeństwo, ale i współmał żonków, gdyż 
proces dostosowywania się ich w małżeństwie jest procesem socjalizacyjnym,

– funkcja psychohigieniczna – która dzięki zapewnieniu członkom stabilizacji, 
bezpieczeństwa, możliwości wymiany emocjonalnej i stworzeniu warunków do 
rozwoju osobowości, przyczynia się do ich dojrzałości emocjonal nej (nazywana 
zamiennie funkcją ekspresji uczuć, zrozumienia i uznania).
Ze względu na wielość podziałów funkcji rodziny nie sposób wymienić wszyst-

kich, dlatego na użytek swojej pracy skupiam uwagę na podstawowych, na ogół 
wymienianych i mających wpływ na proces socjalizacji dziecka. 

Wśród ogólnych klasyfikacji funkcji na gruncie pedagogiki wyróżnić można 
m.in. funkcje:
– biologiczno-opiekuńczą
– kulturalno-towarzyską
– ekonomiczną
– wychowawczą [Kawula i in. 1998: 57].

W odniesieniu do dokumentów normatywnych, tj. regulujących funkcjonowa-
nie placówek opiekuńczo-wychowawczych, stworzonych na wzór środowiska ro-
dziny wielodzietnej (mam tu na myśli m.in. rodzinne domy dziecka) wymieniane 
się następujące funkcje:
– opiekuńcza
– wychowawcza
– socjalizacyjna

Antynomie funkcji rodziny wielodzietnej
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– kompensacyjna
– dydaktyczna.

Badacze rodziny są zgodni, iż podstawowe funkcje to funkcja prokreacyjna, 
opiekuńczo-wychowawcza i socjalizacyjna, uszczegóławiając je następująco:
– funkcja prokreacyjna (związana jest z utrzymaniem ciągłości biologicznej spo-

łeczeństwa, ponadto w małżeństwie współżycie seksualne partnerów zyskuje 
społecznie aprobowaną formę, a rodzina stanowi społeczną legalizację procesu 
rozrodczości),

– funkcja opiekuńczo-wychowawcza (związana z zaspokajaniem podstawowych 
potrzeb w rodzinie, to właśnie od właściwego pełnienia przez jej członków tej 
funkcji zależy w dużej mierze zdrowie psychiczne człowieka i klimat emocjonal-
ny, w którym przebiega socjalizacja dziecka) [Rodzewicz, 1980: 9].

– funkcja socjalizacyjna (związana z przekazywaniem dorobku kulturowego spo-
łeczeństwa, kształtowaniem osobowości podopiecznych, czyniąca człowieka z 
istoty biologicznej istotą społeczną, czyli zapewniającą ciągłość kulturową spo-
łeczeństwa; realizacja tej funkcji w rodzinie wielodzietnej umożliwia kierowa-
nie procesem zdobywania określonej pozycji społecznej przez młode pokolenie, 
gdyż rodzina ucząc swych członków norm i wzorów życia społecznego, stoi na 
straży ich przestrzegania i respektowania). 
Poziom realizacji każdej, z wymienionych w powyższych klasyfikacjach funk-

cji uzależniony jest od wielu czynników, do których zaliczyć można: okres życia 
dzieci, wydolność wychowawczą rodziców, więź emocjonalną pomiędzy rodzica-
mi a dziećmi, warunki ekonomiczne rodziny, świadomość rodziców w związku z 
powinnościami rodzicielskimi, wpływy kulturowe w ramach oddziaływań global-
nych oraz środowisko życia rodziny wielodzietnej.

Każdą rodzinę, w tym także wielodzietną charakteryzuje względna stabilność  
i tożsamość, a równocześnie jest ona układem podlegającym rozwojowi i zmia-
nom, gdyż jak słusznie wskazują E. Leśniak i A. Dobrzyńska-Masterhazy [1996] 
rodzina jest strukturą dynamiczną.

W przypadku naruszenia optymalnego poziomu realizacji którejkolwiek z 
funkcji rodziny wielodzietnej, mamy do czynienia z ograniczeniem poczucia bez-
pieczeństwa jej członków, czasami dezintegracją życia rodziny i jej kryzysem, a 
także projekcją rodziny wielodzietnej w kategoriach pozytywnych i negatywnych 
(antynomia).

Takie podejście jest często prezentowane w literaturze. Umiejscawia ono tym 
samym rodzinę wielodzietną wśród innych kategorii rodzin, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, ekskluzją czy marginalizacją.

Zaprezentowany powyżej przegląd funkcji rodziny w ujęciu kilku autorów 
pozwala wysunąć wniosek, że w każdej klasyfikacji pojawia się „pewien trzon 
zawierający funkcje: prokreacyjną, socjalizacyjną, emocjonalną i ekonomiczną. 
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Badacze w Polsce i na świecie są zgodni, iż niezależnie od liczby funkcji i sposo-
bów ich hierarchizowania zadaniem rodziny jest utrzymanie ciągłości biologicznej 
i kulturalnej społeczeństwa, zaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych  
i bezpieczeństwa, czyli równowagi psycho-emocjonalnej członków” [Kazubowska, 
1997: 322].

4. Zadania rodzin wielodzietnych

W teoretycznej analizie dotyczącej antynomii funkcji rodziny wielodzietnej nale-
ży wyróżnić pojęcie zadań. Odnosząc się do powyżej opisanych funkcji rodziny 
posiadającej liczne potomstwo, nie sposób pominąć czynności (zadań), uszcze-
gółowiających powyższe funkcje. Takie podejście potwierdzają m.in. słowa  
J. Żebrowskiego, iż „funkcje rodziny to zespół przypisywanych jej zadań oraz 
efekty, które są ich wynikiem” [Żebrowska, 2001: 16]. 

W literaturze pedagogicznej wyróżnia się następujące zadania rodzin wielo-
dzietnych:
– zaspokajanie potrzeb materialnych i zdrowotnych dziecka przez zapewnienie 

warunków niezbędnych dla prawidłowego rozwoju fizycznego (żywienie, hi-
giena, mieszkanie, wypoczynek) oraz uczenie umiejętności rozumienia innych, 
umiejętności współdziałania;

– zaspokajanie potrzeb psychicznych, a w szczególności emocjonalnych, uczenie 
kultury wyrażania uczuć, umiejętności rozumienia innych, współdziałania;

– zaspokajanie potrzeb związanych z rozwojem intelektualnym przez stwarzanie 
sytuacji sprzyjających wzbogacaniu wiedzy, zapewnienie warunków do nauki, 
rozwijanie zainteresowań i aspiracji życiowych oraz kształtowanie motywacji 
ustawicznego uczenia się;

– przekazywanie dziedzictwa kulturowego, wprowadzanie w świat wartości, norm 
współżycia społecznego i zagadnień społeczno-politycznych oraz kształtowanie 
postaw patriotycznych;

– wdrażanie dziecka do pracy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i umie-
jętności współdziałania w zespołach;

– przygotowanie do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie [Śpiczko, 
1981].
Wymienione grupy zadań obejmują wszystkie sfery rozwoju dziecka: fizyczną, 

psychiczną, intelektualną, społeczną, kulturalną i duchową.
Uszczegółowiając zadania rodzin wielodzietnych chciałabym odnieść się rów-

nież do wspomnianej we wcześniejszych rozważaniach typologii rodzin McCubbin 
[1989].

Pragnę uwidocznić, iż wśród współczesnych rodzin wielodzietnych występują 
nie tylko te objęte pomocą, wobec których skierowane są działania socjalne, ale 
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również rodziny nie wymagające pomocy. Zadania rodzin wielodzietnych 
w aspekcie wspomnianych, podstawowych funkcji i modeli można przed-
stawić w postaci graficznej (schemat 1).

Schemat 1. Główne zadania wynikające z funkcji rodzin wielodzietnych

Analizując powyższy schemat można wnioskować, iż środowisko rodziny wie-
lodzietnej spełnia ważne z punktu widzenia socjalizacji dziecka funkcje, z którymi 
wiążą się następujące zadania:
– poznawcze – dotyczące poznawania pojęć, treści, zachowań, otaczającej 

rzeczywistości zarówno społecznej, jak i przyrodniczej, technicznej, itp.,
– emocjonalne – związane z zaspokajaniem potrzeb bezpieczeństwa, miłości, 

więzi, uznania, kontaktu społecznego,
– opiekuńczo-usługowe – dotyczące zapewnienia wszystkim członkom rodziny 

codziennych usług, opieki fizycznej,
– uspołeczniające – wprowadzające członków rodziny (poczynając od chwili 

urodzenia) w życie społeczne, przekazywanie im wartości kulturalnych,
– przygotowujące – wdrażające w kreatywne życie i przyszłe zawody, kształtujące 

aktywny stosunek do pracy, zainteresowania zawodowe, także poprzez 
preorientację zawodową i szkolną,
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– stymulujące rozwój zainteresowań, zamiłowań i zdolności dzieci,
– organizacyjne, zwłaszcza w kreowaniu sytuacji wychowawczych dla dziecka  

w rodzinie i poza nią.
Zadania te sprowadzają się do bogatej sfery oddziaływań społeczno-wycho-

wawczych rodziny wielodzietnej i są one ze sobą nierozerwalne. 
Mając na uwadze, znaczący wpływ pierwotnego środowiska, na procesy wy-

chowania i socjalizacji dziecka, pragnę zaznaczyć, iż wszystko to, czego nauczy się 
dziecko w najmłodszym wieku, jest dziełem jego matki, ojca i najbliższych człon-
ków rodziny. Pozytywny wpływ na rozwój dziecka w rodzinie wielodzietnej wy-
wierają postawy wzajemnej życzliwości wobec siebie wszystkich członków rodziny, 
choć bywają wśród nich i takie, gdzie występują niekorzystne postawy wzajemnej 
wrogości, czy konfliktowej atmosfery domowej.

5. Propozycje pomocy dzieciom z rodzin wielodzietnych

Warunki życia dzieci z rodzin wielodzietnych są troską wielu subdyscyplin nauko-
wych: socjologii, pedagogiki, polityki społecznej i innych. 

W literaturze pedagogicznej, mówiąc o sytuacji dzieci ze środowisk wielodziet-
nych (ich warunkach życia i edukacji), używa się sformułowania „dzieciństwo 
nierównych szans”, gorsze dzieciństwo [Matyjas, 2008]. Dzieciństwo jest wypad-
kową czynników rodzinnych, społecznych, edukacyjnych i od ich jakości zależy 
jakość dzieciństwa. Dlatego dzieciom z terenów wiejskich należy pomóc: poprzez 
założenia polityki rodzinnej (wyrównanie nieuzasadnionych dysproporcji między 
rodzinami, stwarzanie im równych szans i asekurowanie w obliczu różnych ry-
zyk życiowych), poprzez pomoc społeczną i pracę socjalną z rodziną potrzebu-
jącą pomocy (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych) oraz różne formy wsparcia rodziny (emocjonalnego, 
wartościujacego, instrukmentalnego, informacyjnego, duchowego tj. psychiczno-
-rozwojowego), poprzez pedagogiczną pomoc dzieciom (realizowanie programów 
naprawczych i wspierających). 

Propozycję modelu wsparcia dziecka w rodzinie przedstawia poniższy schemat.
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Schemat 2. Propozycja modelu wsparcia dziecka w rodzinie wielodzietnej

Diagnoza sytuacji dziecka i rodziny wielodzietnej

 Szkoła                   Środowisko lokalne

• wychowawca - pedagog 
• psycholog 
• pielęgniarka 
• nauczyciele przedmiotowi, np. wf 

• ośrodek pomocy społecznej
• poradnia psychologiczno-pededagogiczne
• policja
• sąd 
• kurator ośrodek interwencji kryzysowej
• poradnictwo rodzinne (prowadzone przy 
Kościołach) – Caritas – fundacje działające 
na rzecz dzieci i rodzin

Lokalne (gminne, powiatowe) Centrum Pomocy Dziecku  
i Rodzinie(koordynacja działań)

pomoc i wsparcie dziecka i rodziny w miejscu zamieszkania

Źródło: B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawsika, Wyd. Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2008, s. 389.

Propozycją pomocy dziecku i rodzinie jest Karta dużych rodzin. 
Pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych oferują także organizacje po-

zarządowe, fundacje i stworzone przez nie programy, m.in. program „Równe 
Szanse”, „Skrzydła” „Szkoły Jagiellońskie” i inne.

Należy podkreślić, że nowe warunki wyrównywania szans edukacyjnych two-
rzy integracja Polski z Unią Europejską i związana z tym dostępność do dużych 
środków finansowych. Aby mogły być jak najlepiej wykorzystywane niezbędne 
jest opracowanie socjalnego planu działania.

Rekomendacje dotyczące różnych kierunków i form pomocy rodzinie i dziec-
ku zawarte zostały w poniższym zestawieniu.
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Zestawienie 1. Wnioski i rekomendacje dotyczące pomocy dziecku i rodzinie

Czynniki makrospołeczne  Czynniki mikrospołeczne
Założenia reformy opieki nad dzieckiem  
i rodziną:
– oparcie systemu na konstytucyjnej 

zasadzie pomocniczości
- personalistycznej koncepcji człowieka
- wiedzy o potrzebach emocjonalnych  

i rozwojowych dziecka
- wykorzystanie doświadczeń 

demokratycznych państwa zachodnich 
(tendencji i doświadczeń)

- zmniejszenie liczby placówek stałego 
pobytu oraz liczby dzieci w tych 
placówkach

- zmniejszenie populacji dzieci i 
młodzieży umieszczanych poza rodziną

- tworzenie małych i różnorodnych 
form opieki

- rozwój perspektywy ekologicznej 
(uwzględnienie pochodzenia dziecka, 
relacji z rodziną oraz jego środowiska 
społecznego i kulturalnego)

- systemowe podejście do opieki nad 
dzieckiem

- profesjonalizacja pracy z dzieckiem i 
rodziną

- kontrola jakości (ewaluacja)
- zróznicowanie form pomocy i wsparcia 

dziecka i rodziny
- umocowanie założeń reformy  

w dokumentach normatywnych: 
Konwencja o prawach dziecka, 
Konstytucja RP, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, Ustawa opomocy 
społęcznej i inne

- nakłady finansowe na reformę (w tej 
chwili niewielkie przyczyniające się 
raczej do dysfunkcji systemu)

Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym, 
zapobieganie przemocy i zaniedbywania 
dzieci.
Podejmowanie interwencji w sytuacji 
zagrożenia dobra dziecka.
Zapewnienie tymczasowej lub stałej opieki 
nad dzieckiem pozbawionym środowiska 
rodzinnego.
Poprawa poziomu opieki nad dziećmi  
w rodzinach i srodowisku lokalnym:
- profesjonalna diagnoza sytuacji dziecka 

(dzieci) w rodzinie
- tworzenie programów pomocy dzieciom  

i rodzinom w środowisku lokalnym
- położenie akcentu na profilaktykę
- współpraca z rodzinami – rozpoznanie 

potrzeb dzieci, rzecznictwo w ich 
sprawach (szkoła, ośrodek pomocy 
spoółecznej, poradnia psychologiczno-
pedagogiczna i inne)

- odpowiedzialność za dobrostan  
i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  
w rejonie

- wspieranie rodzin w wychowaniu 
dzieci, ułatwienie dostepu do usług 
specjalistycznych, poradnictwo

- tworzenie rejestru dzieci zagrożonych
- budowanie sieci wsparcia wokół rodziny
- przygotowanie i realizacja planu opieki, 

pomocy i wsparcia dla rodziny i dziecka
- koordynacja pomocy (rodzina, szkoła, 

instytucje pomocy)
- pedagogiczne)
- bezpośrednia pomoc w domu (nauka, 

prowadzenie gospodarstwa domowego: 
organizacja dnia, wypełnianie 
obowiązków względem dzieci, 
umiejętność dysponowania finansami  
i inne)

- monitorowanie pobytu dziecka w domu 
rodzinnym
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Czynniki makrospołeczne  Czynniki mikrospołeczne
- uznanie za nadrzędną tezę, że dziecku 

należy pomóc w jego środowisku życia, 
tj. rodzinie-kryzys dzieciństwa jest 
następstwem kryzysu w rodzinie

- uznanie praw dziecka:
- do wychowania w rodzinie naturalnej,  

a w przypadku wychowania dziecka 
poza rodziną do rodzinnych form 
opiekizastępczej

- zapewnienie stabilnego środowiska 
wychowawczego

- utrzymywanie osobistych kontaktów z 
rodziną

- powrotu do rodziny naturalnej
- ochrony przzed poniżającym 

traktowaniem i karaniem
- usprawnienie systemu orzecznictwa 

sądowego w sprawach dotyczących 
dzieci oraz koordynacja działąń 
wszytskich instytucji odpowiedzialnych 
za organizowanie systemu opieki nad 
dzieckiem

Opracowanie założeń polityki prorodzinnej 
(proces w toku) i wdrożenie go do praktyki 
(akty wykonawcze)

Dążenie do zmiejszenia liczy dzieci  
w placówkach opiekuńczo 
wychowawczych i rozwijanie rodzinnych 
domów dziecka
- tworzenie warunków do reintegracji z 

rodziną
- faktyczne zaangazowanie placówki 

(dyrekcja, wychowawcy, pedagog 
i pracownik socjalny) w pracę z 
dzieckiem i rodziną

- cierpliwość, konsekwencja i upór 
w prowadzeniu zajęć – spotkań z 
rodzicami i uświadamianie im zmian 
w funkcjonowaniu rodziny w celu 
powrotu dziecka do domu

- współpraca z innymi instytucjami 
pomocy dziecku i rodzinie (kurator, 
pracownik socjalny)

- wsparcie roziny (prawne, 
psychologiczne, poradnicze, 
pedagogiczne)

- bezpośrednia pomoc w domu (nauka, 
prowadzenie gospodarstwa domowego: 
organizacja dnia, wypełnianie 
obowiązków względem dzieci, 
umiejętność dysponowania finansami 
i inne)

- monitorowanie pobytu dziecka w 
domu rodzinnym

Źródło: B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wyd. Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2008: 387–388.

6. Podsumowanie

Konkludując rozważania nad funkcjami i zadaniami rodzin wielodzietnych należy 
podkreślić, iż zapewnienie wszystkim członkom rodziny wielodzietnej, szczegól-
nie dzieciom, osobom chorym, codziennych usług, opieki, potrzeb biologicznych 
i materialnych w określonych sytuacjach życiowych jest nierozerwalne z prawi-
dłowym rozwojem i funkcjonowaniem gimnazjalisty. Wypełniając poszczególne 
zadania, rodzice mają wpływ na jego rozwój intelektualny i społeczny. Mogą oni 
wówczas ustawicznie przekazywać normy, prawidłowy język, podstawowe zasady 
zachowania, obowiązujące w danym społeczeństwie zwyczaje, obyczaje, przygoto-
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wywać własne dzieci do pełnienia późniejszych ról społecznych, kształtować ich 
wartości moralno-społeczne.

Oczywiście zakres i charakter wyżej wymienionych zadań i odpowiedzialności 
wychowawczej rodziny zmienia się w różnych okresach rozwoju dziecka. Jest on 
specyficzny wobec dziecka będącego w okresie adolescencji, kiedy to zwiększa się 
rola pozarodzinnych środowisk wychowawczych.

Słowa kluczowe: Rodzina wielodzietna, funkcje, zadania, opieka rodzicielska, 
socjalno-emocjonalna sytuacja dzieci w dużych rodzinach

Keywords: multichild family/ home, parental care, socio-emotional situation 
of children in multichild families
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Sławomir Cudak
Społeczna Akademia Nauk 

Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej

Sprawom rodziny i jej współczesnym przeobrażeniom strukturalnym, aksjo-
logicznym i funkcjonalnym poświęca się w literaturze przedmiotu i anali-
zach publicystycznych coraz więcej uwagi. Zwraca się uwagę na jej rolę i zna-
czenie w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej podkreślając, że 
niezbędnym warunkiem pomyślnego funkcjonowania państwa jako całości 
jest prawidłowa struktura każdej rodziny, która w sposób właściwy wypełnia 
swoje funkcje wobec wszystkich swoich członków. Współczesne przeobraże-
nia cywilizacyjne stanowią coraz większe zagrożenia dla rodziny, jej struktury, 
zaburzając jej funkcjonowanie oraz wpływając negatywnie na jej trwałość i in-
tegralność. Przemiany rodziny, które zachodzą w czasie, można najłatwiej zaob-
serwować w modyfikowaniu się jej struktury. Przez strukturę rodziny rozumieć 
należy: „liczbę członków rodziny, układ ich pozycji i ról społecznych, prze-
strzenne ich usytuowanie się, siłę więzi instytucjonalnych i psychicznych łączą-
cą poszczególnych jej członków, świadczącą o większej lub mniejszej spójności 
(kohezji) rodziny, podział czynności oraz strukturę wewnątrzrodzinnej władzy  
i autorytetu, łączącą się dość silnie z układem pozycji społecznych, a także we-
wnątrzrodzinny rozkład miłości i względów” [Taranowicz, 1999].

Do najczęściej wymienianych czynników prowadzących do przemian w obrę-
bie struktury rodziny należy zaliczyć takie zjawiska społeczne, jak:
1. Czynniki zewnętrzne (makrospołeczne)
– transformacja ustrojowa,
– zmiany w sferze obyczajowości,
– konflikty społeczne,
– demokratyzacja stosunków społecznych,
– mechanizmy wolnego rynku w gospodarce.
2. Czynniki wewnątrzrodzinne (mikrospołeczne)
– przyjęty system wartości w rodzinie,
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– niski poziom wiedzy i umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców,
– cechy osobowe członków rodziny,
– nieporadność życiowa.
3. Zjawiska społeczno-demograficzne
– trendy związane z zakładaniem rodziny,
– liczba i struktura urodzeń,
– aktywność zawodowa kobiet,
– rola kobiety w rodzinie,
– rozpad rodziny (nietrwałość związków małżeńskich),
– zmiana struktury rodziny – samotne matki, ojcowie, związki kohabitacyjne.
4. Czynniki społeczno-ekonomiczne
– sytuacja bytowa rodzin, rozwarstwienie materialne społeczeństwa,
– bezrobocie, niskie dochody finansowe rodzin, bieda, ubóstwo.

Bliższa analiza czynników zaburzających strukturę środowiska rodzinnego 
prowadzi do dość niepokojących prognoz, gdyż zawiera więcej elementów zagro-
żenia niż utrwalenia małżeństwa i rodziny. Dzieje się tak niezależnie od intencji 
zawartych w poszczególnych zjawiskach społecznych, gospodarczych czy kulturo-
wych. Na przykład zadaniem polityki socjalnej państwa jest umacnianie rodziny, 
w praktyce jednak realizacja tego założenia ma wiele niedostatków. Katastrofalna 
sytuacja budownictwa mieszkaniowego powoduje zaburzenia w życiu młodych 
rodzin. Na uwagę zasługują również niekorzystne dla rodziny zjawiska demogra-
ficzne. Istnieje i powiększa się liczba małżeństw, które bezdzietność uczyniły swoją 
zasadą życiową, w wyniku czego, mamy w naszym kraju około 30% małżeństw 
bezdzietnych [Rocznik Demograficzny, 2008]. Trudno powiedzieć – ile jest wśród 
nich takich, które rodzicielstwo jedynie odraczają, a ile takich, które je wyklu-
czają. Tych, które mają problemy prokreacyjne natury biologicznej, czyli mał-
żeństw bezpłodnych – jest ponad 20%, a dokładnie 1. 200.000. Można przyjąć, 
że liczba związków bezdzietnych z własnego wyboru sięga 7%. W każdym razie 
zjawisko świadomej bezdzietności narasta, zwłaszcza wśród małżeństw najmłod-
szych. Pod względem badawczym nie jest ono jeszcze wystarczająco rozpoznane. 
Istnieje ogromna jakościowa różnica między związkami małżeńskimi bezpłod-
nymi, lecz pragnącymi mieć potomstwo – a małżeństwami bezdzietnymi z wła-
snego wyboru [Kalus, 2001]. W roku 2008 wśród wszystkich rozwodzących się  
w Polsce związków małżeńskich, małżeństwa bezdzietne stanowiły 26%. Inaczej jest  
w małżeństwach, które świadomie kreują współżycie w diadzie bez prokreacji. 
Mają one zupełnie odmienną, nietypową perspektywę życia. Nastawione są 
głównie na samorealizację, ale także na empatyczne, niekiedy pełne idealizmu 
odniesienia wobec świata wartości i świata innych ludzi. Stwierdzono w różnych 
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badaniach pedagogicznych i psychologicznych, że skłonność do świadomej bez-
dzietności przejawiają jedynacy albo dzieci pierworodne – i to zarówno kobiety 
jak i mężczyźni. Żony w takich małżeństwach najczęściej są usamodzielnione 
i skoncentrowane na aktywnej pracy zawodowej realizując karierę zawodową. 
Doskonale się czują w takich związkach z mężczyznami, w których panują stosun-
ki partnerskie, równościowe. Najczęściej są to mężczyźni atrakcyjni intelektualnie 
i towarzysko, niekiedy bardzo utalentowani. Obydwoje małżonkowie wysoko ce-
nią wysokie wykształcenie i na ogół sami są lepiej wykształceni od swoich rówie-
śników. Obydwoje małżonkowie są zajęci atrakcyjną dla siebie pracą zawodową, 
często pracą twórczą. Obydwoje też dobrze ze sobą współdziałają w tworzeniu 
dóbr mieszkaniowych. Podział ról w ich związkach nie jest ostry, a równość i za-
mienność tych ról obydwoje sobie cenią. O swoje małżeństwo – o ich jak najlepszą 
jakość – obydwoje dbają. Bywa, że nie czują się zobligowani do przestrzegania 
norm obyczajowych, zwłaszcza tych w postaci nakazów czy zakazów. Mają świa-
domość alternatywnych źródeł osiągania satysfakcji życiowych poza prokreacja 
i potrafią z nich dobrze korzystać. Małżonkowie bezdzietni z własnego wyboru 
swoje związki małżeńskie oceniają jako samoistną wartość, której należy strzec  
i pozytywnie oceniać. Co jednak nie znaczy, że potrafią się ustrzec przed konflik-
tami, kryzysem małżeńskim i rozwodem.

Kolejnym bardzo niepokojącym zjawiskiem społecznym w sferze prawidłowe-
go funkcjonowania rodziny są rozwody. Na przełomie XX i XXI wieku rozwody 
stały się coraz częstszym problemem życia rodzinnego (dzieje się tak z małymi 
wyjątkami na całym świecie). Rozwód w sensie formalnym jest kategorią prawną, 
w sensie socjologicznym natomiast stanowi wskaźnik rozpadu rodziny, w sensie 
pedagogicznym jest zagrożeniem funkcjonowania i struktury wspólnoty rodzin-
nej. Rozpad rodziny w teorii i praktyce pedagogicznej dezorganizuje rodzinę  
i zaliczany jest do obszaru patologii społecznej [Cudak, 2010]. 

Współczesna cywilizacja oferuje dzisiaj człowiekowi konkurencyjny zestaw 
dóbr związanych z życiem rodzinnym, a także konkurencyjne cele w odniesieniu 
do tradycyjnego modelu życia rodzinnego, które jednostka może realizować indy-
widualnie, niezależnie od interesów rodziny, bez konieczności liczenia się z jej do-
brem i jakością życia jej członków. Kształtuje się nowa hierarchia wartości rodzin-
nych. W coraz wyższym stopniu zyskuje satysfakcja z życia małżeńskiego, która 
stała się wysoko cenionym dobrem i bez tej satysfakcji usprawiedliwia się obecnie 
społeczne i emocjonalne podjęcie kroków rozwodowych małżonków [Tyszka, 
2002]. Rozwody stały się utrwalonym zjawiskiem rzeczywistości społecznej, które 
w znaczącym stopniu uznawane są za jedną z głównych przyczyn powstawania 
rodzin niepełnych. Współcześnie rozwód jest zjawiskiem bardzo powszechnym  
w wielu krajach. Społeczeństwo z coraz większą aprobatą odnosi się do takiej for-
my rozwiązania małżeńskich konfliktów, chociaż w życiu rodzinnym, w którym 
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jego model wskazuje na miłość i szczęście małżeńskie i rodzinne, sam fakt roz-
wodu stanowi trudny problem emocjonalny i społeczny dla każdej wspólnoty ro-
dzinnej [Cudak, 2010]. 

Rozwód stanowi zerwanie więzi, miłości, porozumienia, wsparcia i życzliwości 
między rodzicami (partnerami małżeńskimi). Jeszcze większe nieszczęście stanowi 
on dla dzieci urodzonych w tym związku małżeńskim. Dramat tego negatywnego 
zjawiska społecznego uwidacznia się u dzieci zarówno w przeżyciach emocjonal-
nych, jak i trudnościach wychowawczych i społecznych. Rozwód dla partnerów 
małżeńskich we współczesnych czasach nie należy już do zjawisk patologicznych. 
Niepokoić musi jednak ciągły wzrost wskaźnika rozwodów, szczególnie w spo-
łecznościach miejskich. Dowodzi to o coraz mniejszej trwałości związków mał-
żeńskich, lekceważeniu wierności, przyrzeczenia małżeńskiego, miłości i dojrzało-
ści partnerów, a także uznawania małżeństwa i rodziny jako najwyższej wartości 
dla dzieci i dorosłej części społeczeństwa. 

W każdym małżeństwie i środowisku rodzinnym jako grupy społecznej zda-
rzają się różnice zdań, spory, niepowodzenia, konflikty o różnej sile emocjonalnej, 
a nawet agresja werbalna i walka o dominację władzy we wspólnocie rodzinnej. 
Zadaniem rodziców jest rozwiązywać sporne problemy i konflikty małżeńskie  
i międzypokoleniowe. Eliminowanie tych konfliktów, które mogą prowadzić do 
dezorganizacji systemu rodzinnego zależy od osobowości, doświadczenia życiowe-
go i przygotowania partnerów do życia małżeńskiego i rodzinnego. Wszelkie nie-
rozwiązane konflikty rodzinne, szczególnie między rodzicami narastają, zwiększa 
się ich częstość w codziennym życiu. Przeradzają się one w zachowania agresywne, 
a nawet przemoc fizyczną i psychiczną, które prowadzą w konsekwencji do rozwo-
dów małżeńskich i rozbicia rodziny.

Wrogość, nienawiść, agresje, jaką dzieci obserwują u rozwodzących się ro-
dziców przenoszą w drodze naśladownictwa i identyfikacji na własne przeżycia 
emocjonalnew środowisku rodzinnym i w otoczeniu społecznym pozarodzinnym. 
Rozbicie rodziny wskutek rozwodu rodziców powoduje u dziecka brak poczucia 
bezpieczeństwa, niedosyt miłości matki i ojca, eliminowanie potrzeby przyna-
leżności do wspólnoty rodzinnej. Konsekwencją stanu psychicznego związanego  
z rozwodem rodziców są trudności u dzieci w nawiązywaniu kontaktów emocjo-
nalnych i społecznych z rówieśnikami i z dorosłymi. Pojawia się wówczas poczucie 
osamotnienia dziecka w środowisku rodzinnym, a także w środowisku rówieśni-
czym [Cudak, Cudak, 2011].

Rozwód rodziców kształtuje negatywne pod względem psychicznym i społecz-
nym funkcjonowanie dziecka. Nasilają się w jego zachowaniach konflikty, agresja, 
przemoc wobec słabszych, trudności wychowawcze, aspołeczność, bierność, obo-
jętność, niepokój, rozpacz, brak poczucia sensu życia.

Wspólnota rodzinna, która jest zaburzona procesem rozwodowym i rozbiciem 
struktury rodzinnej należy z reguły do zdezorganizowanego środowiska społecz-
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nego. Środowisko rodzinne jest wówczas w pewnym stopniu zagrożone i przejawia 
niedostatki w sprawowaniu właściwej opieki wychowawczej, w przekazywaniu 
norm społecznych, systemu wartości.

Zaburzone stosunki społeczne w rodzinach rozwiedzionych, poczucie odrzucenia 
przez jednego z rodziców (najczęściej ojca) powodują u dziecka zachwiania emocjonal-
ne  i społeczne, kształtują często wadliwe cechy osobowości u dziecka, prowadzą nawet  
w konsekwencji do nieprzystosowania społecznego w kontaktach środowiska ro-
dzinnego, rówieśniczego, szkolnego i lokalnego.

Statystyka rozwodów i rozbicia rodzin znamionuje fakt, że Polska jest kra-
jem o średnim natężeniu tego negatywnego zjawiska. W Polsce – w porównaniu  
z tendencjami światowymi – liczba rozwodów jeszcze po drugiej wojnie była sto-
sunkowo niska, jednak obecnie obserwuje się w naszym kraju wyraźny wzrost 
liczby małżeństw rozwiedzionych. Dane statystyczne w tym zakresie prezentuje 
tabela nr 1.

Tabela 1. Rozwody rodziców w rodzinach o różnej liczbie dzieci

Lata Ogółem

Rozwody w małżeństwie

Bez dzieci
O liczbie dzieci

1 2 3 i więcej

1980 39 833 14 962 17 273 6206 1392

1985 49 095 16 449 20 139 10 156 2351

1990 42 436 13 207 16 831 9909 2489

1992 32 024 10 033 12 827 7389 1775

1994 31 574 9 996 12 675 7149 1754

1996 39 472 12 098 16 023 8784 2567

1998 45 230 13 794 18 841 10 023 2572

2000 42 770 14 994 17 153 8265 2358

2002 42 567 15 072 17 324 8346 1825

2004 42 926 16 484 17 423 7612 1407

2006 43 018 16 721 17 578 7183 1536

2008 43 173 17 016 17 696 7037 1424

Źródło: H. Cudak, Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, 
Toruń 2011, s. 37.
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Badacze zjawiska rozwodów wskazują na zróżnicowanie jego nasilenia w za-
leżności od środowiska, poziomu wykształcenia, grupy społecznej, wieku, liczby 
dzieci itp. Przeszło 75% wyroków rozwodowych zapada z powództwa mieszkań-
ców miast, w środowisku wiejskim wskaźnik ten wynosi około 25%. Różnice  
w liczbie rozwodów między wsią a miastem spowodowane są faktem, iż w społecz-
nościach wiejskich rozwód był i w dalszym ciągu nie jest aprobowany społecznie 
[Cudak, 2005].

Procesy dezintegracji rodziny obejmują wszystkie generacje małżeństw – zarówno 
młodych, jak też starszych, o krótkim i długim okresie pożycia. Ten stan rzeczy znaj-
duje odbicie w strukturze rodzin niepełnych według liczby dzieci. Obecnie częściej niż  
w przeszłości tworzą się i funkcjonują rodziny niepełne, mające dzieci na utrzyma-
niu. Narodowy Spis Powszechny 1988 wykazał, że w 1988 r. było 1573,8 tys. ro-
dzin niepełnych. Po 14 latach ogólna liczba rodzin z jednym rodzicem wzrosła do 
2030,1 tys., czyli zwiększyła się o 456,3 tys. (tj. o 28,9%). Udział matek z dziećmi 
w strukturze rodzin wynosił w 1988 roku 13,7%, a ojców – 1,7% ogółu rodzin.  
W 2002 roku stanowiły one odpowiednio – 17,2% i 2,2%.[Raport o sytuacji ro-
dzin w Polsce, 2005] Dane w tym zakresie przedstawia tabela nr 2.

Rodziny niepełne funkcjonujące z matkami mające na utrzymaniu dzieci do 
lat 24 stanowiły 90,6% ogółu rodzin niepełnych. Wśród kobiet z dziećmi do 24 
lat największą grupę stanowiły samotne matki po rozwodzie (25,8%). Natomiast 
rodzin niepełnych funkcjonujących tylko z ojcem [Cudak, 2010] po rozwiązaniu 
związku małżeńskiego jest tylko 4,2%. Główną przyczyną powstawania rodzin 
niepełnych jest rozpad związku małżeńskiego na skutek orzeczenia rozwodu lub 
też prawnej bądź faktycznej separacji rodziców (małżonków) orzekanej zgodnie 
z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Rodziny niepełne stanowią dysfunkcję 
strukturalną i są zjawiskiem bardzo niepokojącym, bowiem już nie sam fakt roz-
padu dużej liczby małżeństw, ale szybko rosnąca liczba pozbawionych możliwości 
rozwoju dzieci w pełnej rodzinie jest poważnym problemem społecznym.

Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na dezintegrację struktury 
życia polskich rodzin jest narastające bezrobocie oraz bieda i ubóstwo ekono-
miczne w wielu wspólnotach rodzinnych. Badania i analizy prowadzone w Polsce  
i w innych krajach wskazują, iż bezrobocie kobiet, nawet przy zachowaniu pra-
cy przez współżywicieli mężczyzn, doprowadza do drastycznego pogorszenia się 
sytuacji materialnej rodzin. Bezrobocie ojców (mężczyzn) natomiast szczególnie 
drastycznie wpływa na sytuację rodzin niepełnych. Bezrobocie obniża nie tylko 
poziom życia rodziny, ale stanowi niewątpliwie sytuację negatywnych doświad-
czeń w postaci napięć i kryzysów zarówno poprzez osobę bezrobotną, jak rów-
nież przez jej rodzinę. Częściej dochodzi do konfliktów, rodzina nie udziela sobie 
wsparcia i jednocześnie zmniejsza się aktywność życia bezrobotnych [Kornacka-
Skwara, 2003]. Stanowi to charakterystyczną cechę współczesnego bezrobocia. 
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Zjawisko bezrobocia, ubożenia rodziny ma istotny wpływ na pełnione przez 
nią funkcje: ekonomiczną, prokreacyjną, socjalizacyjną, opiekuńczo – wycho-
wawczą oraz emocjonalno – ekspresyjną. Ubóstwo, to efekt przemian systemu 
społeczno – gospodarczego w naszym kraju, to swoisty koszt psychospołeczny 
procesu transformacji systemowej. Konsekwencje tego zjawiska stają się coraz bar-
dziej odczuwane przez grupy ludzkie z dysfunkcją ekonomiczną i poszczególne ro-
dziny w naszym społeczeństwie. Ubóstwo to stan niedostatku dóbr koniecznych 
do spełnienia minimum warunków egzystencji rodziny i ich członków w obszarze 
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norm określonych standardami bytowymi danej przestrzeni kulturowej. Jednym 
z głównych czynników powodujących ubóstwo to bezrobocie. Długotrwałe ubó-
stwo i bezrobocie rodziców negatywnie wpływa na więź psychiczną w rodzinie 
i powoduje degradację oraz izolację społeczną i kulturową, a następnie margi-
nalizację dzieci, rodziny i całych grup społecznych [Świderska, 2011a]. Rodziny 
żyjące w ubóstwie skupiają się przede wszystkim na możliwości przetrwania, nie 
zaś na dążeniu do zmiany swojego statusu. Psychologiczne i pedagogiczne konse-
kwencje ubóstwa ponoszą zarówno dzieci, jak i w znacznym stopniu całe rodziny. 
Stosunkowo często negatywnym zmianom ulega charakter kontaktów pomiędzy 
małżonkami, a także rodzicami i dziećmi. Dzieci spostrzegają ubóstwo rodziny 
jako sytuację zagrażającą całej rodzinie, obwiniając o taki stan rzeczy swoich ro-
dziców, a w szczególności ojców. Rodzice, którzy w wyniku bezrobocia popadają 
w stany depresyjne i reagują załamaniem emocjonalnym, często tracą autorytet u 
swoich dzieci [Marzec, 2002].

Czynniki o charakterze społecznym, emocjonalnym, jak i ekonomicznym wza-
jemnie się przenikają i warunkują przemiany strukturalne i kulturowe polskich 
rodzin. Przyjmowane są nowe wzory życia rodzinnego, struktura współczesnej 
rodziny w postaci organizacji życia i ról wewnątrzrodzinnych zostaje zachwiana, 
hierarchia autorytetu rodziców jest osłabiona.

Wielostronne czynniki wewnątrzrodzinne i zewnątrzrodzinne powodują  
w rodzinach współczesnych w Polsce i na świecie dezintegrację życia rodzinne-
go, wzrost niekorzystnych zjawisk i procesów, które występują między członkami 
wspólnoty rodzinnej. Coraz bardziej traumatyzuje się atmosfera domowa, wzra-
stają konflikty międzypokoleniowe, rozluźnia się więź emocjonalna między ro-
dzicami oraz rodzicami i dziećmi. Następuję w coraz większym stopniu izolacja 
psychiczna i atomizacja członków rodziny. Każde z nich, także dzieci, żyje wła-
snymi problemami, ma swoje zainteresowania, kształtuje swoją karierę zawodową 
i osobiste życie.

W strukturze rodziny zmieniają się wzorce dzietności, modele zachowań 
i postaw rodzicielskich, a role ojca, matki, dziecka, męża czy żony nieustannie 
zmieniają się, dostosowując je do uwarunkowań zewnątrzrodzinnych [Świderska, 
2011b]. Coraz więcej dorosłych w różnym wieku wybiera alternatywne formy dla 
tradycyjnego modelu rodziny usankcjonowanego prawnie lub sakralnie, takie jak 
konkubinat, określony mianem związku nieformalnego, kohabitację czy wspólne-
go życia przedmałżeńskiego partnerów w celu próby wzajemnego funkcjonowania 
na wzór małżeński oraz lepszego poznania osobowości, odpowiedzialności i za-
chowań przyszłego partnera małżeńskiego [Jabłoński, Ostasz, 2001]. Aczkolwiek 
brak jest dokładnych danych na temat kohabitacji. Należy jednak wyrazić pogląd, 
że zjawisko to w Polsce jest nieporównywalnie rzadsze w zestawieniu z odpowied-
nimi wskaźnikami w krajach Europy Zachodniej. Dane kolejnych spisów ludności 
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wskazują, że nieformalne związki partnerskie w Polsce stanowią niewielki odse-
tek. W roku 1995 ich udział wśród ogółu małżeństw wynosił 2,3%, w roku 2006 
odsetek związków kohabitacyjnych wynosił 3,6%. Większość konkubinatów  
w naszym kraju dotyczy osób po nieudanych przeżyciach wcześniej zawieranych 
małżeństw. Stanowi to zasadniczą różnicę w porównaniu z sytuacją w krajach 
zachodnich, w których związki partnerskie poprzedzają zawarcie pierwszego mał-
żeństwa. Społeczeństwo polskie deklaruje umiarkowane poparcie dla tego typu 
związków. Może to być konsekwencją faktu, że i tak wiele par żyje w związkach 
nieformalnych z własnego wyboru, w zgodzie z własnymi przekonaniami. Jak po-
daje F. Adamski [2002] w związkach nieformalnych funkcjonuje aż 45% męż-
czyzn po 50 roku życia, wszystkich mężczyzn żyjących w kohabitacji. Kobiety  
w tym wieku stanowią 25% wszystkich kobiet żyjących w związkach nieformalnych.

Biorąc pod uwagę analizę wymienionych czynników wpływających na obecny stan  
i kierunek przemian w strukturze polskich rodzin, należy stwierdzić, iż podstawową  
i preferowaną formą egzystencji jest mała – dwupokoleniowa rodzina, w której 
zarówno mąż jak i żona pracują zawodowo. We współczesnym społeczeństwie do-
minuje rodzina nieprodukcyjna oparta na nieekonomicznej strukturze, kontro-
lująca i planująca urodzenia. Coraz większego znaczenia nabiera interakcja oraz 
ekspresja osobowości członków rodziny, zmniejszeniu natomiast ulega przestrze-
ganie norm i ról rodzinnych, które ulegają wyraźnej unifikacji. Przemiany rodzin 
polskich będą zmierzać w tym samym kierunku, co w innych rodzinach państw 
Europy Zachodniej, podlegać będą bardzo podobnym wpływom, zwłaszcza po 
wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Polskość rodziny będzie maleć na 
rzecz unifikacji, która jest charakterystyczna dla rodzin europejskich [Tyszka, 
2002]. Zmniejszać się będzie nadal spójność rodzin – coraz większa ich liczba 
podlegać będzie dezintegracji. W związku z tym, wzrastać będzie liczba rodzin 
rozbitych, rozwiedzionych i monoparentalnych. Wzrastać też będzie, niewielki na 
razie, procent polskich rodzin niezalegalizowanych (konkubinaty, kohabitacje, ży-
cie partnerów na próbę) podobnie jak procent rodzin niepełnych, najczęściej bez 
ojca lub niekiedy bez matki.

Przeobrażenia strukturalne rodziny XXI wieku powodują stopniowe oddalanie się  
od tradycyjnego modelu rodziny w kierunku modelu rodziny nowoczesnej, w któ-
rej widoczne będzie podwyższone ryzyko w funkcjonowaniu i tworzeniu emocjo-
nalno-opiekuńczego środowiska wychowawczego dla dziecka. Rodzina o nowej 
strukturze doświadcza więcej sytuacji kryzysowych, w której zakłócone są zadania 
rodzicielskie wobec dziecka. Staje się to przyczyną osamotnienia dziecka we wła-
snej rodzinie, która prowadzi do dysfunkcji społecznej i emocjonalnej w środowi-
sku domowym.

Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej
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Przestępczość nieletnich –  

główne teorie wyjaśniające zjawisko 

1. Wstęp

Statystyki sądowe i policyjne przedstawiające rozmiary i charakter przestępczości 
nieletnich wykazują systematyczny wzrost wszystkich rodzajów przestępstw po-
pełnianych przez młodych ludzi, a przede wszystkim wzrost przestępstw gwałtow-
nych (charakteryzujących się działaniem agresywnym i brutalnością). Największy 
zaś niepokój budzi obniżanie się dolnej granicy wieku nieletnich sprawców 
[Tsirigotis, Lewik-Tsirigotis, 2010].

 Poruszana problematyka mieści się w obszarze takich dyscyplin naukowych 
jak psychologia, kryminologia, prawo, socjologia i pedagogika resocjalizacyjna.

 Problematyką przestępczości nieletnich uważana jest za ważna z punktu 
widzenia opracowywania skutecznej profilaktyki w walce z przejawami patolo-
gii społecznej. Poprzez ustalenie rozmiaru i dynamiki zachowań dewiacyjnych 
można dokładniej sprecyzować kierunki właściwego oddziaływania na młodego 
człowieka.

2. Teoretyczne aspekty zagadnienia przestępczości nieletnich 

Popełnianie przestępstw przez osoby nieletnie jest jednym z bardziej nagłośnio-
nych w ostatnim czasie zjawisk i poważnym problemem w całym kraju. Kolejne 
tygodnie przynoszą nowe wiadomości o przestępstwach dokonywanych przez 
młodzież, a niejednokrotnie i przez dzieci. Fakty te skupiają uwagę znacznej części 
lokalnej społeczności wywołując poczucie niepokoju i zagrożenia.
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Przestępczość nieletnich określana w kryminologii jako patologia to bardzo 
ważny i trudny problem społeczny. Analizy oficjalnych rejestrów przestępczości 
młodzieży współczesnej ujawniają trzy główne tendencje. Pierwsza to postępujący 
wzrost wszystkich rodzajów przestępstw przy utrzymującej się dominacji prze-
stępstw przeciwko własności materialnej. Druga tendencja to obniżanie się dolnej 
granicy wieku nieletnich przestępców (poniżej 13 lat). A trzecia tendencja to nie-
pokojący wzrost przestępstw gwałtownych z użyciem agresji i przemocy skierowa-
nej nie tylko na rówieśników, ale także na osoby dorosłe [Hołyst, 2007].

W obawie o dalsze losy młodych ludzi, w ramach wielu nauk prowadzi się 
badania nad przyczyną, rozmiarami i opracowywaniem skutecznych metod zwal-
czania tego niepożądanego zjawiska. Śledzenie ewolucji przestępczości pod wzglę-
dem jej rodzajów ma wielkie znaczenie dla polityki prewencyjnej państwa, a także 
działań profilaktycznych w środowiskach młodzieżowych. Dane dotyczące rodza-
jów popełnianych przestępstw dostarczają informacji nie tyko o skali wykolejenia, 
ale również o rozwoju moralnym młodych ludzi w danym okresie [Urban, 2000]. 

 O wielkości liczby przestępstw i ich nieletnich sprawców decyduje wiele czyn-
ników, a między innymi fakt zgłoszenia przez osoby pokrzywdzone lub przez po-
krzywdzone instytucje jedynie części popełnianych przestępstw. W wielu przy-
padkach w ogóle nie wszczyna się postępowania lub wszczęte umarza się, gdy 
nieletnim zajęła się już właściwa instytucja lub organizacja społeczna.

Wyniki badań kryminologicznych nad poznaniem rozmiarów zjawiska prze-
stępczości w kraju wskazują, iż liczba czynów karalnych popełnionych przez oso-
by nieletnie systematycznie wzrasta. Najwięcej popełnianych przestępstw przez 
nieletnich stanowią przestępstwa przeciwko mieniu: kradzieże, kradzieże z wła-
maniem, kradzieże rozbójnicze, rozboje i wymuszenia cudzej rzeczy. W następnej 
kolejności są czyny z kategorii uszczerbku na zdrowiu. Do tej grupy przestępstw 
zalicza się ciężkie uszkodzenie ciała oraz udział w bójce lub pobiciu. Niestety udział 
tych przestępstw w ogólnej liczbie systematycznie rośnie. To bardzo niepokojące 
zjawisko tym bardziej, że coraz częściej czyny te popełniane są ze szczególnym 
okrucieństwem. Młodociani przestępcy są również sprawcami zgwałceń. Liczba 
tego rodzaju przestępstw mieści się w granicach 100-250 rocznie, przy czym jest 
zmienna. Do najbardziej szokujących zdarzeń zaliczają się zabójstwa dokonywane 
przez osoby nieletnie. Na przykład w 2002 odnotowano 21 czynów karalnych  
w tej kategorii a w 2005 odnotowano 11 czynów tej kategorii.

Dziewczęta podobnie jak chłopcy dokonują najwięcej przestępstw przeciwko 
mieniu oraz życiu i zdrowiu. Dokonują ich współuczestnicząc z chłopcami, jak 
również w grupie jednorodnej. Niewielki jest natomiast udział nieletnich w ka-
tegoriach przestępstw takich jak przestępstwa skarbowe, drogowe, czy oszustwa. 
Młodzi ludzie z racji wieku nie prowadzą działalności gospodarczej i nie rozliczają 
się z podatków, dlatego ich udział w przestępstwach gospodarczych i skarbowych 
jest znikomy. W 2002 nieletni dokonali poniżej 1% czynów tej kategorii.
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Należy również wspomnieć o przestępstwach narkotykowych, gdzie do naj-
częściej stwierdzonych zalicza się posiadanie środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, udzielanie tych środków innej osobie bądź nakłanianie do ich 
użycia. Liczba przestępstw narkotykowych również intensywnie wzrasta.

Na podstawie materiałów zawartych w aktach sądowych, można stwierdzić, ze 
większość tego rodzaju przestępstw to rezultat lekkomyślności, naiwności i chęci 
wykazania się przed rówieśnikami. Ofiarami takich incydentów są zazwyczaj oso-
by słabsze, do których należą młodsze dzieci, nietrzeźwi oraz kobiety.

Do popełnienia czynu zabronionego przez młode osoby dochodzi zazwyczaj 
w miejscach publicznych oraz w czasie zabaw podwórkowych lub szkolnych na 
boisku sportowym. Jedną z powszechnie występujących form działalności prze-
stępczej nieletnich, w odróżnieniu od dorosłych, jest współuczestnictwo w popeł-
nianiu czynów zabronionych z jedną lub kilkoma osobami. Dotyczy to głównie 
kradzieży i rozboju. Zdarza się także współdziałanie z osobami dorosłymi, które 
niejednokrotnie wykorzystują dziecięcą naiwność [Hołyst, 2007].

Badania nad motywami popełniania przestępstw przez osoby nieletnie świad-
czą o tym, iż pozostają one w ścisłym związku z rodzajem dokonanych czynów.  
I tak, w przestępstwach przeciwko mieniu dominują motywy materialne, a w 
przypadku przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu dominują motywy emocjonal-
ne [Trepka-Starosta, Roszkowska, 2007].

Przestępczość jest złożonym zjawiskiem społecznym, dlatego w walce z nim 
muszą zostać wykorzystane osiągnięcia wielu nauk jak psychologia, kryminologia, 
socjologia, pedagogika i medycyna. Dziedziny te udowodniły, że różne objawy pa-
tologiczne (zaburzenia myślenia, zmiany zwyrodnieniowe w układzie nerwowym 
czy nieprawidłowa praca gruczołów wydzielania wewnętrznego) mogą determino-
wać zachowania przestępcze.

Nauki, jak np. psychologia, które wprowadziły pojęcie „sprzężenie zwrot-
ne” przyczyniły się do zmiany poglądów na wyjaśnienie przyczyn przestępczo-
ści. Dotychczasowy jednokierunkowy pogląd, że przyczyna rodzi skutek został 
zmodyfikowany. Nowy kierunek ujmuje zachowania przestępcze jako efekt wza-
jemnych oddziaływań w systemie, jakim jest człowiek w powiązaniu z jego oto-
czeniem. Relacja „człowiek-środowisko” stanowi mechanizm zależności, gdzie 
dochodzi do wzajemnego oddziaływania czynników egzogennych i endogennych 
[Tomaszewski, 1975; Hołyst, 1977; Pytka, 2001].

Przestępczość została uznana jako krańcowa forma zachowania aspołeczne-
go, jako rażący przejaw naruszania podstawowych zasad współżycia społecznego 
[Pospiszyl, 1970]. W związku z tym, powstały sankcje dla osób, które dopuściły 
się czynu przestępczego. Wśród naruszających normy prawa znajdują się nieletni 
w wieku do lat 17, wobec których nie można zastosować środków karnych (poza 
wyjątkowymi sytuacjami zgodnie z art. 10 k.k.), ale wobec których stosuje się 
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środki wychowawcze. W Polsce znajduje to wyraz w Ustawie o nieletnich, obejmu-
jącej sprawy związane z zapobieganiem i zwalczaniem demoralizacji czy niedosto-
sowania społecznego młodzieży. 

Badania empiryczne dowodzą, że przestępczość dorosłych jest w większości 
przypadków kontynuacją kariery przestępczej, którą jednostka rozpoczyna w dzie-
ciństwie. Takie na pozór drobne czy bagatelne czyny nieletnich są początkiem 
drogi do popełnienia poważniejszego przestępstwa w życiu dorosłym. Dlatego 
ważną rzeczą staje się analizowanie przestępczości nieletnich, gdyż mogłoby to 
pomóc w wyjaśnieniu genezy przestępczości dorosłych a także powstrzymać pro-
ces kształtowania się osobowości przestępcy.

3. Geneza zachowań aspołecznych w świetle literatury

Od wielu lat trwają badania mające na celu znalezienia i wyjaśnienia uwarun-
kowań i podłoża przyczyn przestępczości nieletnich. W literaturze przedmiotu 
wymienia się m.in. czynniki niezależne od jednostki takie jak zaburzenia zdrowia 
psychicznego dziecka, zaniedbania wychowawcze, demoralizujący wpływ środo-
wiska rówieśniczego, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza głównie rodziny  
i szkoły. Na tej podstawie w badaniach naukowych wyszczególnia się dwie grupy 
czynników mających wpływ na zachowania dewiacyjne nieletnich:
1. Czynniki podmiotowe tzw. endogenne (gr. endoV: wewnątrz+genesiV: po-

wstanie), związane z osobą nieletniego, „tkwiące w nieletnim” i obejmujące za-
gadnienia z dziedziny biologicznej, psychicznej i fizjologicznej,

2. Czynniki przedmiotowe tzw. egzogenne (gr. exw: wewnątrz, 
wewnętrzny+genesiV), znajdujące się na „zewnątrz nieletniego” (socjologiczne, 
socjalne, wychowawcze) [Lipka, 1971; Żabczyńska, 1974].
Badania czynników przyczynowych przestępczości obejmują zarówno teren 

podstawowych instytucji socjalizacyjnych (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza), 
cechy osobowości przestępcy (indywidualne czynniki ryzyka) jak i zachodzące 
procesy ich wzajemnego oddziaływania. Do tego należy jeszcze włączyć mechani-
zmy motywacyjne, które skłaniają do konkretnych czynów przestępczych.

 Wymienione elementy jak zaznacza nie działają oddzielnie, lecz tworzą zbiór 
negatywnych (asocjalnych) czynników oddziałujących wzajemnie na siebie od 
momentu początkowych objawów niedostosowania społecznego, poprzez odbie-
gający od normy sposób zachowania (wagary, agresja, zażywanie środków psy-
chotropowych) aż do dokonania przestępstwa. Schemat ten ma związek z fazami 
kształtowania się i utrwalania osobowości przestępczej, gdzie:
1. faza pierwsza dotyczy objawów niedostosowania społecznego i ujawnia się 

przejawami demoralizacji dzieci i młodzieży,
2. faza druga dotyczy form zachowań dewiacyjnych (według ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich),
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3. faza trzecia odnosi się do nieletnich, którzy popełniają przestępstwa [Stanik, 
2007].
Zdarzenia i procesy wczesnej fazy kształtowania się osobowości przestępczej 

mają związek z „czynnikami kontrsocjalizującymi”. Oddziaływanie rodziny, szko-
ły i grup rówieśniczych uznać można za socjalizujące, tylko wtedy gdy przyczynia 
się ono do uwewnętrznienia wartości społecznych oraz przyswojenia powszech-
nie akceptowanych sposobów współżycia społecznego. Wszystko to, co oddziałuje  
w przeciwnym kierunku, kształtuje w jednostce postawy odrzucające wszelkie 
wartości i normy oraz utrwala nawyki i postawy zwiększające ryzyko dokonania 
przestępstwa [Błachut, Gaberle, Krajewski, 2001].

Poglądy na temat przestępczości nieletnich nawiązują przede wszystkim do 
teorii na temat zaburzonego rozwoju, co ma związek z prawidłowym rozwojem 
osobowości dziecka. Jak zaznacza Spionek, rozwój osobowości dziecka dokonuje 
się w wyniku współdziałania wielu czynników takich jak czynniki organiczne, 
czynniki środowiskowe, proces wychowawczy oraz działalność jednostki. Autorka 
podkreśla, że dziecko rodzi się już z pewnymi właściwymi dla siebie zadatkami 
organicznymi. Centralny układ nerwowy poddawany jest działaniu ogromnej ilo-
ści bodźców kształtujących go. Do tego jeszcze zaliczyć należy świadomy proces 
wychowawczy, który ma za zadanie regulowanie działalności dziecka. Według 
autorki, zaburzenia osobowości obejmują wszystkie odchylenia od prawidłowego 
stanu organizmu, psychiki i osobowości oraz odchylenia w sferze intelektualnej 
i emocjonalno-wolowej. Należą do nich defekty temperamentu, charakteru, nie-
dorozwoje intelektualne i inne. Te braki czy defekty osobowościowe w zestawieniu 
z czynnikami oddziałującymi z zewnątrz, przejawiają się poprzez manifestowanie 
różnych form zachowania [Spionek, 1956].

W poszukiwaniu prawidłowości, jakie rządzą zjawiskiem przestępczości w bada-
niach kryminolo gicznych postuluje się określenie podłoża, genezy i stanów motywa-
cyjnych poprzedzających wystąpienie czynu przestępczego. Podłożem są czynniki, 
które wywołują zmiany w społeczno-psychologicznej postawie nieletniego. Geneza 
ma na celu wyjaśnienie czynników warunkujących przestępstwo, a motywy to czyn-
niki stanowiące bodziec skłaniający do konkretnego działania. Rozważa się trzy 
płaszczyzny poszukiwań: dom rodzinny, szkoła i grupa koleżeńska.

Mając na uwadze przedstawione założenia etiologii przestępczości, wskazać 
należy determinanty zachowań dewiacyjnych nieletnich tkwiące zarówno w śro-
dowisku społecznym jak i cechach osobowościowych, które mogą tworzyć nieko-
rzystną sytuację w życiu jednostki, prowadzącą do zachowań odbiegających od 
wymagań społecznych.
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4. Charakterystyka okresu adolescencji

Adolescencja obejmuje lata od 10 do 20 roku życia. Jest najtrudniejszym okresem 
w życiu człowieka ze względu na wiele intensywnych zmian w sferze fizycznej  
i psychospołecznej. Rozwój w okresie adolescencji ma związek ze zmianami fizjo-
logicznymi (widoczne zmiany fizyczne), wpływami środowiska i dążeniami jed-
nostki do samodzielności. Otoczenie często stawia w tym okresie nowe zadania, 
na które często młody człowiek nie jest emocjonalnie gotowy. Zmiany te w życiu 
jednostki często powodują chaos i zwątpienie.

 Erikson wskazuje na dążenie w okresie dojrzewania do ukształtowania sta-
bilnej osobowości oraz tożsamości. Według tego badacza około 16 roku życia 
pojawia się kryzys tożsamości, podczas którego młody człowiek zmuszony jest 
dokonywać wyborów. Ma to związek z zaakceptowaniem sytuacji, kiedy trzeba 
odgrywać wiele ról w coraz to większym środowisku. Pokonanie tego kryzysu 
sprzyja dojrzewaniu osobowości i jest możliwe wówczas, gdy dorastająca osoba 
może liczyć na wsparcie otoczenia. Dla jednych kryzys może być łagodnym za-
łamaniem, a innych może prowadzić do zachowań nerwicowych i przestępczych. 
Negatywne rozwiązanie kryzysu tożsamości jest spowodowane brakiem wyboru 
roli, która byłaby zgodna z wewnętrznymi możliwościami dorastającego człowie-
ka, co w efekcie powoduje zwrot w kierunku ról społecznie nieakceptowanych. 
Okres dorastania i lata młodzieńcze są uważane za badaczy za okresy o bardzo 
nasilonej przestępczości [Obuchowska, 2004].

 W badaniach najwięcej uwagi w poświęcono zmianom psychologicznym 
w okresie adolescencji, a w szczególności procesom emocjonalnym. W podejściu 
biologicznym znaczącą rolę przypisuje się uzyskaniu dojrzałości ośrodkowego 
układu nerwowego pozwalające na świadome kontrolowanie emocji. Na poziom 
emocji mają wpływ procesy neurohormonalne przekształcające organizm, czego 
objawami jest zwiększona pobudliwość albo chwiejność emocji. Rośnie zainte-
resowanie płcią przeciwną, co jest wzmocnione przez nagły wybuch hormonów. 
Wysoki poziom testosteronu u chłopców może mieć wpływ z zachowaniami an-
tyspołecznymi. Okres dorastania przynosi także problemy związane z relacjami 
z innymi ludźmi i samooceną. Gdy dobre relacje z rodzicami utrzymają się to 
problemy nie będą aż tak uciążliwe. W okresie od 13 do 14 roku życia pojawia się 
obawa przed niepowodzeniami i poczucie niepewności. Wówczas następuje rezy-
gnacja z wykonywania różnych czynności i niechęć do aktywności. Pojawia się 
depresyjny nastrój oraz poczucie beznadziejności. Obawa przed porażką nie po-
zwala nastolatkowi na podjęcie współuczestnictwa i rywalizacji, a presja otoczenia 
dodatkowo utrudnia tę sytuację. Zaniedbanie potrzeb fizycznych i psychicznych 
we wczesnym okresie dorastania opóźnia rozwój umysłowy dziecka co wiąże się  
z jego brakami w zakresie podstawowych nawyków funkcjonowania w społeczeń-
stwie [Nerło, 2003].
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W okresie dojrzewania ulegają rozluźnieniu więzy rodzinne, gdyż nastolatki 
więcej czasu spędzają poza domem z rówieśnikami. Wpływ grup rówieśniczych 
bywa różny, ale zazwyczaj jest to dążenie do wspólnego działania (spędzanie wol-
nego czasu). Pojawia się także dążenie upodobniania się (styl bycia, wygląd ze-
wnętrzny). Wobec zanikania bliskości uczuciowej z rodziną dorastający człowiek 
coraz bardziej identyfikuje się z grupą rówieśniczą i staje się coraz bardziej zależ-
ny od niej. Grupa rówieśnicza może mieć pozytywny jak i negatywny wpływ. 
Do pożądanych wpływów zalicza się solidarność grupową, wzmocnione poczucie 
własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa, rozwój zainteresowań i podejmowanie 
różnych form współdziałania. Ale czasami solidarność grupowa może wzbudzać 
niechęć do innych a obawa o bezpieczeństwo może przerodzić się w agresję wobec 
wyimaginowanych wrogów, natomiast zainteresowania mogą przybrać charakter 
aspołeczny a nawet przestępczy [Obuchowska, 2004].

5. Główne teorie przestępczości nieletnich

Podjęcie walki z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, do których zalicza się 
demoralizację i przestępczość nieletnich wymagało poznania i określenia czynni-
ków je rodzących. Najczęściej przestępczość zawłaszcza nieletnich jest przejawem 
trwającego przez dłuższy czas procesu, który charakteryzują narastające trudno-
ści w zakresie adaptacji społecznej jednostki. Do czynników mających wpływ na 
utrudnienie przystosowania się do życia w społe czeństwie zalicza się takie procesy 
jak zaburzona socjalizacja, nieprzystosowanie społeczne i wykolejenie społeczne 
[Żabczyńska, 1983].

W rozwoju psychicznym dziecka, o jego przystosowaniu czy niedostosowaniu 
do warunków życia w społeczeństwie decyduje wiele czynników wzajemnie ze 
sobą powiązanych. Przyczyny wykolejenia się nieletniego są różne i złożone, tak 
jak objawy, postawy, normy zachowania oraz motywacja postępowania. 

Uspołecznienie, to proces uczenia się zasad obowiązujących we współżyciu 
z innymi ludźmi zwany socjalizacją. To poznawanie i przyjmowanie tradycji 
i wzorów kulturowych, internalizacja wartości i norm, oraz kształtowanie pozy-
tywnych cech charakteru i oczekiwanych postaw. Gdy proces socjalizacji zostaje 
zaburzony, wówczas mamy do czynienia z tą kategorią osób, które wykazują ob-
jawy nieprzystosowania społecznego, wykolejenia i przestępczości. Zachowania 
tych osób uznawane są w społeczeństwie za niepożądane, niewłaściwe a jednocze-
śnie szkodliwe dla samej jednostki, która staje się agresywna, izoluje się, popada  
w uzależnienia lub też ma skłonności samobójcze [Pytka, 2001].

Czapów analizując kształtowanie się emocjonalnej podatności jednostki na 
wpływy środowiska społecznego wyróżnia trzy typy wykolejenia społecznego:
– zwichnięta socjalizacja, czyli zaburzona socjalizacja w wskutek niekorzystnych 

wpływów środowiska lub czynników biopsychicznych
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– demoralizacja, która ma miejsce, gdy efekty dotychczasowej twórczej socjali-
zacji zostają zdeformowane pod wpływem nowych niekorzystnych wpływów 
środowiska

– socjalizacja antagonistyczno-destruktywna, ma miejsce, gdy dziecko wycho-
wuje się w środowisku osób wykolejonych, które przekazują swojemu dziecku 
sposoby przestępczego zaspokajania potrzeb [Czapów, 1980]. 
W toku interakcji dziecka z otoczeniem tworzą się doświadczenia, które sta-

nowią podstawę jego dzia łania. Wówczas rozwija się proces kształtowania oso-
bowości, przystosowania do życia w zbioro wości umożliwiający porozumiewanie 
się i współdziałanie. Przyczyny trudności przystosowawczych tkwią najczęściej  
w środowisku, które jest w jakimś stopniu wypaczone, nie zaspokaja podstawowych 
potrzeb dziecka, stawia zbyt wysokie wymagania w stosunku do jego możliwości 
rozwojowych i dostarcza negatywnych wzorów postępowania. Jeżeli obserwuje się 
zaburzenia w zachowaniu dziecka, którego objawem są czyny przestępcze, to przy-
czyn należy szukać głównie w tych środowiskach [Pospiszyl, Żabczyńska, 1981]. 

 Środowiska wychowawcze odgrywają najważniejszą rolę w procesie socjali-
zacji dziecka oraz w przysposobieniu go do pełnienia ról społecznych. Pełnienie 
roli polega na wykonywaniu przypisanych czynności, zgodnych z oczekiwaniami 
społecznymi. Podstawą procesu socjalizacji jest to, że odbywa się ona w warun-
kach społecznej kontroli, która polega na reagowaniu otoczenia na zachowania 
jednostki. Dzięki temu jednostka orientuje się jakie są wymagania związane z rolą, 
a jednocześnie uczy się przewidywać reakcję otoczenia. W literaturze przedmiotu 
zwraca się uwagę na zjawisko uwewnętrznienia ról społecznych oraz związanych  
z nimi normami, wartościami i zachowaniami. Chodzi głównie o to, by postępo-
wanie jednostki wypływało z jej osobistych przekonań a nie z przymusu. Człowiek 
jest tym bardziej przystosowany społecznie im bardziej jest zdolny i lepiej pełni 
różne role a także im bardziej jest skłonny do postępowania zgodnie z oczekiwa-
niami otoczenia. Tak więc niedostosowanymi społecznie są jednostki, które nie 
są zdolne do pełnienia ról oraz jednostki które nie są skłonne do ich pełnienia. 
W tym ostatnim przypadku mówimy o wykolejeniu społecznym. Jednostka prze-
ciwstawia się aktualnym w danej społeczności normom uznając jednoczenie inne 
przeciwstawne do obowiązujących [Czapów, 1980; Górski, 1985].

Problemem niedostosowania społecznego zajmowali się różni autorzy, którzy 
stosowali zamiennie również takie określenia jak „nieprzystosowanie społeczne”, 
„zachowania dewiacyjne”, „zaburzenia zachowania”, „zjawisko patologii społecznej”.

Naukowe zainteresowanie młodzieżą niedostosowaną wiąże się z nazwiskiem 
Marii Grzegorzewskiej, która pierwsza użyła tego terminu. Określenie według 
niej „dziecka społecznie niedostosowanego” wynikało w pewnym sensie z pro-
testu przeciwko krzywdzie dziecka, przeciwko obciążaniu dziecka winą za to, 
że opiekunowie nie potrafią sobie z nim poradzić. Sugerowała, że wina za braki 
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dziecka tkwią w warunkach środowiska wychowawczego. Autorka do charakte-
rystycznych objawów niedostosowania społecznego zalicza tendencje społecznie 
negatywne, chęć wyżycia się w akcji społecznie destruktywnej, brak hamulców, 
nieumiejętność wyjścia z trudnej sytuacji oraz brak poczucia odpowiedzialności za 
swoje czyny [Pospiszyl, Żabczyńska, 1981]. Wymienione zaburzenia w zachowa-
niu z pewnością utrudniają dziecku normalne współżycie z innymi ludźmi.

Problem zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego był rozpatry-
wany nie tylko teoretycznie, ale był także przedmiotem wielu badań empirycz-
nych. W definicji niedostosowania społecznego wysuwano aspekt psychologiczny 
(zaburzenia sfery emocjonalnej i kontrolnej) oraz aspekt socjologiczny (naruszanie 
norm moralnych, obyczajowych i prawnych. Spionek [1956] do niedostosowa-
nych społecznie zalicza te dzieci, u których uległa zaburzeniu sfera emocjonal-
no-wolowa oraz rozwój charakteru i osobowości, co powoduje często zakłócenie 
stosunków między dziećmi a ich otoczeniem.

Według Pospiszyla niedostosowanie obejmuje „wszelkie formy wadliwego sto-
sunku do innych ludzi wypływających z różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych 
oraz defektów w tym zakresie” [Pospiszyl, Żabczyńska, 1981: 15]. Autor podkreśla 
wpływ zaburzeń emocjonalnych na czynniki determinujące zachowanie jednostki  
i jej stosunek do otoczenia. Definicje te obejmują różne postacie zaburzeń psychicz-
nych, które przeszkadzają w prawidłowym funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Konopnicki wyjaśnia, że rozmaitość form zachowania uzasadniona jest poszu-
kiwaniem sposobu zaspokojenia potrzeb. Jednostka nie zawsze wybiera właściwy 
sposób i nie zawsze skuteczny. Częsta zmieniana tego rodzaju form zachowania 
prowadzić może do niedostosowania społecznego. Biorąc pod uwagę podłoże psy-
chologiczne i konsekwencje społeczne, niedostosowanie społeczne rozpoznaje się 
poprzez zachowania zahamowane, tj. brak zaufania do ludzi, lęki i unikanie oraz 
zachowania demonstracyjno-bojowe, objawiające się wrogością i agresywnością. 
Wymienione typy prowadzą do krytyki i odrzucenia jednostki, która przejawia 
takie zachowania [Konopnicki, 1971].

Lipka mówiąc o przyczynach dewiacji zaznacza, że mogą być one związane za-
równo z nieprzy stosowaniem psychicznym jak i społecznym. Psychiczne nieprzy-
stosowanie to nieumiejętność zaspokajania potrzeb w określonych warunkach, co 
może być spowodowane różnego rodzaju odchyleniami od normy psychicznej, ner-
wicami i psychozami. Mamy tu na uwadze nieletnich, którzy w danych warunkach 
nie potrafią zaspokoić swoich potrzeb biologicznych lub kulturowych i z tego powo-
du przeżywają frustrację i niepokój. Stan ten jest wynikiem wewnętrznych napięć  
i lęków, z którymi mody człowiek nie może sobie poradzić [Lipka, 1971].

Proces społecznego nieprzystosowania może wykształcić się w trojaki sposób:
1. Utrwalają się reakcje na sytuacje stresowe (np. ucieczka).
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2. Dziecko w środowisku rodzinnym uczy się norm i zachowań niezgodnych z za-
sadami współżycia społecznego (wpływ negatywnych wzorców ojca przestępcy, 
alkoholika.

3. Nawykowe niewłaściwe reakcje dziecka są wynikiem uczenia się zachowań nie-
zgodnych z normami moralnymi i prawnymi (rodzice aprobują złe zachowa-
nia) [Hołyst, 2007].
Dla określenia nieprzystosowania społecznego w skali od najsłabszego do naj-

silniejszego stopnia nasilenia używane w kolejności są terminy: nieprzystosowanie 
społeczne, moralne zaniedbanie, demoralizacja i wykolejenie społeczne [Kołakow-
ska-Przełomiec, 1977].

Czapów wymienia trzy etapy wykolejenia społecznego z charakterystycznymi 
dla nich zachowaniami manifestacyjnymi:

Stadium pierwsze: poczucie odtrącenia (w wyniku niezaspokojonej potrzeby 
zależności emocjonalnej reakcją może być bunt, wrogość wobec rodziców i oto-
czenia oraz agresja).

Stadium drugie: bunt wobec autorytetów, utrwalanie wrogich reakcji wobec 
osób znaczących, zachowania agresywne. Jednostka szuka oparcia poza domem 
rodzinnym. Przejawia pierwsze symptomy wykolejenia: alkoholizowanie, wagaro-
wanie, drobne kradzieże, ucieczki z domu, wybryki seksualne.

Stadium trzecie: działalność antyspołeczna zaczyna stanowić dla jednostki źró-
dło przyjemności i satysfakcji. Nawiązywanie kontaktów z grupami chuligański-
mi, zabawowymi lub przestępczymi [Czapów, 1980].

Przejawy nieprzystosowania społecznego zapoczątkowane w okresie dzieciń-
stwa i młodości mogą się nasilać i stanowić podłoże do powstawania różnych ob-
jawów demoralizacji. Gdy ci nieletni dorosną mogą być nieprzystosowani do życia 
w społeczeństwie co utrudni im pełnienie roli członków społeczeństwa. Dlatego 
tak ważne jest uchwycenie wczesnego stadium demoralizacji i jego przyczyn by 
stworzyć możliwości prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego, bądź re-
socjalizacyjnego [Czapów, 1980; Mościcka, 1970].

5. Przejawy wykolejenia nieletnich

Wykolejenie wyraża się w pozostawaniu nieletniego w stałym lub okresowym 
konflikcie z normami społecznymi. Lipka i Czapów wyrażają pogląd, że na wy-
kolejenie społeczne ma wpływ socjalizacja destruktywna (zła socjalizacja) oraz za-
hamowany rozwój społeczny. Według tych autorów wykolejenie społeczne może 
przybrać formę wykolejenia obyczajowego (postępowanie sprzeczne z normami 
moralnymi, np. alkoholizm, prostytucja, narkomania i włóczęgostwo) lub wyko-
lejenia przestępczego (łamanie przepisów prawa karnego).
Czapów wśród wykolejonych przestępczo wyróżnia osoby uprawiające:
a) przestępczość złodziejską (kradzieże, kradzieże z włamaniem,)
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b) przestępczość bandycką (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, kradzieże roz-
bójnicze, wymuszanie celem przywłaszczenia mienia),

c) przestępczość zabawową (wandalizm, użycie przemocy, bójki, zgwałcenia),
Natomiast wśród wykolejonych obyczajowo zalicza jednostki:

a) z zachowaniami autodestrukcyjnymi (alkoholizm, narkomania samouszkodze-
nia i próby samobójcze),

b) z wykolejeniem seksualnym (przedwczesne rozpoczynanie współżycia seksual-
nego, prostytucja),

c) z pasożytniczym stylem życia (młodzież, która nie chce się uczyć).
Proces społecznego wykolejania się rozpoczyna się zazwyczaj od drobnych 

społecznie negatywnych zachowań młodego człowieka, które społeczeństwo uwa-
ża za mało znaczące i nie zwraca na nie szczególnej uwagi. Taka postawa ludzi 
dorosłych niestety prowadzi do utrwalania się zaburzeń procesu uspołecznienia 
dzieci i młodzieży, podczas gdy wczesna reakcja, np. poprzez zwrócenie uwagi ro-
dziców na pewne zaniedbania wychowawcze powstrzymałaby dalsze niewłaściwe 
postępowanie dziecka. Na proces wykolejenia składają się narastające w swojej sile  
i w ilości manifestacje niedostosowania społecznego. Pojawiają się one zazwyczaj 
pod wpływem różnorodnych negatywnych oddziaływań wychowawczych, zabu-
rzających osobowość dziecka i przybierają różne formy zachowania, które uznawa-
ne są za niewłaściwe [Czapów, 1980].

W kryminologii jak i w literaturze przedmiotu za przejaw wykolejania się nie-
letnich wymienia się m.in. niepowodzenia szkolne i wagary, narkomanię, ucieczki 
z domu (lub placówki opiekuńczej), zachowania agresywne, zachowania przestęp-
cze oraz kontakty ze środowiskiem przestępczym. Jeżeli jednostka zachowuje się 
w sposób niezgodny z normami społecznymi to jeszcze nie jest fakt alarmujący. 
Dopiero, gdy takie formy zachowania powtarzają się, to wówczas powinno to bu-
dzić obawy i wywołać zainteresowanie by nie dopuścić do dalszego wykolejenia.

W literaturze niepowodzenia szkolne obejmują niepowodzenia o charakterze 
dydaktycznym i wychowawczym. Zalicza się do nich niepowodzenia w zakre-
sie opanowywania ujętych w programie kształcenia wiadomości i umiejętności 
lub nieprawidłowości w zakresie zachowania się, czyli postawy, poglądy i opinie 
[Żegnałek, 2005]. Jak opisuje Pospiszyl występuje bardzo wyraźnie różnica po-
między sytuacją szkolną nieletnich przestępców a ogółem uczniów. W przepro-
wadzonych badaniach ponad połowa uczniów nieletnich, wobec których prowa-
dzono postępowania w sądzie było opóźnionych w nauce. W równym stopniu 
występowały wagary. Te dane uzasadniają stwierdzenie, że trudności szkolne wy-
rażające się w opóźnieniu szkolnym i wagarach pojawiają się dużo wcześniej przed 
sprawą sądową [Pospiszyl, 1970].

Brak dobrych wyników w nauce wywołuje niezadowolenie nauczycieli i ro-
dziców. Na tym tle dochodzi do sytuacji konfliktowych zarówno w szkole jak 
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i w domu, prowadzących często do dalszych niewłaściwych zachowań młodego 
człowieka. Nieletni chcąc uniknąć nieprzyjemnych dla siebie sytuacji zaczyna wa-
garować, czego rezultatem jest opóźnienie i braki w wiadomościach szkolnych. 
Niepowodzenie szkolne może wywołać potrzebę szukania sukcesów poza szkołą 
i prowadzić do nawiązania kontaktów z grupami młodzieży zdemoralizowanej 
[Kołakowska-Przełomiec, 1977].

Młody by złagodzić oddziaływanie przykrych sytuacji często wybiera drogę 
oddalenia się od źródła zagrożenia, czyli ucieczkę. Wskazuje się na kilka przyczyn 
skłaniających dzieci do ucieczek z domu rodzinnego. Na pierwszym miejscu wy-
mienia lęk przed karą, na drugim namowy kolegów, a na dalszym oba motywy 
razem oraz, rzadziej występująca chęć przeżycia przygody [Pospiszyl, 1970]. Do 
tych motywów zaliczają się jeszcze niepowodzenia szkolne, strach przed ujawnie-
niem wagarów, doznanie zawodu miłosnego, a w przypadku dziewcząt czasami 
zamiar uprawiania prostytucji [Lipka, 1971].

Ucieczki dostarczają nieletniemu okazji do nawiązania znajomości z osoba-
mi wykolejonymi, do nocowania w różnych melinach i do spożywania alkoholu. 
Dochodzi jeszcze jeden ważny element dotyczący przebywania poza domem zwią-
zany z koniecznością zdobycia środków utrzymania. Młody człowiek, by sobie je 
zapewnić kradnie nie uświadamiając sobie, że w ten sposób wchodzi na drogę 
przestępczą [Kołakowska-Przełomiec, 1977]. Ucieczki z domu rodzinnego i skut-
ki tego faktu traktowane są jako objawy dość zaawansowanego procesu wykoleje-
nia nieletnich [Pospiszyl, Żabczyńska, 1981].

Uznaje się, że spożywanie alkoholu to jeden z najpoważniejszych przejawów 
wykolejenia towarzyszący dzieciom trudnym wychowawczo, moralnie zaniedba-
nych i nieletnich przestępców. W przypadku dzieci i młodzieży picie napojów 
alkoholowych uznaje się za niepożądane i niezgodne z akceptowanymi normami 
społecznymi, a przede wszystkim szkodliwe dla zdrowia. Mimo ogólnej dezapro-
baty, młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z jego szkodliwości. Alkohol niszczy 
organizm dziecka, zwłaszcza, gdy nie jest on w pełni rozwinięty, wpływa na zaha-
mowanie jego rozwoju fizycznego, jak i psychicznego. Picie alkoholu przez dzieci 
i młodzież uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, ma wpływ na 
naukę, wprowadza w środowisko zdemoralizowane, często przestępcze, a wówczas 
proces wykolejenia następuje bardzo szybko. Niepokojący jest fakt, iż obniża się 
wiek inicjacji alkoholowej i zmienia styl picia. Odnotowuje się wzrost spożycia 
alkoholu wśród dziewcząt, jak i łączenie go z używaniem narkotyków. 

Alkohol wywołuje przede wszystkim wiele różnych zaburzeń fizycznych i psy-
chicznych a przede wszystkim prowadzi do silnego uzależnienia. Mała dawka 
alkoholu powoduje odprężenie i ułatwia pozbycie się zahamowań, natomiast 
zwiększona dawka prowadzi do upośledzenia zdolności oceniania, do gwałtow-
nych zachowań, zmniejszonej kontroli nad emocjami i agresywności [Zimbardo, 
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Jonhson, McCann, 2010]. W efekcie dochodzi do powstania sytuacji konflikto-
wych z otoczeniem. Nieodpowiedzialne używanie alkoholu można uznać za czyn-
nik kryminogenny, wpływający pośrednio na zachowanie. Wielu sprawców nielet-
nich łamie prawo, będąc pod jego wpływem [Pospiszyl, 1970].

 Badania socjologiczne wykazały znaczący wzrost spożycia alkoholu w różnych 
grupach młodzieżowych i obniżenie się wieku, w którym następuje pierwszy kon-
takt z alkoholem. Z badań przeprowadzonych w 2006 r. wśród gimnazjalistów  
w podkarpackim wynika, iż pierwszy kontakt z alkoholem w wieku 7-10 lat miało 
7 % uczniów, natomiast w wieku 14-15 lat 16% ogółu gimnazjalistów [Mędrela-
Kuder, 2006]. Najwięcej odnotowuje się pijących alkohol wśród młodzieży nieza-
dowolonej ze szkoły, do której uczęszcza. Wynika z tego, że sposobem na frustra-
cje jest rozwiązanie problemów „przy pomocy alkoholu” [Hołyst, 1991].

Zażywanie środków odurzających jest obecnie bardzo rozpowszechnione 
wśród młodzieży akademickiej, uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, a obec-
nie także wśród dzieci ze szkół podstawowych. Mówi się obecnie o „modzie” na 
zażywanie narkotyków. Modne jest „branie” nie tylko w dyskotekach, ale również 
w szkole przed egzaminami i sprawdzianami. Dane uzyskane ze statystyk policyj-
nych w 2002 r. wykazały, że około 40% uczniów szkół podstawowych miało do 
czynienia z narkotykami, a ponad 15% to już osoby uzależnione, które często spy-
chane są na margines społeczeństwa [Hołyst, 2007].Wiadomo również, że mło-
dzież często nie zdaje sobie sprawy ze skutków zażywania środków odurzających. 
W tym przekonaniu utwierdzają ich dealerzy. Używanie narkotyków potocznie 
oznacza zażywanie środków psychotropowych odurzających, pobudzających i ha-
lucynogennych. Do najczęściej stosowanych zalicza się marihuanę, amfetaminę, 
extasy, kokainę. Narkotyki rozprowadzane są przez sieć dealerów, którzy nierzad-
ko angażują do sprzedaży także uczniów. Systematyczne przyjmowanie narkoty-
ków prowadzi do uzależnienia, związane jest z ryzykiem zaburzeń emocjonalnych 
z powstaniem szkód biologicznych a przede wszystkim zagraża życiu i zdrowiu 
osoby zażywającej [Hołyst, 2007; Lipka, 1971]. 

Pod wpływem środków odurzających lub na skutek zmian psychicznych spo-
wodowanych ich zażywaniem nieletni często naruszają porządek prawny i oby-
czajowy, dokonują przestępstw lub innych czynów zabronionych. Związek nar-
komanii z przestępczością wynika z potrzeby zażywania środka odurzającego, 
co ma związek z podjęciem działania w celu jego zdobycia (kradzieże, włama-
nia). Podkreśla się również wspomagającą rolę narkotyku w działaniu przestęp-
czym (czyny popełnione w stanie upojenia narkotykowego lub w stanie „głodu”). 
Narkomani najczęściej dopuszczają się drobnych kradzieży w domu, szkole czy 
w sklepie. Do cięższych kategorii zalicza się włamania do samochodów lub miesz-
kań. Inną postacią przestępczości jest prostytucja narkomanek i narkomanów 
[Hołyst, 1991].
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Zażywanie narkotyków, a głównie ich nadużywanie, uważane jest za jedną  
z form zachowania autodestruktywnego. Samo pojęcie autodestruktywności zwy-
kle rozumiane jest jako bezpośrednie oddziaływanie na organizm, tj. samooka-
leczenia czy próby samobójcze. Jednak do objawów autodestruktywności zalicza 
się także stwarzanie przez jednostkę sytuacji zagrożenia, ryzyka lub zaniedbania 
własnego bezpieczeństwa i zdrowia. Do tych sytuacji zalicza się wiele rodzajów 
zachowań, a wśród nich nałogi i uzależnienia, czy nieświadome działania zmierza-
jące do samoniszczenia. Autodestruktywność pośrednia zagraża życiu i zdrowiu 
przede wszystkim osobom, które nadużywając narkotyków zażywają jednocześnie 
wiele substancji psychoaktywnych [Tsirigotis et al., 2009].

Badania wykazały, że rzadko zdarza się by zachowania przestępcze nie były 
poprzedzone przejawami niedostosowania społecznego. Z reguły u większości 
dzieci występowały trudności wychowawcze na terenie szkoły (opóźnienie w na-
uce), picie alkoholu, naruszanie norm społecznych, drobne kradzieże. Najbardziej 
charakterystycznym rodzajem przestępstw dokonywanych przez nieletnich jest 
kradzież. Ofiarami są osoby słabsze, do których należą młodsze dzieci, rówieśni-
cy, osoby nietrzeźwe oraz kobiety. Nieletni zazwyczaj kradną wspólnie z innymi 
starszymi kolegami (prawie 60%), a 15 % to wspólne kradzieże z rodzeństwem. 
Pierwsze kradzieże dokonane są w domu i szkole a następne na ulicy, w sklepach, 
piwnicach [Żabczyńska, 1974]. Kolejne, poważniejsze już, dotyczą kradzieży roz-
bójniczych, rozbojów i wymuszeń. Młodzi ludzie dopuszczają się również czynów 
polegających na uszkodzeniu ciała, biorą udział w bójkach i pobiciach, a także są 
sprawcami zgwałceń. Najbardziej szokującym zdarzeniem są zabójstwa dokony-
wane przez osoby nieletnie, których odnotowuje się kilkadziesiąt każdego roku 
[Hołyst, 2007]. Zachowania agresywne skierowane przeciwko ludziom uważa się 
za poważny przejaw trudności wychowawczych. Psychologia kryminalna, szuka-
jąc wyjaśnienia genezy zachowań agresywnych, wskazuje na środowisko wycho-
wawcze, a głównie na zaburzenia w kontaktach emocjonalnych dziecka z najbliż-
szymi osobami, do których należą konflikty rodzinne czy odrzucenie dziecka. 
Niezaspokojone potrzeby dziecka są powodem napięcia i frustracji, czego rezulta-
tem są zachowania agresywne [Spionek, 1956]. 

W ostatnich latach nastąpiła niekorzystna zmiana dotycząca kategorii prze-
stępstw popełnianych przez nieletnie dziewczyny. Wzrosły liczby kradzieży i wła-
mań popełnione przez grupy dziewczyn. Coraz częściej także dziewczyny stają się 
sprawczyniami przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu a należą do nich: pobicia, 
bójki, zgwałcenia, zabójstwa. Czapów opierając się na badaniach wymienia nastę-
pujące motywacje zachowań świadczących o wykolejaniu się młodzieży:
– niezadowolenie z warunków życia i chęć ich zmiany,
– pragnienie zdobycia pieniędzy lub innych wartości materialnych w łatwy 
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– rozładowanie napięcia przez spożywanie alkoholu i narkotyków,
– wyładowanie wrogości i zademonstrowanie swojej przewagi by polepszyć złe 

samopoczucie po wcześniejszych porażkach,
– zwrócenie na siebie uwagi innych osób okazujących obojętność.

Autor zaznacza jednocześnie, że motywy działania wykolejonych nieletnich 
nie wynikają jedynie z egoizmu egocentrycznego (by polepszyć samopoczucie), 
ale wynikają również z solidarności z grupami, których działalność ma charakter 
przestępczy [Czapów, 1980].

Słowa kluczowe: Zachowania aspołeczne, przestępczość nieletnich, geneza, przejawy.

Keywords: Asocial behaviours, juvenile deliquency, their genesis and manifestations.
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Wioletta Ośkiewicz 

Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka  

w rodzinie 

1. Wprowadzenie

Rodzina pełna stanowi dla dziecka pierwotne i jednocześnie najlepsze środowisko 
socjalizacyjne. W niej kształtuje ono swoją osobowość, wartości, normy społeczne, 
poglądy, zdobywa niezbędne do życia umiejętności i przystosowanie do optymal-
nego i właściwego funkcjonowania w codziennym życiu rodzinnym w środowisku 
lokalnym i społecznym. Ojcostwo, podobnie jak macierzyństwo jest przekazywa-
ne z pokolenie na pokolenie, historycznie i biologicznie uwarunkowane w życiu 
społecznym. Ojciec poprzez swój autorytet, męskość, siłę fizyczną i psychiczną, 
wywiera silny wpływ na dziecko nie tylko jako konkretna, biologiczna osoba ale 
także jako symbol ojcostwa, które przynosi poczucie bezpieczeństwa i zabezpie-
czenie potrzeb materialno-opiekuńczych. 

Właściwe interakcje ojca z dzieckiem kształtują wzór osobowy dla dziecka, jest 
on jego modelem do naśladowania. Dziecko potrzebuje ojca jako wzoru do naśla-
dowania, by brać z niego przykład i odkrywać własną tożsamość.

2. Pojęcie ojcostwa

Pojęcie ojca i ojcostwa są trudne do zdefiniowana z punktu widzenia teorii 
pedagogicznej. W potocznym rozumieniu ojcem jest każdy mężczyzna po-
siadający dziecko lub dzieci. 

Pojęcie ojcostwa funkcjonuje w naukach pedagogicznych, prawnych, 
medycznych, psychologicznych i socjologicznych i analizowane jest przede 
wszystkim w aspekcie biologicznym, duchowym i prawnym. 

Aspekt biologiczny jest chronologicznie pierwszym rzeczywistym elemen-
tem ojcostwa [Poznańska, 2002]. Aspekt ten stanowi podstawę więzów krwi, gdyż 
wynika on z poczęcia mężczyzny i kobiety i nowej istoty ludzkiej – ich dziecka. 

Aspekt duchowy ojcostwa wyraża się w personalistycznym, a więc osobowym 
spojrzeniu na człowieka. Ks. Jan Śledzianowski [Śledzianowski, 2000] wyraża po-
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gląd, że rola ojca polega na życzliwych relacjach bycia z drugą osobą i dla drugiej 
osoby – żony i dziecka. Relacje te muszą cechować bezinteresowność. Jeżeli ojciec 
prezentuje odpowiedni wzór duchowy, wówczas staje się dla dziecka emocjonal-
nym wsparciem w życiu rodzinnym i pozarodzinnym.

Trzecim pojęciem ojcostwa jest prawne ujęcie. Najogólniej można wyrazić po-
gląd, iż ojcem jest ten, któremu dziecko jest prawnie przypisane. 

W. Okoń dowodzi, że ,,w znaczeniu prawnym ojcem – staje się mężczyzna, 
gdy dziecko rodzi się w związku małżeńskim, lecz także pozamałżeńskim, lub  
w wyniku adopcji” [Okoń, 2004: 285]. 

Maria Oleś [Oleś, Oleś, 2001] zwraca uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny 
aspekt ojcostwa w postaci ujęcia psychologicznego. Ten rodzaj ojcostwa związany 
jest z trzema głównymi mechanizmami oddziaływania ojca na dziecko. Są nimi 
naśladownictwo, identyfikacja oraz modelowość.

Mechanizm naśladownictwa może mieć charakter nieświadomy lub z pewną 
świadomością – związany jest z przygotowaniem do różnych ról społecznych. 

Identyfikacja ojca – rozpoczyna się wówczas, gdy dziecko zaczyna podziwiać 
swoich rodziców i pragnie do nich się upodabniać. 

Oprócz tych pojęć ojcostwa należy także zwrócić uwagę na społeczne ujęcie,  
w którym wyraża się, wychowanie, dialog, uspołecznienie dziecka w wyniku dia-
logu i interakcji między ojcem a dzieckiem. 

3. Oddziaływania socjalizacyjne ojca w środowisku rodzinnym dziecka

Jednym z podstawowych uwarunkowań socjalizacji dziecka jest przyswojenie 
przez dzieci tych cech zachowania i funkcjonowania społecznego, które odpo-
wiadają określonej płci. Stąd też ojciec jest dla dziecka wzorem i pewnym odnie-
sieniem zachowań społecznych. Ojcowie zdaniem K. Pospiszyla [2004] bardziej 
systematycznie i racjonalniej niż kobiety – matki przekazują potomstwu różnice 
międzypłciowe i dlatego też w większym stopniu zwracają uwagę na cechy zacho-
wania swoich dzieci, które są właściwe i odpowiadają płci męskiej i żeńskiej. 

Ojcowie w odmienny sposób traktują córki i synów. W stosunku do córek są 
bardziej czuli, ostrożni w wymierzaniu kar, bardziej skłonni do wymierzania po-
chwał. Natomiast w stosunku do synów są w swych postawach rodzicielskich bar-
dziej wymagający, surowi, a nawet skłonni są do wymierzania kar za niestosowne 
zachowanie się chłopca w rodzinie czy w szkole. 

Stopień identyfikacji chłopca z ojcem jest wyższy w rodzinach, w których ojciec 
pełni dominującą rolę we wspólnocie rodziny i podejmuje ważne decyzje związane 
z funkcjonowaniem i organizacją życia w rodzinie i poza rodziną. Stąd też wie-
lostronne kompetencje ojca w życiu rodzinnym i pozarodzinnym mają znaczenie 
szczególne dla socjalizacji chłopców, gdyż oni starają się naśladować dominujące 
cechy osobowościowe ojca i brać wzór jego zachowań i postaw.
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Dzieci w sposób spontaniczny, w drodze codziennych interakcji z ojcem uczą 
się od niego pełnienia ról społecznych. Jest to niejako socjalizacja przez życzli-
we, emocjonalne i społeczne współżycie rodzinne z ojcem. W ten sposób zarów-
no chłopcy, jak i dziewczęta poznają wzory zachowania typowe dla płci męskiej. 
,,Chłopcy uczą się ról męża, ojca, ról dojrzałego mężczyzny w kontaktach osobi-
stych, by później, po osiągnięciu dorosłości, móc te role w życiu z powodzeniem 
wypełniać” [Kawula, 2006: 139].

 Rola ojca jest niezmiernie ważna w zakresie kształtowania się męskości  
u chłopców, etiologii, orientacji seksualnej oraz dostarczania wzorca prawidłowych 
zachowań i więzi emocjonalnych między ojcem a pozostałymi członkami rodziny. 
Ścisłe więzi, dialog społeczny ojca z synem ma istotne znaczenie modelujące na po-
stawę syna w okresie jego dojrzałości. Brak prawidłowego sprawowania swej funkcji 
ojcowskiej w rodzinie, może wywołać bardzo poważne zaburzenia w sferze życia 
dziecka społecznego i własnej tożsamości. Natomiast dziewczęta, obserwując ojca  
i jego zachowania w środowisku rodzinnym, kształtują sobie obraz przyszłego męża 
oraz ojca przyszłych jej dzieci, a także obraz mężczyzny w życiu społecznym. 

Znaczenie ojca w sferze nabywania cech społecznych a przede wszystkim norm 
zachowań i wartości moralnych i etycznych u dzieci jest niezastąpione przez matkę 
i innych członków rodziny. Badania Kazimierza Pospiszyla [2007] dowodzą, że na 
prawidłowy przebieg norm społecznych przez chłopców wpływa przede wszyst-
kim identyfikacja ich z ojcem. Poczucie winy z naruszeniem norm społecznych 
jest najbardziej rozbudowane u chłopców i dziewcząt pochodzących z rodzin,  
w których ojcowie dominowali w kształtowaniu dyscypliny wychowawczej, kon-
trolowali zachowanie dzieci, przy czym proces socjalizacji i opiekuńczo-wycho-
wawczy odbywał się w sposób taktowny, refleksyjny, z dużą dozą życzliwości  
i przejawianych uczuć emocjonalnych w codziennym życiu domowym rodziny. 
Najbardziej korzystne dla rozwoju uczuć moralnych i sytuacji socjalizacyjnych 
dla dziecka jest łagodna, akceptująca postawa wychowawcza ojców, połączona  
z racjonalną kontrolą, wymaganiami i okazywaną przez niego czułością. 

Nieobecność natomiast ojca w rodzinie powoduje niekorzystne sytuacje wycho-
wawcze i socjalizujące, szczególnie w rozwoju społecznym synów. Niepokojącym 
również faktem jest zjawisko przejmowania przez dziecko od ojca zachowań agre-
sywnych, emocjonalnych, dysfunkcyjnych, aspołecznych. Ojciec w środowisku 
rodzinnym stosujący przemoc, agresję wobec swojej żony i dzieci – zachowania te 
z dużym prawdopodobieństwem przejmą dorosłe dzieci, szczególnie zaś podatni 
na te negatywne zachowania są chłopcy, którzy w swych rodzinach stosować będą, 
tak jak ich ojciec, przemoc i agresję do swoich dzieci. 

Należy wyrazić pogląd, jak słusznie stwierdza K. Jabłoński [2006], że zna-
czenie ojca w rozwoju społecznym dziecka jest niezastąpione, zwłaszcza dotyczy 
to synów. Wyraża się ona z jednej strony w pozornie chłodnej, konsekwentnej  
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i stanowczej postawie ojca, z drugiej strony stosunek emocjonalny ojca do dzieci 
winien być przejawiony w sposób życzliwy, serdeczny, otwarty, oparty na wspól-
nym dialogu i wyrozumiałości. Taka postawa ojcowska do dzieci a szczególnie 
do synów zwiększa i optymalizuje szanse wychowawcze i socjalizacyjne ojca  
w środowisku rodzinnym. Analizując wpływ ojca na socjalizację dziecka nie moż-
na pominąć jego ogromnej roli w budowaniu postaw religijnych u swoich dzieci. 
Podstawowym czynnikiem w kształtowaniu określonego stosunku dziecka do wiary 
religijnej jest religijność rodziców. Należy z dużym prawdopodobieństwem uznać, że 
jeśli ojciec jest osobą wierzącą i praktykującą, to i jego syn będzie również dzieckiem 
uznającym i przyjmującym wiarę religijną. Przy czym trzeba także sformułować po-
gląd, iż brak religijności u ojca wywiera mocniejszy wpływ na chłopca niż na dziew-
czynę, gdyż pomiędzy wyznawaną wiarą istnieje zależność między matką i córką. 

 W sferze socjalizacji dzieci i młodzieży można również umieścić poziom ich 
osiągnięć edukacyjnych. Postawy wychowawcze ojców, własny przykład, pomoc  
w nauce szkolnej, codzienne zachowania mają wpływ zdaniem K. Pospiszyla 
[2007] na potrzebę osiągnięć u dzieci oraz wyniki w nauce szkolnej.

Rozwój intelektualny dziecka zależy nie tylko od wrodzonych jego możliwości, 
ale przede wszystkim od oddziaływania środowiska rodzinnego, w tym przede 
wszystkim kształtowaniu poziomu aspiracji u dziecka, poglądów na temat roli  
i znaczenia czynnika intelektualnego w osiąganiu zamierzonych celów życiowych  
i edukacyjnych. Pomoc ojca w nauce szkolnej, tworzenie życzliwej atmosfery do-
mowej, dążenie do dialogu z dzieckiem, wspólne poznawanie i odkrywanie wiedzy 
w różnych formach socjalizacyjnych i różnych formach spędzonego czasu z dziec-
kiem przynosi pozytywne motywacje nie tylko wychowawcze, ale i edukacyjne.

W obszarze kształtowania u dziecka potrzeb osiągnięć zasadniczy wpływ mają 
trzy paradygmaty w codziennych zachowaniach ojcowskich. 

Po pierwsze – zwraca on uwagę w procesie socjalizacyjno-wychowawczym, 
by dziecko w swych czynnościach zadaniowych, edukacyjnych wykonywało je 
jak najlepiej, dążyło do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, w tym także  
i edukacyjnych. 

Po drugie – dbałość rodziców, szczególnie ojca, aby wykonywane czynności 
były realizowane w sposób samodzielny, bez wyręczania rodziców bądź starszego 
rodzeństwa w pracach domowych, szkolnych i innych.

Po trzecie – świadome zachowanie ojca w różnych sytuacjach domowych do 
motywowania dziecka do nauki szkolnej oraz podnoszenia jego aktywności po-
znawczej w różnych dziedzinach życia.

Wypełnianiu tych trzech paradygmatów sprzyjają także cechy ojca, jak: kon-
sekwencja, życzliwość do dziecka, adekwatne i racjonalne wymagania oraz umie-
jętna komunikacja werbalna i niewerbalna z dzieckiem. Wysoki poziom aspiracji 
u dziecka kształtuje także postawa właściwej opiekuńczości względem dziecka, 
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podmiotowe traktowanie jego osoby przez ojca, demokratyczne i serdeczne sto-
sunki między ojcem i dzieckiem, a także znacząca rola i dominująca pozycja ojca 
w rodzinie.

Ojcowie posiadający wysoką pozycję społeczną i zawodową a także wyso-
kie własne aspiracje życiowe poprzez naśladownictwo i modelowanie rozwijają  
u swych synów większą potrzebę osiągnięć, aktywności poznawczej i motywację 
do uzyskania wyższych wyników szkolnych. Również tę potrzebę osiągnięć u sy-
nów rozwijają ojcowie [Ruszkiewicz 2005], którzy wyznaczają im zadania do wy-
konania oraz wyrażają aprobatę i pochwałę z wykonania polecenia. Uczestniczą 
przy wykonaniu tych zadań zauważając jednocześnie jego wysiłek i poprawność 
wykonania czynności. 

Zachowanie codzienne ojca w środowisku rodzinnym może mieć także wpływ 
na rezultaty szkolne dziecka. Nadmierna jego surowość w stosunkach społecznych 
z dzieckiem, połączona ze skłonnością do nadmiernego kontrolowania dziecka, 
nadmiernych wymagań oraz karania za niewłaściwe zachowanie powoduje obni-
żenie poziomu nauczania u dziecka. Mierne osiągnięcia szkolne występują także 
u dziecka, gdy jest przesadna opiekuńczość ojca, brak kontroli, wymagań i przy-
dzielenia zadań do realizacji. Pożądany jest natomiast przyjacielski podmiotowy 
stosunek do dziecka, racjonalna kontrola ogólna oraz akceptacja ze strony ojca. 

Dzieci pozbawione opieki ojcowskiej wykazują z jednej strony niższe poczucie 
wartości, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa, uboższą tożsamość własną, prze-
jawiają trudności wychowawcze, lekceważenie wartości etycznych i ponadcza-
sowych, mają utrudnione nabywanie norm społecznych. Natomiast prawidłowa 
opieka, wychowanie i socjalizacja ojca w stosunku do dziecka powodują jego ak-
tywność życiową, życzliwość do innych ludzi, przestrzeganie norm społecznych, 
przyjmowanie od ojca wartości życiowych, nabywanie zachowania zgodnego z 
kulturą życia rodzinnego, lokalnego i społecznego. Ojciec w zasadniczy sposób 
wpływa na tworzenie i rozwój odpowiednich potrzeb u dziecka oraz właściwego 
stosunku do szkoły. 

4. Kryzys współczesnego ojcostwa

Gwałtowne zmiany społeczne, kulturowe, ekonomiczne, światopoglądowe doko-
nujące się we współczesnych czasach powodują także przemianę rodziny i mał-
żeństwa. Model patriarchalny rodziny funkcjonujący od wielu wieków a nawet 
tysiącleci został podważony, lekceważony. Funkcja ojca jako ,,głowy rodziny”  
i decydującego o ważnych sprawach rodziny i dzieci, wypełniającego zadania eko-
nomiczne została wyeliminowana. Funkcje te do niedawna przypisywana ojcom, 
pełnią je z powodzeniem matki. 

Kryzys ojcostwa przybiera we współczesnych i młodych rodzinach postać 
dość skrajną, w której podważa się autorytet męża i ojca, jego niezaradność życio-
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wą, zawodową, opiekuńczą i wychowawczą. Dawniej rodzina wielopokoleniowa 
wspólnie zamieszkująca przekazywała dziedzictwo kulturowe i społeczne. ,,Ojciec 
przez wykonywanie codziennej pracy wprowadzał dzieci w świat swoich myśli  
i czynów. Był często fizycznym i jedynym nauczycielem zawodu” [Baran, 2001: 
50]. Obecnie zdarza się, że dzieci są w zagadnieniach społecznych lepiej zorien-
towane niż ich ojcowie. Praca zawodowa ojców, dbałość o egzystencję materialną 
rodziny pozbawia go czasu dla dziecka i dialogu z dzieckiem. Stąd też stosunki 
społeczne między ojcem i dziećmi ograniczają właściwą socjalizację w codziennym 
życiu rodzinnym. Ponadto podjęcie pracy przez kobiety spowodowało niezależ-
ność ekonomiczną kobiet, osłabienie więzi emocjonalnej w rodzinie, dewaluacje 
znaczenia ojca w rodzinie oraz obniżenie autorytetu u dzieci. Kobiety wyzwoliły 
się poprzez studia i pracę zawodową, uniezależniły się od mężczyzn. Doprowadziło 
to do sytuacji, w której kobiety dorównują mężczyźnie, rywalizują z nim w pra-
cy zawodowej i w życiu rodzinnym, często nawet starają się być lepsze od męża  
i bardziej są dominujące od ojca w stosunku do dzieci. Zdarza się tak, że kobiety 
– matki lepiej zarabiają i utrzymują dom i rodzinę a mężczyzna – ojciec zmuszony 
jest przyjąć funkcje opiekunki i gospodyni domowej. Socjalizacja wówczas dzieci 
a szczególnie chłopców może być zaburzona, gdyż nie posiadają do właściwego 
naśladowania cech męskich od ojca jako autorytetu rodziny.

Krytyka ojca ze strony matki, dominacja ich w rodzinie powoduje odrzucenie 
jego autorytetu w rodzinie i u dzieci. Ojciec jawi się wówczas dziecku jako osoba 
słaba, mało znacząca, po prostu nie warta do naśladowania i czerpania wzorów 
zachowań męskich.

Inną sytuacją kryzysową ojcostwa jest rozwój alternatywnych form życia mał-
żeńsko-rodzinnego. Formy te zaburzają tradycyjnie rozumianą instytucję małżeń-
stwa i rodziny. Cechy tej rodziny zostały zmienione, ojcowskie prawa w takich 
związkach są łamane lub mało poszanowane. Dzieci np. z rodzin zrekonstruowa-
nych, niezamężnych małżeństw, kohabitacyjnych nie przyjmują od ojców wzorów 
zachowań, wartości życiowych i społecznych, poglądów i postaw. Często nawet 
buntują się przeciw wymaganiom i poleceniom ojczyma – sprawia to trudności 
wychowawcze i edukacyjne. 

Kolejną przyczyną kryzysu ojcostwa jest ewaluacja prawodawstwa, często dys-
kryminacja ojca w swoich prawach, w porównaniu z prawami kobiet. Na gruncie 
polskim najbardziej w tym zakresie wysuwa się dyskryminacja ojców w procesach 
o prawo do sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Na 
taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim stereotyp, zgodnie z którym matka 
jest tym rodzicem, który w naturalny sposób lepiej jest przygotowana do opieki  
i wychowania dzieci.

Kryzys ojcostwa wynika również z kryzysu męskości. Współcześnie obserwu-
jemy tzw. feminizację mężczyzny, szczególnie jego psychiki, utracił on funkcję 
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opiekuna, obrońcę kobiet i dzieci. Wszedł on w role kobiece, utracił dominujące 
znaczenie w rodzinie. Natomiast siła, męskość, odwaga, niezależność mężczyzny 
uznawane są społecznie jako przejaw znieważania kobiet, braku kultury a nawet 
agresji.

5. Uwagi końcowe

Potrzeba uczestnictwa ojca w procesie socjalizacji i wychowania dzieci jest oczy-
wistą koniecznością w środowisku rodzinnym. Wszelkie odstępstwa od tej tezy 
zaburzają organizację i funkcje rodzicielskie powodując zachwianie równowagi 
psychicznej we wspólnocie rodzinnej, patologizację oddziaływań ojcowskich. Stan 
ten może doprowadzić do nieprzystosowania społecznego dzieci, lekceważenia 
norm społecznych. 

Ojcostwo w rodzinie określa w pierwszym rzędzie relacje między ojcem  
a dzieckiem. Relacje te dokonują się dwoma równoległymi torami. Pierwszy z nich 
jest pośredni przez współdziałanie z matką tworząc życzliwą atmosferę domową, 
zaspokajanie jej potrzeb, właściwe więzi emocjonalne i związki uczuciowe w życiu 
małżeńskim. Sytuacje te wpływają na jakość relacji i socjalizacji dziecka w środo-
wisku rodzinnym. 

Drugi tor oddziaływań socjalizacyjnych i wychowawczych ojca jest realizowa-
ny w sposób bezpośredni poprzez dialog z dzieckiem, właściwe postawy wycho-
wawcze, życzliwy stosunek do dziecka, wspólne interesy i wykonywanie wspólnych 
zadań, wspomaganie dziecka w trudnych sytuacjach losowych i edukacyjnych. 

Znaczenie ojca w socjalizacji dziecka sprowadza się do nauki przestrzegania 
norm społecznych, przekazywania wartości cenionych społecznie, dawania wła-
ściwego przykładu do zachowań rodzinnych i pozarodzinnych. Ojciec emocjo-
nalnie związany z dzieckiem w środowisku rodzinnym stanowi naturalne źródło 
przekazu społecznych cech zachowań i optymalnego rozwoju młodego pokolenia. 

Słowa kluczowe: ojciec, wychowanie, rodzina

Keywords: father, education, family
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Grzegorz Ignatowski 
Społeczna Akademia Nauk 

Obraz rodziny w reklamie prasowej i jego znaczenie dla 

edukacji – analiza na podstawie tygodnika „Tele Tydzień” 

Reklama – zarówno prasowa, radiowa, jak i telewizyjna – jest stałym elementem 
naszej rzeczywistości. Jej obecność wpływa na architekturę i kolorystykę naszych 
miast, panoramę podróży samochodowych, wizerunek przydrożnych domów, 
które stoją w pobliżu przedszkoli, szkół i wyższych uczelni. Zresztą, wymienione 
placówki oświatowe same muszą się reklamować. Polecane są nie tylko produkty 
codziennego użytku, lecz także wytwory ludzkiej kultury, zarówno masowej, jak i 
tej, która pretenduje, aby nazywać ją „wysoką”. Innymi słowy, nie potrafimy i chy-
ba nie umiemy już sobie wyobrazić naszej rzeczywistości bez reklamy. Jej obecność 
w przestrzeni publicznej nie jest jednak czymś wyjątkowym. Historia pokazuje, że 
towarzyszyła ona codziennemu życiu społeczeństw już przed wiekami, konkretnie, 
od chwili kiedy pojawił się problem wymiany handlowej [Lisowska-Magdziarz 
2006: 183; Bajka 2008: 180–188]. Aktualnie reklama jest przedmiotem zainte-
resowania nie tylko producentów, handlowców, historyków, architektów, konser-
watorów zabytków i konsumentów. Interesują się nią również analitycy kultury, 
psychologowie, a także wychowawcy. Zainteresowanie tych ostatnich jest w pełni 
uzasadnione. Reklama jest bowiem jednym z istotnych narzędzi, które kreują po-
trzeby człowieka i sposób ich zaspokajania. Promuje ona także określony styl życia 
i wzorce osobowe. Z założenia – mając oczywiście na uwadze producentów – re-
klama ma być skuteczna, a więc powinna wpływać na decyzje konsumenta. Jest 
to przecież najważniejsza jej funkcja. Jest to także zasadniczy powód, dla którego 
twórcy reklam odwołują się do potrzeb, marzeń i pragnień odbiorców. W celu 
pozyskania klientów – zarówno dla samych produktów, jak i wytwórców oraz dla 
przywiązania ich z konkretnymi markami – reklamy odwołują się do stereoty-
pów. Przede wszystkim są to stereotypy, które związane są z naszym codziennym 
życiem społecznym. Stąd też staje się zrozumiałe zainteresowanie światem reklam 
przez specjalistów z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym również 
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przez pedagogów. Zadają oni sobie pytanie, w jaki sposób reklama wykorzystuje  
i podtrzymuje stereotypy, w jakim sensie tworzy nowe. 

Mając na uwadze to, co powiedziano powyżej, zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. 
Po pierwsze, w wielu naszych rodzimych publikacjach przeanalizowano i pokaza-
no – wskazując często na ich negatywny i szkodliwy wpływ – sposób, w jaki re-
klama prezentuje kobiety i dzieci oraz utrwala funkcjonowanie w społeczeństwach 
niedobrych stereotypów na ten temat [Żarkiewicz-Pacek, 2002: 33–35; Desperak 
2002: 63–72; Wujec 2005: 206–218; Bachoń 2009: 158–168]. Po drugie, co-
raz częściej spotykamy się również z publikacjami, które sygnalizują, że reklamy 
mogą mieć także pozytywny, edukacyjny wpływ na odbiorców. Zjawisko to jest 
do pewnego stopnia zrozumiałe. Reklama jest niezbędnym i trwałym elementem 
gospodarki rynkowej. Nie unikniemy z nią kontaktów i nie odseparujemy od niej 
dzieci. Należy więc szukać pozytywnych jej elementów, badać możliwości zdro-
wego ich wykorzystywania. Stwierdzenie takie nie ma w sobie żadnych znamion 
prowokacji. Dla przykładu podajmy, że polecając środki higieny, reklamy przypo-
minają nam o konieczności dbania o własne ciało. Promując w sposób natarczywy 
konkretne produkty, reklamy wzbudzają w nas pamięć o Dniu Matki, Dniu Ojca, 
Dniu Babci i Dziadka. Nie mamy oczywiście złudzeń, że odwołując się do na-
szych pierwotnych macierzyńskich instynktów i przywiązania do tradycji rodzin-
nych, reklamy mają przede wszystkim na celu nakłonienie odbiorcy do zakupu 
promowanego towaru. Nie można jednak zaprzeczyć, że natarczywa agitacja, któ-
ra znajduje swój wyraz w perswazyjnej funkcji reklamy, przypomina jednocześnie 
o obowiązkach dzieci wobec rodziców, wobec starszych pokoleń [Gaweł 2007: 
159–161). Możemy w tym miejscu postawić sobie jedno ważne pytanie: w ja-
kim stopniu reklama prasowa odwołuje się do tradycyjnych stereotypów rodziny,  
a w jakim promuje nowe postawy i wymagania przed nią stające. Jesteśmy aktu-
alnie uczestnikami i świadkami poważnych przemian społecznych w rozumieniu 
tradycyjnych więzów rodzinnych, w spojrzeniu na sam model rodziny. Warto więc 
zapytać, czy reklama prasowa bierze udział w tym procesie, czy wpływa na do-
konujące się przemiany. Odnotujmy w tym miejscu, że w polskiej literaturze spo-
tykamy publikacje, które podejmowały zagadnienie obrazu rodziny w reklamie 
telewizyjnej [Leszczuk-Fiedziurkiewicz, 2009]. 

Dla potrzeb naszych dalszych analiz nie możemy w tym miejscu pominąć jed-
nej zasadniczej kwestii. Mianowicie, należy dokonać podziału reklam, nawet jeśli 
stwierdzimy, że zabieg taki może dla wielu osób wydawać się sztuczny i niezrozu-
miały. Owa konieczność wynika z przyjętego przez nas źródłowego materiału ba-
dawczego, a konkretnie z natury samych mediów. Istnieje bowiem pewna charak-
terystyka reklam emitowanych w telewizji i publikowanych w prasie, do których 
zaliczymy także promocje internetowe. Reklamy prasowe zawsze są nastawione  
i ukierunkowane na przekaz informacyjny. Te zaś, które emitowane są w telewi-
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zji w większym stopniu oddziałują na nasze emocje; przekaz informacji odgry-
wa tutaj drugorzędną rolę. Czytelnik prasy ma zawsze więcej możliwości i czasu 
na zweryfikowanie zamieszczonych w niej informacji. Koniec końców, reklama 
telewizyjna jest zawsze bardziej „emocjonalna”. Ponadto, reklamy telewizyjne są 
zawsze emitowane w dużych blokach, co powoduje na pewno zmniejszenie zain-
teresowania nimi u odbiorcy i rozproszenie jego koncentracji [Czarnecki 2008: 
209–210]. 

Materiałem źródłowym dla naszych analiz jest tygodnik „Tele Tydzień”. Na jego 
łamach publikowany jest zasadniczo obszerny program telewizyjny wraz z omó-
wieniem wybranych filmów, programów publicystycznych i innych pozycji uzna-
nych przez redakcję za interesujące i godne polecenia. Analizie poddano wszystkie 
numery tygodnika z roku 2010. Miniony okres dwóch lat pozwala na zachowanie 
pewnego zdrowego dystansu do emitowanych programów telewizyjnych oraz wy-
darzeń kulturalnych. Dodajmy, że ostatni numer tygodnika „Tele Tydzień” z roku 
2010 ukazał się 31 stycznia. Zawarty w nim program telewizyjny obejmuje okres 
od 31 stycznia 2010 r. do 6 grudnia 2011 r. Również ta edycja została wzięta pod 
uwagę w niniejszym opracowaniu. Są co najmniej dwa powody, które zdecydowa-
ły o wyborze tego właśnie tygodnika. Po pierwsze, jest to czasopismo, które ma na 
naszym rynku wydawniczym największą liczbę czytelników. Na okładce czytamy, 
co jest też zgodne z prawdą, że jest to „Najchętniej kupowany magazyn telewizyj-
ny”. Faktycznie, w kwestii sprzedawanych egzemplarzy wyprzedza on inne tygo-
dniki, takie jak „Angora”, „Newsweek”, „Wprost” czy też „Polityka”. Popularność 
„Tele Tygodnia” nie jest jedynym – mimo że najważniejszym wyznacznikiem – 
który zdecydował o jego wyborze jako materiału źródłowego dla naszych analiz. 
Drugi powód wynika z faktu, że w publikowanych informacjach poświęconych 
„Tele Tygodniowi” spotykamy uwagi, iż jest to czasopismo rodzinne. Trudno jed-
nak powiedzieć, w jakim znaczeniu. Przeprowadzone badania pozwalają zauwa-
żyć, że redakcja przeznacza wiele miejsca, aby informować czytelników o życiu 
rodzinnym gwiazd filmowych i znanych postaci telewizyjnych. Eksponowane są 
też programy, zarówno te z telewizji publicznej, jak i emitowanych przez prywat-
nych odbiorców, w których jest mowa o rodzinie. Dla przykładu wspomnijmy, 
że jeden ze znanych aktorów podkreśla, iż swoją pracę magisterską pisał o babci. 
Pojawia się artykuł o znanym pięściarzu, gdzie zmieszczone jest zdjęcie jego naj-
bliższej rodziny. Redakcja wyeksponowała informację, że „najważniejsza jest dla 
niego cała rodzina”. W „Tele Tygodniu” znajdujemy ponadto horoskopy dla męża-
tek chcących poznać uczucia partnera i jego stosunek do istniejącego związku oraz 
dalszych perspektyw. Spotykamy tu także rubrykę zatytułowaną „Zwierzenia bez 
tabu”, w których czytelnicy opowiadają swoje historie, niektóre rodzinne. Jedna 
z nich została zatytułowana „Mąż okazał się przyjacielem”, inna natomiast „On 
dojrzał do bycia ojcem”. 
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Mając zaś na względzie temat naszej dysertacji, zauważmy najpierw, że w lite-
raturze przedmiotu coraz częściej odnotowuje się znaczenie tzw. reklam ukrytych 
(Perczak 2011: 296–300). W „Tele Tygodniu” są więc różnego rodzaju konkursy, 
w których czytelnik bierze udział przez wysyłanie smsa lub przez prawidłowe roz-
wiązywanie krzyżówek. Nagrodą są promowane przy tej okazji interesujące pro-
dukty. Niektóre z publikowanych artykułów podają nie tylko szczegóły dotyczące 
konkursu, lecz także dokładne informacje o produkcie-nagrodzie. Asortyment jest 
wyjątkowo obszerny i kuszący. Czytelnik może wygrać samochody (wraz z fote-
likami dziecięcymi), sprzęt gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe, ze-
stawy garnków, ekspresy ciśnieniowe, odkurzacze), telefony komórkowe, kamery 
i fotograficzne aparaty cyfrowe, odtwarzacze DVD i Mp3, sprzęt radiowo-telewi-
zyjny, kosiarki spalinowe, komputery, netbooki, torebki, portmonetki, rękawiczki, 
buty, gotówkę, kosmetyki, a nawet grille. 

„Tele Tydzień” reklamuje również w specjalnych rubrykach kosmetyki, prepa-
raty ziołowe uzyskiwane z naturalnych składników i wspierające nasz organizm. 
Wraz z ekspozycją produktu publikowane są jego omówienia. Prezentując nowe 
i interesujące książki tygodnik wskazuje wyraźnie na konkretne wydawnictwa. 
Zamieszczając program telewizyjny, w sposób wyraźny redakcja zaznacza godziny 
emisji wybranych gier liczbowych. Zachęcając do oglądania wybranych progra-
mów telewizyjnych, tygodnik eksponuje ich sponsorów. W wywiadach ze zna-
nymi sportowcami eksponuje się wykorzystywany przez nich sprzęt sportowy, 
umieszczone na ubraniach reklamy firm ubezpieczeniowych. Ważne dla naszych 
analiz są w tym miejscu dwie rzeczy. Po pierwsze, w promocjach tego typu nie 
wykorzystuje się zasadniczo wizerunku rodziny. Po drugie, owych ukrytych pro-
mocji jest znacznie więcej niż samych reklam. Dla porządku odnotujmy w tym 
miejscu, że pośród proponowanych loterii, w których udział zapewnia wysłanie 
smsa, znajdujemy „Loterię rodzinną Tele Tydzień”. Zwycięzca może wygrać sku-
tery, laptopy i rowery. Na zamieszczonym zdjęciu nie rozpoznajemy konkretnych 
marek produktów stanowiących nagrody. Wyjątkowo pojawia się na nim nato-
miast rodzina. Jest więc ojciec, matka oraz dwie córki. Wszyscy są uśmiechnięci  
i pełni radości. Wiek rodziców plasuje się w przedziale od 25 do 30 lat.

W każdym wydaniu tygodnika jest około dziesięciu, dwudziestu konkretnych 
reklam. Nie jest więc ich dużo, zważywszy, że kolejne wydania „Tele Tygodnia” 
nie zawsze przekraczają sto stron. Rodzina pojawia się przy okazji reklam konkret-
nych sieci telefonii komórkowej w dwojaki sposób. Wskażmy najpierw reklamy 
zawierające wyłącznie hasło z terminem „rodzina”, na których nie zamieszczono 
zdjęć żadnej rodziny. Tak więc spośród możliwych do wyboru abonamentów spo-
tykamy taryfę „Usługa Sieć Rodzinna”. Fotografia prezentuje dwa telefony komór-
kowe. W innych dwóch reklamach związanych z usługami telekomunikacyjnymi 
znajdujemy propozycje: „Rozmowy z rodziną w USA” oraz „Rozmowy z rodziną  
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w Niemczech”. W zamieszczonych informacjach wyeksponowana jest cena rekla-
mowanej usługi oraz możliwości jej realizacji. W pierwszej z wymienionych reklam 
znajdujemy zdjęcie budynku waszyngtońskiego Kapitolu, a na drugim Bramy 
Brandenburskiej. Reklamy mają więc dopomóc ich odbiorcom w zapamiętaniu 
konkretnych państw oraz konkurencyjnych cen w porównaniu z innymi operato-
rami. Zastanawiać może tylko, czy zdjęcie Kapitolu jest w tym wypadku najszczę-
śliwsze. Inna sieć komórkowa proponuje usługę „Gdzie Jest Dziecko”. Zapewnia 
ona możliwość sprawdzenia w dowolnej chwili, gdzie znajdują się nasi najbliżsi, 
zarówno na ekranie zakupionego telefonu komórkowego, jak i w komputerze.  
W reklamie zamieszczono także wizerunek dziecka na tle labiryntu ulic. Ozdobione 
są one drzewami i kilkoma domami. Przy reklamie innej sieci telekomunikacyj-
nej, podaniu intrygującego oraz konkurencyjnego abonamentu znajdujemy trud-
no dostrzegalny, ponieważ zapisany małymi literami napis „Nie ograniczaj się  
w kontaktach z rodziną i znajomymi”. Oczywiście, że także tym razem użyty 
slogan reklamowy służy jedynie za element wspierający ofertę, która wskazuje na 
ciekawy telefon i pozwala zwrócić uwagę na zachęcająco niski abonament. 

Wielopokoleniową rodzinę na dużych rozmiarów zdjęciu odnajdujemy w re-
klamie pewnej sieci telefonii komórkowej. Ojciec trzyma na ramionach w sposób 
zdecydowany i bezpieczny pozostałych członków rodziny: dziadków i babcie, żonę 
oraz dwóch synów. Bez trudu rozpoznajemy starszych członków rodziny, kłopoty 
pojawiają się przy dzieciach. Stwierdzenie, że są to synowie wymaga dokładniej-
szego przyjrzenia się zamieszczonemu zdjęciu. W radosnym, lecz niepełnym unie-
sieniu babć i dziadków możemy dostrzec pewien niepokój. Tutaj, obok rodziny 
mocno osadzonej na ramionach ojca, dostrzegamy wyraźnie reklamowane usługi 
telefoniczne. 

Wizerunek rodziny pojawia się przy okazji reklamy pożyczki dla „ciebie i two-
ich bliskich”. Reklamowany produkt jest znacznie bardziej wyeksponowany niż 
zamieszczona po prawej stronie rodzina. Bez trudu rozpoznajemy tutaj ojca i matkę 
lekko pochylonych ku sobie oraz znajdujące się pomiędzy nimi dziecko. Zupełnie 
nieważne są ubiory. Jasnoróżowy kolor bluzki dziecka przechodzi w biel stroju 
rodziców, który następnie rozpływa się na jasnym tle. Dostrzegalny jest pogodny, 
lecz nie natarczywy uśmiech wszystkich członków rodziny. W innej reklamie, 
tym razem obligacji skarbu państwa przedstawiono wizerunek nieznanego ojca, 
który dość kurczowo trzyma w ramionach dziecko. Obie postacie są uśmiech-
nięte. Czy taka reklama może wskazywać, że tak jak dziecko jest bezpieczne  
w ramionach ojca, tak samo zabezpieczone są nasze fundusze w konkretnym 
banku? Odpowiedź daje zamieszczone hasło reklamowe, które brzmi: „Dbamy  
o Twoje pieniądze jak o własne dzieci”. 

Całą rodzinę – ojca, matkę, dwie córki znajdujemy w reklamie zatytułowanej 
„Pyszne dropsy nie tylko na kaszel”. Nie jest to w ścisłym znaczeniu reklama, 
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ponieważ zawiera stosunkowo obszerny opis działania promowanego produktu, 
szczególnie skuteczny na gardło. Istotna jest dla nas zamieszczona obok rekla-
ma. Rodzice są zwróceni twarzą do siebie. Między nimi znajdują się dzieci, każde 
trzymane przez jednego z rodziców. Z analizy twarzy odczytujemy, że rodzina 
jest szczęśliwa. Ubiór ginie w lekkiej powłoce mgielnej. Musi być zima lub późna 
jesień. Wszyscy są ciepło ubrani, na szyjach mają szaliki. Obie dziewczynki są  
w rękawiczkach. Czteroosobowa młoda rodzina (mąż, żona, syn i córka) wystę-
puje w reklamie soku owocowego. Troje z nich delektuje się napojem. W reklamie 
wyeksponowano zarówno polecany produkt, jak i rodzinę. Większy akcent po-
łożony został na sok. Uwagę naszą przyciąga zamieszczony napis podkreślający 
zalety soku, który „napełnia mamę, Julkę, Kacpra, tatę radością” Reklama pojawia 
się w tygodniku kilkakrotnie. 

W „Tele Tygodniu” znajdujemy trzy reklamy, w których spotykamy matkę  
z dzieckiem. Pierwsza z nich promuje meble. W obszernym pomieszczeniu widzi-
my matkę i dziecko. Pokój jest przeznaczony do codziennego użytku. Wskazują na 
to meble, które w żaden sposób nie pasują do wystroju dziecięcego pokoju. Akcent 
jest położony na reklamowany produkt, ponieważ obie postacie nie zostały ani 
wyeksponowane, ani nie podkreślono ich szczególnych więzów. W drugiej rekla-
mie widzimy chore dziecko leżące w łóżku, które matka tuli w swoich ramionach. 
Nad matką i dzieckiem pochyla się lekarz. Obraz został wykorzystany do reklamy 
firmy ubezpieczeniowej. Matka z dzieckiem pojawia się w reklamie margaryny. 
Na zamieszczonym obrazie widzimy stary kredens. Na jego blacie stoi taki sam 
termos oraz butelka mleka. Nienowoczesne jest także krzesło, na którym leżą białe 
i czerwone goździki. Na ścianie wisi kalendarz ze zdzieranymi kartkami. Z łatwo-
ścią odczytujemy rok 1972. Wyeksponowana została margaryna, która – według 
zamieszczonej reklamy – przeznaczona jest „do smarowania pieczywa i innych 
celów kuchennych. Podkreślono także napis: „Bliska sercu od 1972 r.”. Interesuje 
nas szczególnie obraz matki i dziecka. Matka kuca przed synkiem, z wyciągnięty-
mi do góry ramionami wiążąc pieczołowicie na jego szyi kokardkę. Twarz dziecka 
jest uśmiechnięta. Widoczne tylko z profilu oblicze matki nie pozwala precyzyjnie 
określić jej wieku. Możemy przypuszczać, że nie przekraczała ona trzydziestego 
roku życia. 

Odnotujmy jeszcze jedną, ostatnią już reklamę. Na zamieszczonym obrazie 
widzimy dwoje starszych ludzi. Nie zaznaczono tutaj expressis verbis, że jest to 
małżeństwo, możemy jednak wysunąć takie przypuszczenie. Reklama przypomi-
na bowiem o obchodach Dnia Babci i Dnia Dziecka. Jej celem jest zachęcenie 
klienta do kupna polecanego telefonu komórkowego oraz preparatów ziołowych. 
U osób starszych widać dojrzałe, naturalne rysy, dostrzegalne są również pewne 
zmarszczki na ich twarzach. Trudno w tej reklamie dopatrzeć się jakiejś dominacji 
z jednej lub drugiej strony. 
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Powyżej omówiono reklamy zawierające termin „rodzina” lub obrazy rodzi-
ny, które wykorzystane zostały do promocji konkretnych produktów. Oczywiście, 
pierwszorzędnym celem reklamy jest przekonanie klienta do kupna polecanego to-
waru, związanie go z konkretną marką lub z samym producentem [Banaszkiewicz-
Zygmunt, 2000: 185; Gorman, McLean 2010: 78–79; Šmid 2010: 142). Nie zna-
czy to jednak wcale, że reklamy nie prezentują pewnego świata wartości, który 
jest związany z kręgiem kulturowym, w którym są produkowane i publikowa-
ne. Jest to wystarczający powód, aby zastanawiać się nad edukacyjną stroną re-
klamy. Do jakich dochodzimy wniosków po analizie reklam opublikowanych  
w „Tele Tygodniu”? Po pierwsze, dominuje w nich strona informacyjna. Fakt ten, 
jak wskazano na początku, wynika z natury reklam zamieszczanych w dzienni-
kach i tygodnikach. Po drugie, promocji tych jest mało, giną gdzieś w gąszczu 
innych informacji. Pozostaje pytanie, dlaczego reklamy z „Tele Tygodnia” nie-
zbyt chętnie sięgają po obraz rodziny. Apelowanie do uczuć rodzinnych, szczegól-
nie macierzyńskich zawsze zmniejsza dystans między promowanym produktem  
a konsumentem, a reklamowany produkt staje się wiarygodniejszy. Możemy więc 
przypuszczać, że obraz rodziny powinien być dobrym narzędziem do promocji 
konkretnych produktów. Uwaga ta może inspirować do analizy dzienników i in-
nych czasopism. Po trzecie, zwróćmy uwagę na rozmiary reklam. Tylko w dwóch 
z nich wykorzystano całą stronę tygodnika „Tele Tydzień”. Pozostałe są znacznie 
mniejsze, możemy nawet powiedzieć, że trudno je dostrzec. 

Podsumowując należy stwierdzić, że wymienione reklamy nie wywierają zna-
czącego i negatywnego wpływu na odbiorcę. Czy nie mają więc one dla nas zna-
czenia? Zapewne mają, tak jak cała otaczająca nas rzeczywistość i wszystko, co 
wpływa na wychowanie. Powinniśmy zatem zauważyć, że odnajdujemy w owych 
reklamach pewien tradycyjny model rodziny. To ojciec zapewnia bezpieczeństwo 
w rodzinie, również finansową przyszłość. Widać to wyraźnie w reklamie sieci ko-
mórkowej, gdzie trzyma on na głowie całą rodzinę. Potwierdza to reklama obliga-
cji skarbu państwa. Tradycyjnie też rola matki ogranicza się do dbania o zdrowie 
dziecka oraz o jego ubiór. Nikt jednak nie okazuje braku zadowolenia z zajmowa-
nej pozycji. Przeciwnie, większość osób jest uśmiechnięta i pogodnie nastawiona 
do życia. Inną jest natomiast kwestią, czy ów obraz rodziny jest jeszcze aktualny, 
czy też taki, który w obliczu dokonujących się przemian społecznych już dawno 
utracił swoje prawomocne miejsce w naszym społeczeństwie. To ostatnie pytanie 
jest jednak skierowane zasadniczo do producentów reklam prasowych, być może 
także do telewizyjnych.   

Słowa kluczowe: rodzina, reklama, ojciec, matka, dziecko 

Keywords: family, advertisement, father, mother, children
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Publiczno-prawny charakter instytucjonalnej opieki  

nad dzieckiem trzyletnim w Polsce

1. Wprowadzenie

Żłobek jest instytucją sprawującą opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 
trzech lat, która realizuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne [Ustawa 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. 2011 nr 45 poz. 
235]. Istnienie tych jednostek umożliwia kobietom podjęcie decyzji o powrocie do 
aktywności zawodowej, a jednocześnie pomaga nadal pełnić rolę rodzica. Stanowi 
to alternatywną formę pomocy rodzinie, dlatego instytucja ta umiejscowiona jest 
w strukturach polityki społecznej państwa i obecnie podlega Ministerstwu Pracy 
i Polityki Społecznej. Uzupełnia ona bowiem system opieki, edukacji i wychowa-
nia, tworząc w ten sposób kompleksowy system opieki nad dziećmi do momentu 
rozpoczęcia edukacji szkolnej. Praca opiekuńczo-wychowawcza żłobków polega 
przede wszystkim na działaniach zapewniających dziecku opiekę, która będzie 
zbliżona do warunków domowych, gwarantowaniu właściwej opieki pielęgnacyj-
nej i edukacyjnej, jak również na prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
i edukacyjnych [Świderska, 2012].

Realizowanie tych zadań wymaga ogromnego wysiłku, cierpliwości i zaanga-
żowania w wykonywaną pracę. Istotne jest, aby kadra opiekująca się dziećmi była 
odpowiednio wykwalifikowana, oraz przygotowana do efektywnego prowadzenia 
zajęć z najmłodszymi.

Psychologowie i pedagodzy zalecają pozostawienie dziecka z rodzicami do 
trzeciego roku życia. U dzieci w wieku do lat trzech intensywnie przebiega proces 
rozwoju, uczenia się i wychowania. Jest to intensywny czas rozwoju mózgu, dosko-
nalenia ruchowego, czas kształtowania osobowości i postaw młodego człowieka, 
co potwierdzają współczesne badania naukowe” [Laskowska, Wójtowicz-Dacka, 

2010] [por. Świderska, 2008]. Wtedy też najbardziej potrzebuje ono opieki matki, 
z drugiej jednak strony żyjemy w czasach, w których na ten luksus mało kto może 
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sobie pozwolić. Wielu rodziców ma zatem dylemat, co w zaistniałej sytuacji zro-
bić? Pomóc rozwiązać ten problem może dobrze działający żłobek, któremu rodzic 
bez obaw może powierzyć swoją pociechę.

2. Historia powstawania i funkcjonowania żłobków w Polsce

Historia powstawania żłobków sięga XVII i XIX-wiecznej Polski, kiedy to powsta-
wały dla matek samotnie wychowujących dzieci, sierocińce i domy dla podrzut-
ków. Większość świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego dotycząca małych 
dzieci wywodziła się z działalności filantropijnej. W Polsce w 1814 roku w trosce 
o losy dzieci zostało utworzone Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, które 
otaczało opieką ubogich, sieroty i dzieci z rodzin robotniczych. Na jednym z zebrań, 
warszawski kupiec Teofil Janikowski wyszedł z propozycją założenia ochronki dla 
dzieci. Uroczyste otwarcie pierwszej ochronki w Warszawie, o charakterze filantro-
pijnym nastąpiło 3 sierpnia 1893 roku. Placówka mieściła się w jednej sali budynku 
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, a jej funkcjonowanie było możliwe 
dzięki pomocy mieszkańców Warszawy, a w szczególności zamożnego kupiectwa  
i arystokratów. W ciągu najbliższych lat powstawały kolejne ochronki, a w roku 
1870 było ich już trzydzieści dwie. Dzieci mogły tam przebywać około dziesięciu go-
dzin, a czas ten wypełniany był pogadankami, zabawami, zajęciami praktycznymi 
i ćwiczeniami. Warto nadmienić, że początkowo pracę wychowawczą podejmowali 
wyłącznie mężczyźni, dopiero z czasem opieka nad małymi dziećmi stała się dome-
ną kobiet [Bobrowska-Nowak, 1978].

Różne zakłady i formy opieki były tworzone w szczególnie trudnych warun-
kach, gdy kraj pozbawiony był własnej państwowości i podzielony między trzech 
zaborców. Generowało to zupełnie odmienne sytuacje społeczne i gospodarcze, co 
miało duży wpływ na rozwój opieki nad dziećmi. Władysław Szenajch podkre-
ślał, że to społeczeństwo dążyło do tego, aby budować system opieki na dziećmi, 
natomiast państwo zamiast pomagać często hamowało działalność towarzystw 
[Szenajch, 1917]. Przełom w zakresie tych działań nastąpił po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Okres ten zapoczątkował nowy etap w rozwoju tego rodza-
ju świadczeń. W lipcu 1924 roku powstała ustawa o przedmiocie młodocianych  
i kobiet, która nakładała na pracodawców obowiązek utrzymywania przyzakłado-
wych żłobków, jeśli zatrudnia on ponad 100 kobiet [Ustawa z dnia 2 lipca 1924r.  
w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet]. Związane to było ze wzrostem zatrud-
nienia kobiet i z wpływem jaki to wywierało na konieczność tworzenia społecznych 
form opieki nad dzieckiem. Spowodowało to zorganizowanie pewnej liczby żłob-
ków, jednak ich dalszy rozwój i rozbudowę przerwała II wojna światowa. 

Po roku 1945 znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie w zakresie opieki nad 
dziećmi. Ważną rolę odgrywała akcja propagandowa, która miała na celu popu-
laryzację aktywności zawodowej kobiet-matek. Planowany wzrost zatrudniania 
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kobiet uzasadniony był motywami ekonomicznymi i społeczno-politycznymi 
państwa. Doprowadziło to do znacznego rozwoju tych świadczeń. Według ów-
czesnych badań, liczba żłobków była wystarczająca dla około 2% dzieci w wieku 
żłobkowym, w tym w miastach tylko dla 5% dzieci [Graniewska, 2009: 55–57].

W 1950r. zaszły zmiany organizacyjne i na mocy ustawy żłobki, jak i wszelkie 
sprawy dotyczące utrzymania żłobków przez zakłady pracy, znalazły się w zakre-
sie działania Ministerstwa Zdrowia. Minister Zdrowia planował również tworze-
nie sieci żłobków, ale w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej 
[Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o przekazaniu Ministrowi Zdrowia zakresu dzia-
łania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad 
dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi]. W Dzienniku 
Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 23 z dnia 30 grudnia 1957 r. wydano instruk-
cję, która stanowiła podstawowy dokument normatywny określający strukturę 
żłobka, jego organizację i zasadnicze zadania. Zrodził się również pomysł utwo-
rzenia szkół kształcących odpowiedni personel, utworzono więc pierwsze roczne 
szkoły kształcące opiekunki. W kolejnych latach 1968 roku, wprowadzono roczne 
bezpłatne urlopy dla matek, a w 1972 r. przedłużono je do trzech lat. 

Żłobki w czasie przemian ustrojowych w latach 80 i 90-tych podległy licznym 
przemianom, co wynikało m. in. z ustawy z 1990 roku. Ustawa z 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym i ustawa z 27 maja 1990r. nakładała na gminy zakładanie 
i utrzymywanie żłobków. Żłobki zaczęły funkcjonować jako zakłady służby zdro-
wia, prowadzone przez Zakłady Opieki Zdrowotnej (ZOZ-y). Samorządy zaczęły 
inwestować w żłobki i prowadzić racjonalną politykę, tworząc m. in. zespoły żłob-
ków [Przybyszewska, 2008: 14–18].

Ustawa z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej wraz z rozporządze-
niami wykonawczymi do niniejszej ustawy, zakładały, iż żłobki są przeznaczone 
do sprawowania opieki wychowawczej i zdrowotnej, obejmującej zakres działań 
profilaktycznych i opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Opieka nad dziećmi 
sprawowana była wtedy w następujących formach:
– żłobki – zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991roku, jako publiczne i niepu-

bliczne zakłady opieki zdrowotnej.
– opiekunki – wykonujące swoją działalność jako zarejestrowaną, a częściej wy-

konujące zawód bez rejestracji. Często nie ujawniały tego faktu, z powodów 
podatkowych i ubezpieczeniowych.

– inne formy, rejestrowane jako działalność gospodarcza [Czublun, 2011: 54–55]. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 

Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej, w drodze rozporządzenia, 
określił wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sani-
tarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W załączniku Nr 
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5 określone zostały wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń w żłobku, pod 
względem fachowym i sanitarnym. Określają one m.in.: że w żłobku powinny się 
znajdować:
– sale pobytu dzieci, sale zabaw lub odrębnych sypialni. Określona została mini-

malna powierzchnia pomieszczenia na jedno dziecko, która powinna wynosić 
3,0m2. Wskazane byłoby również wydzielenie zespołu pomieszczeń przezna-
czonych dla różnych grup wiekowych, szczególnie dla niemowląt. Przy sali dla 
niemowląt należy zapewnić możliwość leżakowania na werandzie lub tarasie.

– wyznaczone miejsce na wózki,
– zespół sanitarny, składający się z toalet, umywalek i co najmniej jednego natry-

sku, jak również miejsce wydzielone do mycia nocników. 
– Ponadto w miarę możliwości należałoby zapewnić wyjścia na teren przyległy 

do żłobka wyposażony w plac zabaw, który powinien być niedostępny dla osób 
postronnych [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.  
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym  
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U.  
z dnia 24 listopada 2006 r.)].
W ciągu kolejnych lat liczba nowozakładanych żłobków zdecydowanie się 

zmniejszała. Główną barierą, która hamowała powstawanie żłobków, były obo-
wiązujące przepisy zaliczające żłobki do zakładów opieki zdrowotnej, jak również 
rygorystyczne wymagania charakterystyczne dla tych placówek. Dużo osób ko-
rzystało z pomocy rodziny, co nadal jest traktowane jako najlepsze rozwiązanie 
w opiece nad małym dzieckiem. W przypadku gdy kobiety nie mogły skorzystać 
z tych rozwiązań, rezygnowały z pracy zawodowej często ponosząc wysoką cenę 
tego poświęcenia i na zawsze wypadając z rynku pracy [Lewowiecki, 1997].

W celu poprawy tej sytuacji dnia 30 marca 2010 roku Rada Ministrów przyję-
ła projekt w założeniach którego wskazywano poprawę dostępu do wczesnej edu-
kacji. Zakładano, że ustawa przyczyni się do szybszego powrotu kobiet na rynek 
pracy i wzrostu ich aktywności zawodowej. Ponad to przyjmowano, że poprawi się 
jakość oferowanych usług, wprowadzając minimalne wymagania, tak aby mogły 
im sprostać poszczególne placówki, oraz że nastąpi ograniczenie barier admini-
stracyjnych przy tworzeniu nowych instytucji opieki [Krajewska, 2011: 19-24].

3. Podstawy prawne sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech

Żłobki są ważną instytucją pomocną w rozwiązywaniu problemów dotyczących 
opieki nad najmłodszymi dziećmi. Dalsza aktywność zawodowa kobiet, przy jed-
noczesnym umożliwieniu im pełnienia funkcji wychowawczej i macierzyńskiej, 
jest osiągalna tylko po przez utworzenie regulacji prawnych, ułatwiających powrót 
na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Należy więc połączyć ścieżki rozwo-
ju zawodowego kobiet z równorzędną rozbudową różnorodnych usług opiekuń-
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czych, wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci do lat trzech [Boni, 2010 nr 11: 
14]. Część aktów prawnych powstała wiele lat temu, dlatego w 2010 roku zaczęto 
ponowie porządkować zagadnienia dotyczące opieki nad najmłodszymi. Podczas 
konferencji przebiegającej pod hasłem „Jak budować spójny system opieki nad ma-
łymi dziećmi”, zastanawiano się nad założeniami nowej ustawy jak również wyszu-
kiwano wady wcześniejszych uregulowań prawnych. Skupienie uwagi na najmłod-
szych oznaczać miało przede wszystkim stworzenie takich warunków, aby dzieci 
miały dobry start w sensie cywilizacyjnym. Z badań wynika, że rozwój dziecka  
w grupie rówieśników przebiega lepiej ponieważ dziecko uczy się nawiązywać kon-
takty, dzielić się z innymi, współpracować, a w późniejszym czasie łatwiej radzi sobie 
w okresie edukacji i w dalszym życiu zawodowym [Boni, 2010 nr 10: 14].

Projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opracowany został na 
podstawie „Założeń do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3”, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 30 marca 2010 r. 
„Celem strategicznym projektowanej regulacji jest tworzenie warunków dla roz-
woju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi i poprawa standardów 
funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wsparcie rodzi-
ców zarówno w planach prokreacyjnych, jak i w procesie wychowywania dzieci.”  
W uzasadnieniu przedstawiono następujące cele szczegółowe:
a) poprawa dostępu do wczesnej edukacji, co miałoby podwyższyć jakość kapitału 

ludzkiego, a w przyszłości przełoży się na wyższą stopę wzrostu gospodarczego,
b) promocja równości rodzinnej i zawodowej między kobietą i mężczyzną,
c) zapewnienie opieki większej liczbie dzieci, co doprowadzi do szybszego powrotu 

kobiet na rynek pracy i wzrostu ich aktywności zawodowej,
d) większa aktywność zawodowa kobiet oznacza lepszą sytuację dochodową ich 

gospodarstw domowych, a co za tym idzie, ograniczenie skali ubóstwa.
Ponad to projektowane rozwiązania poprawią jakość oferowanych usług, wpro-

wadzając minimalne wymagania, jakie powinny spełniać poszczególne placówki 
[Boni, 2010 nr 10: 19].

W związku z przyjęciem projektu ustawy, obecnie podstawowym aktem praw-
nym określającym działalność polskich żłobków jest ustawa z dnia 4 lutego 2011r. 
o opiece nad dziećmi do lat trzech. 

4. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat trzech

Przepisy ogóle ustawy określiły, że w ramach opieki realizowane są funkcje: opie-
kuńcza, wychowawcza i edukacyjna. Opieka ta może być sprawowana w żłobku, 
klubie dziecięcym przez opiekuna dziennego lub przez nianie. Na potrzeby ni-
niejszego artykułu skupię się na przeanalizowaniu założeń dotyczących jedynie 
żłobka. 
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Żłobki mogą być tworzone i prowadzone przez:
– osoby fizyczne – jeśli spełnią warunki wymagane dla dyrektora żłobka,
– gminy – wówczas tworzone i prowadzone są w formie gminnych jednostek 

budżetowych,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Krąg podmiotów, które mogą zakładać żłobki jest szeroki, ale najbardziej praw-
dopodobne jest to, że najczęściej będą to gminy, zaś na drugim miejscu przedsię-
biorcy którzy będą widzieć w tym swoistą korzyść. Szczególnie będą zaintereso-
wani zatrudnieniem kobiet mających małe dzieci, gdy zakładana forma opieki 
będzie dotowana ze środków budżetu gminy oraz współfinansowana ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponad to koszty ich zakładania  
i utrzymania będzie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu [Wojciechowski, 
2011 nr 5: 33].

Pracą żłobka kieruje dyrektor, który musi spełnić określone w ustawie warunki: 
posiada wykształcenie wyższe i minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi, 
lub wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie.

Ustawa przewiduje, że opiekunem w żłobku może zostać osoba posiadające 
kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wycho-
wawczego, nie wskazuje jednak czy osoby te muszą legitymować się jakąkolwiek 
praktyką w pracy z najmłodszymi dziećmi. Ponad to opiekunem może być osoba, 
która ma minimum wykształcenie średnie oraz co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w pracy z dziećmi do lat trzech, lub przed zatrudnieniem odbyła odpowiednie 
szkolenie obejmujące także zajęcia praktyczne. Przy zapewnieniu opieki nad dzieć-
mi przebywającymi w żłobku, można korzystać z pomocy wolontariuszy, którzy 
odbyli odpowiednie szkolenie. Takie rozwiązanie jednak mogłoby rodzić swoiste 
kontrowersje wśród rodziców, którzy chcieliby powierzyć opiekę nad dzieckiem 
profesjonalistom. Osoby zatrudnione w żłobku muszą spełniać również inne wy-
mogi: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie mogą mieć 
ograniczonej, zawieszonej, a tym bardziej nie mogą być pozbawione władzy rodzi-
cielskiej, wypełniają ciążący nad nimi obowiązek alimentacyjny, nie zostały ska-
zane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne [Ustawa z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. 2011 nr 45 poz. 235]. 

 Opieka w żłobku sprawowana jest nad dziećmi od 20 tygodnia życia do ukoń-
czenia przez nie trzech lat, a w szczególnych przypadkach do lat czterech. Dotyczy 
to sytuacji gdy rozwój psychomotoryczny będzie wskazywał na konieczność 
przedłużenia opieki jak również gdy nie jest możliwa opieka przedszkolna, np.: 
w małych gminach wiejskich. Opieka w tej placówce może trwać maksymalnie 
10 godzin, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach może zostać za dodatkową 
opłatą wydłużona. Żłobek zapewnia również wyżywienie przebywającym w nim 
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dzieciom. Zasadniczo koszty za pobyt i wyżywienie dziecka pokrywają rodzice. 
Wysokość opłat w przypadku żłobków tworzonych przez gminę określa rada gmi-
ny, a w pozostałych przypadkach podmiot który je utworzył i prowadzi. Niestety 
nie został określony maksymalny udział rodziców w ponoszeniu kosztów za poby-
tu dziecka w żłobku, co może doprowadzić do tego, że ich możliwości finansowe 
zostaną przekroczone i wówczas rodzice nie będą korzystać z tych form opieki 
[Krajewska, 201 nr 10: 19–24]. 

Do zadań żłobków należy zapewnienie dzieciom opieki w warunkach zbli-
żonych do domowych, jak również zagwarantowanie im właściwej opieki pie-
lęgnacyjnej i edukacyjnej. Przewiduje się organizowanie i prowadzenie zabaw  
z elementami edukacji, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka, a także 
prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych zwracając uwa-
gę na rozwój psychomotoryczny. Aby te zadania były realizowane prawidłowo, 
placówki muszą zatrudniać odpowiedni personel, dostosowany do liczby dzieci. 
Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci,  
a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, wymagające 
szczególnej opieki, bądź gdy dziecko nie ukończyło roku, wówczas maksymalnie 
nad pięciorgiem dzieci. Gdy do żłobka uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, 
konieczne jest zatrudnienie przynajmniej jednej pielęgniarki lub położnej.

Funkcjonowanie żłobków podlega nadzorowi, wójta, burmistrza lub prezyden-
ta miasta, w zależności od miejsca prowadzenia placówki. Nadzór sprawowany jest 
na podstawie planu nadzorczego przyjętego przez radę gminy na drodze uchwały, 
przez osoby do tego upoważnione. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, podmiot prowadzący żłobek 
zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia, a gdyby to nie zostało wykona-
ne, do zlikwidowania placówki [Krajewska 2011 nr 10: 19–24].

Lokal w którym ma być tworzony i prowadzony żłobek musi posiadać mi-
nimum dwa pomieszczenia, w tym jedno dostosowane do odpoczynku dzie-
ci. Należy zapewnić dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków. 
Minister właściwy do spraw rodziny określi na drodze rozporządzenia szczegóło-
we kwestie związane z warunkami lokalowymi i sanitarnymi. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.  
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów 
dziecięcych

W rozporządzeniu określone zostały wymagania lokalowe, sanitarne z uwzględ-
nieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości sprawowanej opieki i wa-
runków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dziećmi nad którymi sprawowana 
jest opieka. Lokal przeznaczony na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego musi 
spełniać wytyczne dotyczące bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci. O tym 
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czy dany lokal spełnia takie warunki decydują opinie Komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego. Cały budynek loka-
lu musi spełniać odpowiednie warunki techniczno-budowlane oraz wymagania 
określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Dopuszcza się jednak pro-
wadzenie żłobka w budynku niespełniającym tych wymogów, po uzyskaniu zgody 
Straży Pożarnej. Warunkowe dopuszczenie jest wydawane gdy spełnione zostaną 
następujące wymogi: lokal jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci, znajduje 
się na parterze i zapewnia dwa wyjścia na zewnątrz. Poza tym wyposażony został 
w trudno zapalne wykładziny podłogowe i gaśnicę proszkową ABC minimum 
czterokilogramową [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłob-
ków i klubów dziecięcych]. 

Wymogi dotyczące lokalu i wyposażenia są następujące:
1. Powierzchnia lokalu musi być dostosowana do liczby dzieci. Dla dzieci  
w liczbie 3–5 minimalna powierzchnia to 16 m2. W przypadku większej ilości 
dzieci powierzchnia zależna jest od czasu pobytu dziecka i wzrasta o:
– 2 m2, przy pobycie nie przekraczającym 5 godzin dziennie,
– 2,5 m2, jeśli dzieci przebywają w żłobku dłużej niż 5 godzin dziennie.
2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,5 m
3. Specjalne wymogi dotyczą pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, których ścia-
ny do wysokości 2m pokryte maja być materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwy-
mi i odpornymi na działanie wilgoci, oraz materiałami nietoksycznymi i odpor-
nymi na działanie środków dezynfekcyjnych.
4. W pomieszczeniach temperatura powinna wynosić minimum 20oC, a przynaj-
mniej połowa okiem powinna mieć możliwość otwarcia.
Wymagania sprzętowe:
– grzejniki posiadają osłony chroniące przed bezpośrednim kontaktem z elemen-

tami grzejnymi.
– leżaki i pościel są oznakowane i dzieci korzystają z nich na wyłączność co zapo-

biec ma przenoszeniu zakażeń.
– jest stanowisko do przewijania dziecka.
– jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych: umy-

walka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobi-
stej dzieci, z bieżącą ciepłą wodą. W urządzeniach sanitarnych jest zapewniona 
centralna regulacja mieszania ciepłej wody.

– meble dostosowane do wymagań ergonomii.
– zabawki spełniają normy bezpieczeństwa i higieny jak również znak CE.
– pomieszczenia mają być oświetlone zgodnie z Polska Normą.
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– apteczki posiadają podstawowe środki opatrunkowe. 
– dla dzieci, które karmione są piersią zapewnia się warunki jego przechowywania 

i podawania.
Zapewnia się również w miarę możliwości, bezpośrednie wyjście na teren 

otwarty, który wyposażony będzie w urządzenia do zabaw, a niedostępny dla in-
nych osób. 

Ponad to zapewnione mają być:
– pomieszczenie do przechowywania środków czystości i sprzętu w miejscu 

niedostępnym dla dzieci,
– miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej 

Poza ustawą, która jest nadrzędnym aktem prawnym regulującym funkcjono-
wanie żłobków istnieją inne wewnętrzne uregulowania m. in.: regulamin organi-
zacyjny i statut placówki. 
1. Regulamin organizacyjny.
Nadawany jest przez dyrektora żłobka i określa jego wewnętrzną organizację m.in.: 
godziny pracy żłobka. Za jego realizację również odpowiada dyrektor żłobka.
2. Statut żłobka.
Żłobek działa na podstawie statutu, który ustalany jest przez podmiot tworzący. 
Określone są tam:
– nazwa i miejsce jego prowadzenia,
– cele i zadania jak również ich sposób realizacji, z uwzględnieniem wspomagania 

indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu 
dziecka. 

– warunki przyjmowania dzieci,
– zasady ustalania opłat za wyżywienie i pobyt jak również możliwość zwrotu 

części należności w przypadku nieobecności dziecka w żłobku [Ustawa z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.U. 2011 nr 45 poz. 
235].
Bez względu na to czy ustawa w praktyce będzie miała pewne mankamenty 

dokonała ona uporządkowania rynku usług opieki nad najmłodszymi dziećmi. 
Dużym krokiem w przód jest fakt, iż żłobki przestały być zakładami opieki zdro-
wotnej, co wcześniej stanowiło dużą barierę przy ich zakładaniu. Pewnej grupie 
osób może otworzyć możliwości własnego rozwoju, szczególnie tym, które chcą 
zająć się zawodowo takimi usługami, z drugiej zaś strony eliminuje z rynku inne 
niezarejestrowane formy opieki nad dzieckiem, które proponowały identyczną for-
mę opieki jak żłobek, często jednak nie spełniały minimalnych wymagań jakie 
powinny spełniać niniejsze instytucje. Ustawa wyraźnie określiła, że żłobkiem lub 
klubem dziecięcym jest jednostka organizacyjna, która wykonuje zadania zapisane 
w ustawie, bez względu na nadaną jej nazwę [Czublun 2011 nr 6: 54–55].
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6. Podsumowanie

Żłobek w dzisiejszych czasach spełnia bardzo ważną rolę: zapewnia opiekę nad 
najmłodszymi dziećmi, tworzy warunki do pozyskiwania nowych doświadczeń, 
rozwoju, wychowuje, uczy. Umożliwia indywidualny i wszechstronny rozwój 
dziecka, promuje zdrowy styl życia, wspiera rodziców w wychowaniu, kształtuje 
postawę społeczną i obywatelską u dzieci poprzez pracę wychowawczo – dydak-
tyczną. Aktywizuje do uczestnictwa w życiu kulturowym środowiska lokalnego  
i miasta. 

Mimo często wymienianych wad związanych z umieszczaniem dziecka w żłob-
ku, możemy mówić również o zaletach. 

Wśród wad wymienia się zbyt szybkie zerwanie więzi z matką, możliwość czę-
stego narażanie dzieci w tym wieku na liczne infekcje i zachorowania. Może zda-
rzyć się również tak, że nie zawsze opiekun zajmie się dzieckiem indywidualnie, 
szczególnie gdy ma pod opieką większą grupkę dzieci. Żłobkowi opiekunowie są 
w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo i rozrywkę, ale mimo swojego oddania 
nie są w stanie zaoferować im tego co najbardziej potrzebne - miłości i troski osób 
dla których są najważniejsze na świecie – rodziców. 

Do największych zalet posyłania dziecka do żłobka należy zaliczyć przede 
wszystkim stymulację rozwoju maluchów zgodnie z ich wiekiem i możliwościami. 
Istotna jest także niezawodność – jeśli zachoruje opiekunka domowa, pozostaje 
problem z kim zostawić dziecko, a jeśli opiekun żłobkowy będzie niedyspozycyjny 
– zastąpi go inny pracownik. Należy również wspomnieć o aspekcie finansowym 
- żłobki nadal są tańsze niż zatrudnienie opiekunki [Daraszkiewicz, 2002].

Obecne ustawodawstwo stara się widzieć potrzeby w tym zakresie, tak dzieci 
jak i ich rodziców. Pełna realizacja zapisów ustawowych zależy już jednak od mo-
bilności samorządów.

Słowa kluczowe: prawo, opieka społeczna, żłobek

Keywords: law, social care, nursery

Bibliografia:

Bobrowska-Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo WsiP, 
Warszawa 1978.
Boni M., Jak budować spójny system opieki nad małymi dziećmi? cz. 2, „Remedium” 
2010, nr 11, dod. „Pomarańczowe Forum”, ss. 14–15.
Boni M., Jak budować spójny system opieki nad małymi dziećmi? cz. 1, „Remedium” 
2010, nr 10, dod. „Pomarańczowe Forum”, ss. 14–15
Czublun P., Twój żłobek, twoje przedszkole – opieka nad dziećmi do 3 lat, 
„Wychowanie w Przedszkolu” nr 6 2011, ss. 54–55.

Nella Stolińska-Pobralska



125

Graniewska D., Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli. Obecnie i w przeszłości, 
„Polityka Społeczna” nr 9 2009.
Krajewska B., Nowy system opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, „Problemy 
Opiekuńczo-wychowawcze” nr 10 (2011), ss. 19–24.
Laskowska  M., Wójtowicz-Dacka (red.), Co oferuje współczesny żłobek? Medyczne, 
pedagogiczne i psychologiczne metody wspomagania rozwoju dzieci 0-3 lat. 
Wydawnictwo Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
Lewowiecki T., Przemiany oświaty, Warszawa 1997.
Przybyszewska B., Warszawskie żłobki wczoraj i dziś „Wychowanie w Przedszkolu” 
2008, nr 2, ss. 14–18.
Świderska M., A nursery school as an institution supporting parents in raising their 
children “Family Pedagogy” Nr 9(2) 2012, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, 
Łódź 2012.
Świderska M., Budzyńska-Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowa-
nia. Ogólne zagadnienia rozwoju biologicznego, Wyższa Szkołą Humanistyczno-
Ekonomiczna, Łódź 2008.
Szenajch Wł., Zasady organizacji i opieki nad dzieckiem, Warszawa 1917.
Wojciechowski M. (red. nacz.), Nowa ustawa o opiece nad dzieckiem, „Remedium” 
2011, nr 5.

Akty prawne

Projekt ustawy z dnia 19 września 2010r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.  
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów 
dziecięcych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomiesz-
czenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 
r.).
Ustawa z dnia 2 lipca 1924r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o przekazaniu Ministrowi Zdrowia zakresu dzia-
łania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad 
dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. 2011 
nr 45 poz. 235.

Publiczno-prawny charakter instytucjonalnej opieki...





Komunikaty z badań





Konstantinos Tsirigotis
Zakład Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ewa Lewik-Tsirigotis 
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Bożena Baster

Czyny zabronione nieletnich w świetle  
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1. Wstęp

Problematyka przestępczości nieletnich uważana jest za ważna z punktu widzenia 
opracowywania skutecznej profilaktyki w walce z przejawami patologii społecznej. 
Poprzez ustalenie rozmiaru i dynamiki zachowań dewiacyjnych można dokładniej 
sprecyzować kierunki właściwego oddziaływania na młodego człowieka.

Planowanie w dziedzinie zapobiegania przestępczości wymaga pewnych infor-
macji, które odzwierciedlą rozmiar, dynamikę i strukturę tego zjawiska.

Przez rozmiar przestępczości rozumie się udział zachowań przestępczych w ca-
łokształcie działalności społeczeństwa [Hołyst, 2007]. Udział ten uzależniony jest 
od tego czy bierze się pod uwagę przestępczość rzeczywistą, ujawnioną, stwier-
dzoną czy osądzoną, przy czym przestępczość rzeczywistą trudno oszacować. 
Rozmiar przestępczości zależy w dużej mierze od tego, jak społeczeństwo reagu-
je na zaobserwowaną działalność przestępczą oraz czy taką działalność potępia. 
Musi nastąpić reakcja czy to ze strony instytucji publicznej czy ze strony ofiary. 
Konieczna jest też reakcja wymiaru sprawiedliwości.

Opis przestępczości obejmuje jej charakterystykę jakościową i ilościową. 
Charakterystyka jakościowa wymaga zlokalizowania badanego zjawiska w danym 
systemie politycznym i społeczno-ekonomicznym. Natomiast charakterystyka 
ilościowa to statystyka publiczna, czyli system zbierania, gromadzenia i udostęp-
niania danych statystycznych.

Podstawowym źródłem danych są statystyki kryminalne pozwalające na orien-
towanie się w strukturze i dynamice przestępczości. Należy do nich między in-
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nymi Policyjny System Statystyki Przestępczości „Temida”, rejestrujący zdarze-
nia o charakterze przestępczym oraz statystyka sądowa, która zawiera informacje  
o liczbie osób skazanych prawomocnym wyrokiem.

Określając strukturę przestępczości, podstawowym kryterium podziału zbio-
ru przestępstw w danym okresie jest przedmiot czynu przestępczego, obejmujący 
nie tylko przestępstwa skierowane przeciwko jednemu dobru chronionemu pra-
wem, lecz również przestępstwa zbliżone rodzajowo, np. przestępstwa skierowane 
przeciwko życiu i zdrowiu czy przestępstwa przeciwko mieniu. Analiza struktury 
pozwala na określenie dynamiki przestępczości, która obrazuje tempo i kierunki 
zmian, jakim podlegają czyny przestępcze.

Dane dotyczące aktualnego stanu liczbowego prowadzonych postępowań pro-
cesowych nie tylko dostarczają informacji o stanie zagrożenia przestępczością na 
danym terenie, ale również mogą przyczynić się do wyznaczenia kierunków dzia-
łań zmierzających do wyeliminowania lub zminimalizowania zjawisk społecznie 
niepożądanych i potępianych [Hołyst, 2007]. 

Społeczeństwo kierujące swój wzrok ku przyszłości, troszczy się o losy młodego 
pokolenia. Za te losy czuje się odpowiedzialne. W obawie o swoją przyszłość po-
czuwa się również do odpowiedzialności za przestępczość nieletnich. Bo przecież 
chodzi o ludzi znajdujących się we wczesnym etapie życia, których osobowość do-
piero się formuje pod nie zawsze korzystnym wpływem otoczenia. Dlatego ocenia-
jąc czyny popełnione przez nieletnich nie należy koncentrować się jedynie na ich 
szkodliwości społecznej, ale również trzeba brać pod uwagę konsekwencje, jakie 
spowodują one w rozwoju młodego człowieka i jego przyszłości. Rozpoczęty zbyt 
wcześnie proces wchodzenia na drogę przestępczą, pociąga za sobą negatywne 
skutki, nie tylko o charakterze społecznym, ale także psychicznym, przyczyniając 
się do dalszego wykolejania się jednostki. Wraz z popełnionym po raz pierwszy 
czynem karalnym zostaje osłabiony lęk przed czynem niezgodnym z powszechnie 
akceptowanymi normami. Wówczas także rozpoczyna się proces stygmatyzacji 
przyczyniając się do spychania jednostki poza nawias społeczeństwa. Dlatego tak 
ważne staje się zapobieganie wczesnemu rozpoczęciu działalności przestępczej, 
gdyż ma ono istotny wpływ na pogłębianie się procesu demoralizacji i niedostoso-
wania społecznego [Pstrąg, 2007].

Badania empiryczne potwierdzają, że przestępczość dorosłych jest w więk-
szości przypadków kontynuacją kariery przestępczej, którą jednostka rozpoczyna  
w dzieciństwie. Takie na pozór drobne czy bagatelne czyny nieletnich są po-
czątkiem drogi do popełnienia poważniejszego przestępstwa w życiu dorosłym. 
Dlatego ważną rzeczą staje się analizowanie przestępczości nieletnich, gdyż mo-
głoby to pomóc w wyjaśnieniu genezy przestępczości dorosłych a także powstrzy-
mać proces kształtowania się osobowości przestępcy.

W przypadku nieletniego można dokładniej obserwować warunki jego życia, 
różne sytuacje które go otaczają i kształtują. Jednostka w tym wieku jest pod 

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Bożena Baster



131

wpływem niewielu układów stosunków międzyludzkich jak rodzina, szkoła czy 
rówieśnicy, podczas gdy dorosły już człowiek został uformowany pod wpływem 
różnorakich i licznych wpływów środowiskowych, co utrudnia próbę odnalezienia 
przyczyn jego zachowania. Z tych ustaleń wynika, że badania kryminologiczne, 
opracowujące metody zwalczania przestępczości zyskują lepsze rezultaty, kierując 
swoje działania na nieletniego sprawcę. Jego osobowość jest bardziej podatna na 
kształtowanie za pomocą różnych metod pedagogicznych i wychowawczych. Poza 
tym można również zmienić otoczenie nieletniego przez przeniesienie go do inne-
go środowiska szkolnego czy opiekuńczego [Hołyst, 2007].

Głównym celem pracy niniejszej jest zbadanie rodzajów i skali czynów zabro-
nionych, ich rozmiarów i dynamiki z uwzględnieniem wieku i płci nieletnich oraz 
zbadanie czynników egzogennych, które mogły mieć wpływ na takie zachowania. 
Chodzi tu o czyny popełnione przez nieletnich, wobec których wszczęto postępo-
wanie w Sądzie Rejonowym w latach 2008-2009.

Dla celu tej niniejszej pracy, którym jest określenie skali przestępczości nielet-
nich, przyjęto definicję przestępczości nieletnich w jej szerszym zakresie, a więc 
uwzględniając obok przestępczości „właściwej” i czynów karalnych także zacho-
wania świadczące o demoralizacji. Uzasadnione jest to tym, że te trzy typy zacho-
wań zgodnie z ustawą wymagają reakcji sądu.

2. Metodologia badań własnych

Do przeprowadzenia badań dotyczących poruszanego w niniejszej pracy skali zja-
wiska przestępczości nieletnich zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. 

Technika analizy dokumentów wydała się najbardziej odpowiednia dla prze-
prowadzenia zaplanowanych badań. Cel badawczy można było osiągnąć poprzez 
analizę dokumentów sądowych, które zawierają informacje o zjawiskach patologii, 
demoralizacji i przestępczości nieletnich [Zaczyński, 1995; Pilch, Bauman, 2001].

W niniejszej pracy analizie poddano urządzenia ewidencyjne i akta sądu ro-
dzinnego i nieletnich. Pod uwagę wzięto repertoria z 2008 i 2009 r., w których 
rejestruje się podejmowane postępowanie w sprawie nieletniego, orzeczenia i po-
stanowienia sądowe oraz sprawozdania kuratorów sądowych z wywiadów środo-
wiskowych. Analiza dokumentów pozwoliła na uzyskanie informacji dotyczących 
danych osobowych, informacji o popełnionym czynie czy objawach demoraliza-
cji, danych o funkcjonowaniu środowiska rodzinnego nieletniego, o jego sytuacji 
w szkole (opinie nauczycieli i pedagogów) oraz o kontaktach z rówieśnikami. 

Badania zostały zrealizowane w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich przy Sądzie 
Rejonowym w średniej wielkości mieście powiatowym w centralnej Polsce. Nie 
beza znaczenia dla badanej problematyki jest fakt, że od połowy lat 90-tych, wraz 
z likwidacją największych zakładów przemysłowych, w których zatrudnienie znaj-
dowali nie tylko mieszkańcy miasta, ale i okolic, w powiecie odnotowuje się po-
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nad 20-procentowe bezrobocie. Największa grupę bezrobotnych stanowią osoby 
z wykształceniem podstawowym i zasadniczym. Stąd też nie dziwi fakt tak dużej 
liczby szkół średnich dla dorosłych. Obecnie dla województwa stopa bezrobocia 
wynosi 17%, dla miasta 19%, a dla powiatu 22%.

Analizie zostały poddane dokumenty sądowe z 2008 i 2009 r. Obejmowały 
one dane dotyczące wszczęcia postępowania sądowego wobec nieletnich spraw-
ców przestępstw i nieletnich, których zachowanie budziło podejrzenie objawów 
demoralizacji.

Chcąc uzyskać odpowiedź na pytania szczegółowe i poznać sytuację nieletnie-
go zbadano 35 akt spraw nieletnich, wybranych losowo, wobec których toczyło się 
bądź zakończyło postępowanie sądowe. 

3. Wyniki badań własnych i ich omówienie

3.1. Zarys przestępczości nieletnich, wobec których wszczęto postępowanie 
w Sądzie Rejonowym w 2008 i 2009 r.

Przed przystąpieniem do charakterystyki nieletnich sprawców czynów zabronio-
nych należy przedstawić strukturę przestępczości w określonych kategoriach (por. 
tab. 1).

Tabela 1. Przestępczość stwierdzona w latach 2008 i 2009 z podziałem na rodzaje 
czynów zabronionych popełnionych przez nieletnich

Rodzaje czynów zabronionych popełnionych przez nieletnich 2008 2009

Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojen-
ne (art. 117–126 k.k.) 1 3
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148–162 k.k.) 47 42
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163–172 k.k.) 1 11
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (173–180 k.k. 
i 87 k.w.) 1 4
Przestępstwa przeciwko wolności (189–193 k.k.) 20 15
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (197–205 k.k.) 4 3
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (206–211 k.k.) 4 4
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego (222–231 k.k.) 0 5
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232–247k.k.) 2 3
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270–277 k.k.) 1 1
Przestępstwa przeciwko mieniu (278–296 k.k., 119 k.w., 122 k.w., 124 k.w.) 126 130

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Bożena Baster



133

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252–264 k.k., 51 k.w.) 1 1
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296–309 k.k.) 2 0
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 22 26
Przejawy demoralizacji 66 84
Razem: 298 332

W rozpatrywanym okresie najwięcej było przestępstw przeciwko mieniu oraz 
przeciwko życiu i zdrowiu (aczkolwiek było ich o wiele mniej).

Jak widzieliśmy wcześniej, przy badaniu struktury przestępczości istotne jest 
kryterium podziału przestępstw nie tylko na te przeciwko jednemu dobru chro-
nionemu, ale także zbliżonych rodzajowo. Analiza struktury pozwala stwierdzić 
dynamikę przestępczości, która obrazuje tempo, kierunki zmian, jakim podlegają 
czyny przestępcze.

Z analizy powyższych danych wynika, że w latach 2008 i 2009 liczba prze-
stępstw stwierdzonych w poszczególnych latach wynosiła 299 i 332 odpowiednio. 
Liczba przestępstw popełnionych przez nieletnich w roku 2009 wzrosła o 11,4%.

Jak wynika z badań kryminologicznych opisywanych przez Hołysta najwięcej 
popełnianych przestępstw przez nieletnich stanowią przestępstwa przeciwko mie-
niu, zdrowiu i życiu i z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Udział tych prze-
stępstw w ogólnej liczbie systematycznie rośnie [Hołyst, 2007]. Dane uzyskane  
w naszych badaniach potwierdzają te wyniki, jeżeli chodzi o przestępstwa prze-
ciwko mieniu i z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, natomiast w przypadku 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu odnotowuje się niewielki spadek.

Niektóre z popełnionych czynów karalnych mają charakter incydentalny, za-
tem ich analiza dla potrzeb dynamiki wydaje się być nieistotna. Należą do nich 
między innymi przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych, 
czy przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Niemniej jednak, jako że czyny 
te wyczerpują znamiona przestępstwa reakcja sądu była konieczna, bowiem jak 
widzieliśmy wcześniej, takie na pozór bagatelne czyny mogą przyczynić się do 
popełnienia poważniejszego przestępstwa w życiu dorosłym.

Biorąc pod uwagę liczbę najczęściej popełnianych czynów zabronionych we-
dług danej kategorii można określić ich dynamikę w analizowanym okresie 2008 
i 2009 r. Wyniki są przedstawione w tabeli 2.
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Tabela 2. Rodzaje czynów zabronionych w tym karalnych najczęściej popełnia-
nych przez nieletnich z określeniem ich dynamiki

Rodzaje czynów karalnych najczęściej popełnionych 
przez nieletnich

2008 2009 Dynamika %

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148–162 
k.k.)

47 42 89,40

Przestępstwa przeciwko wolności (189–193 k.k.) 20 15 75,00

Przestępstwa przeciwko mieniu (278–296 k.k., 119 
k.w., 122 k.w., 124 k.w.)

126 130 103,20

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 22 26 118,20
Przejawy demoralizacji 66 84 127,30
Razem: 281 297

Otrzymane wyniki potwierdzają charakterystykę czynów zabronionych popeł-
nionych przez nieletnich opracowaną przez Harasimiaka. Autor podsumowując 
badania z lat 1992-2003 stwierdza, że w skali ogólnej liczby czynów, do najczęściej 
popełnianych należą te z kategorii przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu. 
Przy czym te ostatnie charakteryzuje systematyczny wzrost. Autor podkreśla rów-
nież rosnący wzrost zachowań ujętych jako „inne”, do których zalicza się naru-
szenia nietykalności oraz z kategorii gróźb karalnych i zmuszeń-5% [Harasimiak 
G., 2005]. Uzyskane wyniki potwierdzają tę charakterystykę na przykładzie 
przestępstw przeciwko wolności, które stanowiły w 2008 r. 6,72% ogólnej licz-
bie ujawnionych czynów zabronionych, a w roku 2009 stanowiły 4,52%. Mimo 
dwóch różnych metod badawczych tj. metody przyjętej przez Harasimiaka ba-
dania zjawiska przestępczości nieletnich w długim okresie czasu oraz przyjętą  
w niniejszej pracy metodę analizy dwóch kolejnych lat uzyskane wyniki są zbież-
ne. A więc mimo upływu lat procentowy udział tych przestępstw na przełomie 6 
lat utrzymuje się prawie na jednym poziomie.

 Prezentowane zestawienie świadczy o tym, że w kategoriach przestępstw prze-
ciwko mieniu, do których zalicza się zalicza się kradzieże i kradzieże z włama-
niem, a także rozboje uległy zwiększeniu o 3,2%. W kategorii czynów zabronio-
nych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii uległy zwiększeniu o 18,2%. 
Natomiast w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw 
przeciwko wolności odnotowano nieznaczny spadek. Mimo to wynik mówiący 
o czynach agresywnych (pobicia i udział w bójce) jest niepokojący. Popełnianie 
przestępstw z tej kategorii świadczy o tym że nieletni mogą znajdować się w opi-
sywanej przez Stanika [2077] fazie kształtowania się osobowości przestępczej. 
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Znaczny wzrost odnotowano w roku 2009 czynów będących przejawami de-
moralizacji o 27,3%. Według Mościckiej przejawy niedostosowania społecznego 
zapoczątkowane w okresie dzieciństwa mogą się nasilać i stanowić podłoże do 
powstania różnego rodzaju objawów demoralizacji. Ważne jest więc uchwycenie 
wczesnego stadium demoralizacji by stworzyć możliwość prawidłowego przebiegu 
procesu wychowania lub resocjalizacji. Sąd jako przejawy demoralizacji zakwalifi-
kował wszystkie czyny sprawców do 13 r.ż.

Kolejnym krokiem będzie przedstawienie procentowego udziału najczęściej 
popełnianych czynów zabronionych w stosunku do ogólnej liczby przestępstw 
(tab. 3).

Tabela 3. Udział procentowy najczęściej popełnianych czynów zabronionych  
w ogólnej liczbie przestępstw nieletnich w 2008 i 2009 r.

Rodzaje czynów zabronionych najczę-
ściej popełnionych przez nieletnich

2008

Udział % w 
ogólnej liczbie 
przestępstw 
nieletnich 

2008 r.

2009

Udział % 
w ogólnej 

liczbie 
przestępstw 
nieletnich 

2009 r.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdro-
wiu (148–162 k.k.)

47 15,78 42 12,65

Przestępstwa przeciwko wolności 
(189–193 k.k.)

20 6,72 15 4,52

Przestępstwa przeciwko mieniu 
(278–296k.k., 119 k.w., 122 k.w., 124 
k.w.)

126 42,29 130 39,16

Ustawa o przeciwdziałaniu narko-
manii 

22 7,39 26 7,84

Przejawy demoralizacji 66 22,15 84 25,31
Razem: 281 94,33 297 89,48

Najwięcej, jak widzieliśmy wcześniej też, było przestępstw przeciwko mieniu. 
Na uwagę jednak zasługuje fakt, że na drugim miejscu, pod względem liczebno-
ści, były przejawy demoralizacji, które choć nie stanowią sensu stricto przestępstw, 
to jednak wymagają stanowczej reakcji społecznej, w tym również sądu. 

Z innych badań nad przestępczością nieletnich w Polsce w świetle statystyki 
sądowej w latach 2000–2008 wynika, że nieletni zdemoralizowani lub z przypi-
sanym czynem karalnym wśród ogółu stanowili 86,4% [Noszczyk-Banasiewicz, 
2010].
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W tabeli 3 widać, że udział nieletnich popełniających czyny z tej kategorii 
w 2008r wynosił 94,33% i przekraczał zacytowane wyniki o 7,93%. W 2009 r. 
widoczny jest spadek udziału nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw do 89,48% 
i jest porównywalny ze statystyką krajową.

W trakcie analizy popełnianych czynów zabronionych przez nieletnich można 
również wyodrębnić sposób działania nieletnich na działanie jednoosobowe lub 
grupowe. Współdziałanie z innymi osobami świadczyć może o przynależności do 
nieformalnych grup rówieśniczych, które nierzadko nastawione są na działalność 
przestępczą (tab. 4).

Tabela 4. Sposób działania nieletnich i struktura osobowa grup

2008 2009

Jednoosobowo 137 169

Grupy 2-osobowe 31 38

Grupy 3-osobowe 11 12

Grupy 4-osobowe 8 6

Grupy 5-osobowe 4 3

Grupy 6-osobowe 1 2

Grupy 8-osobowe 1 0

Badania kryminologiczne ukazują, że charakterystyczne dla nieletnich jest 
współuczestnictwo w popełnianiu czynów zabronionych z jedną lub kilkoma oso-
bami [Hołyst, 2007]. Znajduje to potwierdzenie w tabeli 4, w której widać, że nie-
letni najczęściej działali w grupach małych (2- lub 3-osobowych) lub pojedynczo.

W 2008 r. 161 osób nieletnich popełniało przestępstwa w grupach wobec 137 
działających indywidualnie. W roku 2009 w grupach działało 163 nieletnich 
sprawców wobec 169 działających samodzielnie. Najczęściej występującymi gru-
pami były grupy dwu i trzy osobowe. 

 Okres przemian, jakim podlega młody człowiek w adolescencji, to także okres 
zbliżania się do rówieśników i podejmowania z nimi wspólnych działań. To tłu-
maczyłoby działanie wspólnie z kolegą czy koleżanką albo z grupą, w której nielet-
ni poszukuje akceptacji i często naśladuje jej styl działania. Z innych badań wyni-
ka, że największy wpływ rówieśników zachodzi w układach dwójkowych [Urban, 
2005]. Z tabeli 4 wynika, że grupy dwuosobowe stanowią przewagę w stosunku 
do innych grup zarówno w 2008 jak i w 2009 r.
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Tabela 5. Wiek nieletnich sprawców

Wiek 
dziewczynek

2008 2009
Wiek 

chłopców
2008 2009

7 lat 0 1 7 lat 2 0

8 lat 1 1 8 lat 2 0

9 lat 0 0 9 lat 9 2

10 lat 1 0 10 lat 9 7

11 lat 0 1 11 lat 6 8

12 lat 1 1 12 lat 9 3

13 lat 10 6 13 lat 53 24

14 lat 13 20 14 lat 57 47

15 lat 15 21 15 lat 41 79

16 lat 11 12 16 lat 51 90

17 lat 2 1 17 lat 5 7

18 lat 0 0 18 lat 0 1

Razem 54 64 Razem 244 268

Badania nasze wykazały, że największą grupę wśród nieletnich sprawców 
przestępstw zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt stanowią osoby w przedzia-
le wiekowym od 13/14 do 15/16 r.ż. Taki przedział wiekowy potwierdzony jest  
w badaniach nad przestępczością nieletnich w Polsce w świetle statystyki sądowej 
w latach 2000-2008 prowadzonych przez innych badaczy również. Na podsta-
wie danych Departamentu Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości stwierdzono 
zwiększającą się liczbę nieletnich zdemoralizowanych i z przypisanym czynem 
karalnym w najniższej kategorii wiekowej. W latach 2004–2008 ta kategoria ob-
niżyła się do lat 5. Nieletni w wieku 7 czy 9 l. stanowią odrębne grupy. Liczba 
nieletnich z przypisanym czynem karalnym, którzy nie ukończyli 13 lat w 2008 r. 
stanowiła 8,3% ogółu nieletnich [Noszczyk-Bernasiewicz, 2010].

Z tabeli 5 wynika, że najniższa kategoria wiekowa to lat 7. Natomiast procen-
towy udział nieletnich, którzy nie ukończyli 13 lat w 2008 r. stanowił 14,43%  
w stosunku do ogółu, a w 2009 r. stanowił 7,23%. Wyniki wskazują, że w 2008 
r. udział nieletnich sprawców do 13 r.ż. był wysoki, bo prawie dwukrotnie wyższy 
w porównaniu z powoływanymi wcześniej badaniami, ale w 2009 r. stanowczo się 
obniżył i jest porównywalny ze statystyką krajową.

Poza tym, wyraźnie tu widać, że chłopcy popełnili ogółem o wiele więcej czy-
nów zabronionych niż dziewczęta. Znajduje tu potwierdzenie wiele prawideł bio-
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logicznych, psychologicznych i społecznych. W obszarze biologii nie bez znaczenia 
jest tzw. „burza hormonalna”, tj. silny wyrzut testosteronu, który w wielkiej mierze 
odpowiada za ekspansywność, nadaktywność i agresję, co może doprowadzić do 
popełnienia czynów zabronionych. W sferze psychologii można powołać się na 
obraz własnej osoby, potrzebę afiliacji, potrzebę samopoważania czy imponowa-
nia innym. A w sferze społecznej można przywołać przynależność do grupy, cele 
grupowe, presję grupy czy pozycję socjometryczną w grupie [Tsirigotis, Lewik-
Tsirigotis, 2010].

Tabela 6. Rodzaje czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich 
(płeć i sposób działania)

2008 2008 2009 2009

Rodzaj popełnionego 
przestępstwa

Sposób  
działania

chłopcy dziewczynki chłopcy dziewczynki

Przestępstwa 
przeciwko mieniu

Ogółem 114 12 114 16

 jednoosobowo 57 5 49 10

 w grupie 57 7 65 6

Przestępstwa 
przeciwko życiu i 
zdrowiu

Ogółem 37 10 30 12

 jednoosobowo 6 1 11 3

 w grupie 31 9 19 9
Przeciwko wolności Ogółem 14 6 11 4
 jednoosobowo 7 3 9 1
 w grupie 7 3 2 3
Ustawa o 
przeciwdziałaniu 
narkomanii

Ogółem 14 8 17 9

 jednoosobowo 11 3 9 5
 w grupie 3 5 8 4

Badania kryminologiczne pokazują, iż dziewczęta podobnie jak chłopcy naj-
więcej przestępstw dokonują przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu [Hołyst, 
2007]. Natomiast biorąc pod uwagę sposób działania, to 30% przestępstw do-
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konanych jest w pojedynkę, pozostali nieletni sprawcy działają, z co najmniej 
jednym wspólnikiem [Żebrowski, 2000]. Ma to swoje odzwierciedlenie w uzy-
skanych danych, z których wynika, że działając w grupie nieletni chłopcy i dziew-
częta najczęściej popełniają przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu natomiast  
w przypadku przestępstw przeciwko mieniu zauważa się tendencję do działania  
w pojedynkę (tabela 6).

Z badań nad przestępczością nieletnich w świetle statystyki sądowej w latach 
2000-2008 wynika, że wśród populacji nieletnich z przypisanym czynem karal-
nym przeważają zdecydowanie chłopcy [Noszczyk-Bernasiewicz, 2010]. Znajduje 
to potwierdzenie w wynikach naszych badań przedstawionych w tabeli 6, gdzie  
w każdej kategorii przestępstw przeważają chłopcy.

Czyny niedozwolone wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  
w większości popełniane były jednoosobowo przez chłopców, ale w tej kategorii 
dziewczęta działały w grupie.

3.2. Czynniki determinujące zachowania przestępcze nieletnich

Wiadomo, że zjawisko przestępczości nieletnich warunkuje wiele przyczyn, takie 
jak sytuacja społeczno-ekonomiczna (rosnące bezrobocie, ubóstwo) czy środowi-
sko rodzinne. Jednak w przypadku najmłodszych sprawców czynów zabronionych 
przyczyn takiego zachowania należy upatrywać przede wszystkim w środowisku 
rodzinnym.

Tabela 7. Struktura rodziny nieletniego

Struktura rodziny %

Pełna 34,40

Niepełna 37,00

Zrekonstruowana 5,70

Rodzina zastępcza 8,60

Konkubinat 14,30

Jak już widzieliśmy, prawidłowo funkcjonującą rodziną jest rodzina pełna. 
Zaburzenia w strukturze rodziny mogą powodować osłabienie więzi uczuciowej 
i utratę kontroli nad dzieckiem. Nie zawsze jednak zaburzona struktura determi-
nuje patologiczne zachowania dzieci, jest jednak jednym z czynników, które mogą 
mieć wpływ na takie zachowania. 

Badania jednego z twórców teorii społecznej kontroli, Hirschiego, wykazały, iż 
typowe dla rodzin dysfunkcyjnych a więc niepełnych, są sytuacje w których opie-
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kunowie nie wiedzą gdzie są ich dzieci, nie mają czasu na rozmowę z nimi a tym 
bardziej na udzielanie rad i wpajanie zasad postępowania. Zaburzony wówczas 
proces tworzenia się więzi jednostki z opiekunem jest przyczyną nie wytworzenia 
się zobowiązania, czyli stosowania się do reguł z obawy przed nieprzyjemnymi 
konsekwencjami ich naruszenia. Jest to sytuacja, kiedy zaburzona jest funkcja 
kontrolna rodziny [Hołyst, 2007].

Z badań nad strukturą rodziny i jej sytuacją materialną, przeprowadzonych 
na podstawie dokumentów Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Lublinie wynika, że 
18,5% dzieci pochodziło z rodzin niepełnych, a 26,1% wychowywało się w kon-
kubinatach [Bogusz, Klimek, 2002].

 Z uzyskanych przez nas danych wynika, że 37% nieletnich pochodzi z ro-
dzin niepełnych, w których zaburzona została zaburzona prawidłowa dla procesu 
wychowawczego struktura rodziny. Wynik ten jest dwukrotnie wyższy od wyżej 
przedstawianego. Funkcję opiekuńczo-wychowawczą w rodzinach niepełnych re-
alizują głównie samotne matki (rozwiedzione, wdowy), które starają się w miarę 
swoich możliwości stworzyć nieletnim właściwe warunki. Odnotowano także 2 
przypadki, kiedy wychowywaniem dziecka zajmują się ojcowie, w dwóch przy-
padkach rodziną zastępczą są dziadkowie (rodzice są pozbawieni praw rodziciel-
skich), w jednym przypadku opiekę nad nieletnim sprawuje wujek jako rodzina 
zastępcza, a 2 osoby to wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ro-
dzicom ograniczono władzę rodzicielską).

Mimo, że odnotowano duży odsetek rodzin pełnych - 34% to wiele rodzin ma 
ograniczoną władzę rodzicielską (mają nadzór kuratora) lub stwierdzono u nich 
niewydolność wychowawczą czy niezaradność życiową. Można zatem przypusz-
czać, że w tych rodzinach matka i ojciec gorzej sobie radzą z wychowywaniem 
dziecka, z utrzymaniem prawidłowej relacji z dzieckiem i z przekazywaniem war-
tości społecznie uznawanych.

 Z tabeli 7 wynika, że konkubinat stanowi 14,3% rodzin i jest niższy od stwier-
dzonego w zacytowanych badaniach.

Tabela 8. Alkoholizm w rodzinie nieletniego

Alkoholizm w rodzinie Rodziny bez problemu alkoholizmu

48,60% 51,40%

W badaniach nad przyczynami trudności szkolnych, wymienia się między in-
nymi alkoholizm w rodzinie, jako jedną z głównych determinant mającą wpływ 
na atmosferę w domu oraz na zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży ob-
jawiające się wagarami, które przyczyniają się do coraz większych trudności  
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w opanowaniu materiału szkolnego. Badania przeprowadzone nad przestępczością 
dzieci wykazały, że 69% rodzin, z których pochodziły dzieci nadużywało alkoholu 
[Żabczyńska, 1983]. Natomiast z innych badań wynika, że problemy alkoholowe 
występowały u 81,1% badanych rodzin nieletnich sprawców [Bogusz, Klimek, 
2002].

Z naszych badań wynika, że u prawie 50% rodzin występował problem nad-
używania alkoholu i jest nieco niższy od wskazanego przez Żabczyńską. W znacz-
nej części dotyczył on ojców, w jednym przypadku alkoholu nadużywała matka,  
a w czterech przypadkach rodzice i rodzeństwo.

Wiadomo, że nadużywanie alkoholu ma negatywny wpływ na funkcjonowa-
nie rodziny powodując trudności w zapewnieniu warunków bytowych. Do tego 
jeszcze dochodzą ciągłe kłótnie i konflikty i nierzadko stosowana przemoc oraz 
brak nadzoru nad dziećmi. Rodziny, w których oprócz alkoholizowania się wy-
stępuje także karalność jednego z rodziców czy rodzeństwa, dostarczają negatyw-
nych wzorców postępowania. 

Analiza akt sądowych wykazała, że w 2 przypadkach ojciec przebywał w za-
kładzie karnym, w jednym przypadku matka była karana i w dwóch przypadkach 
rodzeństwo odbywało karę w zakładzie karnym.

Z analizy akt nieletnich wynika, że wiele zachowań przestępczych nieletnich 
było spowodowane pod wpływem alkoholu. Ustalono, że takie osoby pochodzą  
z rodzin, gdzie albo występuje bądź występował problem alkoholowy.

Warunki bytowe i materialne wpływają nie tylko na możliwości zapewnienia 
podstawowych potrzeb dziecka, ale również na atmosferę panującą w rodzinie. 
Analizując akta sądowe, w tym wywiady kuratorskie, wyróżniono trzy kategorie 
sytuacji mieszkaniowej rodziny: złą, średnią i dobrą.

Tabela 9. Warunki bytowe rodziny nieletniego

Warunki bytowe rodziny dobre średnie słabe bardzo złe

17,00% 43,00% 31,42% 8,58%

Z badań nad sytuacją materialną przeprowadzonych przez Bogusz i Klimek 
na podstawie dokumentów Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Lublinie w świetle 
kryteriów oceny warunków mieszkaniowych ustalono, że 2,7% posiadało bardzo 
dobre warunki mieszkaniowe, 18,9% warunki dobre, przeciętne (średnie) 29,7% 
rodzin, złe 37,8% a bardzo złe 10,8% rodzin [Bogusz, Klimek, 2002].

Uzyskane w badaniach akt sądowych wskazują, że u 43% badanych rodzin 
oceniono warunki mieszkaniowe jako średnie, a w przypadku 31,42% rodzin oce-
niono je jako złe, a u 8,58% oceniono jako bardzo złe, ocena warunków jako „bar-
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dzo dobre” nie występowała. Biorąc pod uwagę ocenę warunków mieszkaniowych 
jako złe uzyskane wyniki są zbliżone do wcześniej przeprowadzonych, niemniej 
jednak przypomnieć należy pogląd, że nie tyle sytuacja ekonomiczna rodziny ma 
wpływ na popełnianie czynów zabronionych ile subiektywna ocena i odbiór tej sy-
tuacji przez nieletniego. Czyli „stara psychologiczna prawda”: sytuacje zewnętrzne 
(tzw. obiektywne) działają poprzez warunki wewnętrzne (tzw. subiektywne).

Trudne warunki mieszkaniowe wiążą się z brakiem dochodów, co w więk-
szości przypadków oznacza, że rodzice nie mają stałego miejsca zatrudnienia lub 
tyko jeden z nich pracuje. W wyniku tego rodzina ma problemy z zapewnieniem 
podstawowych potrzeb związanych z wyżywieniem swoich dzieci (obiady w szko-
le opłacane są przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej). Z analizy 
akt wynika również, że istnieje odsetek dzieci, które nie mają własnego miejsca do 
spania (dzielą je np. z ojcem) ani miejsca do odrabiania lekcji. Dzieci z tych rodzin 
nigdy nie korzystały z zorganizowanej formy wypoczynku w okresie wakacji.

Nieletni sprawcy czynów zabronionych w porównaniu z inną młodzieżą mają 
zazwyczaj kłopoty w nauce. Wynikają one z zaburzeń w funkcjonowaniu psycho-
logicznym i wpływu środowiska rodzinnego.

Tabela 10. Trudności szkolne nieletniego

Trudności w nauce Brak trudności w nauce

91,00% 9,00%

 
Z badań innych autorów wynika, że najbardziej podatna na unikanie zajęć lek-

cyjnych i obowiązków szkolnych jest młodzież od 13 do 16 r.ż. [Mościcka, 1970] 
oraz, że do 16 r.ż. niepowodzenia dydaktyczne występowały u 43% nieletnich 
popełniających przestępstwa [Trepka-Starosta, Roszkowska, 2007].

Analizując akta (wywiady kuratorskie przeprowadzone w szkole) zauważa się, 
że 91% nieletnich sprawców miała trudności szkolne, na które składały się słabe 
wyniki w nauce. Z tego 69% stanowiła młodzież w wieku 13-16 lat, która nie 
uczęszczała systematycznie do szkoły, czyli wagarowała, co stawiało pod znakiem 
zapytania ich promocje do następnej klasy.

 Z analizy akt spraw nieletnich sprawców wynika, że 40% z nich ma kło-
poty zdrowotne. Wśród nich 8,58% stanowią osoby z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim. Stanik wykazuje, że wśród grupy nieletnich przestępców 
9% stanowią osobnicy upośledzeni umysłowo [Stanik, 1980]. Wynik otrzymany 
w niniejszych badaniach jest porównywalny do wyniku przedstawionego przez 
Stanika. 

Ponadto u dwóch osób zdiagnozowano ADHD; to właśnie te dzieci często 
mają trudności w nauce i kłopoty w relacjach z rówieśnikami. Ustalono także, że 
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wielu nieletnich było kierowanych do Poradni Zdrowia Psychicznego, jedna osoba 
leczyła się w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, a jedna osoba w dzieciństwie cho-
rowała na zapalenie opon mózgowych. W dwóch przypadkach-chłopiec i dziew-
czynka próbowali popełnić samobójstwo. Nadmienić należy, że w przypadku 
chłopca wcześniej jego ojciec popełnił samobójstwo.

Dobremu zdrowiu nieletnich nie sprzyja zła sytuacja bytowa i materialna ro-
dziny. Zdarza się także, że zaniedbania ze strony opiekunów powodują pogłębia-
nie się zdiagnozowanej choroby. Jako przykład można przywołać matkę, która za-
niedbuje wizyty dziecka u logopedy oraz matkę, która nie zgodziła się na zalecane 
przez specjalistów kształcenie specjalne. 

Według Mościckiej [1970] skumulowanie w rodzinie wielu czynników ne-
gatywnych może stanowić podłoże do zachowań przestępczych. Przejaw reakcji 
młodego człowieka na te czynniki, to między innymi przebywanie w towarzy-
stwie zdemoralizowanych grup rówieśniczych.

Tabela 11. Wpływ grupy rówieśniczej na nieletniego

Wpływ grupy rówieśniczej Brak wpływu grupy rówieśniczej

51,00% 49,00%

Jak widzieliśmy, dzieci z rodzin patologicznych nie radzą sobie z obowiązkami 
szkolnymi, tworząc grupę z innymi dziećmi znajdującymi się w podobnej sytuacji. 
Jest to zazwyczaj grupa przejawiająca zachowania o działalności przestępczej.

 Z analizy akt sądowych wynika, że ponad połowa nieletnich sprawców ulega 
wpływom kolegów zdemoralizowanych, którzy niejednokrotnie stają się wzorem 
do naśladowania.

Przykładem może być grupa trzech chłopców, którzy postanowili ukraść króli-
ki sąsiadowi, aby je sprzedać. Wszystkich trzech łączą trudności w nauce i wagaro-
wanie. Dwóch chłopców konsultowanych było w Poradni Zdrowia Psychicznego, 
a u trzeciego orzeczone zostało upośledzenie w stopniu lekkim. 

W drugim przypadku cztery dziewczynki w wieku od 13 do14 r.ż., wobec któ-
rych podjęto postępowanie o przejawy demoralizacji (zaburzenie porządku pod 
wpływem alkoholu) sprawiają kłopoty wychowawcze i mają trudności szkolne. 
Wychowaniem trzech dziewczynek zajmują się matki, jedna dziewczynka pocho-
dzi z rodziny pełnej, jednak ojciec mało poświęca czasu dziecku tłumacząc się 
pracą do późnych godzin. Na podstawie przytoczonych przykładów obie grupy 
połączyły wspólne problemy i podobna sytuacja życiowa.

Funkcja towarzyska grupy rówieśniczej, zależy od sytuacji domowej. Im więk-
szy konflikt między dzieckiem a rodzicami czy szkołą tym większa rola grupy. 
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Dlatego porównując dane dotyczące zarówno struktury rodziny jak i występujące-
go problemu alkoholowego w rodzinie i trudności szkolnych można przypuszczać, 
że te czynniki nakładając się wzajemnie zmusiły młodego człowieka do szukania 
środowiska, w którym będzie się czuł bezpiecznie i będzie mógł realizować własne 
potrzeby.

4. Wnioski

Z uzyskanych danych dotyczących przestępczości nieletnich, wobec których pod-
jęto postępowanie w Sądzie Rejonowym wynika, że najczęściej popełniane czyny 
zabronione, do których zaliczają się przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko ży-
ciu i zdrowiu i z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dokonane w latach 2008  
i 2009 są na podobnym poziomie. Przestępstwa z tej kategorii również w skali 
kraju uznawane są za najczęściej popełniane przez nieletnich. Udział nieletnich 
popełniających czyny z tej kategorii jest porównywalny ze statystyką krajową.

Znaczący wzrost o 27,3% odnotowano wśród popełnionych przez nieletnich 
czynów, które zostały zakwalifikowane przez sąd jako przejaw demoralizacji. 
Zauważyć należy nienaturalnie wysoki wzrost w 2009 r. przestępstw przeciwko 
bezpieczeństwu publicznemu jak i przestępstw przeciwko działalności instytucji 
państwowych i samorządu terytorialnego, które wydaje się miały charakter incy-
dentalny.

Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że negatywne uwarunko-
wania środowisk wychowawczych mające związek z zachowaniami przestępczymi 
nieletnich, w głównej mierze, są następujące:
– Kryzys rodziny (alkoholizm, rozluźnienie więzi rodzinnych, niewydolność wy-

chowawcza rodziny, niewłaściwe wzorce osobowe),
– Niepowodzenia szkolne (również drugoroczność),
– Negatywne wpływy środowiska, przynależność do nieformalnych grup i wyni-

kających stąd zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.
Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że największy wpływ na 

wkraczanie na drogę przestępczą młodego człowieka ma środowisko rodzinne. 
Składają się na nie przede wszystkim kryzys rodzinny związany z trudną sytuacją 
materialną oraz patologia rodziny, tj. alkoholizm i zaburzona atmosfera rodzinna. 
Zaburzone relacje rodzinne, brak opieki czy niepewność emocjonalna skłaniają 
młodych ludzi do zaspokajania własnych potrzeb poza domem, zazwyczaj w nie-
formalnej grupie rówieśniczej.

Kiedy rodzina funkcjonuje niewłaściwie odbija się to na dziecku, które w naj-
gorszym przypadku znajdzie się w sądzie. Dziecko nie daje sobie sprawy z własnej 
krzywdy, zostaje jeszcze dodatkowo ukarane wyrokiem prawa i często powraca 
do domu rodzinnego, do takiej samej atmosfery. Dlatego niezbędne są działania 

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Bożena Baster



145

resocjalizacyjne nie tylko wobec dziecka, ale także wobec rodziny. Ważnym staje 
się działanie profilaktyczne zapobiegające wykolejaniu się dzieci i młodzieży po-
przez wczesne rozpoznanie tego procesu i przeciwdziałanie jego rozwojowi. Ważne 
jest by zareagować wcześniej, gdy nieletni jeszcze nie naruszy żadnych przepisów 
prawnych, a istnieją symptomy, że może to uczynić.

Wśród nieletnich sprawców znajduje się odsetek upośledzonych umysłowo  
i osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). 
Niepokojącym faktem jest stwierdzone zaniedbanie ze strony środowiska rodzin-
nego i szkolnego, polegające na niepodjęciu właściwej specjalistycznej opieki le-
karskiej i pedagogicznej.

5. Zakończenie

Od początków badań kryminologicznych poświęconych przestępczości nieletnich 
zwracano uwagę na przyczyny tego zjawiska, poszukiwano ich między innymi 
w czynnikach osobowościowych, moralnym zaniedbaniu i innych czynnikach 
tkwiących w środowisku wychowawczym sprzyjającym wykolejeniu dzieci i mło-
dzieży. Zgodzić się należy z tezą, że pomimo upływu całego stulecia przyczyny 
te nie zmieniły się. Charakterystycznym zjawiskiem jest natomiast coraz niższy 
wiek nieletnich stających się obiektem zainteresowania i reakcji organów ochrony 
prawa, jak również wynikające z postępu cywilizacyjnego nowe rodzaje czynów 
karalnych popełnianych przez nieletnich.

Słowa kluczowe: Przestępczość nieletnich, struktura, dynamika, dokumentacja sądowa
Keywords: Juvenile deliquency, structure, dynamics, forensic records
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Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów 

dziadków z wnukami

Naukowcy wielu dziedzin, wśród nich najczęściej demografowie i socjologowie, 
ubolewają nad faktem kurczenia się rodzin. Rodziny współcześnie stają się coraz 
mniej liczne, zarówno wskutek niskiej dzietności, jak wskutek szybkiego usamo-
dzielniania się potomstwa i tworzenia własnych gospodarstw, co z kolei prowadzi 
do zerwania z modelem tradycyjnej rodziny wielopokoleniowej. Fakt zamieszki-
wania kilku pokoleń pod jednym dachem sprzyjał komunikacji oraz budowaniu 
więzi między członkami poszczególnych generacji. Przekaz międzypokoleniowy 
odbywał się w sposób naturalny, spontaniczny i niemal ciągły wymuszony przez 
wzajemne relacje, codzienną aktywność i realizację potrzeb. Rodziny żyjące w mo-
delu wielopokoleniowym funkcjonowały sprawniej, a ich codzienność była bogat-
sza i absorbująca wiele osób z najbliższego otoczenia: dzieci nie były pozbawione 
opieki i zainteresowania ze strony najbliższych, starsi nie czuli się samotni i opusz-
czeni w fazie pozbawionej aktywności zawodowej i dobrego zdrowia. Harmonijne 
współżycie dziadków i wnuków może być dobrodziejstwem dla jednych i drugich, 
obu pokoleniom mogą dostarczać cennych wartości [Małecka 2006: 24].

Współczesność coraz częściej modyfikuje modele życia rodzinnego – po-
cząwszy od coraz szerszej akceptacji dla alternatywnych form życia rodzinnego, 
związków nieformalnych, bezdzietnych z wyboru, po izolowanie się poszczegól-
nych pokoleń we własnych gospodarstwach, indywidualizację potrzeb i stylów 
życia, przewagę wspólnotowości doświadczeń nad wspólnotowością krwi i wię-
zi. Rodziny wielopokoleniowe zamieszkujące wspólny dom częściej spotykamy 
na wsi niż w mieście, co jest zrozumiałe z przyczyn lokalowych. Wiejskie domy,  
z jednej strony, stwarzają możliwość gęstszego zasiedlenia lub rozbudowy, a dru-
giej zaś – często są najlepszym rozwiązaniem w sytuacji odległych przedszkoli  
i żłobków lub w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, przekazywanego 
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„z ojca na syna”. Osobom młodszym, dyspozycyjnym, mieszkającym w mieście 
łatwiej o (pozarolnicze) zatrudnienie, co sprzyja migracjom i rozluźnieniu więzi, 
trudniej natomiast o kilkupokoleniowe zamieszkiwanie w – najczęściej ciasnych – 
mieszkaniach budowanych dla „przeciętnego Kowalskiego”.

Seniorzy, będący przedstawicielami odmiennej kulturowo epoki, wciąż jeszcze 
łączą satysfakcję, poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, udanego życia z codzienną 
obecnością najbliższych. Rodzina jest dla polskich seniorów wartością niezbywal-
ną, na równi ze zdrowiem, przed pieniędzmi, prestiżem1. Stąd przyjęło się sądzić, 
że osobom starszym rodzina, w tym posiadanie wnuków, opieka nad nimi, a także 
szerzej pojmowana aktywność rodzinna, jest niezbędna do odczuwania satysfakcji 
w fazie starości (i emerytury). Wnuków, jako podmiot tego rodzaju działań, często 
nie traktuje się jako świadomych uczestników przekazu międzypokoleniowego, 
nawet jeśli są już nastolatkami. Wiek dorastania uważa się, z jednej strony, za 
zbyt młody na świadomość wartości zawartych w międzygeneracyjnym przekazie,  
a z drugiej zaś – za zbyt trudny i nieodpowiedni na to, by dziadkowie w ogóle 
mogli być (cennymi) partnerami w (jakichkolwiek) interakcjach. 

1. Badania własne

Wyniki badań nad wizerunkiem osób starszych w rodzinie i społeczeństwie oraz 
nad relacjami międzygeneracyjnymi mówią o zmieniających się w sposób nieko-
rzystny opiniach na temat dziadków wraz z dorastaniem wnucząt [Susułowska, 
1989]. Im starsze dzieci (młodzież), tym wyraźniejsze są negatywne postawy wo-
bec seniorów. Także dialog między wnukami a dziadkami traci na atrakcyjności 
w oczach nastolatków wraz z pojawianiem się innych atrakcji w codziennym funk-
cjonowaniu, jak grupa rówieśnicza, przyjaźnie, sympatie, czas wolny spędzany  
z użyciem nowoczesnych mediów, których najczęściej nie obsługują w sposób wy-
starczająco sprawny seniorzy.

Badania przeprowadzone wśród dwustu (200) uczniów klas IV, V i VI, w wie-
ku od 11 do 14 lat, trzech szkół podstawowych w Łodzi miały na celu ukazanie 
deklaracji młodzieży co do zakresu dialogu i interakcji, jakie na co dzień odbywają 
się między dziadkami a wnukami, wartości cenionych u dziadków, wzajemnych 
korzyści i wpływu edukacyjnego zawartego w dialogu międzygeneracyjnym.

Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z zasto-
sowaniem ankiety z pytaniami zamkniętymi oraz otwartymi. W badaniu wzięe-
ło udział 112 dziewcząt i 88 chłopców, wszyscy uczniowie mieszkają w mieście, 
11% dziadków mieszka z wnukami pod jednym dachem, 25% dziadków mieszka  
w innej miejscowości niż wnuki. 

1 Badanie CBOS: Wartości i normy w życiu Polaków, Warszawa, sierpień 2005; ponadto dane 
CBOS z czerwca 2004 roku pokazują, że dla osób powyżej 65 roku życia, zdrowie własne i rodziny 
jest wartością najwyższą, a zaraz potem szczęście rodzinne, CBOS: Wartości życiowe, Warszawa 2004.
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2. Częstotliwość i zakres rozmów dziadków z wnukami

Z uzyskanych w toku badań danych wynika, że 74% dziadków i 72% babć rozma-
wia codziennie ze swoimi wnukami – są to rozmowy bezpośrednie lub telefonicz-
ne, co umożliwia technologia telekomunikacyjna, z której także dziadkowie coraz 
częściej korzystają. Jest to sytuacja korzystna dla wnuków, tym bardziej, gdy ich 
rodzice pracują i nie poświęcają dzieciom na co dzień zbyt wiele czasu. Nieliczna 
część badanych (7%) nie rozmawia z dziadkami nigdy lub prawie nigdy. 

Najczęstszym tematem rozmów są sprawy codzienne, domowe oraz postępy 
i/lub kłopoty w nauce – pyta o to 49% babć i 57% dziadków, a 58% badanych 
nastolatków czuje się zachęcanych przez dziadków do rozmów z nimi, 60% bada-
nych natomiast deklaruje, że woli rozmowy z dziadkami niż oglądanie telewizji, 
co jest wskazówką odnośnie do satysfakcji z tych kontaktów. Pozwala także sądzić, 
że media są dla nastolatków zastępczą formą rozrywki w sytuacji braku atrakcyj-
niejszych form aktywności. Także faza rozwoju, w jakiej znajduje się młodzież, 
wymaga kontaktów z bliskimi osobami, opartych o zrozumienie i wartościowy 
dialog, stąd być może tak wysoka ocena kontaktów z dziadkami uznawanymi 
tradycyjnie za osoby życzliwe i opiekuńcze.

Nastolatkowie wskazali ponadto, iż ich dziadkowie (43%) i babcie (51%) są za-
angażowani w przekazywanie im wiadomości na temat dzieciństwa ich rodziców 
oraz rzeczywistości, jaka była ich udziałem przed pojawieniem się na świecie wnu-
ków. Dialog na temat czasów odległych dla dzisiejszej młodzieży można uznać za 
żywą lekcję historii i tradycji. W tym obszarze nastolatkowie wskazują również na 
zasługi dziadków w dbaniu o kultywowanie zwyczajów i tradycji, które obecne 
są w rodzinach oraz przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Kwestie te nie są 
być może zbyt wyraźne dla współczesnej młodzieży i z pewnością nie tak bardzo 
atrakcyjne w codziennym funkcjonowaniu, by zwracała na nie uwagę w sposób 
szczególny. Stąd być może tylko 32% badanej młodzieży wskazało, iż dziadkowie 
i babcie opowiadają im o obyczajach, jakie obecne są w ich rodzinie. Korzystnym 
w tej sytuacji zdaje się być rezultat 65% badanych, którzy deklarują, iż nie nudzą 
się podczas rozmów z dziadkami, a 69% badanych uważa rozmowy ze swoimi 
dziadkami za pouczające.

W obszarze edukacyjnym relacji międzypokoleniowych osadzone jest też py-
tanie o zjawisko zwracania uwagi przez dziadków na niewłaściwe postępowanie 
wnucząt. Nastolatkowie przyznają, iż dziadkowie reagują na ich niewłaściwe (nie-
grzeczne) zachowania i korygują je, a czyni tak 35% dziadków i 36% babć. Nie 
tak powszechne jest zatem strofowanie wnuków przez seniorów, jak wynikałoby 
ze stereotypu zrzędliwych staruszków, niezadowolonych z dzisiejszej młodzieży, 
lub tylko są oni bardziej pobłażliwi w stosunku do własnych wnuków niż do resz-
ty młodych ludzi, a stosunek do wnuków jest bardziej łagodny niż do własnych 
dzieci [Chmielewska, 2002: 9–16]. 
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Do stereotypowych zachowań w relacjach z młodymi ludźmi należy też 
udzielanie rad przez seniorów i w tym zakresie badana młodzież podaje, że 51% 
dziadków i 52% babć udziela porad własnym wnukom. Jest to pewnie związane  
z codziennym funkcjonowaniem we wspólnym gospodarstwie domowym lub 
przynajmniej częściowo sprawowaną opieką nad wnukami, która wymusza nieja-
ko ingerencję w sprawy uznawane za wspólne w kręgu rodzinnym. Niewykluczone 
jest również życzliwe udzielanie rad lub takich, o które wnukowie zwracają się do 
dziadków.

3. Podstawy relacji między pokoleniami 

Za jedną z podstaw relacji między wnukami a dziadkami należy z pewnością 
uznać zaufanie. W tym obszarze powierzenie tajemnicy dziadkom zdaje się być 
dobrym miernikiem pozytywnych podstaw i jakości wzajemnych relacji. Badani 
nastolatkowie wskazali, iż powierzyliby ważny dla siebie sekret dziadkowi (52%) 
i babci (53%), co świadczy o poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i wsparcia 
ze strony dziadków. Niemożliwa byłaby taka deklaracja w sytuacji braku poczu-
cia zrozumienia czy negatywnych relacji między tymi pokoleniami. Jednocześnie 
48% dziadków i 47% babć jest w opinii swoich wnuków osobami niegodnymi 
zaufania, lub wnukowie nie są nastolatkami skorymi do dzielenia się tajemnicami 
z bliskimi – w obawie przed krytyką, moralizowaniem lub z powodu słabej więzi 
w rodzinie. Z tych samych przyczyn 59% badanych potwierdziło, że nie zwierza 
się na co dzień ze swoich problemów żadnemu z dziadków. 

Inną kwestią wartą rozważenia jest przekonanie wnuków, iż dziadkowie skłon-
ni byliby zrezygnować ze swoich zajęć (obowiązków), by spędzić czas z wnukami. 
W tej sprawie 56% badanej młodzieży wyraża przekonanie o zaniechaniu przez 
seniorów swoich zajęć na rzecz spotkania lub opieki nad wnukami. Jednocześnie 
44% nastolatków nie ma takiego przekonania lub wręcz osądza postawę dziadków 
jako egoistyczną.

Mimo tego, aż 85% badanej młodzieży deklaruje, iż lubi spędzać czas z dziad-
kami, co sugerowałoby większe potrzeby kontaktu ze strony wnuków niż dziad-
ków, lecz może być i tak, że współcześni dziadkowie są po prostu bardziej asertyw-
ni i potrafią realizować też własne pragnienia i zainteresowania, nie poprzestając 
jedynie na aktywności rodzinnej. Być może też uwaga i zaangażowanie dziadków 
w życie rodzinne traktowane jest głównie w charakterze pomocy, co kreuje u mło-
dego pokolenia postawę roszczeniową i przekonanie o takiej powinności dziad-
ków. Na pytanie, czy wolą spędzać czas z dziadkami niż z rodzicami, 54% badanej 
młodzieży odpowiedziało negatywnie, co wskazuje na 46% grupę nastolatków, 
którzy w towarzystwie dziadków czują się lepiej, bezpieczniej lub swobodniej czy 
mniej kontrolowani. Ważną okazuje się w tym kontekście informacja, iż w opinii 
45% badanych dziadkowie poświęcają im więcej czasu niż rodzice. Sytuacja tego 
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rodzaju dotyczyć może grupy uczniów zamieszkujących z dziadkami oraz takich, 
którzy znajdują się pod ich opieką ze względu na pracę rodziców, stąd przekona-
nie, że dziadkowie są osobami, na które można liczyć w każdym czasie, są zawsze 
dostępni.

Kolejnym istotnym wymiarem jakości relacji międzypokoleniowej jest poczu-
cie krytyki ze strony starszego pokolenia: nastolatkowie wskazali, iż 35% dziad-
ków i 32% babć krytykuje wnuki w codziennych kontaktach, jednak większa 
część badanej młodzieży nie odczuwa takiej postawy ze strony dziadków, a spowo-
dowane to może być zarówno bezkrytycznym nastawieniem do wnuków, jak i nie-
wrażliwością wnuków na subtelne i kulturalne sugestie i uwagi ze strony seniorów. 

Krytyka może mieć związek z zainteresowaniem dziadków postępami w nauce 
wnuków, do czego przyznało się 73% ankietowanych. Ponadto 78% responden-
tów przyznało, że zarówno babcie, jak i dziadkowie, interesują się ich sprawa-
mi i problemami, jednocześnie jednak deklarują, że nieporozumienia i kłótnie 
między dziadkami a wnukami zdarzają się rzadko i bardzo rzadko (74%) lub ni-
gdy (13%). To pozytywna ocena jakości relacji między pokoleniami, która może 
być efektem zarówno niewielkich oczekiwań wnuków względem dziadków, jak  
i prawidłowo realizowanych funkcji rodzinnych przez seniorów, którzy starają się 
być w większym stopniu partnerami i przyjaciółmi młodych ludzi niż mentorami  
i nauczycielami.

4. Oczekiwania względem dziadków i ich ocena

Pytanie w dużym stopniu ogólne, lecz na tyle istotne w kwestii oceny, że pozwa-
lające określić jakość relacji między pokoleniami, dotyczyło zagadnienia wzoru 
do naśladowania, jakim ewentualnie są dziadkowie dla swoich wnuków. Na to 
pytanie 70% badanych nastolatków udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

W dalszej części nastolatkowie zapytani o oczekiwania względem babci wska-
zywali najczęściej (35%) na wsparcie i pomoc jako najistotniejsze potrzeby, któ-
rych zaspokojenie możliwe jest dzięki babci. Kolejna spora grupa (16%) wskazuje 
na oczekiwania miłości i uczucia. Tego rodzaju oczekiwania pozwalają przypusz-
czać, że wnuki cenią sobie pomoc i więzi z babcią mają dla nich znaczenie, darzą 
ją zaufaniem. Z kolei 5% ankietowanych oczekuje od babci więcej miłości i zro-
zumienia, co sugeruje braki odczuwane przez nastolatków w tej sferze. Natomiast 
21% ankietowanych uczniów przyznała, że od babci nie oczekuje niczego, co może 
świadczyć o braku potrzeb związanych z posiadaniem babci, lecz także o istnieniu 
relacji pozbawionych oczekiwań ze strony wnuka. Pozostali badani wskazywali 
na: „bezpieczne miejsce”, „żeby się nie zmieniała”, „opiekę”, „żeby była zawsze”, 
które można uznać za potrzeby związane ze sferą uczuć, emocji, poczucia bezpie-
czeństwa i stabilizacji, a takie potwierdzają istnienie więzi między pokoleniami 
lub, co najmniej, ich pragnienie.
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W przypadku oczekiwań względem dziadków rzecz się ma nieco odmiennie 
– najczęściej udzielaną odpowiedzią (36%) była: „nie oczekuję niczego”. Może to 
świadczyć o tym, że wnuki nie pozostają w dobrych relacjach z dziadkami, lub 
nie umieją docenić ich jako partnerów w dialogu. Kolejna grupa badanych (26%) 
przyznała, że od dziadka oczekuje pomocy, 13% ankietowanych zaś oczekuje do-
broci, wsparcia 10%, zaś zrozumienia 8%. Pozostałe (pojedyncze) osoby wska-
zywały na oczekiwania względem nauki różnych umiejętności (majsterkowanie, 
wędkowanie, itp.).

Badani nastolatkowie poproszeni o wskazanie powodów, dla których darzą 
uczuciem swoje babcie, wybierali najczęściej: „za to, że jest” (32%), „ma dobre 
serce” (24%), „dużo dla mnie znaczy” (20%), „za jej troskę” (10%), „za to, że jest 
fajna”(6%). Pozostałe osoby podały, że nie kochają swoich babć (8%). Cechy, jakie 
przypisywane były babciom, to najczęściej: fajna (29%), kochana (26%), super i 
najlepsza (22%), troskliwa (15%). Babcie oceniane bywają przez wnuków także 
negatywnie – 8% badanych nastolatków uznało babcię za osobę wścibską i fał-
szywą. 

W przypadku uczuć względem dziadków badani najczęściej (28%) podawali 
dobroć, pogodę ducha (16%), za to że jest (25%), za prezenty (6%), za cierpliwość 
(3%). Niepokojącym może być fakt, iż 22% badanych nastolatków deklarowało 
brak pozytywnych uczuć względem dziadków.

Wśród cech opisujących dziadków nastolatkowie podawali, że ich dziadek jest 
dobry i fajny (33%), sympatyczny i wesoły (27%), kochany (17%), pomocny (12%). 
Wśród cech negatywnych wymienione zostały: humorzasty i złośliwy (11%).

Wartości wymieniane jako cenione przez wnuków u babć to najczęściej do-
broć (29%), doświadczenie życiowe (26%), za zdolności kulinarne (18%), za do-
bry charakter (16%), za troskliwość (3%). Wartości takich (pozytywnych) nie jest  
w stanie wymienić względem swojej babci 8% respondentów.

Wartości przypisywane dziadkom to w opinii wnuków: dobroć (27%) respon-
dentów, pracowitość (24%), mądrość życiowa (20%), uczciwość i szczerość (12%), 
poczucie humoru (9%), zasady i konsekwencje (5%). „Nie wiem, za co cenić swo-
jego dziadka” to odpowiedź, której udzieliło 3% respondentów. 

Wizerunek dziadków i ocena ich pozycji w rodzinie sformułowane są przez 
badanych pozytywnie, co pozwala optymistycznie spojrzeć na relacje międzypo-
koleniowe widziane od strony wnuków. Ocena i przypisywane dziadkom wartości 
świadczą o prawidłowych, funkcjonalnych relacjach i pozytywnym wymiarze wię-
zi. Negatywna, w niewielkim zakresie występująca, ocena kontaktów z dziadkami 
może być spowodowana dysfunkcjami w rodzinie lub negatywnym nastawieniem 
rodziców do własnych rodziców/teściów, które jest adaptowane przez wnuków. 
Powielanie negatywnych postaw względem członków rodziny współwystępuje ze 
słabymi więziami i często patologicznym charakterem relacji. Stosunek dzieci do 
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dziadków jest z reguły odbiciem stosunku rodziców do dziadków. Może to być 
zatem także stosunek dezaprobaty i lekceważenia. W przedmiotowych badaniach 
sytuacja tego rodzaju nie znalazła odzwierciedlenia w znaczącym zakresie, co po-
zwala sformułować wniosek o prawidłowo postrzeganej roli dziadków i pozytyw-
nej ocenie międzypokoleniowych relacji. 

5. Podsumowanie

Dziadkowie okazali się ważni dla dorastających wnuków nie tylko jako opieku-
nowie, ale także jako starsi członkowie rodziny i osoby bliskie. Relacje z nimi roz-
szerzają krąg doświadczeń społecznych i edukacyjnych, są dla młodzieży źródłem 
wsparcia i opieki w sytuacji dużego zaangażowania rodziców w życie zawodowe/
zarobkowe. Można zaryzykować tezę, iż pozytywne kontakty z dziadkami byłyby 
kompensacją lub profilaktyką sieroctwa emocjonalnego czy społecznego. Uczucia, 
którymi na ogół dziadkowie darzą swoje wnuki, można określić mianem ,,późnej 
miłości”, a znaczenie dziadków dla dzieci maleje wraz z ich dorastaniem.

Korzyści z pozytywnego wymiaru relacji są obopólne: Także seniorzy czerpią 
satysfakcję w fazie późnej dorosłości z jakości pełnionych przez siebie ról rodzin-
nych, realizacji partnerskich stosunków z wnukami, przybliżając im tym samym 
szansę poprawnego wejścia w dorosłość. Różnorodne kontakty wnuków z dziad-
kami to także znakomite lekcje na temat starzenia się i starości oraz tolerancji 
[Andrzejewska 2006: 4–9]. To wartość edukacyjno-socjalizacyjna relacji między-
generacyjnych. 

Dzieci, które dużo czasu spędzają z dziadkami, doceniają ich cierpliwość, do-
znaną opiekę, wspólną zabawę, na którą rodzice coraz częściej nie mają czasu.  
W wielu rodzinach to właśnie dziadkowie zaspokajają u dziecka potrzebę bezpie-
czeństwa. Funkcja socjalizująco-wychowawcza dziadków polega również na re-
alizacji potrzeb poznawczych wnuków, które są zaspokajane przez organizowanie 
atrakcyjnych rozmów, prac domowych, na co wskazywali badani zwracając uwagę 
na zdolności dziadków (gotowanie, majsterkowanie). Ponadto dziadkowie trady-
cyjnie postrzegani są jako osoby dające wnukom wsparcie w niełatwych chwilach, 
czy kłopotach także w kontaktach z rodzicami [Czerniawska, 2000]. Przez bez-
warunkową akceptację wnucząt dziadkowie zaspokajają ich potrzeby kontaktów 
emocjonalnych, co zdaje się być kwestią podstawową na drodze realizowania pra-
widłowych relacji międzygeneracyjnych.

Słowa kluczowe: rodzina wielopokoleniowa, dialog międzygeneracyjny, więzi 
rodzinne, dziadkowie i wnuki, relacje międzypokoleniowe, wartości przekazywane  
w rodzinie

Keywords: multigenerational family, generational contacts, dialogue, family attach-
ment, grandparents and grandchildren, intergenerational relationships, family values 
transfer

Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów dziadków... 
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Globalizacja w opinii dwóch pokoleń maturzystów  

i ich rodziców 

Globalizacja współczesnego świata, która się wiąże z nowoczesnością i postępem 
jest procesem przenikającym wiele sfer życia człowieka: społeczną, gospodarczą, 
kulturalną i polityczną. Z jednej strony wiąże się z szybkim rozwojem technolo-
gicznym, z drugiej zaś z ujednoliceniem wzorów kulturowych, co niewątpliwie 
niszczy niepowtarzalność i oryginalność [Bogaj, 2004: 16–17].

Globalizm i jego skutki odnoszą się do rozmycia różnic pokoleniowych. 
Dzisiejsza młodzież z łatwością przystosowuje się do tych procesów, łatwiej akcep-
tuje nowe zjawiska, znając języki obce nie ma problemów z porozumiewaniem się. 
Wspólna kultura, będąca następstwem globalizacji, powoduje, że młodzi ludzie 
z odległych rejonów świata upodobniają się do siebie, interesują się tymi samymi 
dziedzinami sportu, słuchają podobnej muzyki, hołdują tej samej modzie, jedna-
kowo przeżywają swoje egzystencjalne problemy. Odnosić się one będą także do 
zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju jednostki [Kuszak, 2003, nr 5 
(148): 6–9].

W dobie edukacji globalnej człowiek powinien być otwarty, elastyczny oraz 
zaprogramowany na rywalizację i ryzyko. Powinien ponadto posiadać umiejęt-
ność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, być gotowy do ustawicznych 
zmian i przekwalifikowania się w przypadkach kiedy wymaga tego sytuacja. Toteż 
współczesne szkoły promują wśród młodzieży współzawodnictwo i rywalizację 
[Gnitecki, 2004: 47].

Globalizacja miała być czynnikiem dającym wszystkim „obywatelom świata” 
równe szanse w rozwoju i dostępie do nowych technologii. Stała się natomiast 
przyczyną wielu podziałów i różnic na wielu płaszczyznach. Atrybutami stały się: 
posiadana wiedza, zawód czy wysokość zarobków. Dodatkowego znaczenia na-
brało także wykształcenie, które daje możliwość bycia konkurencyjnym na rynku 
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pracy, a co za tym idzie podnosi status społeczny jednostki. Ta natomiast jest 
w stanie nadążać za globalizacją, czerpiąc tym samym korzyści z jej procesów. 
Efektem tego jest niestety marginalizacja społeczna niektórych grup niechętnych 
do nauki i dokształcania oraz niezdolnych do pracy zarobkowej.

Termin „globalna wioska” jest synonimem współczesnych czasów i postępu-
jącego procesu globalizacji. Następuje zacieranie się granic pomiędzy poszcze-
gólnymi krajami oraz nieograniczony dostęp do wszelkich informacji. Taki stan 
rzeczy wymusza na współczesnym człowieku kształtowanie nowych tożsamości. 
Człowiek we współczesnym świecie powinien być bowiem otwarty na zmiany, 
elastyczny, gotowy do zwiększania swoich kwalifikacji. Umiejętność posługiwania 
się najnowszymi zdobyczami techniki, wysokie wykształcenie gotowość do zmian, 
przebojowość to wymagania, bez których trudno jest odnaleźć się we współcze-
snym świecie. Jednak nie wszyscy potrafią dostosować się do szybko postępują-
cych zmian, dlatego też społeczeństwa powinny zatroszczyć się o swoich obywateli 
i wykorzystując globalizację wprowadzać ich w tajniki nowoczesnego funkcjono-
wania w świecie.

Wraz z rozwojem globalizacji następują przemiany w systemie oświaty oraz  
w edukacji. Zadaniem edukacji, która nie może być obojętna na procesy globali-
zacji jest ukazywanie każdemu człowiekowi tego wszystkiego, co ów proces niesie  
z sobą, chronienie go przed ujednoliceniem życia i działania, a także podpo-
rządkowanie tzw. konsumpcyjnemu stylowi życia. W takowym systemie funk-
cjonowania znaczenia nabiera wykształcenie, znajomość języków obcych, 
umiejętności komunikacji interpersonalnej. Coraz dalsze stają się natomiast zagad-
nienia samotności, patologie społeczne i uzależnienia [Tchorzewski, 2003: 31–35].  
W toku edukacji zmierza się do kreowania człowieka otwartego, gotowego do 
podejmowania nowych wyzwań, odpowiedzialnego za przyszłość społeczności lo-
kalnej, państwa i świata. Trzeba też kształtować postawę aktywną oraz postawę 
człowieka pełnomocnego – o ukształtowanych kompetencjach do formułowania 
i rozwiązywania nowych, trudnych zadań, mądrego, umiejącego krytycznie wy-
bierać z wielorakich ofert kulturalnych i osądzać je wedle uniwersalnych wartości 
i zasad [Kwieciński, 1999: 432]. 

J. Naisbitt twierdzi, iż społeczeństwo globalne jest przede wszystkim społe-
czeństwem informacyjnym, w którym największa rolę odgrywa posiadane wy-
kształcenie i kwalifikacje. Znaczenia nabierają również trzy typy umiejętności:
myślenie – umiejętność kojarzenia faktów, wychwytywania wzajemnych związków, 

budowanie syntez,
– uczenie się – przyswajanie nowych metod, kształtowanie zdolności do 

posługiwania się narzędziami, które umożliwiają odnawianie i przyswajanie 
wiedzy,

– kreatywność – zdolność do innowacji, do przewidywania kierunków zmian 
[Niezgoda 29].
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Obecnie ważne staje się wykreowanie człowieka otwartego, elastycznego, na-
stawionego na zmiany i zaprogramowanego na rywalizację oraz podejmowanie ry-
zyka. Człowiek XXI wieku jest kształtowany przez odpowiedni system edukacji, 
której wyznacznikiem jest m.in. uczenie się techniki konkurencji, form współza-
wodnictwa, skracanie okresów studiowania. System edukacyjny norm i wartości, 
ulega stopniowej dewaluacji, gdzie takie pojęcia, jak dobro, empatia zastępowa-
ne są sprawnością działania, konkurencyjnością, lojalnością wobec pracodawcy. 
Czynniki te kształtują inny rodzaj podejścia do podejmowanej nauki. Osobiste 
cele wyznaczają taką formę motywacji edukacyjnych, których cel rzadziej łączyć 
należy z osobistymi aspiracjami i osobistym imperatywem w dążeniu do rozwoju 
osobowości a częściej dyktowaną koniecznością.

Nastawienie na współzawodnictwo i rywalizację oraz dążenie do sukcesu jest 
częścią życia każdego młodego człowieka, od urodzenia wychowywani są w sys-
temie, który jest im znanym jako jedyny obowiązujący. Inne podejście do współ-
czesnego życia i wszechobecnej globalizacji mają rodzice, którzy kształcili się  
i wchodzili na rynek pracy w zupełnie innym systemie, kierowani innymi warto-
ściami. Dlatego też zostali oni zapytani o ich stosunek do globalizacji i przemian 
współczesnego świata.

Rysunek 1. Stosunek rodziców badanych licealistów do procesów globalizacji 
(N=437)

Źródło: badania własne.

Opinie rodziców dotyczące globalizacji prezentuje rysunek 1, na którym wy-
raźnie widać, że blisko 2/3 ogółu badanych nie ma zdania na temat globalizacji. 
Taki wynik może świadczyć o tym, iż rodzice nie mają do końca wykształco-
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nej świadomości na temat globalizacji i nie potrafią się w nim odnaleźć siebie. 
Zjawisko globalizacji wiąże się z różnorodnością ofert, a z drugiej zaś strony staje 
się źródłem poczucia zagubienia. To dokonywanie wyborów spośród bogatych 
ofert, może dawać rodzicom nie tylko uczucie wolności, ale i zagubienia, bezrad-
ności oraz samotności. Stąd też chcąc dokonywać właściwych wyborów, trzeba 
dysponować coraz większą ilością informacji, umieć je selekcjonować, wartościo-
wać i wykorzystywać. Respondenci nie mają zdania, bo nie widzą w tym procesie 
siebie.

Natomiast opinia młodzieży na temat procesów globalizacji znacznie różni się 
od odpowiedzi reprezentowanych przez grupę rodziców. 2/3 młodzieży orientuje 
się w przemianach jakie niesie ze sobą globalizacja i doskonale się w tym procesie 
odnajduje. W następnej kolejności rodzice starali się utożsamiać podane w ankie-
cie stwierdzenia na temat obecnych czasów, ze swoimi poglądami.

Rysunek 2. Zagrożenia i nadzieje związane z procesem globalizacji w opinii rodzi-
ców badanych licealistów (N=437)

Źródło: badania własne.

Rodzice trafnie zauważają, że w obecnych czasach mamy do czynienia z po-
stępem technicznym i cywilizacyjnym. Postęp świata jest nieunikniony i nawet 
jeśli nie wszystkim podobają się jego skutki, to trzeba się z nim pogodzić. Coraz 
więcej osób docenia jednak zachodzące zmiany. Dostrzega dla siebie coraz więcej 
możliwości, także samorozwoju. Pozostała grupa uważa natomiast, że poprzed-
nim pokoleniom żyło się lepiej. Nie dostrzega zatem swobody, jaką dysponują 
obecnie. Rodzice badanych licealistów mają świadomość postępu cywilizacyjnego 
i wiedzą, że nie mają na niego żadnego wpływu. Ale akceptują tę rzeczywistość, 
w której dane jest im żyć, i w której przyszło dorastać ich dzieciom. Starają się 
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odnajdować w tej rzeczywistości, choć niewielka grupa uważa, iż lepiej żyło się 
poprzednim pokoleniom. Prawda jest jednak taka, iż człowiek często niedocenia 
tego, co ma i dostał od życia. Tylko porównuje swoje życie z życiem innego czło-
wieka czy pokolenia.

Aż 2/3 młodzieży odpowiedziało, iż postęp świata jest nieunikniony i nie ma 
na to wpływu. Młodzi ludzie jednak nie są w stanie porównać dzisiejszego świata 
ze światem, w jakim żyli ich rodzice. Stąd też nie wypowiadali się na temat daw-
niejszych czasów. Okres młodości życia swoich rodziców znają z ich opowiadań, 
książek itp. Natomiast mając na uwadze informacje przekazywane przez rodzi-
ców, wiadomości zdobyte na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie uważają, 
iż w dzisiejszych czasach żyje się lepiej, jest więcej możliwości i swobody. Przede 
wszystkim „otwarte granice” pozwalają młodym podróżować, podejmować pracę, 
zdobywać wykształcenie na światowych uczelniach. 

Rodzice wypowiedzieli się także na temat tego, jakie są ich skojarzenia na te-
mat globalizacji. Tego rodzaju pytanie pozwala uzyskać informacje odnośnie tego, 
jaką wiedzę na temat globalizacji posiadają rodzice. Czy jest ona adekwatna do 
rzeczywistości czy też kreowana przez samych respondentów.

Tabela 1. Skojarzenia rodziców z pojęciem globalizacja (N=437)

Skojarzenia z pojęciem  
globalizacja

Odpowiedzi rodziców
Ogółem

pracujących bezrobotnych
N % N % N %

Liczne udogodnienia technolo-
giczne

42 23,0 56 22,0 98 22,4

Zacieranie się granic pomiędzy 
państwami

29 15,8 43 16,9 72 16,5

Ujednolicenie się wzorów kultu-
rowych

12 6,6 18 7,1 30 6,9

Zbyt szybki postęp cywiliza-
cyjny

52 28,4 71 28,0 123 28,1

Zagrożenie dla tradycyjnych 
wartości

6 3,3 4 1,6 10 2,3

Szersze możliwości samodosko-
nalenia

8 4,4 7 2,8 15 3,4

Przepływ kapitału, usług i towa-
rów między państwami

15 8,2 25 9,8 40 9,2

Zautomatyzowanie świata i 
stosunków międzyludzkich

19 10,4 30 11,8 49 11,2

Źródło: badania własne.
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Z badań wynika, że dla większości ankietowanych rodziców globalizacja ko-
jarzy się: ze zbyt szybkim postępem cywilizacyjnym oraz z udogodnieniami tech-
nicznymi. Nie doceniają natomiast szerokim możliwości samodoskonalenia, jakie 
daje współczesna cywilizacja. Obawiają się natomiast utraty oryginalności, od-
rębności i tradycji, które mogą być wynikiem zacierania się granic oraz szybkiego  
i coraz łatwiejszego przepływu kapitału, towarów i usług.

Młodzieży globalizacja kojarzy się przede wszystkim coraz szybszym i ła-
twiejszym przepływem kapitału, towarów i usług oraz zacieraniem się granic. 
Doceniają również udogodnienia techniczne i możliwość samorealizacji. Sądzą, iż 
globalizacja nie stanowi zagrożenia dla tradycyjnych wartości. 

Kolejne pytanie dotyczyło roli globalizacji. Również w tej kwestii wypowiadali 
się rodzice badanych licealistów. Ich oceny prezentuje rysunek 3.

Rysunek 3. Ocena roli procesów globalizacji przez badanych rodziców w procesie 
uspołecznienia ich dzieci i możliwości adaptacyjnych (N=437)

Źródło: badania własne.

Analizując powyższe dane można wysunąć wniosek, iż rodzice nie do końca 
mają świadomość co to tak naprawdę kryje się pod pojęciem globalizacji, jaką rolę 
odgrywa cały jej proces i jaki ma wpływ na człowieka. Co tak naprawdę przez to 
zjawisko można osiągnąć?

Starają się dostrzegać w niej pozytywne skutki i określają ją jako pomocną  
w pokonywaniu barier kulturowych.

Młodzież inaczej postrzega procesy globalizacji. Uważa, że wszystkie te zmia-
ny pomagają” pokonywać bariery kulturowe; integrować się z ludźmi z innych 
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kontynentów: zawierać znajomości, wymieniać się poglądami, poznawać ich tra-
dycję i kulturę; pokonywać bariery językowe. 

W opinii społeczeństwa globalizacja niesie za sobą szereg skutków zarówno po-
zytywnych, jak i negatywnych. Z jednej strony możemy mówić o przyspieszeniu 
rozwoju, lepszych technologiach czy o upowszechnieniu wiedzy, z drugiej jednak 
strony globalizacja to także przejmowanie obcego dla nas modelu życia, pogłębia-
jące się bezrobocie i uzależnienie od innych państw. Zapytałam więc rodziców, 
czym dla nich jest globalizacja i co za sobą niesie. 

Rysunek 4. Ocena skutków globalizacji w opinii rodziców badanych uczniów 
(N=437)

Źródło: badania własne.

Jak wynika z tabeli powyżej, badani rodzice mają umiarkowanie pozytywny 
stosunek do skutków globalizacji, uważając, że korzyści i straty, jakie niesie za sobą 
równoważą się. Poza tymi rodzicami, którzy nie potrafią odnieść się do globalnych 
skutków, większość widzi w niej raczej korzyści niż straty.

Badana młodzież w ocenie skutków globalizacji upatruje przede wszystkim 
więcej korzyści niż strat. Tylko niewiele młodych ludzi, uważa że korzyści i straty 
jakie niesie ze sobą globalizacja równoważą się. 

W następnej kolejności rodzice wybierali największe zalety oraz największe 
wady, jakie niesie za sobą globalizacja. Opinie rodziców przedstawiają: rysunek 5 
oraz rysunek 6.

 

 

Globalizacja w opinii dwóch pokoleń maturzystów... 



162

Rysunek 5. Największa zaleta globalizacji w opinii rodziców badanych uczniów 
(N=437)

Źródło: badania własne.

Swoboda w komunikowaniu się z ludźmi będącymi poza granicami kraju, to 
największa zaleta globalizacji jak uważają rodzice. Kolejną podkreślaną zaletą był 
szeroki wachlarz różnorakich możliwości i dostępność asortymentu. Na trzecim 
miejscu respondenci stawiają dostępność informacji. Oznacza to, że społeczeństwo 
ma nieograniczony dostęp do tego, co się dzieje na całym świecie. Internet i tele-
wizja umożliwiają śledzenie wydarzeń z różnych zakątków świata. Najniżej badani 
ocenili dostęp do różnych metod i środków edukacyjnych. W obu przypadkach 
częściej wybierali tę wartość jako zaletę globalizacji rodzice bezrobotni, niż pra-
cujący. Analizują odpowiedzi rodziców pracujących oraz tych nie posiadających 
pracy można zauważyć, iż odpowiedzi tych dwóch grup są zasadniczo jednakowe 
bądź podobne. 

 Te same zalety globalizacji doceniane są w takim samym stopniu zarówno  
u rodziców jak i u młodzieży.

Rysunek 6 przedstawia natomiast skutki globalizacji najczęściej wskazywane 
przez rodziców jako wady.
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Rysunek 6. Największa wada globalizacji w ocenie rodziców badanych licealistów 
(N=437)

Źródło: badania własne.

Blisko połowa badanych (45,3%), za największa wadę globalizacji, uznała nie-
docenianie tradycji i kultury lokalnej na rzecz kultury masowej. Przywiązanie 
do tradycji i dorobku poprzednich pokoleń budzi w społeczeństwie obawy przed 
napływem tradycyjnych wartości innych państw, a tym samym ujednoliceniem 
wzorów kulturowych na całym świecie. Dość duża liczba rodziców borykających 
się z problemem bezrobocia oraz aż 2/3 młodzieży dostrzega w globalizacji zagro-
żenie, jakim jest wypieranie lokalnych przedsiębiorców przez międzynarodowe 
koncerny. Uważają oni, że nie poprawi to ich sytuacji, może natomiast pogłębić 
ich ubóstwo. Za mniejszą wadę globalizacji młodzież uważa niedocenianie tra-
dycji i kultury lokalnej na rzecz kultury masowej oraz działania zmierzające do 
całkowitego ujednolicenia wzorców kulturowych.

Rozpatrując skutki jakie niesie ze sobą globalizacja oraz jej wady i zalety, uza-
sadnione stało się postawienie rodzicom pytania odnośnie postrzegania przez nich 
współczesnego świata. Uzyskane wyniki prezentuje rysunek 7.

Wynika z niego jednoznacznie, że rodzice postrzegają dzisiejszy świat w spo-
sób negatywny. Jako zmaterializowany i dążący do konsumpcji, niebezpieczny, 
brutalny i niesprzyjający rozwojowi. Dostrzegają zatem więcej wad niż zalet. Jako 
rodzice dorastającej młodzieży muszą być czujni na niebezpieczeństwa, jakie czy-
hają na ich dzieci. I to właśnie na nich się skupiają.

Dzisiejszy świat nastawiony jest na szybsze i intensywniejsze życie. Rodzice 
obserwują codzienność na ulicach i w pracy, czytają prasę, a także oglądają prze-
różne programy. Na pierwszy rzut uwidacznia się wyścig za dobrami material-
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nymi w każdym sensie (pieniądze, stanowisko, utrzymanie rodziny na poziomie 
itp.). Przede wszystkim jest to zauważalne w największych aglomeracjach, gdzie 
pośpiech za rzeczami materialnymi przesłania ludziom spokojniejsze życie. Życie 
rodzinne wymyka się spod kontroli, często pojawia się niezrozumienie, życie  
w osamotnieniu, braku miłości i dobrych relacji z rodziną. Wyniki badań poka-
zują, że rodzice mają świadomość cywilizacyjnego postępu i zagrożeń, jakie on 
niesie dla jednostki.

Młodzież będąca w dobrej sytuacji materialnej traktuje świat przyjaźnie i jest 
nastawiona pozytywnie do jego odbioru twierdząc, iż daje różnorodne możliwości. 
Młodzi ludzie mogą się rozwijać korzystając z dóbr nowoczesnej techniki, poka-
zywać swoje talenty w różnorodnych castingach, uczestniczyć w kursach: języko-
wych (także zagranicą), żeglarskich, artystycznych (taneczne, wokalne, plastyczne, 
akrobatyczne) itp., podejmować wakacyjną pracę zagranicą, poprzez komunikato-
ry internetowe zaprzyjaźniać się z rówieśnikami z całego świata. Przeciwne odpo-
wiedzi udzieliła młodzież będąca w złej sytuacji materialnej. Grupa tej młodzieży 
postrzega świat wrogo do nich nastawiony, niebezpieczny, brutalny, niesprzyjający 
rozwojowi. Świat, którym rządzi pieniądz.

Rysunek 7. Opinie rodziców na temat trudności adaptacyjnych ich dzieci w za-
kresie realizacji aspiracji (N=437)

Źródło: badania własne.

Rodzice i młodzież mogli również wypowiedzieć się na temat stosunku do ho-
mogenizacji rozumianej jako ujednolicenie stylu życia, produkcji a także kultury 
i systemu wartości. Najbardziej uwidacznia się ona w upodabnianiu się różnych 
tradycjach oraz w tzw. amerykanizacji społeczeństwa.
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Tabela 2. Postrzeganie homogenizacji wartości społecznych w opinii badanych 
rodziców (N=437)

Postrzeganie 
homogenizacji

Odpowiedzi rodziców
Ogółem

pracujących bezrobotnych

N % N % N %
Jest czymś 
nieuniknionym

52 28,4 89 35,0 141 32,3

Zagrożeniem dla 
rodzimej tradycji i 
obyczajów

111 60,7 144 56,7 255 58,4

Formą rozwoju państwa 
i społeczeństwa

20 10,9 21 8,3 41 9,4

Źródło: badania własne.

Młodzież wypowiadając się na temat homogenizacji podkreśla, iż jest to przede 
wszystkim forma rozwoju państwa i społeczeństwa i jest to proces nieunikniony.

Innego zdania są rodzice. Większość z nich postrzega homogenizację jako za-
grożenie, które opanowuje współczesny świat. Jest zjawiskiem nieuniknionym to-
też podwójnie niebezpiecznym. Zagraża przede wszystkim młodym pokoleniom, 
którym o wiele łatwiej jest zaakceptować nowości. Nowości w stylu życia czy ubie-
rania się przychodzące do nas z zachodu są niezwykle atrakcyjne dla młodych 
ludzi. Nie chcą być gorsi od swoich rówieśników innych narodowości. Rodzice 
natomiast postrzegają to zjawisko jako zagrożenie, którego należy się obawiać. 
Niszczona jest bowiem oryginalność i niepowtarzalność nie tylko obyczajów i tra-
dycji ale także osobowości każdego człowieka.

Rozwinięcie opinii rodziców na temat zapożyczania od innych krajów stylu życia 
czy postępowania jest możliwe dzięki analizie odpowiedzi na kolejne pytanie, które 
zostało przedstawione respondentom. Opinie rodziców prezentuje rysunek 8.

Ocena przez badanych dotycząca zapożyczenia stylu życia, ubioru i postępowa-
nia innych krajów jest równomiernie rozłożona na trzy grupy odpowiedzi. Można 
zaznaczyć, iż zdania są podzielona. Największą grupę stanowi rodzice (37,8%), 
którzy nie mają na ten temat wyrobionego zdania. W związku z tym, nie mogą się 
opowiedzieć za lub przeciw. 

Podobnego zdania jest 25% młodzieży, która również nie ma zdania na temat 
uniformizacji. 

Nieco więcej badanych (34,3%) uważa, że zapożyczania stylu życia, ubioru 
i postępowania innych krajów jest zjawiskiem negatywnym. Taki wynik nie po-
winien jednak dziwić, gdyż społeczeństwo jest silnie zakorzenione w kulturze pol-
skiej. Mamy wiele pięknych tradycji, których nie spotykamy w innych krajach  
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i kulturach. Stąd też rodzice, którzy są silnie zżyci z kulturą Polski nie akceptuje 
zapożyczeń z innych państw. Chcą być w tym względzie bardziej tradycjonalistami.

Inna grupa rodziców z nieco mniejszym procentowym wynikiem zajęła prze-
ciwne stanowisko, a mianowicie, że zapożyczenia stylu życia, ubioru i postępowa-
nia innych krajów uważają za zjawisko pozytywne. Ci rodzice uważają, iż dobrze 
jest poznać opinię innych krajów, zaczerpnąć i zapożyczyć odrobinę stylu życia  
z zagranicy. W ten sposób chcą zaakcentować, iż znajdują się w świecie bez granic 
i mają poczucie wspólnoty. Takiego zdania jest większa część badanej młodzieży 
(75%). 

Rysunek 8. Uniformizacja polskiej młodzieży w ocenie badanych rodziców 
(N=437)

Źródło: badania własne.

Współczesny świat, pod wpływem globalizacji, przechodzi wiele przemian. 
Nieustannie pędzi do przodu. Każdego dnia mamy do czynienia z rozwojem 
techniki, nauki a nawet kultury. Zmiany te odczuwane są na każdym kroku. 
Współczesny człowiek coraz częściej czuje się przytłoczony zachodzącymi zmia-
nami, nie potrafi za nimi nadążyć. Jak z tym problemem radzą sobie rodzice bada-
nych uczniów oraz jak oceniają zachodzące zmiany przedstawia tabela 3.
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Tabela 3. Ocena własnych możliwości w kontekście postępującej technokratyzacji 
przez badanych rodziców (N=437)

Ocena postępującego 
rozwoju świata

Odpowiedzi rodziców
Ogółem

pracujących bezrobotnych

N % N % N %

Nie nadążam za nim 76 41,5 108 42,5 184 42,1
Jest on potrzebny i ko-
rzystny

82 44,8 107 42,1 189 43,2

Nie interesują się nim 25 13,7 39 15,4 64 14,6

Źródło: badania własne.

Badani rodzice w większości stwierdzili, że postępujący rozwój świata jest po-
trzebny i przynosi wiele korzyści. Takiego zdania jest większa cześć badanej mło-
dzieży.

Z drugiej jednak strony przyznali, że nie są w stanie za nim nadążyć.
Można zatem stwierdzić, iż postępujący rozwój świata jest zjawiskiem nega-

tywnie postrzeganym przez rodziców. Dlaczego, aż tak duża grupa badanych 
opowiada się za tym, że nie nadąża za rozwojem świata lub w ogóle się nim nie 
interesuje? Prawdopodobnie rodzice nie nadążają za postępem cywilizacyjnym  
i żyją z dala od niego nie akceptując coraz to nowszych nowinek. A może mają oni 
taki przesyt tym tempem rozwoju, że chcieliby, aby on troszeczkę wyhamował?

Postęp współczesnego świata dotyczy wszystkich aspektów życia człowieka. 
Nie jest zatem niczym dziwnym, że pojawia się on również w procesie edukacji. 
Dotychczasowy metody przekazywania oraz gromadzenia wiedzy zostały wyparte 
przez nowe technologie i wynalazki. Pomagają one szybko zdobywać, gromadzić, 
a następnie przyswajać wiedzę. Rodzice badanych uczniów wypowiedzieli się tak-
że na temat tego, co sądzą o nowych sposobach uczenia się.
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Rysunek 9. Ocena przez rodziców tradycyjnego sposobu uczenia się na rzecz 

nowych zdobyczy techniki (N=437)

Źródło: badania własne.

Ponad połowa ogółu badanych uważa, że nowe zdobycze techniki (komputery, 
ipody, smart phony…) zasadniczo ograniczają rozwój intelektualny, ponieważ są 
podawcze (myślą za nas, podają gotowce), w stosunku do tradycyjnego sposobu 
uczenia się takiego jak: czytanie czy rozmowy. Nawet ci rodzice, którzy dostrze-
gają ich walory określają je jako zbyt drogie, aby można było z nich korzystać. 
Zamiast ułatwiać życie stają się więc elementem podziału społeczeństwa na biedne 
i bogate. Pogłębianie różnic społecznych jest wyjątkowo groźne w środowiskach 
młodych ludzi, którzy nie potrafią nabrać dystansu do zaistniałej sytuacji. Starają 
się natomiast dorównać kolegom lepiej usytuowanym społecznie, co często kończy 
się nielegalną działalnością przestępczą.

Większość z przebadanych rodziców nie chce, aby ich dzieci uczyły się w „no-
woczesny sposób”. Obawiają się m.in. ograniczenia rozwoju intelektualnego. 
Woleliby, aby młodzież myślała samodzielnie i twórczo, a nie korzystała z dostęp-
nych gotowców. Co więcej rodzice zarzucają najnowszym nowinkom technicz-
nym zbyt wysoką cenę, co powoduje, że nie wszyscy uczniowie mogą sobie na 
nie pozwolić. W ten sposób bowiem tworzą się podziały i nierówności społeczne 
najmocniej odczuwane w grupie rówieśniczej.

Postęp technologiczny może powodować różnice nie tylko między rówieśnika-
mi, ale także pomiędzy pokoleniami, a więc właśnie między rodzicami dziećmi. 
Młodzi ludzie znacznie częściej niż ich rodzice mają dostęp do najnowszych osią-
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gnięć techniki. Toteż bardzo często ich wiedza jest większa i dokładniejsza niż wie-
dza, jaką posiadają ich rodzice. W wypowiedzi na temat jakiego wyboru dokonaliby 
pomiędzy nowymi sposobami nauki a tradycyjnymi, 86% badanej młodzieży pod-
kreśliło nowy sposób nauki oparty na wykorzystaniu najnowocześniejszych technik 
(tablice interaktywne, Internet, mikroskopy cyfrowe, teleskopy itp.). 

Słowa kluczowe: globalizacja, obawy rodziców
Keywords: globalization, the concerns of Parents
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1. Dlaczego kompetencje zdobywane w rodzinie? 

Mierząc się z problemami i wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa Europy  
i w przekonaniu o ważnej roli procesu weryfikacji kompetencji zdobytych w proce-
sie edukacji nieformalnej i incydentalnej lub w trakcie życia rodzinnego, w ramach 
projektu wypracowywane jest narzędzie służące ocenie i weryfikacji kompetencji, 
które można zdobyć w trakcie życia rodzinnego: Family Competences Portfolio. 
W najbliższej przyszłości kompetencje zdobyte w trakcie życia rodzinnego będą 
niezwykle cenne ze względu na rosnące potrzeby w zakresie opieki społecznej  
i socjalnej. W wyniku kurczących się zasobów rynku pracy oraz przy konieczności 
pozostawania dłużej czynnym zawodowo staje się niezwykle ważne, aby możli-
wa była ocena jakości posiadanej wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie życia 
rodzinnego przez edukatorów, pracowników socjalnych, czy też osoby zajmujące 
się domem. Kompetencje rodzinne odnoszą się do posiadanych przez jednostkę: 
wiedzy, umiejętności, sposobu bycia i rozwiązywania problemów oraz zostały na-
byte poprzez pełnienie rozmaitych ról związanych z funkcjonowaniem w rodzinie: 
opiekun, rodzic, partner, dziecko, domownik, brat, siostra, wnuk, itp. W odpo-
wiedzi na te rodzące się potrzeby powstała koncepcja projektu, którego głównym 
celem jest wypracowanie instrumentu oceniającego i potwierdzającego kompe-
tencje mężczyzn i kobiet uzyskane w trakcie życia rodzinnego podczas pełnienia 
przez nich tych różnorodnych ról, które mogą zostać przez nich wykorzystane  
w życiu zawodowym jak również w procesie poszukiwania pracy.

Instrumentem do badania kompetencji rodzinnych jest portfolio nazwane  
w projekcie: Family Competences Portfolio. Narzędzie będzie miało formę papie-
rowego portfolio oraz programu komputerowego dostępnego w językach partne-
rów oraz w języku angielskim. Dzięki wykorzystaniu portfolio chcemy sprawdzić 
i ocenić kompetencje rodzinne oraz ich poziom. Docelowo narzędzie będzie wy-
korzystywane w celu:
– doskonalenia programów edukacyjnych i szkoleniowych,
– umożliwienia zwolnień z egzaminów lub krótszego okresu kstzałenia dla osób, 

które posiadają określone kompetencje na odpowiednim poziomie,
– rekrutacji przez instytucje rynku pracy osób posiadających określone 

kompetencje rodzinne a nie posiadających kwalifikacji zawodowych.
FamCompass może być używany przede wszystkim przez: instytucje oferujące 

szkolenia z zakresu edukacji (pracy socjalnej, psychopedagogiki, inne), instytucje 
rynku pracy lub inne zajmujące się doborem kadr, doradców zawodowych, a także 
przez osoby, które myślą o wykonywaniu zawodów związanych z pracą socjalną, 
pracą związaną z pomocą społeczną.

Metodologia, która pomogła opracować potrfolio opiera się na autoreflek-
sji oraz umiejętności określania przez badanego jego słabych i mocnych stron. 
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Portfolio jest narzędziem umożliwiającym ogólny wgląd w posiadane przez ba-
danych kompetencje potwierdzone przez konkretne argumenty lub/i dokumenty. 
Zachęca również do autorefleksji nad własnymi możliwościami i sposobami ich 
doskonalenia przez naukę i trening. 

Przedstawione poniżej narzędzie zostało wspólnie wypracowane i przetestowa-
ne przez partnerów w siedmiu krajach. 

Family Competences Portfolio składa się z 4 części, które poprzedzone są me-
tryczką zawierającą ogólne informacje na temat badanego oraz jego sytuacji ro-
dzinnej. 
Główne części narzędzia to:
1. Lista kompetencji rodzinnych;
2. Folder refleksji;
3. Dowody potwierdzające odpowiednie doświadczenie rodzinne [do załączenia];
4. Analizy przypadków („case studies”) związanych z życiem rodzinnym oraz 

zawodowym. 

Część1: Lista kompetencji rodzinnych
W tej części znajduje się lista kompetencji powiązanych z życiem rodzinnym. 
Podzielona jest na 4 części: obszary kompetencji, główne kompetencje, podkom-
petencje oraz umiejętności szczegółowe.
Obszary kompetencji zostały podzielone na trzy główne: 
1. Związki rodzinne i opieka, 
2. Zarządzanie gospodarstwem domowym i opieka społeczna,
3. Kompetencje osobiste. 

W ramach każdego z tych trzech obszarów kompetencji zostały wyróżnione 
główne kompetencje, podkomptencje oraz umiejętności szczegółowe.

Oto przykład: w ramach 1. obszaru: Związki rodzinne i opieka wyróżniono 3 
główne kompetencje: 
1. Relacje z dziećmi, edukacja i opieka nad dziećmi;
2. Związek z partnerem, opieka nad partnerem;
3. Relacje oraz opieka nad ludźmi starszymi.

Każda z tych głównych umiejętności podzielona jest na umiejętności szczegó-
łowe, które są oceniane przez badanego w pięciostopniowej skali. 

Portfolio kompetencji nabytych w rodzinie... 
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Oto przykład: 

OBSZAR KOMPETENCJI:
1. ZWIĄZKI RODZINNE I OPIEKA

GŁÓWNE 
KOMPETENCJE

POD-
KOMPETENCJE

UMIEJĘTNOŚCI SZCZEGÓŁOWE

OCENA 
POZIOMU 
POSIADANEJ 
KOMPETENCJI

Związek z 
partnerem, 
opieka nad 
partnerem 

Umiejętność 
utrzymania 
relacji 
partnerskiej 

77) Potrafię utrzymać równowagę 
pomiędzy czasem który poświęcam 
wyłącznie sobie, a czasem który poświęcam 
mojemu partnerowi. 

0 1 2 3 4

78) Rozumiem potrzeby mojego partnera, 
potrafię się dostosować do tych potrzeb, 
rozumiem I akceptuję jego nastawienie do 
związku (stres w pracy, wpływy rodziców, 
wrażliwość…)

0 1 2 3 4

79) Potrafię rozmawiać z moim partnerem 
(umiem uważnie słuchać, akceptuję jego 
wrażliwość) 

0 1 2 3 4

80) Potrafię rozmawiać z partnerem na 
tematy dotyczące seksu (np. antykoncepcja, 
preferencje). 

0 1 2 3 4

81) Potrafię dostawać się do zmian 
zachodzących w naszym wspólnym życiu 
(zmiana pracy, przeprowadzka) 

0 1 2 3 4

82) Potrafię dojść do kompromisu i 
przestrzegać tego co zostało ustalone. 0 1 2 3 4

83) Potrafię zorganizować czas wolny dla 
siebie jak i dla mojego partnera. 0 1 2 3 4

84) Inna umiejętność:……… 0 1 2 3 4

Opieka nad 
partnerem

85) Potrafię analizować potrzeby mojego 
partnera (np. podczas choroby) 0 1 2 3 4

86) Jestem w stanie zapewnić potrzebną 
opiekę i poprawić samopoczucie partnera. 0 1 2 3 4

87) Potrafię zapewnić partnerowi wsparcie 
emocjonalne w okresie choroby 0 1 2 3 4

88) Wiem jak uśmierzyć bóI w czasie 
choroby partnera 0 1 2 3 4

Umiejętność 
wsparcia w 
określonych 
sytuacjach

89) Jestem w stanie zapewnić wsparcie 
emocjonalne partnerowi w razie utraty 
kogoś bliskiego (członka rodziny, 
przyjaciela, kolegi, …)

0 1 2 3 4

90) Zdaje sobie sprawę z tego jaki wpływ 
na relację między mną a partnerem 
miałoby pojawienie się dziecka

0 1 2 3 4

91) Wiem do kogo się zgłosić o pomoc 
w razie przemocy w rodzinie, jak 
zorganizować pomoc

0 1 2 3 4
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92) Wiem gdzie szukać pomocy w razie 
problemów w relacjach z partnerem (np. 
pomoc psychologa) 

0 1 2 3 4

93) W razie poważnych kłopotów, jestem 
w stanie rozpocząć procedurę rozwodową. 0 1 2 3 4

94) Inna umiejętność:………… 0 1 2 3 4

Relacje 
oraz opieka 
nad ludźmi 
starszymi 

Umiejętność 
pomocy 
osobie 
starszej 

95) Potrafię zrozumieć starszych ludzi, 
akceptuję zmiany związane z ich wiekiem i 
staram się im pomóc (stają się słabsi, tracą 
słuch, …)

0 1 2 3 4

96) Potrafię udzielić wsparcia osobie 
starszej w zaakceptowaniu zmian które 
nastąpiły w jej życiu (np. przejście na 
emeryturę, zamieszkanie w domu opieki)

0 1 2 3 4

97) Potrafię udzielić pomocy w wybraniu 
odpowiednich zajęć dla starszych ludzi. 0 1 2 3 4

98)Inna umiejętność:…… 0 1 2 3 4

Opieka nad 
osobą starszą 

99) Potrafię analizować potrzeby osoby 
starszej. 0 1 2 3 4

100) Potrafię zapewnić potrzebna opiekę 
osobie starszej i umiem polepszyć jej 
samopoczucie. 

0 1 2 3 4

101) Potrafię pomóc osobie starszej w 
codziennych czynnościach (np. ubieranie 
się, mycie, przygotowywanie posiłków). 

0 1 2 3 4

102) Umiem udzielić pomocy fizycznej 
osobie starszej, np. pomóc jest wstać, wejść 
po schodach) 

0 1 2 3 4

103) W razie poważnych chorób, potrafię 
udzielić emocjonalnego wsparcia. 0 1 2 3 4

104) Potrafię pomóc uśmierzyć ból. 
0 1 2 3 4

Wsparcie w 
określonych 
sytuacjach 

105) Potrafię wesprzeć osobę starszą w 
sytuacji utraty kogoś bliskiego – partnera, 
członka rodziny, przyjaciela. 

0 1 2 3 4

106)Inna umiejętność:…………
0 1 2 3 4
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Badany zaznacza, które z nich posiada i na jakim poziomie. Wyróżnionych 
zostało pięć poziomów kompetencji:
– Poziom 0: Kompetencja, której badany nie posiada.
– Poziom 1: Zna daną kompetencję z dyskusji lub literatury.
– Poziom 2: Ma doświadczenie w danej kwestii, ale nigdy albo bardzo rzadko ją 

wykorzystuje.
– Poziom 3: Często stosuje daną kompetencję, a czasami zastanawia się jak ją 

rozwijać.
– Poziom 4: Dana kompetencja jest integralną częścią badanego. Stosuje ją 

z łatwością także w nieprzewidzianych sytuacjach oraz zastanawia się jak ją 
rozwijać. 
W instrukcji badany jest proszony także o przypomnienie sobie konkretnych 

sytuacji, w których wykorzystał daną kompetencję. Badany ma również możli-
wość dodania w polu „Inne umiejętności” tych kompetencji, które uważa za istot-
ne (i/lub je posiada), a nie znalazły się na liście. Może również pominąć, te kom-
petencje, których nie posiada.

Część 2: Folder refleksji
W folderze refleksji, badany jest proszony o szczegółowe przedstawienie swoich 
mocnych i słabych stron w odniesieniu do kompetencji zawartych w Części 1 
(Lista kompetencji). Ta część składa się z dwóch etapów:
Etap I: Badany jest poproszony o zwięzłe omówienie konkretnych kompetencji, 
które posiada oraz pomysłów na ich rozwijanie.
Etap II: Badany jest poproszony o wybór co najmniej 2 kompetencji z części 1. 
(Lista kompetencji) oraz podanie przykładów konkretnych sytuacji, w których 
wykorzystał daną kompetencję.
Podczas omawiania kompetencji, które posiada, badany powinien skoncentrować 
się na: 
– Momencie w którym dana umiejętność okazała się przydatna,
– Zadaniu (problemie), które należało wtedy wykonać (rozwiązać), 
– Działaniach/rozwiązaniach, które podjął,
– Rezultatach podjętych przez badanego działań/rozwiązań, 
– Ocenie podjętego działania oraz rezultatu,
– Refleksjach odnośnie obecnych umiejętności (wiedzy) badanego, w których 

chciałby się rozwijać. 

Część 3: Dowody zastosowań umiejętności zdobytych w rodzinie.
W tej części badani są poproszeni o udokumentowanie posiadanych kompeten-
cji. Dowodami mogą być: oficjalne dokumenty podpisane przez poradnie, szkoły, 
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ośrodki pomocy społecznej, centra adopcyjne, bądź inne instytucje, a także za-
świadczenia o ukończeniu kursów szkoleń. 

Część 4: Analiza przypadków.
W tej części opisane zostały sytuacje rodzinne i zawodowe (case studies). Badany 
jest proszony podanie konkretnego rozwiązania, jak poradziłby sobie z daną sytu-
acją/ problemem.

Uzupełnione portfolio jest oceniane przez eksperta. W ramach projektu wy-
pracowane zostało także narzędzie do oceny kompetencji rodzinnych służące 
osobom oceniającym: przewodnik dla oceniającego. Ocena jest przeprowadzona 
niezależnie i bez porównywania go do innych portfolio. Oceniający może szu-
kać tylko związku pomiędzy kompetencjami klienta i jego wykształceniem i/lub 
zawodem. Pracuje on sam (niezależnie) – konsultacje z innymi oceniającymi są 
możliwe tylko jeśli jest to wymagane przez klienta/instytucję, która organizuje 
procedurę związaną z portfolio. W celu zachowania profesjonalizmu ważne jest, 
by oceniający nie znał osobiście kandydata – jeśli jest inaczej, powinien starać się 
być jak najbardziej obiektywny i zaznaczyć w swoim raporcie, że zna kandydata. 
Osoba oceniająca nie może brać udziału w procesie tworzenia portfolio – mogłoby 
to wpłynąć na rzetelność oceny.

2. Podsumowanie

W ramach prac projektu FamCompass obecnie zakończyła się druga faza te-
stowania omówionego powyżej narzędzia we wszystkich krajach partnerskich.  
W październiku w Brukseli odbędzie się konferencja, na której zostaną omówione 
warunki i możliwości wprowadzenia narzędzia w krajach partnerskich. 

Jako partnerzy polscy przetestowaliśmy narzędzie na ponad 30 osobach  
z różnych instytucji (szkoleniowych, urzędu pracy, innych), zbierając opinie na 
temat między innymi: użyteczności, trafności, rzetelności, struktury i walorów 
diagnostycznych narzędzia. Według opinii – pomimo swojej złożoności portfolio 
może być niezwykle przydatne – szczególnie w obecnej sytuacji na rynku pracy 
w Polsce. Dla wielu osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych, natomiast 
z dużym doświadczeniem w zakresie kompetencji rodzinnych może stanowić ono 
wielką szansę wejścia lub powrotu na rynek pracy. 

Słowa kluczowe: portfolio, rynek pracy
Keywords: prtfolio, labor market
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Katedra Psychologii, Zarządzania i Doradztwa Zawodowego  
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Zmiana postrzegania ścieżki zawodowej –  

jeden zawód na całe życie, czyli zagrożenie bezrobociem

Od jakiegoś czasu wyzwaniem dla doradztwa zawodowego jest konieczność ewo-
lucji dotychczasowego postrzegania życia zawodowego jednostki. Jeszcze niedaw-
na młody człowiek wybierając szkołę, wybierał jeden zawód, który wykonywał 
do przejścia na emeryturę. Oczywiście mógł awansować, ale zwykle w ramach 
własnej profesji. Dziś jeden zawód na całe życie coraz częściej oznacza zagrożenie 
bezrobociem, gdyż świat szybko się zmienia, co wpływa na kształt rynku pracy. 
Od pracowników wymaga się nie tylko posiadania danego zawodu, ukończenie 
konkretnego kierunku studiów, ale także umiejętności komunikacyjnych, samo-
dzielnego myślenia, myślenia strategicznego, odporności na stres, pozytywnego 
nastawienia psychicznego, dużej aktywności, zaangażowania, wydajności oraz – 
a może przede wszystkim – ogromnej elastyczności, która oznacza gotowość do 
zmiany dotychczasowych kwalifikacji... 

Nic dziwnego, że w powyższym kontekście kapitał ludzki nabiera znaczenia, 
gdyż to on decyduje o konkurencyjności firm, których sukces rynkowy zależy od 
jego jakości. Wiadomo że człowiek powinien dysponować wolnością w dokony-
waniu wyborów zawodowych. Ma to swoje znaczenie dla kształtowania motywa-
cji wewnętrznej oraz w odniesieniu do autonomii, co przekłada się na możliwość 
uzyskiwania satysfakcji z pracy, a także pełnego wykorzystywania potencjału  
i wzrost efektywności zawodowej. Jednak do sprawnego funkcjonowania na ryn-
ku pracy ważny jest wysoki poziom świadomości w wymiarze zawodowym, który 
pozwala na:
– trafne i efektywne decyzje zawodowe – dotyczące wyboru zawodu, a coraz 

częściej zmiany drogi zawodowej (np. uświadomienie sobie konieczności 
przekwalifikowania);

– umiejętny wybór (oznaczający uświadomienie sobie, że dotychczasowe postawy 
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zostały wdrukowane lub narzucone) pozwalający na uruchomienia potencjału 
wewnętrznego;

– odrzucenie bierności, niepoddawanie się warunkom zewnętrznym;
– brak akceptacji dla narzucanych wyborów;
– niepodleganie uwarunkowaniom środowiskowym.

I tu pojawia się nowa rola doradcy zawodu. To on powinien uświadomić swo-
im klientom brak stabilności rynku pracy, a zatem konieczność nieustannej edu-
kacji. Człowiek w XXI wieku nie może być biernym, bezradnym obserwatorem 
życia społecznego, gdyż niski poziom świadomości nie da mu szansy na autonomię 
funkcjonowania, oznacza bierność, podatność na kierowania, zgodę na narzuca-
nia roli i miejsca w środowisku (często bez możliwości dokonywania zmian).

Oczywiście, teoretycznie wydaje się, że każdy człowiek, a szczególnie bezro-
botny, powinien mieć możliwość korzystania z konkretnych działań systemo-
wych, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia u niego pewnych obszarów wskaza-
nych do rozwoju (zarówno ze względu na szanse indywidualne szybkiego rozwoju 
lub ze względu na konieczność usunięcia pewnych braków, np. niskiej odporności 
na stres czy braku umiejętności komunikacji interpersonalnej). Taka jest jednak 
teoria, gdyż jak wiadomo, w praktyce najczęściej brak na to wszystko pieniędzy…

A zatem doradca przede wszystkim powinien uaktywnić w swoim kliencie 
samoświadomość dającą mu swobodę wyboru oraz wpływającą na stopień praw-
dopodobieństwa poczucia swobodnego zaangażowania, co z kolei zwiększa siłę 
motywacji wewnętrznej do działania, a więc automatycznie intensyfikuje aktyw-
ność (ma to znaczenie dla subiektywnego odczuwania dobrostanu i zadowolenia). 
Warto w tym miejscu podkreślić, że satysfakcja z pracy jest jednym z najistotniej-
szych elementów efektywności zawodowej.

Szybko zmieniający się świat pracy (wiele zawodów odchodzi do historii, a na 
ich miejsce pojawiają się inne) wymusza aktywność i elastyczność. Człowiek nie 
może być bierny. A zatem doradca zawodu już na poziomie gimnazjum, a nawet 
szkoły podstawowej powinien kształtować u młodych ludzi potrzebę „multipoten-
cjalizmu zawodowego” w znaczeniu wielozawodowych możliwości. To warunek 
wykształcenia wewnętrznej motywacji do działania. Można tu dodać, że jeden z 
istotnych warunków autonomii jednostki. 

Jeśli człowiek powinien czuć się wolny w dokonywaniu wyborów, to warto 
skierować społeczny wysiłek na to, aby zwiększyć jego pole wyboru, nie tylko 
poprzez zmianę warunków zewnętrznych w postaci np.: stworzenia konkretnych 
szkół, a potem miejsc pracy (znów o konkretnym profilu), co jest podporządko-
wane raczej prawom rynku i trudno tu mówić o możliwościach odgórnej regula-
cji. Można jednak zadbać o takie psychologiczne ukształtowanie młodzieży, by w 
dorosłym życiu lepiej radziła sobie na rynku pracy niż jej rodzice. I w taki sposób 
zwiększyć jej szansę nie tylko na znalezienia odpowiedniej pracy.
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Oczywiście obecna reforma szkolnictwa, z możliwością zróżnicowanego wybo-
ru ścieżki kształcenia, w pewnym sensie realizuje ideę wielozawodowości. Jednak, 
jeśli bliżej przyjrzeć się reformie, to teoretycznie obejmuje ona zróżnicowanie 
kształcenia, ale nowe (od tego roku wchodzimy w kolejny etap reformy) liceum 
ogólnokształcące da tylko wykształcenie ogólne. Z pewnością lepiej przygotuje do 
matury, pewnie ułatwi dalsze studiowanie, ale warto zastanowić się nad tym, czy 
podział na poziom podstawowy i rozszerzony na tym etapie kształcenia da mło-
dym ludziom szanse na dalszy efektywny rozwój zawodowy. Chyba że w każdej 
szkole zostanie zatrudniony doradca zawodu, który nie tylko pomoże w wyborze, 
ale prowadzić będzie zajęcia pozwalające na wykształcenie samooceny, odkrywa-
jące ukryte możliwości oraz konsekwencję w doskonaleniu tych już ujawnionych. 
Koncepcja ta wydaje się bardzo interesująca, także z punktu widzenia możliwości 
rozwoju człowieka.

Podsumowując, należałoby podkreślić, że dla szeroko pojętego rozwoju czło-
wieka istotne jest uświadomienie sobie konieczności podejmowanie właściwych 
wyborów służących rozwojowi zawodowemu.

Można założyć, że po usunięciu wielu barier (np. dzięki pomocy szkolnego 
doradcy zawodu) nowy młody człowiek (myślę tu o obecnych gimnazjalistach do-
konujących w tym roku wyboru szkoły średniej) będzie miał większą możliwość 
uruchomienia własnych wewnętrznych zasobów. Dzięki pogłębionemu samopo-
znaniu będzie rozumiał swoją wewnętrzną istotę i dostrzeże swoje możliwości. 
Nauczy się też aktywnego poszukiwania, odkrywania i rozwijania swego we-
wnętrznego potencjału, co uchroni go przed bezrobociem.

Materiał zaprezentowany podczas konferencji „Od Szkoły do Kariery” orga-
nizowanej 12.01.2012r. przez Społeczną Akademię Nauk w ramach międzyna-
rodowego projektu Leonardo da Vinci – „Od szkoły do kariery: metodologia do-
radztwa zawodowego ukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem narzędzia 
Career Path Test (CPT)”. 

Więcej informacji o projekcie: 
http://www.dpf.swspiz.pl/index.php?url=projekty2&idn=131&wj=1  

oraz  
http://www.s2cpt.eu/ 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Wyzwania współczesnego rynku pracy a zasoby 

niezbędne do radzenia sobie z trudnościami  

w budowaniu ścieżki kariery zawodowej w percepcji młodzieży

1. Współczesny rynek pracy

„Rynek pracy – obejmuje całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem 
podaży pracy i popytu na pracę, na rynku pracy mają miejsce transakcje kupna 
pracy, czyli angażowania pracowników oraz transakcje sprzedaży pracy. Popyt re-
prezentowany jest przez pracodawców oferujących miejsca pracy, podaż natomiast 
reprezentowana jest przez poszukujących pracy” [Encyklopedia Zarządzania ].

Współczesny rynek pracy kształtowany jest przez szereg czynników. Wśród 
nich wyróżnia się między innymi:
– globalizację, 
– wzrost znaczenia sektora usług,
– zmieniające się systemy wartości, 
– wzrost znaczenia samozatrudnienia, 
– dynamiczny rozwój technologii. 

Wszystkie te czynniki sprawiają, że współczesny rynek pracy można scharak-
teryzować jako dynamicznie zmieniający się. Zmiany niestety nie zawsze wydają 
się być korzystne. Szczególnie narażony na negatywne konsekwencje zmian jest 
człowiek – pracownik, element niezbędny dla funkcjonowania rynku pracy, a jed-
nocześnie najbardziej wrażliwy i wymagający szczególnej uwagi i troski. 

Z punktu widzenia czynnika ludzkiego, istotą odnalezienia się w strukturze 
rynku pracy jest wypracowanie takich mechanizmów i kompetencji, które przy-
czynią się do adekwatnego reagowania na zmiany i przystosowywanie się do pro-
cesów zachodzących na rynku pracy bez narażania się na koszty psychiczne i so-
matyczne. 
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2. Praca jako wartość na współczesnym rynku pracy 

„Wartości oznaczają to co, co dla ludzi jest cenne w ich życiu i pracy. Aby to osią-
gnąć skłonni są podjąć określony wysiłek. Może to być taka wartość jak przyjaźń, 
zdrowie, ciekawe życie itp.” [Masłyk-Musiał, 2000], Czy zatem praca zawodowa 
sama w sobie może być wartością dla człowieka? I jaki charakter będzie miała ta 
wartość? Czy praca może być celem czy też jest środkiem do zrealizowania celu? 
Warto zastanowić się nad tym problemem biorąc pod uwagę tematykę motywacji 
człowieka funkcjonującego w środowisku zawodowym. W kontekście tematyki 
związanej z wyzwaniami rynku pracy warto zwrócić uwagę na koncepcje Abrahama 
Maslowa oraz Eltona Mayo [Terelak, 2005]. Z punktu widzenia czynnika ludz-
kiego interesującą wydaje się teoria Abrahama Maslowa, który zwrócił uwagę na 
potencjał każdego pracownika, który często przez pracodawców nie jest w pełni 
wykorzystywany. Bardzo istotne jest zatem, z punktu widzenia efektywnej pracy, 
tworzenie takich warunków aby człowiek mógł współuczestniczyć w realizowaniu 
celów organizacji. Takie działanie może zwiększyć poziom identyfikacji pracow-
nika ze środowiskiem w jakim pracuje, dzięki czemu wzrośnie jego motywacja, 
zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone obowiązki. Współdziałanie z 
pozostałymi członkami organizacji, tworzenie, poznawanie i uczestniczenie w 
strukturze hierarchicznej może przyczynić się do zaspokajani przez człowieka po-
trzeby szacunku i samorealizacji. Model stworzony przez Eltona Mayo podkreśla 
natomiast potrzebę podkreślania ludzkiej indywidualności w kontekście efektyw-
nego działania organizacji. Skuteczność ludzkich działań zawodowych zależy od 
zapewnienia pracownikowi poczucia użyteczności, podkreślania jego wartości 
i znaczenia. Zgodnie z tą koncepcją rolą pracodawcy jest także uwzględnianie 
opinii i uwag podwładnych oraz umożliwianie im podejmowania samodzielnych 
inicjatyw i realizowania pomysłów w pracy zawodowej. Oczywiście nie należy 
pomijać wartości nagród, pochwał i wynagrodzenia finansowego jako czynników 
motywujących do działania. Praca jako wartość będzie postrzegana jednak wte-
dy kiedy pracownik dostrzeże w niej możliwość realizowania potrzeb wyższego 
rzędu, kiedy będzie odczuwał szacunek, identyfikację i przynależność do grupy i 
środowiska zawodowego. 

3. Człowiek jako wartość czyli funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy 

„Strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z potencja-
łów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przy-
czyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym 
samym umacniają jej przewagę nad konkurencją” [Armstrong, 1996: 15].

Aktualnie obowiązujące trendy na współczesnym rynku pracy coraz częściej wy-
kluczają traktowanie człowieka w kategoriach przedmiotowych. Przedsiębiorstwa 
dbające o swój wizerunek inwestują wysiłki w Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 
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Filozofia ZZL zakłada, że istotą działań w firmie jest przede wszystkim współpra-
ca w dążeniu do realizowania wspólnych interesów. Organizacja ma funkcjono-
wać tak, by każdy z jej pracowników miał szansę kształtować poczucie wspólnoty 
i zaufania, po to by jak najpełniej realizować cele przedsiębiorstwa [Armstrong, 
1996].

Istotę koncentrowania się na wartości jednostki ludzkiej w funkcjonowaniu 
organizacji reprezentuje między innymi Model Stosunków Międzyludzkich.  
W założeniach tego modelu leży podkreślenie takich potrzeb pracownika  
w przedsiębiorstwie jak chęć bycia ważnym, potrzebnym i odpowiedzialnym. 
Podstawowym zadaniem kierownictwa realizującego założenia tego modelu jest 
motywowanie pracownika poprzez wzmacnianie jego poczucia ważności, pre-
cyzyjne informowanie oraz umożliwianie podejmowanie działań sprzyjających 
samorealizacji. Podobne założenia przedstawia sobą Model Zasobów Ludzkich. 
Ludzie to najcenniejszy kapitał organizacji. Model Zasobów Ludzkich zakłada, 
że każdy pracownik odczuwa potrzebę tworzenia i realizowania celów przedsię-
biorstwa. Człowiek, jako element organizacji nie powinien być traktowany jako 
wartość stała [Katz, 1983] należy stwarzać pracownikom szansę do kreatywnego 
i twórczego działania oraz rozwoju. Kierownictwo powinno podejmować wysiłki, 
aby każdy pracownik jak najpełniej wykorzystał swoje możliwości, a być może 
również odkrył swoje ukryte zasoby. Dwa powyższe Modele wyraźnie różnią 
się od Modelu Tradycyjnego, w którym dominował pogląd o przedmiotowości 
człowieka w organizacji, dla którego praca stanowi środek do realizacji celu ja-
kim jest wynagrodzenie pieniężne. W tym modelu nie było miejsca na współ-
pracę, kreatywność i inspirowanie, a jedynie nadzór i kontrolę (Listwan, 1994). 
Ukierunkowanie w zmianie poglądów w percepcji człowieka w środowisku pra-
cy ma również swój wydźwięk w spojrzeniu na style zarządzania pracownikami. 
Osoby pełniące funkcje kierownicze coraz częściej rezygnują z typowo menedżer-
skich działań, jakimi są: planowanie, organizowanie kontrolowanie i kierowanie 
na rzecz liderowania. Zadaniem dobrego lidera w zespole pracowników jest przede 
wszystkim kreowanie wizji, stwarzanie strategii, motywowanie, inspirowanie  
i współpraca w realizowaniu celów. Efektem tego typu działań jest innowacyjność 
w funkcjonowaniu zespołu pracowników oraz odkrywanie nowych kierunków  
w życiu organizacji [Sankowski, 1998].

4. Radzenie sobie 

Stanem idealnym byłoby funkcjonowanie w miejscu pracy, które stwarza moż-
liwości samorealizacji, daje poczucie bezpieczeństwa i spełnienia, do którego co-
dziennie przychodzi się z radością, a wychodzi z satysfakcją, w którym kierownic-
two inspiruje, nagradza i współpracuje. Stan idealny niestety nie istnieje. Każde 
miejsce pracy wiąże się w całym wachlarzem czynników stresujących, z którymi 
człowiek musi dawać sobie radę. 

Wyzwania współczesnego rynku pracy a zasoby niezbędne... 
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Koncepcja stresowym czynników pracy L. Leviego i M. Frankenhauser’a za-
kłada istnienie takich trudnych czynników w środowisku zawodowym jak:
– Czynniki stresowe tkwiące w samej pracy, pośród których wyliczyć można 

presję czasu, niekorzystne warunki, pracę zmianową, obciążenie bądź nawet 
przeciążenie pracą, liczne zmiany technologiczne

– Relacje społeczne w środowisku pracy
– Struktura organizacyjna oraz klimat emocjonalny czyli takie czynniki jak 

komunikacja międzyludzka, odpowiedzialność, brak wsparcia.
– Miejsce w organizacji: brak jasno określonej roli, nieprecyzyjnie określone 

obowiązki i poziom odpowiedzialności.
– Źródła ekstraorganizacyjne czyli kłopoty związane z życiem prywatnym, 

problemy finansowe, konflikty interpersonalne
– Czynniki związane z kariera zawodową, a mianowicie status zawodowy, brak 

perspektyw rozwoju [Terelak, 2004].
W koncepcji stresorów organizacyjnych J. Ivancevicha oraz M.T. Mattesona 

podział na czynniki stresujące ogranicza się do stresorów wewnątrzorganizacyj-
nych oraz ekstraorganizacyjnych. W pierwszej grupie wyróżniono: otoczenie fi-
zyczne pracownika, subiektywne poczucie obciążenia obowiązkami, czynniki 
wewnątrz grupy współpracowników oraz czynniki organizacyjne takie jak kli-
mat, technologie, sposób zarządzania. Na drugą grupę wg. J. Ivancevicha i M.T. 
Mattesona składają się prywatne relacje pracownika np. w rodzinie, nietolerancja 
wyznaniowa, religijna czy rasowa, problemy krajowej gospodarki. 

Powstaje zatem pytanie jak z tymi czynnikami stresu wpływającego na jakość 
i wydajność funkcjonowania w miejscu pracy sobie radzić? 

N.S. Endler i J.D.A. Parker założyli, że każdy człowiek posiada indywidualną 
paletę strategii radzenia sobie w sytuacjach ze stresem. Badacze założyli, że stra-
tegie te można powiązać pod względem podobieństwa czynniki, jakie się w nich 
zawierają i dzięki temu wyróżnili trzy podstawowe style radzenia sobie. 

Osoba stosująca styl skoncentrowany na emocjach charakteryzuje się tenden-
cją do analizowania własnych uczuć, poddawania się myśleniu życzeniowego oraz 
zagłębiania się w swoją duchowość. 

Styl skoncentrowany na zadaniu charakteryzuje jednostki podejmujące się 
konkretnych aktywności mających pomóc w rozwiązaniu problemu, osoby takie 
planują, tworzą konspekt działań, poszukują możliwości. 

Ostatni styl opisany przez Endlera i Parkera to styl skoncentrowaniu na uni-
kaniu, który może przyjmować dwie formy. Pierwsza z nich to poszukiwanie kon-
taktów towarzyskich i poprzez spotkania z przyjaciółmi czy rodziną odsuwanie 
myśli dotyczących kłopotu. Druga forma stylu skoncentrowanego na unikaniu to 
angażowanie się w czynności zastępcze czyli podejmowanie działań, które nie są 
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związane z problemem. Czynności zastępcze często mogą nieść ze sobą destruk-
cyjne dla jednostki skutki np. nadużywanie alkoholu, nadmierne objadanie się czy 
zakupoholizm [Strelau, 2005]. 

5. Sytuacja młodzieży wchodzącej na rynek pracy

Wszystkie powyższe zagadnienia są szczegółowo przeanalizowane przez badaczy i 
opisane w literaturze. Nasuwa się jednak pytanie, w jaki sposób pomóc człowieko-
wi funkcjonującemu w realiach rynku pracy tak aby zwiększyć jego efektywność, 
wspierać motywację i poprawiać jakość radzenia sobie. Sposobem, który wydaje 
się stanowić receptę podnoszenia jakości funkcjonowania człowieka na rynku pra-
cy jest idea całożyciowego uczenia się (lifelong learning) zaproponowana przez 
Unię Europejską. Zgodnie z założeniami spotkania Krajów Członkowskich Unii 
przedstawionych na posiedzeniu w Lizbonie w 2004 roku Europa do 2010 roku 
miała zbudować gospodarkę opartą na wiedzy (knowledge based economy) a każdy 
obywatel kraju członkowskiego miał mieć szansę korzystania z możliwości kształ-
cenia przez całe życie (lifelong learning – LLL) bazującego na sukcesywnie unowo-
cześnianej polityce edukacyjnej i doradczej oraz systemów edukacyjnych i dorad-
czych [http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/10_year_en.pdf].

W założeniach Counsil Resolution znalazły się także postulaty dotyczące 
budowania systemów doradczych dających możliwość budowania kwalifikacji  
i kompetencji obywateli charakterystycznych dla gospodarki opartej na wiedzy oraz 
procesów i praktyk zapewniania kompetencji i zdolności zatrudnieniowej [http://
europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf].

Założenia rezolucji lizbońskiej dotyczyły zadań całożyciowego poradnictwa 
zawodowego, a mianowicie:
– informowania,
– dostarczania porad, 
– wspierania, 
– określania kompetencji,
– mentoringu,
– reprezentowania interesów, 
– ochrony interesów, 
– uczenia podejmowania decyzji, 
– kierowanie karierą

Rezolucja stanowi bazę do działań zmierzających do usprawnienia funkcjono-
wania uczestników rynku pracy. Jednak od obywateli zależy jakie formy aktyw-
ności zastosują aby poprawić własną sytuację. 

Być może zaszczepianie idei całożyciowego uczenia się wśród młodzieży od 
najwcześniejszych lat szkolnych byłoby dobrym rozwiązaniem. Być może dobrym 
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rozwiązaniem byłoby właąnie wysłuchanie potrzeb i postulatów samej młodzieży 
w kontekście jej potrzeb na początku procesu budowania ścieżki kariery. 

6. Działania zmierzające do usprawnienia sytuacji młodzieży wchodzącej na 
rynek pracy - Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning

W Polsce realizowane są liczne projekty we współpracy z partnerami z Krajów 
Unii Europejskiej. Jednym z nich jest Career Learning as a Success Factor for 
Lifelong Learning realizowany przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi w ra-
mach Unijnego Programu “Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” w la-
tach 2010–2012. Inicjatywa podjęta została we współpracy z partnerami z Austrii, 
Niemiec, Finlandii, Szkocji, Hiszpanii, oraz Holandii. Docelowym założeniem 
projektu jest stworzenie scenariuszy, metod pracy, materiałów wspierających po-
radnictwo zawodowe dla uczniów i studentów oraz ramy i wytyczne programów 
kształcenia nauczycieli, dla poprawy jakości ich funkcjonowania w roli doradców 
zawodowych. 

Działaniem poprzedzającym wypracowanie innowacyjnych narzędzi była 
organizacja cyklu paneli dyskusyjnych dla studentów i doradców zawodowych.  
W trakcie tych spotkań został zebrany obszerny materiał informacyjny dzięki. 
Dzięki otwartym i szczerym wypowiedziom uczestników wyraźnie zostały zo-
brazowane potrzeby młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Na szczególną 
uwagę zasługuje część spotkań poświęcona badaniu opinii studentów. 

7. Metodologia badań

Materiał badawczy został zebrany za pomocą metod jakościowych o charakte-
rze zbliżonym do badań fokusowych. Ideą, która przyświecała badaczom przy 
organizowaniu badań było stworzenie możliwości i warunków wyrażenia opinii 
przez uczestników w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Zorganizowano trzy 
spotkania w trakcie których młodzi ludzie mieli okazję wyrazić swoje opinie do-
tyczące trzech zagadnień. Tematyka sesji pierwszej dotyczyła analizy procesu po-
dejmowania decyzji, dotyczących wyboru drogi edukacji oraz budowania ścieżki 
kariery przez młodzież studencką. Zagadnienia drugiej sesji dotyczyły tożsamości 
pracy i kariery w percepcji młodych ludzi. Spotkanie w ramach sesji trzeciej a za-
razem ostatniej, dotyczyło poczucia własnej skuteczności młodzieży w kontekście 
podejmowania aktywności na rynku pracy i budowania ścieżki kariery. Każde 
spotkanie przebiegało zgodnie z takim samym scenariuszem. W pierwszej części 
uczestnicy otrzymywali ankietę z szeregiem pytań związanych z tematyką sesji 
i samodzielnie wypełniali karty odpowiedzi. Na drugim etapie pytania zawarte 
w kwestionariuszach dyskutowane były w małych grupach liczących do 6 osób. 
Koniec spotkania stanowiła dyskusja podsumowująca z udziałem wszystkich 
studentów. Schemat ten pozwolił uniknąć sugerującej roli moderatora dyskusji. 
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Młodzi ludzie samodzielnie, bez ingerencji osób prowadzących spotkanie wyrazili 
swoje opinie na zadane tematy. 

8. Charakterystyka grupy badawczej

Sesja pierwsza odbyła się 8 marca 2011 roku. W spotkaniu wzięło udział 26 
uczestników w wieku od 20 do 29 lat, 16 kobiet i 11 mężczyzn. Sesja druga zo-
stała zrealizowana 23 kwietnia 2011 roku z udziałem 18 osób w tym 11 kobiet  
i 6 mężczyzn w wieku od 21 do 28 lat. Spotkanie trzecie odbyło się 24 kwietnia 
2011 liczyło 15 uczestników, 11 kobiet oraz 4 mężczyzn w wieku 21–25 lat. Każde 
spotkanie trwało dwie godziny. Uczestnikami sesji byli studenci studiów stacjo-
narnych takich kierunków jak: Socjologia, Zarządzanie oraz Dziennikarstwo  
i Komunikacja Społeczna Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Większość uczest-
ników zadeklarowała doświadczenie zawodowe związane głównie z podejmowa-
niem dorywczej pracy zarobkowej. 

9. Podsumowanie sesji 

Sesja pierwsza:
Uczestnicy zostali poinformowani, że biorą udział w sesji w charakterze ekspertów 
i poproszeni o szczere, zgodne ze stanem faktycznym opinie na zaproponowany 
temat.

Studenci wykazali gotowość do uczestnictwa w sesji i duże zainteresowanie 
tematyką projektu. Uczestnicy spotkania otwarcie i z zaangażowaniem dzielili 
się w ankietach swoimi odczuciami i opiniami dotyczącymi zaproponowanych 
zagadnień. Bardzo intensywne i burzliwe były dyskusje prowadzone przez stu-
dentów w czasie analizy problemu w małych grupach. Uczestnicy wykazali się 
krytycznym i twórczym spojrzeniem na problem. Z obserwacji małych grup moż-
na wnioskować, że temat panelu jest dla młodzieży ważny i wymaga głębokiego 
przemyślenia przez instytucje edukacyjne oraz samych nauczycieli wspierających 
proces podejmowania przez młodzież decyzji zarówno edukacyjnych jak i zawo-
dowych. Zaangażowanie uczestników nieco osłabło w ostatnim etapie spotkania. 
W dyskusji całej grupy studenci wykazywali większą powściągliwość w wyrażaniu 
opinii. Przyczyną był prawdopodobnie stres związany z publicznym wystąpieniem 
na forum dość dużej grupy oraz obawa przez krytycznym spojrzeniem pozosta-
łych jej członków. 

Z analizy ankiet, dyskusji w małych grupach oraz na forum całej grupy wnio-
skować można, że proces podejmowania decyzji zawodowych przez młodzież 
jest dla studentów zagadnieniem ważnym, jako że ma wpływ na całe życie po 
ukończeniu edukacji, a wielu decyzji nie można diametralnie zmienić. Młodzież 
stara się analitycznie i odpowiedzialnie kierować swoimi działaniami mającymi 
związek z kształtowaniem przyszłości zawodowej. Respondenci pytani o odczu-
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cia związane z podejmowaniem decyzji wskazywali, że jest to proces stresujący 
ale jednocześnie ekscytujący. Stres związany jest zwykle z odpowiedzialnością, 
jaką podejmuje się decydując o własnej edukacji i karierze. Ankietowana młodzież 
podkreślała, że bardzo istotne jest zewnętrzne wsparcie. W zarządzaniu emocjami 
związanymi z procesem dokonywaniu wyborów zawodowych mogłyby być po-
mocne takie inicjatywy organizowane przez szkoły czy uczelnie jak np.: bardziej 
zindywidualizowany tok nauczania, większe zaangażowanie nauczycieli w bu-
dowaniu świadomości zawodowej ucznia, dostarczenie uczniom profesjonalnego 
wsparcia poprzez organizowanie spotkań z doradcami zawodowymi, psychologa-
mi oraz przedstawicielami świata zawodów. Większość uczniów wyraźnie wskaza-
ła na potrzebę organizowania szkoleń czy kursów, które oferowałyby praktyczny 
kontakt z wybraną przez ucznia branżą, jednocześnie zmniejszając niepewność 
dokonania niewłaściwego wyboru zawodu. 

Bardzo ciekawym aspektem spotkania była analiza motywów, jakimi kierowa-
li się studenci podczas podejmowania własnych decyzji zawodowych. Wyniki uzy-
skane w ankietach i analiza dyskusji grupowej wyraźnie wskazują na racjonalne 
motywy działań studentów. Jako czynniki istotne w wyborze zawodu respondenci 
wskazywali przede wszystkim: możliwość własnego rozwoju. Bardzo istotnymi 
aspektami były też motywy finansowe, prestiż oraz stabilne stanowisko pracy. 
Wszystkie te czynniki motywowane były potrzebą prezentowania atrakcyjnego 
wizerunku na rynku pracy oraz zapewnienia sobie i przyszłej rodzinie wysokiej 
jakości bytu i środków do realizacji potrzeb. Studenci podkreślali, że nie mogą 
tego osiągnąć bez możliwości korzystania z praktyk zawodowych, szkoleń, kursów 
oraz praktycznych porad ze strony profesjonalnych służb, które powinny być za-
pewnione przez szkołę bądź uczelnię. Bardzo ważne dla uczniów jest potwierdze-
nia umiejętności zdobytych podczas takich kursów certyfikatem, dyplomem czy 
świadectwem, co wspiera budowanie atrakcyjnej pozycji na rynku pracy.

Studenci zauważyli, że często podjęcie decyzji zawodowej jest niebywale trudne 
ze względu na obawę przed „powinięciem się nogi” czy podjęciem złej decyzji, która 
rzutowała będzie na dalsze życie. Zaznaczyli, że często takie złe decyzje mogą nieść 
konsekwencje związane z obniżeniem poczucia własnej wartości, braku spełnienia 
zawodowego, co bez odpowiedniej interwencji może przyczyniać się do dysfunk-
cji w zachowaniach, w skrajnych przypadkach nawet depresji czy uzależnienia. 
W poszukiwaniu wsparcia w podejmowaniu decyzji studenci chętnie rozmawiali 
rówieśnikami, przyjaciółmi, rodzicami, ale zauważali też potrzebę skorzystania z 
profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego oraz przedstawicieli poszczególnych 
profesji. Tematy jakich dotyczyły rozmowy oscylowały przede wszystkim wokół 
kierunków studiów oraz ich wadach i zaletach, możliwościach które daje ukończe-
nie danego kierunku studiów w kontekście zapotrzebowania rynku pracy a także 
o finansowych aspektach samodzielności, po ukończeniu szkoły. Sami studenci 
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zauważyli, że rozmowy na temat podejmowanych przez nich decyzji zawodowych 
są procesem bardzo korzystnym dla nich samych. Wydawać może się, że przy-
czyną tego spostrzeżenia są cenne rady uzyskiwane od przyjaciół, rodziców czy 
profesjonalistów. Dla uczestników spotkania najistotniejsze okazało się poczucie 
wsparcia i aprobaty, jakie takie taka rozmowa daje. Cenniejsze jest towarzyszenie 
młodemu człowiekowi w jego działaniach i wspieranie go niż wygłaszanie rad 
na temat jego życiowych wyborów. Należy także pamiętać, że dla współczesnych 
młodych ludzi najistotniejszy w procesie edukacji jest jej aspekt praktyczny, który 
stwarza szansę sprawdzenia swoich szans i możliwości, przed podjęciem właściwej 
decyzji zawodowej i w pełni świadomym wejściem na rynek pracy. 

Sesja druga:
Podobnie do sesji pierwszej studenci zostali poinformowani, że ich opinie mają 
charakter ekspercki i poproszeni o czerpanie z własnych doświadczeń w temacie.

Uczestnicy sesji wykazali się dużym zaangażowaniem we wszystkie etapy spo-
tkania. Studenci chętnie dzielili się swoimi opiniami wypełniając ankiety oraz 
aktywnie i z zaangażowaniem uczestnicząc w dyskusji zarówno w małych grupach 
jak i podsumowującej dyskusji całej grupy.

Ze szczegółowej analizy dokumentacji sesji, czyli ankiet wypełnionych przez 
studentów, nagrań dyskusji oraz obserwacji wynika, że młodzi ludzie w kontekście 
globalnym, postrzegają pracę przede wszystkim jako źródło zaspokojenia potrzeb 
życiowych, sposób na zapewnienie rodzinie źródła utrzymania, środek do speł-
niania marzeń i rozwijania umiejętności. Wyraźnie zaznaczył się tutaj kontekst 
finansowy podejmowani pracy zawodowej. Z indywidualnego punktu widzenia, 
pojęcie pracy, okazało się dla studentów elementem egzystencji nadającym życiu 
sens. Dla młodych ludzi praca ma znaczenie jako źródło samorealizacji, budo-
wania poczucia własnej wartości oraz pozytywnego wizerunku w społeczeństwie  
i choć motywacja finansowa jest niezwykle ważna, studenci podkreślali znaczenie 
pracy jako wartości. Zgodnie z opinią o pracy jako wartości, młodzi ludzie zazna-
czali, że praca zawodowa ma sens jeśli przyczynia się korzyściom nie tylko osoby, 
która ją wykonuje, ale także najbliższemu otoczeniu (przyjaciele, rodzina) i społe-
czeństwu. Młodzież zauważa potrzebę wykonywania takiej pracy, z której efektów 
mogą czerpać inni i to właśnie daje największą satysfakcję w wykonywaniu czyn-
ności zawodowych. Opisują swoją przyszłą karierą wielu studentów zaznaczyło, 
że oczekują takiej pracy, która pozwoli na rozwój zainteresowań i umiejętności, 
zapewni poczucie stabilności i bezpieczeństwa, pozwoli na nawiązywanie nowych 
kontaktów, ale i przysłuży się społeczeństwu, będzie ważna dla innych ludzi. 
Analizując ten punkt widzenia młodzieży, można wysunąć wniosek, że praca za-
wodowa nie jest dla współczesnych studentów jedynie wartością instrumentalną, 
ale ma znaczenie autoteliczne.
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Kolejnym zagadnieniem opisywanym przez młodzież w sesji drugiej był aspekt 
analizowania przez studentów rynku pracy, w poszukiwaniu najkorzystniejszych 
sposobów budowania ścieżki kariery. Okazuje się, że w większości przypadków 
studenci nie eksplorują rynku pracy. Główną przyczyną jest brak świadomości jak 
i gdzie poszukiwać informacji o zapotrzebowaniu na określone zawody czy pro-
fesje. Dostrzegają jednak ogromną potrzebę budowania atrakcyjnego wizerunku 
na rynku pracy. Studenci sugerują, że niezbędne jest stworzenie systemu informa-
cyjnego, dotyczącego potrzeb rynku pracy w kontekście dostępnych kierunków 
studiów, szczególnie wymaganiach określonych stanowisk pracy i skierowanie 
tego systemu bezpośrednio do młodzieży w formie np. bardziej aktywnie działa-
jących i szerzej dostępnych biur karier. Z punktu widzenia studentów zadaniem 
uczelni czy szkół, w tym zakresie jest organizowanie szkoleń i warsztatów, któ-
rych tematyka będzie adekwatna do aktualnych potrzeb rynku pracy. Młodzież 
podkreśla znaczenie staży i kursów, pozwalających na kreowanie umiejętności 
praktycznych i uwieńczonych certyfikatami wzbogacającymi zawodowe portfolio. 
Nowe umiejętności nabyte dzięki szkoleniom, wzbogacają osobowość zawodową, 
pozwalają na rozwój elastyczności, która jest cechą niezbędną na zmiennym rynku 
pracy. Kolejne wyzwania, powstawanie nowych profesji, pojawianie się nowych 
możliwości zawodowych oraz postęp techniczny, wymaga wsparcia edukacji aka-
demickiej szerokim wachlarzem praktycznych umiejętności. Takie umiejętności 
zapewniają większe poczucie bezpieczeństwa poruszaniu się na rynku pracy i po-
dejmowanie nowych wyzwań. Znaczący jest również kontakt z profesjonalistami, 
osobami wykonującymi określone profesje. Zdaniem studentów, motywująca jest 
obserwacja ludzi, którzy już odnieśli sukces w wybranym przez siebie zawodzie.

Omawiając powyższy temat studenci wykazali się dużą świadomości tematu 
oraz własnych potrzeb związanych z pracą zawodową. Wyraźnie widać, że współ-
czesna młodzież odważnie i odpowiedzialnie przygotowuje się do wejścia na rynek 
pracy. Zadaniem uczelni czy szkół jest aktywne słuchanie opinii młodzieży i bu-
dowanie szerokiej, atrakcyjnej oferty wspierającej podejmowanie pierwszej aktyw-
ności zawodowej młodych ludzi.

Sesja trzecia:
Ostatnia sesja wyraźnie pokazała ogromną potrzebę organizowania spotkań, które 
pozwalają studentom na wyrażenie opinii i potrzeb dotyczących kariery zawodo-
wej. Studenci wykazali się ogromną aktywnością i zaangażowaniem w spotkanie. 

W czasie sesji trzeciej studenci dzielili się swoimi marzeniami zawodowymi 
oraz sposobami realizowania tych marzeń. Analiza ankiet oraz informacji otrzy-
manych dzięki dyskusjom dostarczyła bardzo szerokiej informacji na temat zawo-
dowych wyobrażeń studentów. Młodzież studencka ma tendencje do świadomego 
analizowania swoich marzeń i odpowiedzialnego czerpania z nich w rzeczywi-
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stości. W kontekście edukacji szkolnej czy akademickiej młodzież marzy przede 
wszystkim o uzyskaniu możliwości podnoszenia kwalifikacji dzięki wyjazdom 
i praktykom zagranicznym, uczestniczeniu w międzynarodowych projektach, 
wymianach. Wśród opisywanych marzeń pojawiły się także marzenia dotyczące 
określonych kierunków studiów, większym wsparciu otoczenia w podejmowaniu 
decyzji, zdobywaniu doświadczenia zawodowego w czasie nauki. Wyraźnie widać, 
że współczesna młodzież, w kontekście działań zawodowych, bardzo świadomie  
i realnie podchodzi nawet do własnych marzeń. 

Marzenia dotyczące przyszłej kariery zawodowej dotyczyły przede wszystkim 
budowania samodzielności i niezależności zawodowej np. poprzez możliwość za-
łożenia własnej firmy, współpracy z profesjonalistami i najlepszymi przedstawicie-
lami danej profesji, także przedstawicielami środowisk międzynarodowych, reali-
zowania zainteresowań poprzez innowacyjną i twórczą pracę zawodową, łączenia 
pracy z życiem rodzinnym, podnoszenia kwalifikacji, pracy w pozytywnej, przyja-
znej atmosferze oraz otrzymywania satysfakcjonującego wynagrodzenia. 

Bardzo istotną i napawającą optymizmem informacją ze strony młodzieży jest 
opinia o wysokim prawdopodobieństwie spełnienia tych marzeń, co pozwala na 
wysunięcie wniosku o dużej samoświadomości i skuteczności w działaniu współ-
czesnych studentów. Aby ten optymistyczny punkt widzenia nie został zaprze-
paszczony potrzebne jest jednak wsparcie ze strony najbliższego środowiska mło-
dych ludzi oraz uczelni. Istnieje duża potrzeba nawiązywania nowych kontaktów 
wspierających rozwój zawodowy, także zagranicznych, uczestniczenia w prakty-
kach czy konkursach pozwalających na zaprezentowanie umiejętności i zdolno-
ści oraz większej koncentracji na jednostce poprzez bardziej zindywidualizowane 
podejście wykładowców w toku studiów. 

Bardzo istotnym dla studentów jest organizowanie wszelkich działań, które 
podnoszą kwalifikacje i w przyszłości pozwolą na osiągnięcie profesjonalizmu  
w wybranej dziedzinie. Realizacja zamierzeń i planów, bycie profesjonalistą nie 
jest możliwa bez przychylnego, motywującego środowiska pracy oraz konstruk-
tywnej informacji zwrotnej dotyczącej podejmowanych działań. Studenci pragną 
wiedzieć, że ich zdolności szczególnie predysponują ich do pracy w określonych 
dziedzinach, ale ważne jest też poczucie, że do swojego sukcesu dochodzi się po-
przez rozwijanie zdolności i ciężką pracę. 

10. Wnioski końcowe

Studenci biorący udział we wszystkich trzech sesjach w ramach projektu wykazali 
duże zaangażowanie i potrzebę dzielenia się opiniami na zaproponowane tematy. 
Wśród młodzieży pojawiła się duża chęć dzielenia się problemami wynikający-
mi z bycia studentem i kształcenia się, wykraczająca nawet poza ramy spotkania. 
Wnioskować można, że istnieje zapotrzebowanie na organizowanie podobnych 
spotkań w przyszłości. 
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Współcześni studenci charakteryzują się wysokim poziomem świadomości za-
wodowej, mają precyzyjne potrzeby i wymagania dotyczące swojej przyszłej pracy. 
Młodzież dokonująca wyborów, mających wpływ kształt przyszłej ścieżki kariery 
jest odpowiedzialna i świadoma swoich decyzji. Wyraźnie widać, że wyobrażenia 
studentów na temat przyszłej pracy mają charakter bardzo przemyślany. Dążenia 
młodych ludzi wymagają jednak wsparcia ze strony środowiska zewnętrznego. 
Istotna jest tutaj przede wszystkim rola uczelni oraz wykładowców współpracu-
jących z młodzieżą. Studenci, podczas każdej sesji, wyraźnie podkreślali wagę or-
ganizowania dodatkowych zajęć, szkoleń i praktycznych staży, których zadaniem 
byłoby wspieranie edukacji akademickiej, a co za tym idzie podnoszenie kwali-
fikacji zawodowych i kształtowanie nowych umiejętności. Młodzi ludzie zdają 
sobie sprawę jak istotne jest budowanie atrakcyjnego wizerunku zawodowego już 
na etapie edukacji szkolnej i akademickiej. Są gotowi podejmować wyzwania i 
odważnie wchodzą w nowe role zawodowe, podkreślają jednak wagę towarzysze-
nia im w tych działaniach poprzez budowanie motywującego i pełnego aprobaty 
otoczenia szkolnego. Na podstawie obserwacji i analizy wypowiedzi młodzieży, 
można sądzić że nowe pokolenie, wchodzących na rynek pracy studentów, docenia 
i potrafi skutecznie wykorzystać pojawiające się na ich drodze szanse. 

11. Zakończenie

Powyższa analiza ma charakter poglądowy. Jej celem jest przede wszystkim 
zwrócenie uwagi na potrzeby współczesnej młodzieży wchodzącej na rynek 
pracy. Istotą działalności szkół, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy, 
służb zatrudnieniowych oraz pracodawców jest tworzenie takich warun-
ków, które będą czyniły środowisko pracy środowiskiem przyjaznym mło-
demu człowiekowi i pozwoli na jego rozwój, samorealizację, realizację pasji i 
efektywne działanie. Stres towarzyszący pracy jest nieunikniony. Każdemu 
pracownikowi może zdarzyć się okres zmniejszonej efektywności i moty-
wacji. Jeśli jednak młodzież już na etapie szkolnym zostanie odpowiednio 
przygotowana do radzenia sobie w środowisku zawodowym a potrzeby osób 
wchodzących na rynek pracy będą uwzględniane przez pracodawców może 
to przynieść jedynie korzyści obydwu stronom uczestniczącym w rynku 
pracy i pracownikowi i pracodawcy. 
 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej  
(Program LLP – Leonardo da Vinci).

Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Aktualni problemy doszkillja. Zbyrnyk naukowych prac 

za redakcjeju Mariji Czepil, Drohobycz 2012 

Proces budowy nowoczesnego społeczeństwa w pełni przygotowanego do rywali-
zacji z innymi państwami i społecznościami nie należy do łatwych zadań organi-
zacyjno-programowych. Tym bardziej nie jest to zadanie łatwe dla społeczeństwa 
ukraińskiego, które od niedawna dopiero buduje własne niepodległe państwo. 
Zatem należy i trzeba myśleć o wszystkim, przede wszystkim zaś planować i budo-
wać system edukacyjny odpowiadający nie tylko potrzebom, lecz i oczekiwaniom, 
nie zawsze zasadnym, mieszkańców Ukrainy. 

Z życzliwością przyznać należy, iż świadomość potrzeb edukacyjnych jest 
udziałem wielu środowisk społecznych tego kraju, przede wszystkim zaś licznych 
pedagogów jako organizatorów badań edukacyjnych w państwowych uniwersy-
tetach i innych szkołach wyższych. Zasadnicza trudność tych środowisk polega 
jednak na tym, iż nie tylko należy spoglądać w przeszłość, obserwować dokonania 
na tym polu w innych krajach, lecz i tworzyć układy organizacyjne i programo-
we całkowicie nowe, odpowiadające potrzebom państwa, które dopiero wznosi 
fundamenty własnej budowli. Jest to również kwestia strategicznej przemyślno-
ści i zarazem poczucia odpowiedzialności przed historią. Nie dziwi zatem motto 
książki zaczerpnięte z pracy W.O. Suchomlinskiego, które brzmi: Dzieciństwo- 
codzienne odkrywanie świata, dlatego trzeba uczynić wszystko, żeby ono stało 
się przede wszystkim, poznaniem człowieka i Ojczyzny, ich piękna i wielkości. 

Recenzowana praca zbiorowa powstała w Państwowym Uniwersytecie 
Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu, lecz jest rezultatem pracy wie-
lu autorów kilku uczelni ukraińskich, pracujących pod kierunkiem Prof. dr hab. 
Marii Chepil jako znanej na Ukrainie i w Polsce organizatorki badań pedagogicz-
nych. W tym przypadku to efekt wysiłku poznawczego i pisarskiego 27 autorów, 
reprezentujących nie tylko środowisko akademickie, lecz i grono refleksyjnych 
praktyków wychowania przedszkolnego. 
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Z treścią nowego dzieła zapoznałem się z dużym zainteresowaniem, gdyż 
wszystko to, co powstaje nowe na Ukrainie budzi ciekawość poznawczą, a poza 
tym jest to jeszcze nadal kraj budujący zręby własnej tożsamości edukacyjnej. 
Książkę otwiera wstęp, niezbyt obszerny, lecz w sposób zwarty prezentujący czy-
telnikowi zawartość opracowania [ss. 8–10]. Ukazuje on jednoznacznie przesłan-
ki, dla których podjęto się przygotowania książki oraz jej strukturę formalną [s. 
8] Nie bez wpływu na treść i układ książki pozostaje ustawodawstwo edukacyjne  
„O oświacie” oraz państwowe narodowe programy pod hasłem „Oświata” i „Dzieci 
Ukrainy” [s. 8]. 

Książka składa się z trzech rozdziałów problemowo-chronologicznych ujmu-
jących w zwarty i logiczny sposób jej najważniejsze przesłanie, adresowane nie 
tylko do nauczycieli wychowania przedszkolnego, lecz i do studentów pedago-
gicznych kierunków studiów oraz do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.  
W tym kontekście, być może, byłoby warto zastanowić się ( w przypadku decyzji 
o ponownym wydaniu książki ze względu na niewielki nakład) nad pewnym prze-
modelowaniem rozdziału trzeciego, który – rozbudowany objętościowo – mógłby 
stanowić zasadny rozdział wprowadzający do pozostałych dwu rozdziałów. Jest to 
jednak jedynie refleksja pierwszego czytelnika polskiego niż recenzenta. 

Rozdział pierwszy, zatytułowany Treść i czynniki wychowania dzieci w wieku 
przedszkolnym, [ss. 13–81] przygotowało 9 autorek, które podjęły istotne zagad-
nienia badawcze takie jak: kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym huma-
nistyczno-personalnego stosunku do przyrody w ujęciu aksjologicznym, podsta-
wowe zadania w zakresie moralnego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, 
swoiście pojmowaną dojrzałość szkolną w procesie wychowania ekologicznego, 
edukacje estetyczną, wykorzystanie gier dydaktycznych w procesie ekonomicz-
nego wychowania przedszkolaków, formy edukacji fizycznej i rehabilitacyjnej  
w przedszkolu, specyfika pracy nauczyciela domowego z dziećmi o specyficznych 
potrzebach, rodzina jako czynnik kształtowania samooceny dziecka w wieku 
przedszkolnym oraz telewizja współczesna jako czynnik wychowania przedszko-
laków. W mojej ocenie poruszono najważniejsze aspekty pracy wychowawczej  
i opiekuńczej z dzieckiem przedszkolnym. Warto byłoby jednak zwrócić baczniej-
szą uwagę na korektę tekstu celem usunięcia literówek [zob. np. spis treści, s. 5].

Rozdział drugi, zatytułowany Aspekty metodyczne organizacji aktywności 
życiowej dzieci w wieku przedszkolnym [ss. 93–210] zawiera prace 18 autorek 
i autorów ( mężczyźni też autorsko interesują się wychowaniem przedszkolnym 
na Ukrainie), którzy piszą na temat: kształtowania aktywnego rozwoju intelek-
tualnego starszych przedszkolaków, poruszają aspekty diagnostyki rozwoju in-
telektualnego dzieci przedszkolnych, o specyfice rozwoju dzieci uzdolnionych,  
o twórczej samorealizacji dziecięcej, o eksperymentalno-badawczej działalności  
w przyrodzie, o wykorzystaniu folkloru ukraińskiego w procesie edukacji ekolo-
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gicznej dziecka przedszkolnego, o kształtowaniu kultury mowy i jej rozwoju w ro-
dzinie, specyfice pracy z rodzicami w wybranych aspektach kooperacji wzajemnej, 
o przygotowaniu dziecka przedszkolnego do pójścia do szkoły i stosunku do niej 
i o przygotowaniu wychowawców do pracy z dzieckiem za pośrednictwem terapii 
estetycznej. Opracowania interesujące, zawierające nie tylko wyniki własnych ba-
dan, lecz także liczne odniesienia do źródłowej ukraińskiej literatury. W drugim 
wydaniu ksiązki trzeba jednak zwrócić uwagę na mało perfekcyjną korektę. Oto 
bowiem w spisie treści znajduje się informacja, iż na stronie 199 rozpoczyna się 
tekst pióra O. Fedyj, gdy tymczasem w książce artykuł ten zaczyna się na stronie 
201 i kończy na stronie 210. 

Ostatni rozdział trzeci, zatytułowany Z dziejów wychowania dzieci w wieku 
przedszkolnym, obejmuje strony od 213 do 298 i zawiera prace 8 autorek i 1 auto-
ra. Rozdział ten posiada strukturę mieszaną i obejmuje zarówno zagadnienia stric-
te historyczne, jak i historyczno-porównawcze. Jakkolwiek wszystkie teksty oparte 
są na bogatej podstawie źródłowej i zawierają odniesienia nie tylko do literatury 
ukraińskiej, byłoby warto przemyśleć nie tylko modyfikację jego treści poprzez 
dodanie innych, porównawczych elementów informacji, lecz również inaczej usy-
tuować go w recenzowanej pracy zbiorowej . Poprzez zastosowany układ rozdział 
sprawia wrażenie pewnej kompilacji. W przypadku drugiego wydania książki su-
gerowałbym wprowadzenie takich zmian, które z pewnością poprawiłyby odbiór 
tekstu przez czytelników. 

Podsumowanie 

Recenzowana praca zbiorowa to wartościowe źródło informacji o najnowszych do-
konaniach poznawczych badaczy ukraińskich, przydatna wielce zarówno dla na-
uczycieli akademickich, profesjonalnie zajmujących się problematyka wychowania 
dzieci w wieku przedszkolnym. To także świadectwo znacznego postępu peda-
gogiki ukraińskiej w zakresie możliwości interpretacyjnych i dowód nawiązania 
trwałego kontaktu z pedagogiką innych krajów. Książka wyposażona w angloję-
zyczne streszczenia pozwala także bliżej zainteresować się konkretnymi problema-
mi wychowania przedszkolnego w kraju sąsiednim. Można wówczas dokonać nie-
zbędnego tłumaczenia na język polski wybranego autorskiego tekstu. Szkoda, iż 
język ukraiński jest w naszym kraju tak mało znany. Cenne jest również zamiesz-
czenie not biograficznych autorek i autorów. Polecam książkę uwadze polskiego 
czytelnika zainteresowanego wychowaniem przedszkolnym oraz wychowaniem  
w rodzinie jako dzieło wartościowe poznawczo. 

Aktualni problemy doszkillja... 
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Zygmunt Markocki

Starość i niepełnosprawność wyzwaniem edukacyjnym społeczeństwa wielokulturowego

Streszczenie
W skomplikowanych czasach, w których żyjemy, z jednej strony wszyscy odczuwamy 
pozytywne skutki globalizacji i unifikacji prowadzonej na niespotykaną dotąd skalę, a z drugiej 
strony lęk przed utratą tożsamości osobistej i narodowej. Świat przekształcił się w globalną 
wioskę. Taka sytuacja powinna być optymalna dla rozwoju ludzkości i społeczeństwa świata,  
w tym osób starych i niepełnosprawnych, będących emerytami lub rencistami.

Summary
In complicated times in which we live, on the one hand we all feel the positive effects of 
globalization and unification carried out on an unprecedented scale, and on the other hand, 
fear of the loss of personal and national identity. The world became a global village. Such 
a situation should be optimal for the development of the world of humanity and society, 
including the elderly and disabled who are retired or pensioners.

Henryk Cudak 
Rola kultury pedagogicznej rodziców w eliminowaniu dysfunkcji rodziny

Streszczenie
Współcześnie coraz więcej rodzin doznaje dysfunkcji społecznych, emocjonalnych czy ekono-
micznych. Dysfunkcje te powodują zaburzenia w socjalizacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. 
Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców i przygotowanie do ról rodzicielskich może być 
tym paradygmatem, który eliminował będzie zarówno dysfunkcje w środowisku rodzinnym, 
jak i patologie społeczne rodziny.

Summary 
Nowadays, more and more families are experiencing social, emotional or economic 
dysfunctions. These dysfunctions cause disturbances in the socialization and education 
of children and youth. Raising the educational culture of their parents and preparation for 
parenting roles may be the paradigm that will both eliminate the dysfunction in the family, as 
well as social pathologies family.

Czesław Wiśniewski
Organizacyjne przesłanki operatywności systemu edukacyjnego

Streszczenie 
Działalność wychowawcza ze swej natury skłania do rozwiązań odpowiedzialnych i uporządko-
wanych. Doraźne, akcyjne czy przygodne oddziaływania nie przyniosą zadowalających rezulta-
tów, jeśli nie zostaną przeniknięte ideą ładu i logiki. Świadoma i twórcza praca nad organizacją 
wychowania w każdej placówce edukacyjnej to najtrafniejsza droga do sukcesu. Dojrzała ana-
liza systemowa daje możliwość ujawnienia rozbieżności między założonymi a rzeczywistymi 
celami instytucji wychowawczych, jest drogą do formułowania postulatów usprawniających.

Streszczenia
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Summary 
Educational activity by its nature tends to responsible and structured solutions. Ad hoc or 
contingent equity will not impact satisfactory results, if they are not imbued with the idea 
of order and logic. Conscious and creative work of the organization of education in any 
educational institution is most relevant path to success. Sophisticated analysis of the system 
makes it possible to reveal differences between the folded and the actual objectives of the 
educational institution, is the way to improve the formulation of demands.

Marek Jan Kuciapiński
Pozaszkolne instytucje kulturalne wsparciem dla rodziny w sferze rozwijania 

aktywności muzycznej dzieci i młodzieży szkolne

Streszczenie
Najważniejszym celem wychowania i warunkiem szczęścia powinny być: swobodny rozwój 
osobowości i możliwość swobodnego jej wyrażania. Dobrą okazją do wyrażania uczucia jest 
sztuka, a szczególnie muzyka, która jest bezpośrednio związana z uczuciami, dlatego spośród 
różnych sztuk muzyka odgrywa największą rolę w wychowaniu. Proces wychowania muzycz-
nego powinien polegać na zapewnieniu uczniom możliwości osobistego uprawiania muzyki, 
pozwalającego na ekspresję własną i pobudzanie dyspozycji twórczych.

Summary 
The main goal of education and the condition of happiness should be: the free development 
of the personality and the possibility of freedom of expression. A good opportunity to express 
feelings is an art, especially music, which is directly related to feelings, therefore the music plays 
the biggest role in education. The music education should provide students with opportunities 
to practice personal music, allowing the expression and offering creative stimulation.

Mariola Świderska 
Rodzina we wspieraniu najbliższych z otyłością

Streszczenie
Pierwszym i podstawowym systemem wsparcia jest dla osoby otyłej rodzina, która jest uwa-
żana za wspólnotę emocjonalną. Ważną rolę, zarówno w pokonywaniu otyłości, jak i jej pro-
filaktyce pełni edukacja zdrowotna. Aby być skuteczną, powinna być kierowana zarówno do 
otyłego dziecka, jak również do jego otoczenia. 

Summary 
Family is the first and primary support system for an obese person and is considered an 
emotional community. An important role, both in overcoming obesity and its prevention plays 
health education. To be effective, health education should be directed to both the obese child, 
as well as to its environment.

Streszczenia
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Paulina Forma
Antynomie funkcji rodziny wielodzietnej

Streszczenie
Niniejszy artykuł odnosi się do teoretyczno-empirycznego ujęcia sytuacji dzieci 
z rodzin wielodzietnych w kontekście antynomii funkcji rodziny wielodzietnej. Część teoretycz-
na nawiązuje do kontekstu opieki rodzicielskiej i strategii pomocy dzieciom. Część empiryczna 
natomiast odwołuje się do rezultatów badań nad sytuacją dzieci z dużych rodzin (emocjonal-
ną kondycją, rodzinnym życiem, sytuacją szkolną, zmianami w obrębie szkolnych ról dziecka). 
Ostatnia część artykułu to konkluzje dotyczące empirycznej części.

Summary
The article, based on theoretical and empirical approach, discusses situation of children in 
multi child families which is referred to as their function. The theoretical part of the study 
considers large family in the context of parental care and reviews strategies to help children. 
The empirical part of the article focuses on the research results concerning situation of children 
in multichild families (emotional conditions, family life, situation at school, performance of 
social roles and misbehaviour). The final part contains conclusions drawn from the empirical 
part of the article.

Sławomir Cudak 
Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej

Streszczenie 
Współczesne przeobrażenia cywilizacyjne stanowią coraz większe zagrożenia dla rodziny, jej 
struktury, zaburzając jej funkcjonowanie oraz wpływając negatywnie na jej trwałość i integral-
ność. Przemiany rodziny, które zachodzą w czasie, można najłatwiej zaobserwować w modyfi-
kowaniu się jej struktury. Rodzina o nowej strukturze doświadcza więcej sytuacji kryzysowych, 
w której zakłócone są zadania rodzicielskie wobec dziecka.

Summary 
Modern civilization transformations are an increasing threat to the family, its structure, 
disrupting its functioning and adversely affecting its stability and integrity. Transformation 
of the family that occur over time, can be most easily seen in modifying its structure. Family 
of the new structure is experiencing more crises in which affected are tasks parent to child.

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Bożena Baster 
Przestępczość nieletnich – główne teorie wyjaśniające zjawisko

Streszczenie
Statystyki sądowe i policyjne przedstawiające rozmiary i charakter przestępczości nieletnich 
wykazują systematyczny wzrost wszystkich rodzajów przestępstw popełnianych przez mło-
dych ludzi, a przede wszystkim wzrost przestępstw gwałtownych (charakteryzujących się dzia-
łaniem agresywnym i brutalnością). Największy zaś niepokój budzi obniżanie się dolnej granicy 
wieku nieletnich sprawców.
Autorzy pracy niniejszej usiłowali przedstawić główne koncepcje genezy zachowań aspołecz-
nych i przestępczości wśród nieletnich oraz najważniejsze przejawy ich wykolejenia.

Streszczenia
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Summary
Forensic and police statistics showing the size and the nature of juvenile delinquency show 
a systematic increase in all types of crimes committed by young people and, above all, an 
increase in offences of violent (characterized by aggressiveness and brutality). The greatest 
concern, in turn, is the lowering of the age limit of juvenile perpetrators.
The authors of this work tried to present the main concepts of the genesis of asocial behaviours 
and juvenile deliquency as well as the most important manifestations of the social aberration.

Wioletta Ośkiewicz 
Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka w rodzinie 

Streszczenie
Wychowanie dziecka, od dawna wiadomo, że rozpoczyna się w domu rodzinnym i tam też swój 
początek ma proces socjalizacji. W niniejszej pracy autorka zwraca uwagę na istotną rolę ojca 
w środowisku rodzinnym dziecka. 

Summary
It is obvious that education of a child starts at home and the process of socialisation begins 
there, too. In this thesis the author pays attention to the vital role of a father in the family 
environment. 

Grzegorz Ignatowski 
Obraz rodziny w reklamie prasowej i jego znaczenie dla edukacji –  

analiza na podstawie tygodnika „Tele Tydzień” 

Streszczenie
W niniejszych badaniach przeanalizowano reklamy zamieszczone w tygodniku „Tele Tydzień” 
– najchętniej kupowanym w Polsce periodyku – pod kątem wykorzystania w nich obrazu rodzi-
ny. Reklam bezpośrednio odwołujących się do wizerunku rodziny w celu promowania produk-
tów jest niewiele. Te zaś, które zostały zamieszczone wykorzystują tradycyjny model polskiej 
rodziny. Ojciec jest odpowiedzialny za zapewnienie bytu materialnego, a matka za porządek  
w domu i zdrowie dzieci. W literaturze przedmiotu podkreśla się znaczącą rolę reklam w kre-
owaniu wartości i postaw społecznych. Reklamy, które wykorzystują obraz rodziny do promo-
wania konkretnych produktów w „Tele Tygodniu” giną w gąszczu innych promocji i informacji. 
Możemy więc wyprowadzić wniosek, że nie wywierają one znaczącego wpływu na kształto-
wanie postaw społecznych i stereotypów. W „Tele Tygodniu” najczęściej kobiety reklamują 
produkty, nawet materiały budowlane. 

Summary
This analysis examines the image of the family in advertisements which appeared in the 
weekly “Tele Tydzień” – the magazine with the highest sales in Poland. There are not many 
advertisements in the magazine that directly use the image of the family to promote products. 
Those which are printed present the traditional model of the Polish family. The father is 
responsible for the material existence of the family, and the mother for taking care of the 
home and the health of the children. The literature on the subject emphasizes the special role 
of advertising in creating values and social attitudes. In “Tele Tydzień” advertisements which 
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use the image of the family to promote specific products disappear between other promotions 
and information. We can draw the conclusion that those advertisements do not have an 
important influence on the creation of social attitudes and stereotypes. In “Tele Tydzień” 
women most often promote the products, even construction materials.

Nella Stolińska-Pobralska
Publiczno-prawny charakter instytucjonalnej opieki nad dzieckiem  

trzyletnim w Polsce

Streszczenie
Artykuł jest próbą określenia stopnia zaangażowania państwa w sprawy organizacji żłobków 
- instytucji opieki nad dzieckiem 3 letnim w Polsce. Na tle wykładni wynikającej z przepisów 
prawa, autorka stara się prześledzić rozwój działań opiekuńczych, prowadzonych przez pań-
stwo w tym zakresie. Kontekstem dla powyższych rozważań jest charakterystyka historycz-
nych uwarunkowań  do zaangażowania  państwa w  organizację instytucji polityki społecznej, 
pracujących na rzecz opieki nad małym dzieckiem. 

Summary
This article is an attempt to determine the degree of involvement of the state in the affairs of 
the organization of childcare - childcare institutions 3 years in Poland. Against the background 
of interpretation arising from the provisions of the law, the author attempts to trace the 
development of the welfare activities carried out by the State in this regard.

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Bożena Baster 
Czyny zabronione nieletnich w świetle dokumentacji sądowej

Streszczenie
Autorzy w tej pracy dokonują analizy struktury i dynamiki czynów przestępczych, popełnio-
nych przez nieletnich na podstawie dokumentacji sądowej.

Summary
The authors of this work perform an analysis of structure and dynamics of juvenile delinquency, 
on the basis of forensic records.

Joanna K. Wawrzyniak 
Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów dziadków z wnukami

Streszczenie
Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród nastolatków na temat relacji między-
pokoleniowych opartych o obszar kontaktów wnuków z dziadkami i ocenę tych kontaktów i re-
alizację roli babci i dziadka. Analiza danych dostarcza wniosków, które kreują w dużym stopniu 
pozytywny obraz wzajemnych relacji między pokoleniem seniorów i ich wnuków.

Summary
The Author describes results of researches on teenagers and their grandparents relations 
treated as contacts, dialogues and values and social roles realization as well. The analysis 
brings the conclusions creating positive picture of seniors and their grandchildren relations. 

Streszczenia
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Małgorzata Wolska-Długosz
Globalizacja w opinii dwóch pokoleń maturzystów i ich rodziców 

Streszczenie
Globalizacja jest procesem towarzyszącym i kształtującym współczesny świat. Wpływa na 
wszystkie aspekty życia człowieka i wymusza na nim dostosowywanie się do wymagań. Niosą 
ze sobą wiele skutków zarówno pozytywnych jak i negatywnych. 
W opinii rodziców, największą zaletą jest swoboda w komunikowaniu się z ludźmi na całym 
świecie. Za główną wadę globalizacji rodzice uważają natomiast zanik tradycji i kultury lokal-
nej, z jednoczesnym skłanianiem się w kierunku kultury masowej. Młodzi ludzie zaciekawieni 
są nowościami, natomiast rodzice wolą tradycje dające im poczucie bezpieczeństwa. Różnice 
w oczekiwaniach tych dwóch pokoleń mogą doprowadzić zatem do nieporozumień i oddalania 
się od siebie rodziców i dzieci.
W obecnej rzeczywistości najłatwiej jest odnaleźć się młodym ludziom, a trudniej starszym 
pokoleniom. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość rodziców nie potrafi ustosunko-
wać się do zjawiska globalizacji. Prawdopodobnie wynika to z braku dostatecznych informacji 
na ten temat. Globalizację utożsamiają z nieuniknionym postępem świata, z którym należy 
się pogodzić, gdyż nie ma na niego żadnego wpływu. Z drugiej jednak strony kojarzą ją także 
z licznymi udogodnieniami technologicznymi co oznacza, że są również rodzice, którzy odnaj-
dują się w globalnym świecie. Młodzi ludzie globalizację traktują jako dobrodziejstwo, które 
pomaga pokonywać bariery kulturowe m.in. przez możliwości swobodnego kontaktu z ludź-
mi będącymi poza granicami kraju oraz szybkiego przepływu i odbioru informacji z drugiego 
końca świata. Doceniana jest również dostępność szerokiego wachlarza możliwości i asorty-
mentu. Młodzi również cenią globalizację za nieograniczony dostęp do nowinek technicznych i 
nowych metod zdobywania wiedzy. Najwięcej troski w dobie globalizacji przysparza rodzicom 
młodzież, starsze pokolenia obawiają się negatywnych skutków będących wynikiem wpływu 
globalizacji na młode, jeszcze nie ukształtowane osobowości. Najbardziej obawiają się tego, 
że ich dzieci ulegną trendowi zmaterializowanego świata, dążącego jedynie do konsumpcji. 
Młodzi bowiem, w opinii rodziców, są bardzo podatni na homogenizację będącą zagrożeniem 
dla tradycyjnych, latami wpajanych wartości. Rodzice nie ufają również nowym zdobyczom 
techniki, które wykorzystywane są przez młodzież do zdobywania wiedzy. Widzą w nich narzę-
dzia ograniczające rozwój intelektualny. Uogólniając opinie respondentów na temat globaliza-
cji można stwierdzić, iż korzyści i straty, jakie za sobą niesie równoważą się.

Summary
Globalization is a process accompanying and specifying modern word. From some time has 
been discussed about globalization and it’s consequences. It’s a process penetrating a lot of 
sphere of man living: social, cultural, industrial and political. At one side it’s connected with 
quick technological development, but at the second with unification cultural models, what 
without doubts, destroy originality. That’s fact, that thank to quick developing of technique 
and science is being given us new chances of employment and developing for society. It’s 
inspire young generation, to adapt to contemporary requirements. Modern man should use 
new technology, foreign languages, get new abilities, which will be helpful in creating his future. 
Young people globalization identify as benefit, which help them overcome cultural barrier by 
free contact with people living abroad and quick information from distant continent. They 
value globalization for unlimited possibilities to technical news and new method of getting 
information. They are the subject of care the older people., who treat it with reservation. They 
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afraid, that their children, who might be under the press of material values and consumption. 
Young people in parents opinion are susceptible to homogenization, as a danger for traditional 
values. The parents don’t trust the technical news, using by young people, they see it as  
a way of limiting young people intellectual developing. Generally the opinions of researched 
respondents referring to these problems are, that abilities and disabilities are equilibrated. 

Beata Marcinkowska, Dorota Nawrat 
Portfolio kompetencji nabytych w rodzinie szansą powrotu na rynek pracy

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest prezentacji projektu wielostronnego, realizowanego w ramach 
Programu Uczenie się przez Całe Życie (Lifelong Learning Program) Komisji Europejskiej – 
Grundtvig I, numer projektu: 134054-LLP-1-2007-BE-GRUNDTVIG-GMP. 
W artykule przedstawiamy założenia, cele i rezultaty projektu oraz prezentujemy narzędzie 
wypracowywane w ramach projektu. Tym narzędziem jest portfolio nazwane w projekcie: 
Family Competences Portfolio. Narzędzie ma stanowić pomoc w wejściu i powrocie  na rynek 
pracy osób zagrożonych wykluczeniem, np. kobiet, osób starszych, imigrantów oraz zwięk-
szanie ich szans na zatrudnienie i sukces zawodowy. FamCompass może być używany przez 
instytucje oferujące szkolenia z zakresu edukacji (pracy socjalnej, psychopedagogiki, inne), 
instytucje rynku pracy lub inne zajmujące się doborem kadr, doradców zawodowych, a także 
przez osoby, które myślą o wykonywaniu zawodów związanych z pracą socjalną, pracą związa-
ną z pomocą społeczną.

Summary
The article presents the goals, objectives and outcomes of the project, implemented wi-
thin the framework of Lifelong Learning Life (Lifelong Learning Programme) of the European 
Commission - Grundtvig I project number: 134054-LLP-1-2007-BE-GRUNDTVIG-GMP.
We describe a tool developed under the project:  FamCompass - Family Competences 
Portfolio. The tool is designed to help entry and return to the labor market of people at risk 
of exclusion, such as women, the elderly, immigrants and increase their employability and 
professional success. FamCompass can be used by institutions offering training in education 
(social work, Psychopedagogy, etc.), labor market institutions and others involved in the 
selection of personnel, guidance counselors, as well as by people who think about work in the 
social community areas.

Małgorzata Klimka
Wyzwania współczesnego rynku pracy a zasoby niezbędne do radzenia sobie  

z trudnościami w budowaniu ścieżki kariery zawodowej w percepcji młodzieży

Streszczenie
Młodzież rozpoczynająca budowanie ścieżki kariery na współczesnym rynku pracy napotyka 
na liczne trudności. Brak wsparcia i przygotowania do zetknięcia się z wyzwaniami środowi-
ska zawodowego, od najwcześniejszych lat szkolnych może prowadzić do przeżywania silnego 
stresu, spadku motywacji do pracy i obniżenia efektywności działań. Idea całożyciowego ucze-
nia się wydaje się być metodą, która mogłaby posłużyć wypracowaniu narzędzi oraz strategii 
pomagających w przygotowaniu młodzieży do zaakceptowania i poradzenia sobie z dynamiką 
i zmiennością rynku pracy.

Streszczenia



Zygmunt Markocki 

The old age and disability as educational challenge in the multicultural society 

Summary 

The occurrence of old age is general, given us by the nature and is known for the man since 

immemorial time. The old age concept kept steady in history within centuries. The culture of 

the nation is being measured with the attitude to an elderly man. The ageing is a source of not 

only medical problems, but also psychological and social. 

 

Henryk Cudak 

Role of the pedagogic culture of parents in eliminating the dysfunction of the family 

Summary 

In our times more and more families are experiencing social, emotional or economic 

dysfunctions. These dysfunctions cause disorders of the socialization and bringing children 

and teenagers up. Raising the pedagogic culture of parents and the preparation for parental 

roles can probably be the paradigm which will eliminate both dysfunctions in the home 

environment, as well as social pathologies of the family. 

 

Czesław Wiśniewski 

 Organizational premises of the efficiency of the educational system 

Summary 

The planning requires conceptual setting. It has been many references to the education work 

about the information role of the planning. Integration is a process of uniting and harmonizing 

different elements within defined structures. The management includes the activity aimed at 

causing the activity of other people in accordance with the purpose of manager. Susceptibility 

to the principles of the ordered activity is a property of the modern society. 

 

Marek Jan Kuciapiński 

After school cultural facilities as a support for the family in the sphere of developing 

the musical activity for children and teenagers in school  

Summary 

It isn't possible to treat child as unmusical until you give him educational possibilities. 

Program major changes of the education reform and neglecting in the universal education as 

well as the music education at the Polish school, are leading societies to the musical illiteracy. 



Young people need aesthetic experience and the musical education with good professionals, in 

the person of a music teacher, as the guide to world of the art. 

 

Mariola Świderska 

Family in supporting the closest relatives  with the obesity 

Summary 

The obesity causes psychological consequences, affecting the lack of self-approval of obese 

persons, lowering the quality of life and exposing to the social stigmatization. Since every 

well prepared program of the dieting is a continuous process, support is an essential element 

for its execution. A family is a first and essential system of the support for the obese person. 

 

Paulina Forma 

Antinomies of the function of a large family 

Summary 

The article, based on theoretical and empirical approach, discusses situation of 

children in multi child families which is referred to as their function. The theoretical part of 

the study considers large family in the context of parental care and reviews strategies to help 

children. The empirical part of the article focuses on the research results concerning situation 

of children in multichild families (emotional conditions, family life, situation at school, 

performance of social roles and misbehaviour). The final part contains conclusions drawn 

from the empirical part of the article. 

 

Sławomir Cudak  

Structural transformations of the Polish family 

Summary 

A correct structure of every family is a condition of favourable functioning of the country as a 

whole. Analysis of factors disturbing the structure of the home environment is leading to 

enough alarming forecasts. Contemporary demographic phenomena are disadvantageous to 

the family so as conscious childlessness, divorces, increasing unemployment. Structure of the 

contemporary family in the form of the organisation of life and roles interfamiliar is staying 

shaken, the hierarchy of the authority of parents is weakened.  

 



Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik – Tsirigotis,, Bożena Baster 

Juvenile delinquency - main theories explaining the phenomenon 

Summary 

Forensic and police statistics showing the size and the nature of juvenile delinquency show a 

systematic increase in all types of crimes committed by young people and, above all, an 

increase in offences of violent (characterized by aggressiveness and brutality). The greatest 

concern, in turn, is the lowering of the age limit of juvenile perpetrators. 

The authors of this work tried to present the main concepts of the genesis of asocial 

behaviours and juvenile deliquency as well as the most important manifestations of the social 

aberration. 

 

Wioletta Ośkiewicz:  

Role of the father in education influences of the child in the family 

Summary 

It is obvious that education of a child starts at home and the process of socialization begins 

there too. In this thesis the author pays attention to the vital role of a father in the family 

environment.  

 

Grzegorz Ignatowski 

The Image of the Family in Magazine Advertisements and its Meaning for 

Education – An Analysis of the Weekly „Tele Tydzień” 

Summary 

This analysis examines the image of the family in advertisements which appeared in 

the weekly “Tele Tydzień” – the magazine with the highest sales in Poland. There are not 

many advertisements in the magazine that directly use the image of the family to promote 

products. Those which are printed present the traditional model of the Polish family. The 

father is responsible for the material existence of the family, and the mother for taking care of 

the home and the health of the children. The literature on the subject emphasizes the special 

role of advertising in creating values and social attitudes. In “Tele Tydzień” advertisements 

which use the image of the family to promote specific products disappear between other 

promotions and information. We can draw the conclusion that those advertisements do not 



have an important influence on the creation of social attitudes and stereotypes. In “Tele 

Tydzień” women most often promote the products, even construction materials. 

 

Nella Stolińska-Pobralska 

Public-legal character of institutional 3 years old child care summer in Poland 

Summary 

Psychologists and teachers recommend leaving the child with parents up to the third year of 

age. Occupational activity of women is only attainable through creating regulations, 

facilitating the return to the labour market after the maternity leave, simultaneously enabling 

them to perform the educative and motherly functions. The work discusses designing the 

quality of services offered by creche, implementing the minimal requirements which 

individual institutions should fulfill. 

 

Komunikaty z badań 

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis,, Bożena Baster  

Forbidden acts of juveniles in the light of court documentation 

Summary 

The authors of this work perform an analysis of structure and dynamics of juvenile 

delinquency, on the basis of forensic records. 

 

Joanna K. Wawrzyniak:  

Intergenerational relationship between grandparents and grandchildren 

Summary: The Author describes results of researches on teenagers and their grandparents 

relations treated as contacts, dialogues and values and social roles realization as well. The 

analysis brings the conclusions creating positive picture of seniors and their grandchildren 

relations.  

 

Małgorzata Wolska-Długosz:  

Globalization in the opinion of two generations of new secondary-school graduates 

and their parents 

Summary 



Globalization is a process accompanying and specifying modern word. From some time has 

been discussed about globalization and it’s consequences. It’s a process penetrating a lot of sphere of 

man living: social, cultural, industrial and political. At one side it’s connected with quick technological 

development, but at the second with unification cultural models, what without doubts, destroy 

originality. That’s fact, that thank to quick developing of technique and science is being given us new 

chances of employment and developing for society. It’s inspire young generation, to adapt to 

contemporary requirements. Modern man should use new technology, foreign languages, get new 

abilities, which will be helpful in creating his future. Young people globalization identify as benefit, 

which help them overcome cultural barrier by free contact with people living abroad and quick 

information from distant continent. They value globalization for unlimited possibilities to technical 

news and new method of getting information. They are the subject of care the older people., who treat 

it with reservation. They afraid, that their children, who might be under the press of material values 

and consumption. Young people in parents opinion are susceptible to homogenization, as a danger for 

traditional values. The parents don’t trust the technical news, using by young people, they see it as a 

way of limiting young people intellectual developing. Generally the opinions of researched 

respondents referring to these problems are, that abilities and disabilities are equilibrated.  

 

Beata Marcinkowska, Dorota Nawrat 

Portfolio of family competences as a chance to return to the labor market 

Summary 

The article presents the goals, objectives and outcomes of the project, implemented 

within the framework of Lifelong Learning Life (Lifelong Learning Programme) of the 

European Commission - Grundtvig I project number: 134054-LLP-1-2007-BE-

GRUNDTVIG-GMP. 

We describe a tool developed under the project: FamCompass - Family Competences 

Portfolio. The tool is designed to help entry and return to the labor market of people at risk of 

exclusion, such as women, the elderly, immigrants and increase their employability and 

professional success. FamCompass can be used by institutions offering training in education 

(social work, Psychopedagogy, etc.), labor market institutions and others involved in the 

selection of personnel, guidance counselors, as well as by people who think about work in the 

social community areas. 

 

Henryk Skłodowski 

 



Change of perceiving the professional path – one profession in the entire life i.e. a 

threat of unemployment 

Summary 

The man in the 21st century cannot be a passive, helpless observer of the social life. 

Employees require not only having the given profession, graduating from specific subject, but 

also communications abilities, independent thinking, strategic thinking, stress resistance, 

psychological positive attitude, high activity, commitment, productivity and – and maybe 

above all – huge flexibility which means the readiness for the change of current qualifications. 

 

Małgorzata Klimka  

The challenges of the modern labor market and the resources in building a career 

path in perception of the young people 

Summary 

Young people commencing building the path of career on the contemporary labour market are 

coming across numerous difficulties. The lack of supporting and preparing for the 

confrontation with challenges in the professional environment, from the earliest school years 

can lead to going the strong stress through, the fall in motivation for the work and the 

decrease of action. The idea of the entire-practical learning seems to be a method which could 

serve by developing tools as well as helping strategies in preparation of young people for 

accepting and advising for oneself with dynamics and the changeability of the labour market. 


