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Wstęp

Współczesny świat charakteryzuje się dynamicznymi zmiana-
mi społeczno-kulturowymi, technologicznymi i ekonomicznymi, 
co powoduje, że problematyka dziecka, rodziny i procesu wycho-
wania ciągle jest aktualna i ważna. Tym bardziej, że dzisiaj coraz 
częściej pojawiają się głosy podważające wartość rodziny i jej zna-
czenie dla rozwoju i wychowania dziecka. Tymczasem osłabienie 
rodziny w znacznym stopniu wpływa na kryzys całego społeczeń-
stwa. Warto zatem przypominać, że w sytuacji, gdy rodzina traci 
na znaczeniu, ma problemy ze swoją tożsamością i wypełnianiem 
podstawowych funkcji, proces rozwoju, wychowania, socjaliza-
cji i  inkulturacji najmłodszego pokolenia jest zaburzony. Wów-
czas dzieci i młodzież mają problemy z kształtowaniem własnej 
tożsamości i  samodzielności, przeżywają trudności w prawidło-
wym codziennym funkcjonowaniu i odnalezieniu swojego miej-
sca w  świecie. Z  drugiej strony należy wskazać, że dokonujące 
się aktualnie przeobrażenia cywilizacyjne wpływają na jakość 
funkcjonowania rodziny i zmiany, które w niej zachodzą, dlatego 
konieczne staje się podejmowanie interdyscyplinarnych analiz na-
ukowych o charakterze teoretycznym i empirycznym nad zmie-
niającymi się warunkami życia, rozwoju i wychowania w rodzi-
nie, która jest wieloaspektową rzeczywistością.

Ponadto doświadczamy dzisiaj specyficznego paradoksu, po-
nieważ cywilizacyjne zmiany zachodzące we współczesnym świe-
cie, pomimo że przyczyniają się do rozwoju i postępu ludzkości, 
to jednak utrudniają współczesnemu człowiekowi odnalezienie się 
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w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania. Potrzebuje on 
nowych sposobów postrzegania i interpretowania rzeczywistości 
oraz radzenia sobie w niej i z nią. Poszukiwane są więc właściwe 
rozwiązania czy sugestie dotyczące także życia w  rodzinie, od-
grywania określonych ról społecznych czy też rodzinnych oddzia-
ływań wychowawczych realizowanych w różnych wymiarach.

Oddawany do rąk Czytelnika zbiór tekstów, których tematy-
ka jest dość zróżnicowana, dotyczy wybranych problemów peda-
gogiki rodziny. Autorzy artykułów podejmują naukową dyskusję 
wokół rodziny i dziecka przede wszystkim w perspektywie wy-
chowania i kształcenia. Dyskusje te mają charakter zarówno teo-
retyczny, jak i empiryczny o interdyscyplinarnym zasięgu.

Pierwsza część publikacji zatytułowana Rodzina w intensyw-
nie zmieniającej się rzeczywistości umożliwia poznanie różnorod-
nych czynników, które warunkują i wpływają na funkcjonowanie 
współczesnej rodziny i  kształtują rzeczywistość wychowawczą 
w tym środowisku.

Druga część pt. Oddziaływania wychowawcze wobec dziecka 
realizowane w  rodzinie i  ich uwarunkowania dotyczy wybranych 
aspektów przebiegu procesu wychowania dokonującego się w ro-
dzinie, będącej podstawowym i  najważniejszym środowiskiem 
życia i rozwoju, ale nie jedynym. Istotna jest współpraca środo-
wisk wychowawczych, szczególnie przedszkola, szkoły i rodziny. 
Dziecko jest podmiotem wszelkich oddziaływań o  charakterze 
opiekuńczo-wychowawczym, socjalizacyjnym i  edukacyjnym, 
a ich celem jest jego dobro. Ważne, by te oddziaływania, realizo-
wane na różnych poziomach i przez różne osoby, były spójne i do-
konywane na podstawie tych samych zasad i wartości, bo przez to 
będą stawały się skuteczne.

W kolejnej części opatrzonej tytułem Sytuacje trudne w  ro-
dzinie i  sposoby ich rozwiązywania autorzy analizują wybrane 
problemy i trudności, które dotykają współczesnej rodziny, za-
burzając jej funkcjonowanie, zakłócając stan równowagi i reali-
zację procesu opiekuńczo-wychowawczego. Rodzina, podejmu-
jąc określone wysiłki i  działania, by rozwiązać swoją sytuację 
trudną, może liczyć na pomoc i wsparcie specjalistów w różnym 



zakresie. Dzięki udzielonej pomocy rodzina może funkcjonować 
ponownie jako spójna całość.

Ostatni rozdział pt. Media a rodzina podejmuje bardzo aktu-
alną problematykę środków masowego przekazu, które w znacz-
nym stopniu oddziałują na współczesną rodzinę, dziecko i  jego 
proces wychowania, dokonujący się w  tym środowisku. Współ-
czesne mass media, a szczególnie Internet, wpłynęły na kulturę, 
mentalność, zachowanie zarówno poszczególnych jednostek, jak 
i całych społeczeństw. Przed rodzicami pojawiły się nowe wyzwa-
nia w  zakresie wychowania najmłodszego pokolenia, związane 
z kształtowaniem określonych kompetencji medialnych.

Autorzy wyrażają nadzieję, że książka stanowi cenną lekturę 
dla szerokiego grona odbiorców, których troską jest dobro dziecka 
i rodziny, dla czytelników zarówno o zainteresowaniach ściśle na-
ukowych, jak i praktyków, w tym także rodziców.

Anna Błasiak
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Grzegorz Grzybek
Uniwersytet Rzeszowski

Agnieszka Bielak
Uniwersytet Rzeszowski

Wychowanie w rodzinie  
a spór o gender.  
Interpretacja etyczna

Bringing up in a Family  
vs Dispute about Gender.  
Ethical Interpretation

Grzegorz Grzybek, Agnieszka Bielak

Streszczenie: Wychowanie w  rodzinie w  kontekście współczesnego 
sporu o gender wymaga od nauczyciela, wychowawcy i pedagoga wypraco-
wania własnego systemu wartościowania i etosu życiowego. Pozwoli to na 
dystansowanie się od światopoglądowych grup nacisku obecnych w danych 
systemach normatywnych i moralności.

Słowa kluczowe: pedagog, wychowanie, rodzina, gender, etyka, mo-
ralność, etos życiowy

Summary: Bringing up in a family, while contemporary dispute of gen-
der, requires from a  teacher and educator practice of his own evaluation 
system and ethos of life. This will allow the distancing from ideological 
pressure groups present in normative and morality systems.

Key words: teacher, education, family, gender, ethics, morality, ethos life
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Wprowadzenie

Celem niniejszej refleksji jest wskazanie na pewne aspekty wy-
chowania w  rodzinie w kontekście współczesnego sporu o gen-
der. W przyjętym za podstawę analizy ujęciu etycznym widoczne 
jest uwolnienie się od wpływów światopoglądowych, religijnych 
czy być może ideologicznych. Uznając bowiem trzy podstawo-
we sposoby określania etyki: 1) nauka filozoficzna o moralności,  
2) wiedza o sztuce życia, 3) własny system wartościowania, dający 
podstawę do kierowania się nim w życiu (etos życiowy)1 – będzie 
chodziło o tę trzecią właściwość refleksji etycznej. Takie podejście 
daje odpowiednie narzędzie do dystansowania się od światopo-
glądowych grup nacisku obecnych w danych systemach norma-
tywnych i moralności.

Dziecko w rodzinie

Wydanie na świat nowego pokolenia to jedno z ważniejszych 
zadań społecznych, gdyż aby ludzkość mogła istnieć, konieczne 
jest rodzenie się kolejnych zdrowych pokoleń. Takiego właśnie 
zadania podejmują się rodzice. Rodzicielstwo spełnia wszystkie 
cechy powołania. Jest to zadanie dobrowolne, ale zarazem nieod-
wracalne. Tak jak inne powołania, to także jest rozłożone w cza-
sie – nie polega na szybkiej czynności urodzenia dziecka, ale na 
pielęgnowaniu i  wychowywaniu go przez następne długie lata. 
Należy pamiętać, iż powołanie rodzicielskie to nie posiadanie 
dzieci, ale pełnienie funkcji rodzicielskich – matki i ojca2.

Pojawienie się dziecka na świecie może być czasem dla młode-
go małżeństwa okresem bardzo trudnym, bo z roli zakochanych 
męża i  żony, przyjaciół czy kochanków trzeba stać się rodzica-

1   Por. G. Grzybek, Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki 
rozwoju, Rzeszów 2014, s. 72.

2   Por. M.  Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008, s.  151; por. 
także M. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę: antologia tekstów do lekcji wy-
chowawczych, t. I, Warszawa 1994, s. 135.
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mi. Wtedy nie można już być tylko zapatrzonym i skupionym na 
sobie, ale podjąć to nowe zadanie. Nikt nie uczy tego, jak być 
rodzicem, często może brakować podstawowej wiedzy na temat 
rozwoju dziecka, a przecież jego wychowanie jest pracą niezwykle 
trudną i odpowiedzialną3.

Realizacja roli rodzicielskiej (ang. parenting) jest ukierunkowana 
na dobro dziecka oraz na zaspokojenie jego potrzeb. Jest to stały 
ciąg działań, który rozpoczyna się od wejścia w rolę rodzica i obej-
muje wiele zadań względem dziecka, między innymi opiekuńczych, 
wychowawczych czy wspomagających jego rozwój. Wypełnianie 
roli rodzicielskiej to proces, który składa się z  rozmaitych celów, 
zadań, komunikacji, zasobów oraz wzajemnych relacji4.

Aby dziecko prawidłowo się rozwijało, kształtowało obraz sa-
mego siebie i poczucie własnej wartości, mogło obdarzać innych 
ludzi uczuciem czy podchodzić do nich z ufnością, musi się czuć 
kochane i akceptowane przez najbliższe otoczenie. Istotnym ele-
mentem w  wychowywaniu dziecka jest okazywanie mu uczuć, 
aby później ono potrafiło okazywać je innym. Jeśli jednak rodzi-
ce nie obdarzali dziecka czułością, w przyszłości może mieć ono 
problem z uzewnętrznianiem swoich uczuć. Często dzieje się tak 
w wychowywaniu chłopców, gdyż im częściej niż dziewczynkom 
wmawia się, że mężczyzna musi być twardy, musi dominować czy 
też że mężczyzna nie okazuje uczuć5.

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Rodzina jest podstawowym, najważniejszym i  najbardziej 
wartościowym środowiskiem życia dziecka. To ona w znaczący 
sposób kształtuje jego zachowanie, stosunek do innych ludzi, do 

3   Por. B. Smolińska, Terapia rodzin a miłość do dziecka, w: Sztuka relacji międzyludz-
kich: miłość, małżeństwo, rodzina, red. J. Augustyn, Kraków 2014, s. 508.

4   Por. A. Kwak, Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, w: Rodziciel-
stwo: między domem, prawem, służbami socjalnymi, red. A. Kwak, Warszawa 
2008.

5   Por. A. Błasiak, Rozwój i kształtowanie emocji dzieci. Wychowanie, w: Sztuka 
relacji międzyludzkich: miłość, małżeństwo, rodzina, dz. cyt., s. 451.
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świata wartości, systemu norm, a  także wzorów postępowania6. 
Jest to pierwsze, a  zarazem najważniejsze wychowanie. Można 
powiedzieć, że przygotowuje ono grunt dla „dalszej uprawy”, któ-
rą prowadzi szkoła i otoczenie7.

W. Wójcik w artykule, w którym podjął się analizy domu jako 
idei i  rzeczywistości określającej istotę człowieka, stwierdził, że 
tylko w domu dziecko może właściwie się rozwijać i wychowywać. 

W relacjach rodzinnych (cechujących się wzajemną miłością) 
możliwy jest proces wychowawczy, w  którym dziecko jako 
przedmiot wychowania jest zarazem podmiotem i dochodzi do 
takiego rozwoju swojej osobowości, który umożliwia korzysta-
nie ze wspólnych dóbr rodziny (jak również powszechnych dóbr 
kultury) oraz osiągnięcie „optimum swojej doskonałości”. Jest to 
zgodne z interesem i dobrem rodziny. Wychowanie w rodzinie 
jest zawsze budowaniem domu i nigdy nie jest skierowane tylko 
do pojedynczej osoby, lecz dotyczy całej rodziny8.

Należy pamiętać, że w wychowaniu dziecka istotne jest uczest-
nictwo obojga rodziców, by mogło ono odbierać sygnały i bodź-
ce z dwóch stron. W procesie wychowania ważny jest zarówno 
wkład matki, jak i ojca. Poprzez cechy macierzyńskie i ojcowskie, 
które są różne, a wynikają z samego faktu bycia kobietą i mężczy-
zną, dziecko zdobywa wiedzę o świecie9.

Rodziców można podzielić na tych, którzy chcą zaznaczać 
płeć swojego dziecka poprzez na przykład ubranka w  odpo-
wiednim kolorze, zabawki czy książeczki, oraz tych, którzy 
starają się walczyć z takim stereotypowym postrzeganiem obu 

6   Por. B. Czeredecka, Rodzina jako środowisko życia i wychowania, w: Dziecko 
i  rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, red. U. Gruca-Miąsik, 
Rzeszów 2007, s. 11.

7   Por. U. Gruca-Miąsik, Rola rodziny w rozwoju i wychowaniu moralnym dzieci 
i młodzieży, w: Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, 
dz. cyt., s. 36.

8   W. Wójcik, Antropologia domu, w: Dom, w którym rodzi się wspólnota. Rodzina, 
społeczeństwo, Kościół, „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach” nr 69, red. A. Malina, Katowice 2012, s. 25-26. 

9   Por. A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie, Kraków 2012, s. 28.
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płci. Dzieci już około drugiego roku życia zauważają, że ist-
nieją dziewczynki i chłopcy oraz że same przynależą do jednej 
z tych grup10.

W różnicy między płciami nie chodzi jedynie o  wygląd ze-
wnętrzny, ubiór czy fryzurę, ale także odmienne zainteresowa-
nia i zachowanie. Płeć męska już w zabawach jest bardziej głośna 
i ruchliwa, czasem nawet agresywna, bo jedną z cech charaktery-
zujących chłopców jest rywalizacja i współzawodnictwo. Z kolei 
dziewczynki wolą zabawy spokojniejsze i zaplanowane. Preferują 
zabawki naśladujące ludzi, na przykład lalki i zwierzęta, chętniej 
współpracują oraz więcej mówią11.

Wychowanie chłopców i dziewczynek przebiega inaczej. Ro-
dzice chłopca codziennie doświadczają, że jego rozwój to proces 
niełatwy. „Nie wystarczy podawać mu pożywne śniadanie, czyste 
ubranie i czekać, aż pewnego dnia stanie się dojrzałym i samo-
dzielnym mężczyzną”12. Wychowanie chłopca wymaga od rodzi-
ców mądrego wsparcia, odpowiednich warunków rozwoju oraz 
zaspokajania jego potrzeb, które są odmienne niż u dziewczynek13.

Jak wskazała M. Środa, małe dziewczynki od początku wy-
chowywane są na osoby kompromisowe, powabne i opiekuńcze. 
Nie wolno się im bić, krzyczeć, mają być grzeczne i dawać przy-
kład. Oczywiście mają też być zadbane i czyste. Jak często można 
usłyszeć: „dziewczynka nie może być brudna”, „siedź jak dziew-
czynka”, „chodź jak dziewczynka”, „pamiętaj, że jesteś damą”. Są 
również wychowywane w kulcie opiekuńczości, od małego opie-
kują się lalkami14, podczas gdy chłopcy bawią się czołgami, cho-
dzą po drzewach i walczą o swoje.

W czasie, kiedy dziewczynki mają być grzeczne i  ułożone, 
w literaturze stwierdza się, że w świecie chłopców istnieje cienka 
granica pomiędzy potrzebą bliskości a agresją, że często ci, którzy 

10  Por. tamże, s. 43.
11  Por. tamże.
12  Tamże, s. 44.
13  Por. tamże.
14  Por. M. Środa, Kobiety i władza, Warszawa 2012, s. 34-35.
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się zaczepiają, są najlepszymi przyjaciółmi. Czy możemy powie-
dzieć, że „w trosce o prawidłowy rozwój chłopca trzeba pozwolić 
mu być chłopcem”15? Czy naprawdę tylko wtedy chłopiec stanie 
się kulturalnym, dojrzałym i mądrym mężczyzną?

Główny cel wychowania to pomoc dziecku, by osiągnęło szczęś-
cie. Rodzice realizują to zadanie poprzez zastosowanie odpowied-
nich metod i środków, w których ukryta jest istota wychowania.

Z tych krótkich rozważań może się rodzić pytanie: „Czy ro-
dzaj płci narzuca specyficzny sposób wychowania, odmienny dla 
chłopca i  dziewczynki? Jeśli wielowiekowa tradycja wychowania 
była źródłem opresji kobiet, to trudno takie wychowanie uznać za 
zasadne”16.

Spór o gender – interpretacja etyczna

Można przyjąć, że w polskich warunkach głównymi przeciwni-
kami w sporze o gender są Kościół katolicki oraz różne ruchy, które 
w orientacji społeczno-politycznej określa się jako lewicowe. Oczy-
wiście obok Kościoła katolickiego można wskazać na inne pod-
mioty, broniące tradycyjnego uregulowania relacji między płciami. 
Biorąc pod uwagę, że interesy różnych ruchów lewicowych nie są 
tożsame, a wspólne stanowisko jest pewnym sojuszem taktycznym 
lub zgodą na określone spostrzeganie rzeczywistości – nie można 
wybrać jednego dominującego podmiotu.

Jeśli na przykład za taki podmiot mogłoby być uważane środo-
wisko feministyczne, które też jest przecież zróżnicowane, to nie 
można wskazać na jedną wykładnię interpretacji płci kulturowej. 
Być może brak jedności też jest jakimś tropem w tym zakresie.

Według Episkopatu Polski: 

Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci 
przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w mar-

15  A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie, dz. cyt., s. 47.
16  G. Grzybek, Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki roz-

woju, dz. cyt, s. 33-44. 
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ksizmie i  neomarksizmie, promowanych przez coraz bardziej 
radykalizujące się ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną 
zapoczątkowaną w  1968 roku. Gender promuje zasady całko-
wicie sprzeczne z  rzeczywistością i  tradycyjnym pojmowaniem 
natury człowieka. Twierdzi, że biologiczna płeć ma charakter 
jedynie kulturowy, że z biegiem czasu można ją sobie wybrać, 
a  tradycyjna rodzina jest przeżytkiem i  obciążeniem społecz-
nym. Według gender, homoseksualizm jest wrodzony, zaś geje 
i lesbijki mają prawo do zakładania związków będących podsta-
wą nowego typu rodziny, a nawet do adopcji i wychowywania 
dzieci. Promotorzy tej ideologii przekonują, że każdy człowiek 
ma tzw. prawa reprodukcyjne, w tym prawo do zmiany płci, do 
in vitro, antykoncepcji, a nawet aborcji17. 

Natomiast tak zwani „wyznawcy ideologii gender” zwracają 
uwagę, że gender studies to 

interdyscyplinarna dziedzina badań naukowych dotycząca płci 
społeczno-kulturowej (gender). Obecnie istnieje na świecie 
około 900 wydziałów i  centrów, gdzie podejmowane są bada-
nia genderowe, prowadzone zajęcia dla studentów, przyznawa-
ne dyplomy – licencjackie, magisterskie, a także doktorskie oraz 
certyfikaty ukończenia studiów w  ramach programów gender 
studies18.

Zestawienie powyższych dwóch określeń nie pozwala na 
zbieżne wnioski. W  tych dwóch wypowiedziach tylko słowo 
„gender” jest wspólne. Może należy założyć, iż w owym sporze 
chodzi przede wszystkim o  możliwości oddziaływania na spo-
łeczeństwo, które może być zakładnikiem owego sporu. Zatem 
jednostka nieposiadająca własnych standardów etycznych nie jest 
w stanie zdobyć się na niezależną ocenę, lecz uznaje racje jednej 
lub drugiej strony z uwagi na inne powody, którymi się kieruje, na 
przykład autorytet przeciwnika sporu. Przyjęcie autorytetu danej 

17  List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku, http://niezalezna.pl/
zrodlo/episkopatpl (dostęp: 29.12.2013).

18  K. Krasucka, Jaki jest gender, każdy widzi: podstawowe terminy, w: Gender. 
Przewodnik Krytyki Politycznej, Zespół KP, Warszawa 2014, s. 49.
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strony zasadniczo wydaje się słuszne. Niewłaściwe jednak jest ta-
kie podejście dla etyka czy też pedagoga.

W tym wypadku należy przyjąć konieczność rozwijania włas-
nej refleksji etycznej, ponieważ chodzi o umiejętność pogodzenia 
modelu własnego życia i  szczęścia z nakazami moralności spo-
łecznej. Trzeba zatem wymagać od pedagoga samowychowania 
intelektualnego, które jawi się jako zadanie mądrościowe. Proste 
przyjmowanie „moralności nacisku” przeważającego podmiotu 
społecznego udaremnia wykrystalizowanie się w  nim własnego 
etosu życiowego i własnych standardów etycznych19.

W ramach rozważań nad wychowaniem do małżeństwa w za-
łożeniach „etyki rozwoju” zostały wypracowane między innymi 
dwa ważne określenia, które tutaj warto wykorzystać.

Pierwsze to małżeństwo, określone jako związek 

dwojga ludzi, mężczyzny i  kobiety (aspekt biologiczny), który 
ma przełamać poczucie osamotnienia i radykalnej odmienności 
płci (aspekty psychologiczny i biologiczny), nadając mu charak-
ter seksualny. Małżeństwo posiada wymiar społeczny, stając się 
jednym z podstawowych wymiarów relacji społecznych i przez 
społeczeństwo jest sankcjonowane. Wzorce kulturowe dostar-
czają norm i  zasad pełnienia ról w  małżeństwie: męża i  żony. 
Zmiany kulturowe wpływają na przekształcenia w pełnieniu ról 
i kryzysu ich tożsamości. Biorąc pod uwagę odmienność etosów 
życiowych mężczyzny i  kobiety, trwałość małżeństwa bez sil-
nych sankcji społecznych (moralność nacisku) jest ograniczona20. 

Wydaje się, że w  tym aspekcie Kościół przyjmuje pozycję 
strażnika, który dla swoich wiernych zachował różne formy naci-
sku. Wynika to z głębokiego przeświadczenia o słuszności swoich 
racji, które wierni i nie tylko powinni przyjąć, ponieważ: „Kościół 
to jedyna w całym świecie instytucja z tak olbrzymim doświad-
czeniem w sprawach ludzkich”21.

19  Por. G. Grzybek, Etyka rozwoju a wychowanie, Rzeszów 2010, s. 104-105. 
20  G. Grzybek, Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki roz-

woju, dz. cyt., s. 32.
21  Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o  małżeństwie i  rodzinie, 

Tarnów 2009, s. 6, nr 3.
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Olbrzymie doświadczenie jest źródłem autorytetu. Nie zastą-
pi ono jednak własnego etosu życiowego i własnych standardów 
etycznych, nawet jeśli okażą się one zbieżne z tak silnym podmio-
tem społecznym jak Kościół katolicki.

Drugie ważne określenie wypracowane w ramach teorii „etyki 
rozwoju”22 to płeć kulturowa, oznaczająca 

przypisanie płci biologicznej (męskiej i żeńskiej) pewnych cech 
postulowanych, które w  toku socjalizacji i  wychowania po-
przez moralność nacisku powinny zostać w  osobie danej płci 
wytworzone. Wytworzone cechy stają się źródłem ustalonego 
kulturowo obszaru i zakresu wzajemnego komunikowania oraz 
działania23. 

Wydaje się, że powyższe określenie bezstronnie ujmuje istotę 
rzeczy i wyraźnie ukazuje przedmiot sporu. Chodzi zatem, by sil-
ny podmiot społeczny obronił swój wpływ na postulowane cechy, 
które w toku socjalizacji i wychowania poprzez moralność nacisku 
powinny zostać w osobie danej płci wytworzone.

Przyjęcie racji danego silnego podmiotu społecznego w  wy-
padku pedagoga i  etyka może się odbyć tylko w  harmonijnym 
połączeniu z  jego własnym etosem społecznym, własnymi stan-
dardami etycznymi.

Bibliografia

Błasiak A., Oddziaływania wychowawcze w  rodzinie, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2012.

Błasiak A., Rozwój i kształtowanie emocji dzieci. Wychowanie, w: Sztuka re-
lacji międzyludzkich: miłość, małżeństwo, rodzina, red. J. Augustyn, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2014.

Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

22  Etyka rozwoju to „teoria ukazująca normatywny wymiar rozwoju człowieka, 
w którym podstawowymi założeniami są tezy o moralnym bytowaniu czło-
wieka i osobowości etycznej”; G. Grzybek, Etyka rozwoju a wychowanie, dz. 
cyt., s. 12.

23  G. Grzybek, Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki roz-
woju, dz. cyt., s. 55-56. 



24 Grzegorz Grzybek, Agnieszka Bielak

Braun-Gałkowska M., W tę samą stronę: antologia tekstów do lekcji wycho-
wawczych, t. I, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1994.

Czeredecka B., Rodzina jako środowisko życia i wychowania, w: Dziecko i ro-
dzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, red. U. Gruca-Miąsik, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.

Gruca-Miąsik U., Rola rodziny w  rozwoju i  wychowaniu moralnym dzieci 
i młodzieży, w: Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowa-
nia, red. U. Gruca-Miąsik, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Rzeszów 2007.

Grzybek G., Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Grzybek G., Etyka rozwoju a  wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, 
Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2009.

Krasucka K., Jaki jest gender, każdy widzi: podstawowe terminy, w: Gender. 
Przewodnik Krytyki Politycznej, Zespół KP, Wydawnictwo Krytyki Po-
litycznej, Warszawa 2014.

Kwak A., Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, w: Rodzicielstwo: 
między domem, prawem, służbami socjalnymi, red. A. Kwak, Wydawnic-
two Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.

List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku, http://niezalezna.pl/
zrodlo/episkopatpl (dostęp: 29.12.2013).

Smolińska B., Terapia rodzin a miłość do dziecka, w: Sztuka relacji między-
ludzkich: miłość, małżeństwo, rodzina, red. J. Augustyn, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2014.

Środa M., Kobiety i władza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.
Wójcik W., Antropologia domu, w: Dom, w którym rodzi się wspólnota. Ro-

dzina, społeczeństwo, Kościół, „Studia i Materiały Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach” nr 69, red. A.  Malina, 
Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.

Noty o autorach

Dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek  – specjalizacja naukowa: 
etyka, pedagogika, nauki o rodzinie; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Wydział Pedagogiczny. Kierownik Zakładu Pedagogiki 
Opiekuńczej. W refleksji nad poszczególnymi zagadnieniami odwołuje się 
do autorskiej teorii „etyki rozwoju”.

Mgr Agnieszka Bielak – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Rze-
szowskiego, doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego (etyka).



25

Andrzej M. de Tchorzewski
Akademia Ignatianum w Krakowie

Miłość, nadzieja,  
odpowiedzialność –  
warunkiem więzi 
w rodzinie

Love, Hope  
and Responsibility  
determine  
the Family Ties

Streszczenie: Z pedagogicznego punktu widzenia rodzinę można pojmo-
wać jako szczególny i niepowtarzalny byt społeczny, którego istotą jest hu-
manistyczny charakter zdeterminowany niepowtarzalnością występujących 
w niej podmiotów. Te z kolei, zależnie od wielu zmieniających się czynników, 
reprezentują olbrzymie bogactwo form i treści, które najwyraźniej odzwier-
ciedlają się w jej wewnętrznych strukturach. Rodzinę można zatem uznać za 
taki rodzaj rzeczywistości społecznej, której cechą konstytutywną jest wspól-
notowy charakter życia określonego zbioru podmiotów zespolonych w róż-
nym stopniu więzami biologicznymi, emocjonalnymi, kulturowymi i gospo-
darczymi. W więzach tych należy upatrywać źródła procesów naśladowania 
osobowych wzorów, procesów wychowania, a także samowychowania.

Autentyczność międzypodmiotowych więzów rodzinnych, które stanowią 
fundament tej wspólnoty, wyznaczają sui generis wartości i budowane na nich 
sprawności moralne, do których w pierwszej kolejności należy zaliczyć mi-
łość (in omnibus – caritas), nadzieję i odpowiedzialność.
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Podstawą wychowania w  rodzinie jest kierowanie się miłością rozumną, 
traktowaną jako wartość, ale zarazem jako sprawność moralna. Jako wartość 
dlatego, że z ludzkiego punktu widzenia miłość jest czymś, czego człowiek 
pragnie, jest czymś, „co lepiej, żeby było, niż nie było”. Miłość jako spraw-
ność moralna wyraża nabytą zdolność do niezawodnych działań w postę-
powaniu w relacjach zachodzących pomiędzy rodzicami a ich potomstwem.

Nadzieja jako wartość i  sprawność moralna buduje więzi wspólnoty ro-
dzinnej, gdyż jest ona zawsze przepełniona optymizmem, źródłem szan-
sy, towarzyszy jej dobra myśl i  przynosi ukojenie w  chwilach trudnych. 
Nadzieja wzmacnia sens działań pedagogicznych rodziców, optymalizuje 
realizację stawianych przez nich celów i zadań wychowawczych, wreszcie 
dynamizuje procesy wychowania.

Odpowiedzialność jako wartość, a zarazem sprawność moralna rzutująca 
na kształtowanie się więzi w rodzinie, jest niczym innym jak wzięciem na 
siebie skutków własnego działania, do czego rodzice i ich potomstwo jako 
podmioty tej wspólnoty czują się wewnętrznie przymuszeni, bowiem mu-
szą przypisać je sobie samym, własnej decyzji i swojej woli.

Słowa kluczowe: miłość, nadzieja, odpowiedzialność, tożsamość ro-
dziny, zagrożenia współczesnej rodziny

Summary: From the pedagogical point of view, the family can be un-
derstood as a specific and unique social entity whose essence lies in the hu-
manistic nature that has been determined by uniqueness of the persons ap-
pearing therein. They, in turn, depending on the variable factors, represent 
the enormous abundance of content and forms that are apparently reflected 
in its inside structures. Therefore, the family can be recognized as a kind 
of social reality which constituent feature lies in the commune nature of 
life of a specific set of the persons who are connected in a different degree 
by biological, emotional, cultural and economical ties. In these ties, the 
sources of following personal examples, upbringing and self-upbringing 
processes should be sought.

The authenticity of the interpersonal family ties that provide the founda-
tion for this commune are marked by sui generis values and the moral skills 
that are developed out of them. Love, hope and responsibility should be 
added to them in the first turn (in omnibus – caritas).

The foundation of the upbringing in the family means guiding oneself by 
rational love that is treated both as a value and as a moral skill. It is treated 
as a value because from the human point of view, love is something that 
a man desires, it is something that “better to have than not to have.” As 
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a moral skill, love expresses the acquired ability for unfailing actions in 
behavior in relationships between the parents and their offspring. 

As a value and as a moral skill, hope builds the family commune ties because 
it is always full of optimism, the source of chances, it is accompanied by 
a kind thought and it brings relief in difficult moments. Hope strengthens 
the sense of the parents’ pedagogical actions, optimizes performance of their 
goals and educational tasks, at last, it actuates the educational processes.

Responsibility, both as a value and as a moral skill affecting the formation 
of the family ties, is nothing else but facing the consequences of own ac-
tions that the parents and their children as the persons of this commune 
internally feel forced to, since they have to attribute and ascribe them to 
themselves, their own decisions and their own will. 

Keywords: family, love, hope, responsibility, family identity, modern 
family threats

W tradycji judeochrześcijańskiej, która stanowi fundament 
kultury i cywilizacji europejskiej, rodzina jest i była oparta na do-
browolnym i równorzędnym związku małżeńskim kobiety i męż-
czyzny, usankcjonowanym w świetle prawa cywilnego i/lub prawa 
kanonicznego stanowiącym jej fundament. Święty Jan Paweł II 
mówił, że: 

Pierwszą i podstawową komórką „ekologii ludzkiej” jest rodzina, 
w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia 
związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być 
kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą. Chodzi tu 
o rodzinę opartą na małżeństwie, gdzie wzajemny dar z same-
go siebie, mężczyzny i kobiety, stwarza takie środowisko życia, 
w którym dziecko może się urodzić i rozwijać swe możliwości, 
nabywać świadomość własnej godności i  przygotować się do 
podjęcia swego jedynego i niepowtarzalnego przeznaczenia1.

Ustawa Zasadnicza, czyli Konstytucja RP, w art. 18 definiu-
je małżeństwo w rozumieniu prawa jako związek jednej kobiety 
z jednym mężczyzną (i póki co, inaczej być nie może). Nie znaj-

1   Jan Paweł II, Centesimus annus 39, Wrocław 1991.
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dujemy natomiast ani w Konstytucji, ani w polskim kodeksie ro-
dzinnym i kodeksie opiekuńczym prawnej definicji rodziny (wy-
kładnia prof. Piotra Winczorka, konstytucjonalisty).

Mimo braku prawnej definicji rodziny w  polskim ustawo-
dawstwie nauki społeczne w zależności od dyscypliny formułują 
różne określenia rodziny. Nauki pedagogiczne coraz częściej ro-
dzinę definiują jako wspólnotę, na którą składa się wspomniany 
typ małżeństwa (ale także związek partnerski lub kohabitacyjny 
oparty na związku kobiety i mężczyzny), bez względu na to, czy 
jest ono usankcjonowane prawem cywilnym, czy prawem ka-
nonicznym, wraz z  jego potomstwem biologicznym lub przy-
sposobionym formalnie bądź nieformalnie, działającą na rzecz 
wspólnego dobra poprzez zaspokajanie potrzeb tej wspólnoty. 
Taką wspólnotę nazywa się rodziną tradycyjną. Do niej zalicza 
się również rodziny rozszerzone o więcej niż dwa pokolenia ży-
jące razem i  współpracujące dla wspólnego dobra. Rodzinami 
są także wspólnoty pozbawione jednego lub obojga rodziców na 
skutek śmierci, rozwodu, separacji, długotrwałej nieobecności 
jednego z rodziców.

Dynamiczne zmiany we współczesnym świecie przełomu 
XX i XXI wieku, które następują we wszystkich obszarach ży-
cia ludzkości pod wpływem różnorodnych kryzysów, procesów 
transformacji oraz integracji, zwłaszcza zaś nieuchronnego pro-
cesu globalizacji, oddziałują również na kondycję tradycyjnej ro-
dziny. Wpływają one na przemiany w zakresie przypisywanych jej 
funkcji, na wizję małżeństwa i rodziny, na świadomość znacze-
nia jej miejsca i  roli w życiu społeczeństwa i konkretnych osób. 
Tradycyjna rodzina przestaje być konwencjonalnym wzorem 
wspólnoty. Świadczy o  tym stale rosnąca liczba urodzeń dzieci 
pozamałżeńskich, wzrastająca lawinowo liczba rozwodów orze-
kanych przez sądy cywilne oraz pozwów kierowanych do sądów 
kościelnych o uznanie małżeństwa za nieważnie zawarte, wzrost 
liczby związków kohabitacyjnych, wielokrotnie zawierane związ-
ki małżeńskie przez tę samą osobę, dążenie do nadania związkom 
homoseksualnym statusu małżeństwa i  przyznania im praw do 
adopcji dzieci oraz uznania jako rodziny.
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Stajemy zatem coraz częściej w  sytuacji, kiedy nie mamy do 
czynienia z klasyczną/tradycyjną rodziną, dla której fundamentem 
jest małżeństwo kobiety i  mężczyzny usankcjonowane prawem 
cywilnym i/lub kanonicznym. Niektórzy „familiolodzy” mówią 
już nie tylko o rodzinie alternatywnej, ale wręcz o „neo-rodzinie”.

Do podstawowych funkcji tradycyjnej rodziny zalicza się nie-
malże od zawsze funkcje seksualno-prokreacyjną, gospodarczo-
-ekonomiczną oraz wychowawczo-opiekuńczą. Rodzina jest za-
tem wspólnotą, którą charakteryzuje swoista więź, bez względu 
na to, czy małżonkowie zawarli związek sakramentalny i/lub cy-
wilny, czy też tworzą ją bez formalnego związku, stając się coraz 
częściej spotykaną rodziną alternatywną, patchworkową.

Czy nadal można mówić o pięknie małżeństwa i rodziny w cza-
sach nam współczesnych? Czy nie dostrzega się dzisiaj wyraźnych 
czynników wpływających na przemiany i kondycję współczesnej 
rodziny? Wydaje się, że są nimi:
 � chaos aksjonormatywny, który uwyraźnia się w takich posta-

ciach, jak:
•	 kryzys prawdy
•	 relatywizm moralny
•	 nihilizm moralny
•	 praktyczny materializm
•	 totalna wolność

 � kruchość relacji międzyludzkich, do których zaliczyć można:
•	 małżeństwa zawierane na czas określony i aranżowane
•	 praktykę współżycia przed ślubem
•	 związki, które nie są małżeństwem
•	 dzieci z jednym rodzicem
•	 rosnącą liczbę rozwodów
•	 los dzieci padających ofiarą rozbicia rodziny
•	 bezdomne dzieci ulicy
•	 sytuację kobiety padającej ofiarą dyskryminacji i przemocy 

domowej
•	 wykorzystywanie seksualne dzieci
•	 skutki migracji
•	 trudności z przyjęciem dziecka w rodzinie
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•	 ciężar utrzymania starych ludzi
•	 uczuciowe rozbicie prowadzące do przemocy
•	 indywidualne skłonności narcystyczne.
Problemy te dostrzega świat chrześcijański. I sesja Synodu Bi-

skupów w Kościele Rzymskokatolickim, która odbyła się w paź-
dzierniku 2014 r., rozważała współczesną sytuację małżeństwa 
i  rodziny w  kontekście sekularyzacji i  prywatyzacji wizji mał-
żeństwa i rodziny, w kontekście dechrystianizacji i zmierzania do 
przedefiniowania społecznej roli małżeństwa. Już nie tylko poja-
wiają się pytania, głosy, dyskusje na temat in vitro, macierzyństwa 
zastępczego, eutanazji, legalizacji małżeństw homoseksualnych, 
ideologii gender, ale Kościół zdaje sobie w pełni sprawę, że upo-
wszechnia się ich praktyka. 

Na kondycję współczesnej rodziny żyjącej w dynamicznie glo-
balizującym się świecie wpływają takie czynniki zewnętrzne, jak:

•	 bezsilność wobec mechanizmów ekonomicznych
•	 rosnąca bieda
•	 niepewność zatrudnienia
•	 zbyt duże obciążenie fiskalne
•	 poczucie opuszczenia ze strony instytucji państwowych, 

samorządowych
•	 pornografia
•	 komercjalizacja ciała i tym podobne.
Współczesne małżeństwa i rodziny żyją w świecie wielorakich 

potrzeb, które przysłaniają lub marginalizują to, co jest funda-
mentem więzi łączących wszystkich jej członków. Dostrzegane 
zmiany w życiu współczesnych rodzin można ująć w następujący 
sposób:
 � rodzina przestała być instytucją nierozerwalną i dozgonną dla 

jej małżonków, jedyną instytucją umożliwiającą zaspokajanie 
elementarnych potrzeb biologiczno-popędowych, psychicz-
nych i kulturowo-duchowych;

 � zanika tradycyjny podział ról małżeńskich i  rodzicielskich, 
które decydowały o  trwałości życia tradycyjnej rodziny, nie-
zmienności porządków w strukturze i hierarchii wartości oraz 
obowiązków i powinności przypisanych członkom rodziny;
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 � nastąpiło rozluźnienie więzi emocjonalnych pomiędzy człon-
kami rodziny wyrażające się w braku dążeń identyfikacyjnych 
i  ekspansywnych utrzymujących poczucie przynależności do 
tej samej wspólnoty.
Powyższe zmiany powodują ustawiczne i  systematyczne 

przeobrażanie się rodziny, tak w  wymiarze świadomościowym, 
obyczajowym, moralno-etycznym, jak i  prawnym oraz ekono-
micznym. Ich następstwem niosącym zagrożenie jest coraz wy-
raźniejsze rozluźnienie więzi międzyludzkich. Sytuacja ta stawia 
przed nami następujące pytania:

Jakie relacje zachodzące pomiędzy małżonkami i pozostałymi 
członkami rodziny są warunkiem prawidłowego jej funkcjonowa-
nia jako wspólnoty? W czym się one przejawiają, do czego można 
je sprowadzić?

Czy w  przestrzeni międzypodmiotowej rodziny jest miej-
sce na takie stany emocjonalne, motywy, postępowanie, zacho-
wania, które będą się przyczyniały do optymalizacji jej więzi 
wspólnotowych?

Czy podstawowe normy moralne, kierowanie się nimi, stano-
wią o jakości życia rodziny, a także o jej wychowawczej, socjaliza-
cyjnej i edukacyjnej roli?

Mimo tych wątpliwości należy przyjąć, że małżeństwo i  ro-
dzina, którą tworzą kobieta i mężczyzna, jest nie tylko instytucją 
wpisaną w  strukturę społeczeństwa służącą spełnianiu przypi-
sanych jej funkcji, ale przede wszystkim wspólnotą, która swoje 
międzyosobowe relacje opiera na miłości, nadziei i odpowiedzial-
ności, tworząc w  ten sposób najbardziej optymalne środowisko 
rozwoju człowieka.

Odpowiedzią na powyższe pytania może być próba zrozumie-
nia znaczenia miłości, nadziei i odpowiedzialności jako aksjolo-
gicznego fundamentu kształtowania się więzi interpersonalnych 
we wspólnocie rodzinnej.

RODZINA

miłość nadzieja odpowiedzialność
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Miłość

Miłość określa się, a nawet definiuje na różne sposoby. Moż-
na powiedzieć, że miłość jest pozytywnym fenomenem, który 
kieruje nas zawsze ku drugiej osobie, ku drugiemu człowiekowi, 
ku innym ludziom2. Łacińskie słowo amor, czyli miłość, oznacza 
różne jej formy. Należą do nich Eros, Agape i  Caritas. Każda 
z tych form jako warunek więzi interpersonalnej ma/ może mieć/ 
powinna mieć swoje odzwierciedlenie w życiu rodziny.

Eros, czyli miłość pożądliwa, namiętna, przede wszystkim 
miłość płciowa stanowi podstawę życia seksualnego małżonków. 
Ta forma miłości decyduje o rodzicielstwie małżeństwa, czyli po-
przez nią i dzięki niej kobieta wchodzi w rolę matki, zaś mężczy-
zna w rolę ojca.

Agape – oznacza wyższą formę miłości, o której mówimy, że 
jest miłością uduchowioną. Wyraża się ona w szczerej życzliwości 
i serdeczności wobec wszystkich członków rodziny, a więc współ-
małżonków i ich potomstwa, a także wobec osób blisko związa-
nych z codziennym życiem rodziny. To ona czyni rodzinę auten-
tyczną wspólnotą, w której liczy się troska o rozwój jej wszystkich 
członków poprzez dawanie im poczucia bezpieczeństwa nie tylko 
materialnego, ale także fizycznego i duchowego. Ta forma miłości 
przyczynia się do optymalizacji wszystkich funkcji przypisywa-
nych rodzinie i chroni ją przed różnymi zagrożeniami.

Caritas  – to zapewne najwyższa forma miłości, która w  ży-
ciu rodziny jako wspólnoty rozumiana może być jako aktywne 
uczestniczenie wszystkich jej członków w  procesie czynienia 
i troski o dobro, kierowanie się nim oraz rozwijanie i umacnianie 
cnót moralnych.

Wymienione formy miłości uświadamiają nam, że miłość 
sama w sobie jest wartością, która wciąż konstytuuje się w każdym 
człowieku, bez względu na jego miejsce i rolę, jaką odgrywa w ro-
dzinie będącą wspólnotą osób. Dlatego aksjologia pedagogiczna 
wskazuje na konieczność jej uwyraźniania w procesie wychowania 
2   Por. A.M. de Tchorzewski, Miłość jako praprzyczyna wychowania, w: Wycho-

wanie jako mądrość miłości, red. I. Jazukiewicz, Szczecin 2012, s. 41-59.
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rodzinnego, bowiem miłość jako taka warunkuje więzi jej człon-
ków. Żadna forma miłości nie jest jednak dana ani pojedynczemu 
człowiekowi, ani wspólnocie rodzinnej raz na zawsze w gotowej 
postaci, toteż nigdy nie odczuwa się jej pełni. Od każdego człon-
ka wspólnoty rodzinnej zależy jej kształt i siła. Jako wartość uni-
wersalna, ale zarazem codzienna, nie odświętna, nie okazjonalna, 
musi być stale pogłębiana i kształtowana na nowo. Takie podej-
ście czyni rodzinę naturalną szkołą miłości, w której każdy uczy 
się jej, zdobywa wiedzę o jej znaczeniu w życiu człowieka. Zada-
niem takiej wiedzy jest kształtowanie postawy miłości.

Miłość rodzica jest praprzyczyną uczenia miłości dziecka, któ-
re ją odwzajemnia na różne sposoby. Czynny charakter miłości 
polega na tym, że kochając innych, czyni się to bezinteresownie. 
Cechami konstytutywnymi miłości są: 1) poszanowanie drugiej 
osoby, a nie panowanie nad nią czy poczucie posiadania jej. Idzie 
tu o godność osoby kochanej i traktowanie jej bez jakichkolwiek 
uprzedzeń, czyli pełne akceptowanie jej taką, jaką jest w rzeczy-
wistości; 2) uznanie autonomii drugiej osoby, czyli nieogranicza-
nie jej wolności, bowiem miłość nakazuje przyjąć, uznać drugiego 
człowieka jako równego sobie, gdyż stanowi on jako osoba nie-
kwestionowaną wartość absolutną. Dlatego musi być ona wolna 
od „ucisku zewnętrznego” na tyle, na ile pozwala na to jej po-
ziom rozwoju biologicznego, psychicznego i moralnego, intelek-
tualnego oraz duchowego; 3) poznanie drugiej osoby, które po-
zwala na dostrzeganie jej w kontekście własnej indywidualności, 
co umożliwia pełniejsze zbliżenie podmiotów wychowujących 
i wychowywanych3.

Dzięki właściwie rozumianej miłości kształtuje się w rodzinie 
więź osobowa, która łączy wszystkich tych, którzy w tę wspólnotę 
się wpisują, bez względu na to, czy są to małżonkowie-rodzice, 
czy jest to potomstwo-rodzeństwo, czy dziadkowie, a nawet bliż-
si i dalsi krewni. Więź rodzinna oparta na autentycznej miłości, 
którą uznaje się za naczelną wartość życia wspólnotowego, uwy-
raźnia się w  poczuciu współprzynależności, współuczestnictwie 

3   Por. E. Fromm, O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Poznań 2000, s. 37.
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w  codziennym życiu, świadomości współodpowiedzialności za 
tworzoną przez siebie wspólnotę oraz wzajemnej wyrozumiałości. 
To one, za sprawą wszystkich członków rodziny, decydują o jako-
ści więzi w rodzinie, tworzą jej niepowtarzalny klimat sprzyjający 
wychowaniu poprzez miłość i do miłości.

Wizja więzi charakterystycznych dla wspólnoty rodzinnej, 
opar ta na chrześcijańskiej antropologii, która towarzyszyła zde-
cydowanej większości społeczeństw Europy przez setki minio-
nych lat, zostaje coraz częściej wypierana postmodernistyczną 
wizją świata, zagrażającą właściwie rozumianej miłości, jej istocie 
i różnym jej postaciom. Tymczasem miłość jest siłą jednej z naj-
ważniejszych cnót, jaką jest człowieczeństwo. Miłość jako siła 
i  wyraz człowieczeństwa ma swój porządek, który określa roz-
liczne zadania wychowawcze, ukazuje drogę wspomagania wy-
chowywanego w  rozwoju i  kształtowaniu jego tożsamości oraz 
w  dojrzewaniu do roli podmiotu wychowującego. Na porządek 
ten składa się w znacznej mierze:
a)  gotowość do poświęceń dla drugiego człowieka, jego chronie-

nia i obrony;
b)  dzielność w pokonywaniu przewidywanych i nieprzewidywa-

nych trudności;
c) szacunek dla tych, którzy mają odmienne zdanie;
d)  wyrozumiałość dla błądzących i upadających;
e)  niezachwiane poczucie obowiązku wobec całej wspólnoty 

rodzinnej;
f)  świadomość tego, że miłość mimo swego piękna może być 

bolesna.
Wspólnota rodzinna nie ma charakteru konsumenckiego, lecz 

kreatywny, a kluczem odnoszenia przez nią sukcesów jest zbio-
rowa zdolność do wzajemnego i  bezinteresownego poświęcania 
się w imię wspólnie osiąganego dobra. Tym dobrem, które staje 
się naczelnym celem, do jakiego zmierza rodzina, jest rozumienie 
sensu życia wraz z jego całym kontekstem aksjologicznym. 

Miłość jest więc wartością racjonalną i  realną. To na funda-
mencie tej wartości kształtują się więzi osobowe, stające się nie-
materialnym kapitałem ludzkim, bez którego nie sposób funk-
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cjonować w  rzeczywistym, coraz bardziej skomplikowanym, 
odhumanizowanym świecie, gdzie więzi osobowe przekształcają 
się w związki pomiędzy ludźmi przyjmujące postać różnych ukła-
dów, czasowych umów, a nawet interesów lub spraw do załatwie-
nia czy rozwiązania. Miłość jako wartość sama w sobie nie jest 
wartością autoteliczną, lecz zawsze wiąże się i wchodzi w relacje 
z innymi wartościami. To one łącznie tworzą harmonijną całość, 
pozwalają doświadczać istnienia samego siebie oraz drugiego 
człowieka.

Nadzieja

Tym, co wyróżnia każdego człowieka oraz wspólnoty, w prze-
ciwieństwie do wszelkich istot niższego rzędu, jest nadzie-
ja. Treścią nadziei jest zawsze jakieś dobro, które wywiedzione 
z  teraźniejszości odnosi się do bliższej lub dalszej przyszłości. 
Nadzieja uświadamia człowiekowi cele i  zadania, jakimi powi-
nien się kierować, aby owo dobro było możliwe do osiągnięcia. 
W  życiu każdego człowieka, a  także we wspólnocie rodzinnej, 
nadzieja odgrywa szczególne znaczenie. Jako taka jest ona zawsze 
przepełniona optymizmem, jest źródłem szansy na jakąś ocze-
kiwaną zmianę, towarzyszy jej dobra myśl, pogoda ducha, przy-
nosi ukojenie, uśmierza ból. Przeciwieństwem nadziei jest/ może 
być beznadzieja, smutek, pesymizm, czarnowidztwo, brak wiary 
w powodzenie, rozczarowanie, zniechęcenie, rozgoryczenie, mal-
kontenctwo, posępność, a nawet cynizm, sarkazm, katastrofizm 
czy defetyzm. Te i im podobne postawy nie sprzyjają ani rozwo-
jowi poszczególnych osób, ani wspólnot, które człowiek tworzy 
wraz z innymi. Jedną z nich jest rodzina, której siłą sprawczą jest 
nadzieja mająca dynamizować, optymalizować i  ukazywać sens 
jej bycia.

Nadzieja jest podstawowym doświadczeniem człowieka, któ-
re pozwala weryfikować wybory i dokonywać ich moralnej oce-
ny. Jest szkołą racjonalnego umiaru, buduje pozytywne relacje 
między poszczególnymi członkami rodziny, wreszcie kształtuje 
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poczucie wartości własnej osoby. Świadczy o  tym język, jakim 
często posługuje się wspólnota rodzinna, opisując własne nadzie-
je. Mówi ona o „iskrze nadziei”, że „żywi nadzieję”, o „wzbudza-
niu w kimś nadziei”, o „robieniu komuś nadziei”, o „pokładaniu 
w kimś nadziei”, o „wiązaniu z czymś/kimś nadziei”.

Nadziei towarzyszy zawsze wiara w  człowieka: wiara we 
współmałżonka, w dzieci i rodziców. To właśnie ich wiara w sa-
mych siebie pozwala kierować się im nadzieją, która odnosi się 
do nich samych. Bez wiary w drugiego człowieka, często wiary 
głębokiej, nadzieja staje się płonna, czasami zdaje się ona prze-
mijającą mrzonką. Mówimy wówczas o nadziei złudnej, niema-
jącej solidnego fundamentu. Tym fundamentem dla nadziei jest 
wiara w człowieka oparta na prawdzie o nim, wiara w jego dobro, 
a także piękno. Nadzieja przepełniona wiarą jest troską człowieka 
o to, co ma się zdarzyć w jego życiu osobistym, a także co ma się 
zdarzyć we wspólnocie, do której przynależy i/lub którą kieru-
je. Nadzieja bez wiary jest jedynie iluzją, czasami złudzeniem, co 
najwyżej marzeniem, które sugeruje, że w przyszłości może się 
spełnić coś, czego odmawia nam teraźniejszość4.

Nie ma też nadziei bez miłości. Nadzieja kieruje się zawsze ku 
ludziom, których darzy się miłością, nawet wtedy, gdy wydaje się, 
że na nią nie zasługują. Rodzice nie są w stanie wyzwolić w sobie 
pokładów jakiejkolwiek nadziei względem dzieci, gdy stają się one 
im obojętne. Miłość jest tu warunkiem zaistnienia nadziei, któ-
ra jest niczym innym jak wyrazem troski i posługą dla drugiego 
człowieka. Bez miłości nie można budować nadziei, która wyma-
ga osobistej odwagi, podejmowania trudu i z reguły olbrzymiego 
wysiłku. Miłość jest tym, co uskrzydla nadzieję, pozwala ją budo-
wać i pielęgnować. Bez miłości nadzieja staje się bezwartościowa, 
jałowa. Przestaje być nadzieją, zamieniając się w ułudę.

Posługując się pojęciem nadziei, należy je oczyścić z różnych 
naleciałości językowych. Można to uczynić, podejmując próbę 
ukazania jej struktury. Z pewnością składa się na nią wiele ele-
mentów. Warto zwrócić uwagę na te, które odgrywają ważną rolę 

4   Por. T. Gadacz, O umiejętności życia, Kraków 2002, s. 197.
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w relacjach interpersonalnych w rodzinnej wspólnocie. Do nich 
zapewne można zaliczyć: poczucie wolności, oczekiwanie, cierp-
liwość, ale także niekiedy samotność. To one stanowią strukturę 
nadziei, którą jako taką trudno zdefiniować. Owe elementy na-
dziei są zarazem jej przymiotami, poprzez które udaje nam się 
lepiej odkrywać jej sens i rolę w życiu każdego człowieka. To one, 
wbrew pozorom, warunkują więzi rodzinne.

NADZIEJA

wolność oczekiwanie cierpliwość samotność

Nadzieja wymaga wolności, zaś brak wolności rodzi w  czło-
wieku nadzieję jej odzyskania. Człowiek żyje nadzieją wówczas, 
kiedy jest sam wolny, niekoniecznie wolny zewnętrznie, ale dyspo-
nuje wolnością wewnętrzną. Innymi słowy nadzieja nie ogranicza 
człowieka, lecz wyzwala w nim nieskrępowane niczym myślenie, 
podejmowanie decyzji, dążenie do czegoś, co jest lepsze z punk-
tu widzenia teraźniejszości. Nadzieja dzięki wolności wewnętrznej 
ma charakter perspektywiczny, bowiem polega na sięganiu w przy-
szłość, którą dzięki wewnętrznej wolności można projektować, bu-
dować, zmierzać do nadania jej realnego kształtu. Poczucie wol-
ności buduje więź rodzinną i  pozwala jej członkom kierować się 
nadzieją, która w gruncie rzeczy jest ich troską o to, co ma się zda-
rzyć w życiu podmiotów wychowywanych, w ich życiu osobistym, 
ale także w ich wspólnocie, do której przynależą. Bez rodzicielskiej 
wolności wewnętrznej nadzieja jest ograniczona, nie osiąga rozum-
nej dojrzałości i  przestaje być pomostem między teraźniejszością 
a przyszłością. Przyszłość budowana jest na niczym nieskrępowanej 
nadziei. Ta zaś pozwala człowiekowi przekraczać rzeczywistość.

Każdej nadziei towarzyszy oczekiwanie. Benedykt XVI mó-
wił: „człowiek w życiu swoim jest człowiekiem czekającym: będąc 
dzieckiem, chce być dorosłym, jako dorosły dąży stale naprzód, 
chce mieć sukcesy...”5. Nadzieja bez atrybutu oczekiwania nie 

5   Benedykt XVI, Elementarz Benedykta XVI Josepha Ratzingera, Kraków 2008, 
s. 122.
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jest nadzieją w dosłowności jej znaczenia. Nadzieja nie jest zatem 
krótkoterminowym celem, ma motywować do długoterminowe-
go działania. Owa długoterminowość działania jest właściwością 
procesu wychowawczego. Rodzic, który ma nadzieję na osiągnię-
cie wyznaczonego celu, zawsze znajduje się w sytuacji człowieka 
czekającego na pozytywną zmianę w różnych wymiarach rozwoju 
osobowości swojego dziecka. Nieumiejętność czekania pozbawia 
nadzieję możliwości jej ziszczenia się. Rodzicom może się niekie-
dy wydawać, że czekanie na spełnienie się ich nadziei jest „utra-
tą” czasu. Nic bardziej mylnego, bowiem czekanie jest trwaniem 
w nadziei, jest jej ciągłością. Czekanie jako przymiot nadziei od-
zwierciedla jakże wymowne w języku polskim określenie kobie-
ty ciężarnej, o  której mówi się, że „jest przy nadziei”. I  wbrew 
pozorom jej czekanie na narodzenie dziecka nie jest czekaniem 
biernym, pasywnym, lecz ma ono znamiona czekania aktywnego. 
Nadzieja zatem dzięki czekaniu ma charakter czynny. To rodzic 
czeka czynną nadzieją na wyzdrowienie dziecka, na jego postępy 
w nauce, na jego właściwe wybory, kiedy nie zawsze radzi sobie 
w procesie dorastania.

Nadzieja wymaga cierpliwości. Można powiedzieć, że na-
dzieja wymaga opanowania i wytrwałości, a także wyrozumia-
łości. Odpowiedzialny rodzic nie porzuca nadziei z powodu po-
noszonych porażek wychowawczych. Tych przecież nie brakuje 
i  nigdy nie brakowało w  rodzinie. Bywa ich nierzadko więcej 
na co dzień aniżeli spektakularnych czy faktycznych sukcesów. 
Sprzyjają temu współczesne czasy, których szczególnym rysem 
jest powszechny chaos aksjonormatywny, upadek autorytetów. 
Nadzieje rodziców wypełnione są wizją czegoś pozytywnego, 
ich treścią są pożądane wartości, zarówno te, które powszechnie 
uznaje się za uniwersalne, jak i te, które traktuje się jako zwykłe, 
codzienne. Zmierzanie do nich wymaga cierpliwości. Nadzie-
ja przepełniona cierpliwością niesie uspokojenie i  pomniejsza 
smutek. Doświadczając cierpliwości w nadziei, rodzic odkrywa 
siebie jako wartość.

Nadzieja rodzi się i dojrzewa w ludzkiej samotności. Nie chodzi 
tu o samotność polegającą na fizycznym przebywaniu w odosob-
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nieniu, lecz na pojmowaniu jej jako tajemnicy, która gwarantuje 
spokój w dochodzeniu do niej przed światem zewnętrznym i inny-
mi. Nadzieja jest czymś niezwykle osobistym, czymś, co jest w sa-
mym człowieku, w jego przekonaniach oraz indywidualnych zdol-
nościach do projektowania przyszłości. Nie jest rzeczą konieczną, 
aby „obwieszczać całemu światu”, czy i  jakie pokładamy nadzieje 
w odniesieniu do konkretnej osoby dorastającej. Upublicznianie na-
dziei nie sprzyja jej samej. Nawet w potocznym języku znajduje się 
powiedzenie o „cichej nadziei”. Nadziei zatem towarzyszy szcze-
gólny sposób milczenia, które nie jest brakiem mowy lub działania. 
Jego celem jest skupienie się na nadziei i na tym, czego ona dotyczy, 
do czego się odnosi. Nadzieja nie może być zakłócana powierz-
chownością, wymaga wewnętrznego kontaktu człowieka z samym 
sobą. Pozwala to budować nadzieję na dogłębnym rozeznaniu, jakie 
działania wybierać, a jakich unikać, aby mogła się spełnić. W prze-
ciwieństwie do różnych obszarów rzeczywistości społecznej, takich 
jak gospodarka, polityka, czy ideologia, gdzie celowo rozbudza się 
nadzieje dla pozyskania akceptacji działań, nadzieja odnosząca się 
do konkretnej osoby, nadzieja zmierzająca do tego, co ma się zda-
rzyć w jej życiu, czego byśmy oczekiwali, wymaga dyskrecji i wyjąt-
kowej delikatności. Nie przeszkadza to rodzicom w nawiązywaniu 
żywego kontaktu z dzieckiem we wszystkich możliwych obszarach 
jego rozwoju indywidualnego. Nadzieja rodziców odnosząca się do 
wspomagania i usprawniania tego rozwoju dojrzewa w nich nie-
rzadko w samotności, ale nie powinien towarzyszyć jej smutek. Sa-
motność człowieka, w której rodzi się nadzieja, pozwala rodzicom 
dojrzeć z  tej perspektywy dobro dziecka i dorastających, którego 
jeszcze nie zaznali lub zaznali w niewystarczającym stopniu. Doj-
rzewająca nadzieja w samotności rodzica nie wyklucza ich dialogu 
z dorastającymi. Wręcz przeciwnie, za jego pomocą nadzieja może 
być ponownie przemyślana w samotności i realistycznie na nowo 
ukierunkowana.

Nadziei towarzyszyć musi bezgraniczna ufność. Bez niej na-
dzieja zatraca swoje pierwotne znaczenie. Rodzice, kierując się na-
dzieją, która zawsze prowadzi ku lepszemu, muszą zdawać sobie 
sprawę, że ich pełne zaangażowanie w proces wychowawczy ma 
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przynieść zakładane następstwa. Dlatego muszą zaufać własnej 
odwadze w podejmowaniu działań nierzadko trudnych, niekiedy 
nawet odczuwanych boleśnie przez potomstwo, które niekoniecz-
nie postrzega je jako właściwe i służące ich dobru. Ufać to znaczy 
przewidywać z dużym prawdopodobieństwem lepszą jakość życia 
tych, którym poświęcają swoje wysiłki wychowawcze.

Nadzieja – jak powiada J. Tischner – ma zawsze jakiś wymiar. 
Może być płytka lub głęboka, wąska albo szeroka, pozwala spo-
dziewać się czegoś więcej lub mniej. Każdy z tych wymiarów nie-
sie z sobą pewne ryzyko poniesienia większej lub mniejszej ofia-
ry6. Nadzieja może być też chwilowa, długoczasowa, cząstkowa 
lub dotycząca jakiejś większej całości. Każdy z  tych wymiarów 
kieruje człowieka ku jakiemuś wyborowi. Można zatem powie-
dzieć, że nadzieja jest siłą twórczą, a jako taka staje się sprawnoś-
cią moralną (cnotą) rodziców, ale także ich potomstwa.

Dzięki zasadnej i  ugruntowanej nadziei rodzice nie załamu-
ją się na skutek mniejszych bądź większych niepowodzeń wy-
chowawczych. Współczesnemu wychowaniu musi towarzyszyć 
szczególnie żywe i głębokie doświadczanie nadziei. Nadzieja jest 
czymś, co z natury towarzyszy każdemu, tak dorosłemu, jak i do-
rastającemu, jej formą jest tęsknota za czymś, co stanowi okre-
śloną wartość. Można też powiedzieć, że nadzieja jest kształtem 
miłości do drugiego człowieka i kształtem wiary w niego. O tym, 
jak ważna jest w życiu każdego człowieka, zdaje on sobie sprawę 
w  momencie jej utraty. Brak nadziei zubaża całą rzeczywistość 
wychowawczą. Nadzieja daje też poczucie wolności człowieko-
wi. Rodzice mają prawo kierowania się nadzieją, jeśli zawiera się 
w niej dobro ich dzieci.

Rodzicielska nadzieja pozwala ukazywać młodemu czło-
wiekowi drogę, jaką może on pokonywać w  walce ze swoimi 
słabościami i  upadkami. Nadzieja, jaką obejmuje się drugiego 
człowieka, pozwala mu uwierzyć w siebie, stawać się lepszym, 
pracować nad sobą z  przekonaniem. Nadzieja wypełniająca 
przestrzeń międzyosobową jest źródłem satysfakcji, poczucia 

6   Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992, s. 294 i n.
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wartości własnej osoby, uczy pozytywnych relacji między człon-
kami wspólnoty rodzinnej, wzmacnia więzi, które ich łączą. 
Doświadczanie nadziei jest środkiem służącym realizacji celów, 
ku którym zmierzają. To nadzieja jest podstawowym doświad-
czeniem człowieka. Pozwala ona weryfikować wybory i doko-
nywać ich moralnej oceny.

Nigdy rodziców nie może opuścić nadzieja. Bez niej wspól-
nota rodzinna traci swój autentyzm. Jej nadzieje są wyrazem 
przeświadczenia o  znaczeniu rodziny. Nadzieja (jest) musi być 
też szkołą racjonalnego umiaru, który potrzebny jest każdemu, 
kto żyje w naturalnej, ale jakże skomplikowanej wspólnocie, jaką 
jest rodzina. Trzeba zdawać sobie sprawę i pamiętać, że nadzie-
ja nie jest nieszczerym i  niczym nieuzasadnionym stereotypem 
planowania czegoś. Mieć nadzieję, którą postrzegamy tu w per-
spektywie więzi rodzinnych, to znaczy kierować się rozważnym 
optymizmem.

Odpowiedzialność

Warunkiem zaistnienia więzi między członkami wspólnoty 
rodzinnej jest również ich postawa wzajemnej odpowiedzialno-
ści względem siebie. Teza ta skłania do uznania odpowiedzial - 
ności za coś, co wiąże się ze świadomym wzięciem na siebie skut-
ków postępowania na rzecz tej wspólnoty. Bycie członkiem ro-
dziny przymusza wewnętrznie najpierw ojca i matkę, a w pewnej 
perspektywie czasowej także ich potomstwo do przyjęcia okre-
ślonych obowiązków i  powinności wobec wszystkich członków 
rodziny. I nie chodzi tu o obowiązki wynikające ze stanowionego 
prawa rodzinnego i opiekuńczego, którego egzekutorem jest pań-
stwo. Wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań i powinności 
przypisują sobie oni sami w wyniku podjętych przez siebie de-
cyzji i  swej woli7. Odpowiedzialność jest więc tym, co ciąży na 
konkretnej osobie i czego jako członek wspólnoty rodzinnej nie 

7   Por. J. Schwartlander, Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne, 
„Znak” 1995/10, s. 6.
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może ona odrzucić. J. Tischner powiada, że „odpowiedzialność to 
trwała obecność człowieka obok człowieka. Jest ona więc jednym 
z przejawów ludzkiej wierności”8. Jest też szczególnym wyrazem 
szacunku dla drugiej osoby.

Odpowiedzialność rodziców ściśle wiąże się z wypełnianiem 
roli matki i ojca względem dzieci i innych członków rodziny po-
zostających we wspólnocie rodzinnej. Rodzice, wypełniając obo-
wiązki i powinności wobec dzieci, nawiązują z nimi szczególną 
więź, która nie musi się kończyć wraz z  uzyskaniem przez nie 
pełnoletniości. Potomstwo z kolei, wchodząc w dorosłość i uzy-
skując nawet względną samodzielność, ponosi odpowiedzialność 
za stan i  poziom życia swoich rodziców. I  nie chodzi tu o  od-
powiedzialność prawną, ale o odpowiedzialność moralną, która 
podlega osądowi ich sumienia. W ten sposób odpowiedzialność 
kształtuje poprawne etycznie więzi wspólnoty rodzinnej i jest ich 
autentycznym rezultatem.

Poczucie odpowiedzialności rodziców odnosi się także do 
wypełniania przez nich zadań pielęgnacyjnych, opiekuńczych,  
wychowawczych i  edukacyjnych, których celem jest wspoma-
ganie potomstwa w  wielostronnym rozwoju zdrowotnym, fi-
zycznym, emocjonalnym, intelektualnym oraz moralnym. Ich 
realizacja dokonuje się w złożonym procesie życia codziennego 
wszystkich podmiotów wspólnoty rodzinnej i tworzy klimat słu-
żący nawiązywaniu szczególnych więzi między nimi. Także po-
tomstwo wraz z osiągnięciem dorosłości i samodzielności utrzy-
muje więzi z rodziną swojego pochodzenia. Ich siła bywa różna 
i na różne sposoby się uwyraźnia. Jest ona efektem kultury wy-
chowawczej, w jakiej ono dorastało. Im silniejsze więzy łączyły 
rodziców z dziećmi w procesie ich dorastania i na odwrót dzieci 
z rodzicami, tym są one bardziej dynamiczne i długotrwałe.

Rodzina to także naturalna szkoła odpowiedzialności obejmu-
jąca wszystkie podmioty tej wspólnoty. To w niej wszyscy uczą się 
odpowiedzialności za siebie oraz za inne osoby poprzez odpowie-
dzialne działania, w których znaczącą rolę odgrywają znane im 

8   J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s.105.
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normy postępowania, sugerujące przewidywane skutki. Brak jej 
poczucia powoduje różne konsekwencje9.

Autentyczną więź między członkami rodziny kształtuje wza-
jemna za siebie odpowiedzialność. Odpowiedzialność to wartość, 
która powstaje w  relacjach między ludźmi. Jest ona zawsze ob-
ciążona niepewnością i ryzykiem. Dlatego każdy w rodzinie po-
winien wiedzieć, w  imię jakich wartości ją podejmuje. A  skoro 
każdy z członków rodziny jest wartością autoteliczną, to można ją 
ująć w następujący model: jeśli ja jestem odpowiedzialny za siebie 
i za ciebie, to ty też stajesz się odpowiedzialny za siebie i za mnie.

W życiu wspólnoty rodzinnej ważna jest przede wszystkim 
odpowiedzialność moralna, którą jej członkowie muszą w  sobie 
ustawicznie wyrabiać i nią się kierować. Odpowiedzialność mo-
ralna uwyraźnia się w postępowaniu każdej osoby należącej do tej 
wspólnoty, która świadomie i dobrowolnie podejmuje obowiązki 
oraz powinności na jej rzecz, zdając sobie sprawę z ich realizacji 
i następstw oraz z gotowości ponoszenia wszelkich konsekwencji 
swoich zachowań. Formą kontroli i oceny odpowiedzialności mo-
ralnej jest każde indywidualne sumienie.

Konkluzja

Miłość, nadzieja i odpowiedzialność są tym, co pozwala zro-
zumieć i kształtować autentyczną i prawdziwą więź w rodzinie. 
Brak miłości, nadziei i  odpowiedzialności dehumanizuje rodzi-
nę. Kwestia małżeństwa i rodziny staje się jednym z zasadniczych 
problemów, przed którym staje współczesny człowiek.

Bibliografia

Adorno T.W., Minima moralia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
Benedykt XVI, Elementarz Benedykta XVI Josepha Ratzingera, Wydawnic-

two Literackie, Kraków 2008.

9  Szerzej na temat odpowiedzialności człowieka: R.  Ingarden, Książeczka 
o człowieku, Kraków 1975.



44 Andrzej M. de Tchorzewski

Błasiak A., Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, Wydawnictwo 
WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 
Kraków 2009.

Bocheński J.M., Dzieła zebrane, t. 5: Etyka, Philed, Kraków 1995.
Buber M., Między sobą a osobą, w: M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficz-

nych, przeł. J. Doktor, Pax, Warszawa 1992.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Jed-

ność, Kielce 2003.
Cichoń W., Wartości: człowiek, wartości, wychowanie. Zarys problematyki 

aksjologiczno-wychowawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 1996.

Coste R., Miłość, która zmienia świat. Teologia miłości, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 1992.

Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, słowo/obraz 
terytoria, Gdańsk 2005.

Fromm E., O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2000.

Furmanek W., Miłość kategorią aksjologiczną, w: Wartości w pedagogice. Mi-
łość jako wartość we współczesnej pedagogice, red. W. Furmanek, Wydaw-
nictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2009.

Gadacz T., O umiejętności życia, Znak, Kraków 2002.
Gadacz T., Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak”, nr 9(436)/1991.
Gajda J., Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność, Wydawnic-

two UMCS, Lublin 1997.
Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości, PWN, Warszawa 1990.
Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Czytelnik, War-

szawa 1977.
Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
Jan Paweł II, Centesimus Annus, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni 

Archidiecezjalnej, Wrocław 1991.
Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Oficyna Wydawnicza „Im-

puls”, Kraków 2003.
Łobocki M., Wybrane problemy wychowania, Wydawnictwo UMCS, Lub-

lin 2004.
Miłość w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, t. 8, Homo Meditans, Lublin 

1993.
Nowak M., Znaczenie wartości w procesie wychowania, w: Człowiek – war-

tości –sens. Studia z psychologii egzystencji, red. K. Popielski, Redakcja 
Wydawnictw KUL, Lublin 1996.

Schwartlander J., Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne, 
„Znak” 1995, nr 10, s. 6.



45Miłość, nadzieja, odpowiedzialność – warunkiem więzi w rodzinie  

Scruton R., Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, Wy-
dawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Znak, Kraków 1992.
Szabelska G., Miłość – źródło poczucia sensu życia, w: Sens życia – sens wycho-

wania: dylematy człowieka przełomu wieku, red. A.M. de Tchorzewski, 
P. Zwierzchowski, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2001.

Szuman S., O  sztuce i  wychowaniu estetycznym, Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, Warszawa 1969.

Śniegulska A., Wychowanie do miłości drogą przezwyciężania przemocy w ro-
dzinie, w: Wartości w pedagogice. Miłość jako wartość we współczesnej pe-
dagogice, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rze-
szów 2009.

Tchorzewski A.M. de, Dialog jako forma wspomagania w odkrywaniu war-
tości moralnych, w: Pedagogiczna relacja rodzina – szkoła, dylematy czasu 
przemian, red. A.W. Janke, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1995.

Tchorzewski A.M. de, Miłość jako praprzyczyna wychowania, w: Wychowa-
nie jako mądrość miłości, red. I.  Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

Tischner J., Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1993.
Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Znak, Kraków 1992.
Turlejska B., Wartości estetyczne w wychowaniu młodzieży, w: Wartości w pro-

cesie wychowania młodzieży, red. M. Feiner, S. Szkotnicka-Lachowicz, 
Wydawnictwo WOM, Kraków 1992 .

Wilk J., Wychowanie do miłości, w: Wychowanie do życia w  rodzinie, red. 
G. Witaszek, R. Podpora, RW KUL, Lublin 1996.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 2001.
Zięba B., O miłości ojcowskiej słów kilka, w: Miłość jako wartość we współczes-

nej pedagogice, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 
Rzeszów 2009.

Nota o autorze

Prof. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski – profesor zwyczaj-
ny doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Katedry Peda-
gogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Akademii Ignatianum w Krakowie, 
specjalność naukowa: teoria wychowania, aksjologia pedagogiczna, deon-
tologia nauczycielska.





47

Anna Błasiak
Akademia Ignatianum w Krakowie

Współczesne rodzicielstwo –  
tendencje zmian  
i ich uwarunkowania

Contemporary Parenthood –  
Changes, Threats and Needs

Streszczenie: Celem artykułu jest naukowy namysł nad współczesnym 
rodzicielstwem balansującym między tradycją a nowoczesnością, przymu-
sem a potrzebą, społeczno-kulturową modą, będącą często powinnością, 
a  indywidualnymi możliwościami, konsumpcjonizmem a  zrównoważo-
nym rozwojem, nadopiekuńczością wobec dziecka a  jego odrzuceniem. 
Konsekwencją tego jest doświadczanie przez rodzica XXI wieku ambi-
walencji i  zagubienia. Refleksja nad pełnieniem roli rodzicielskiej i  rea-
lizowaniem zadań wynikających z tej roli dzisiaj jest szczególnie ważna, 
gdyż dokonujące się intensywne przemiany mentalne, społeczne, techno-
logiczne oraz ekonomiczne spowodowały, że ukształtował się nowy wy-
miar rodzicielstwa, wymagający diagnozy. Istotne staje się także poszu-
kiwanie racjonalno-naukowych przesłanek dotyczących zagrożeń, szans 
oraz potrzeb współczesnego rodzicielstwa, by móc wskazać adekwatnie 
do dokonanej diagnozy obszary, możliwości i  sposoby pedagogicznego 
wsparcia rodzica w jego wychowawczo-socjalizacyjnych oddziaływaniach 
ukierunkowanych na dobro dziecka.

Słowa kluczowe: rodzicielstwo, rodzic, wychowanie w rodzinie, kul-
tura pedagogiczna rodziców, role rodzicielskie
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Summary: The aim of the article is to present academic considerations 
on contemporary parenthood balancing between tradition and moderni-
ty, coercion and need, a  socio-cultural fashion, often perceived as duty, 
and individual capabilities, consumerism and a harmonious development, 
overprotectiveness towards the child and his rejection. As a result, a 21st 
century parent experiences ambivalence and confusion. A  reflection on 
a parental role and the manner of fulfilling the tasks ingrained in this role 
is especially important, since considerable mental, social, technological and 
economic changes have lead to the development of a new dimension of par-
enthood, which calls for a diagnosis. It also seems vital to look for rational 
and scientific premises of the threats, chances and needs of contemporary 
parenthood in order to indicate areas, possibilities and ways of pedagogical 
support, adequate to the diagnosis, offered to parents to aid their efforts at 
upbringing and socialising a child in a proper mode.

Keywords: parenthood, parent, parents’ pedagogical culture, parental 
roles, upbringing in a family

Wprowadzenie

We współczesnym świecie dokonuje się szereg intensywnych 
zmian o  różnym charakterze, którym podlegają zarówno całe 
społeczności, jak i jednostki. W środowisku rodzinnym jako naj-
bardziej pierwotnej społecznej strukturze dynamika tych zmian 
znajduje swoje odzwierciedlenie. Fenomen rodziny staje się pod-
stawowym przedmiotem badań dla wielu naukowców. W  sze-
rokim spektrum problematyki rodzinnej znajduje się także ro-
dzicielstwo i  nieodłącznie z  nim związany proces wychowania 
dziecka w rodzinie. Celem niniejszego artykułu jest włączenie się 
w nurt dociekań naukowych dotyczących diagnozy współczesnej 
realizacji ról rodzicielskich. Podejście do opieki i  wychowania 
dziecka w środowisku rodzinnym, wprowadzanie go w świat kul-
tury i samodzielności przez rodziców, nie są zjawiskami stałymi. 
Każde kolejne pokolenie kieruje się nowymi zasadami wypraco-
wanymi pod wpływem zachodzących przemian ekonomicznych, 
społeczno-kulturowych i  technologicznych. Wiedza wynikająca 
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z  diagnozy współczesnego rodzicielstwa jest ważna dla działań 
opiekuńczo-wychowawczych pedagogów i  pracowników socjal-
nych realizowanych w odniesieniu do dziecka oraz działań pro-
filaktycznych czy wspierających w stosunku do rodziców, którzy 
często czują się zagubieni w dzisiejszej rzeczywistości. Pod wzglę-
dem metodologicznym artykuł stanowi syntetyczny przegląd lite-
ratury przedmiotu i jego konstruktywną krytykę.

Rodzicielstwo – wyjaśnienia terminologiczne

W kręgu podstawowych pojęć dotyczących rodzicielstwa znaj-
duje się termin „rodzic”, który etymologicznie pochodzi od słowa 
„rodzić”1 i odnosi się do osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem 
i je wychowującej. „Rodzice – nazwa jednej z podstawowych rela-
cji w rodzinie”2. W przypadku istnienia biologicznego związku, 
czyli więzów krwi, wskazuje się na rodzica biologicznego, w in-
nych sytuacjach rozróżnia się terminy: rodzic adopcyjny, rodzic 
zastępczy czy rodzic przybrany. W mowie potocznej oraz w słow-
nikach rodzica określa się jako tego, który dał życie dziecku lub 
został rodzicem poprzez adopcję, czyli dopuszczalne rozwiązanie 
prawne. W literaturze przedmiotu najczęściej rodzica ujmuje się 

1  Por. pl.wiktionary.org/wiki/rodzic (dostęp: 20.10.2014). „(…) historia wy-
razu rodzic. Jeszcze w XVI w. jego podstawowym znaczeniem był ‘ojciec’. 
Rodzic mówiło się niekiedy o ‘krajanie, ziomku, rodaku, autochtonie’, a także 
o ‘krewnym, krewniaku’. Był więc (ten) rodzic, czyli ‘ojciec’, ale była również 
(ta) rodzica, czyli ‘matka’ (przypomnijmy sobie średniowieczną pieśń «Bogu-
rodzica» – występuje tam żeńska forma rodzica). Dziś już rodzicy (‘matki’) 
nie znajdziemy wśród słownikowych haseł, przetrwał natomiast rodzic jako 
‘ojciec’, ale użycie to uważane jest za archaiczne. Pojawia się za to rzeczownik 
rodzic w znaczeniu ‘jedno z rodziców – ojciec lub matka’. Nauczyciele mówią 
czasem: Niech jutro przyjdzie do szkoły twój rodzic albo Poproś któregoś rodzica, 
żeby to podpisał. (…) językoznawcy nie wyrazili jeszcze zgody na wejście tego 
nowego znaczenia słowa rodzic do języka ogólnopolskiego. Forma rodzic 
dopuszczalna jest wyłącznie w mowie potocznej, zwłaszcza w  środowisku 
szkolnym. W sytuacjach oficjalnych ciągle musimy mówić i pisać jedno z ro-
dziców”, obcyjezykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=80 (dostęp: 22.10.2014).

2  pl.wikipedia.org/wiki/Rodzice (dostęp: 03.10.2014).
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jako naturalnego i prawnego opiekuna własnego dziecka do osiąg-
nięcia przez niego pełnoletności. Rodzic ma obowiązek i prawo 
kierowania potomstwem oraz reprezentowania go3.

Dokonując analizy pojęcia „rodzic”, należy wskazać na ter-
min „być rodzicem”4. A.  Kwak5 zaznacza, że pojęcie to jest 
znacznie szersze i  bogatsze od tego, co kryje się pod określe-
niem „rodzic”, ponieważ bycie rodzicem stanowi proces rozwi-
jania i wykorzystywania wiedzy oraz określonych umiejętności 
do zaplanowania, powołania do życia, urodzenia, wychowania 
i/lub opieki nad dzieckiem. Ta perspektywa ukazuje, że bycie 
rodzicem, odgrywanie roli rodzicielskiej dotyczy osoby dorosłej, 
która ma zobowiązania rozwojowe i opiekuńczo-wychowawcze 
wobec dziecka. Należy jednak podkreślić, że korzyści tego pro-
cesu są dwustronne, ponieważ rodzic, a nie tylko dziecko, pod-
lega procesowi rozwoju. Obie strony są aktywne i  wzajemnie 
wpływają na siebie.

„Bycie rodzicem to rodzicielstwo”6. Z punktu widzenia bada-
czy problematyki rodzicielstwa pojęcie to nie jest jednak jedno-
znaczne. Rodzicielstwo jako typ relacji między dzieckiem a do-
rosłym może przyjmować różne formy. Na przykład, ze względu 
na rodzaj relacji – może to być rodzicielstwo biologiczne czy spo-
łeczne, natomiast biorąc pod uwagę trwałość tej relacji – może to 
być rodzicielstwo społeczne czy pomocnicze oraz stałe, chwilowe 
czy okresowe7.

3  Por. A. Kwak, Społeczny i  indywidualny wymiar rodzicielstwa, w: Rodziciel-
stwo między domem, prawem, służbami społecznymi, red. A. Kwak, Warszawa 
2008, s. 18.

4  W literaturze zachodniej odróżnia się dwa terminy: parenting – rozumiane 
jako bycie rodzicem, pełnienie roli rodzicielskiej, realizację zadań związa-
nych z opieką i wychowaniem, stwarzaniem wartościowych warunków dla 
rozwoju potomstwa; parenthood – oznacza stan rodzicielski w sensie posia-
dania dzieci. Por. A. Kwak, Społeczny i  indywidualny wymiar rodzicielstwa, 
art. cyt., s. 19. 

5  Por. tamże, s. 21.
6  pl.wikipedia.org/wiki/Rodzice (dostęp: 03.10.2014).
7  Por. A. Kwak, Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa, art. cyt., s. 19.
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D. Jabłoński i L. Ostasz8 wyróżnili pięć typów rodzicielstwa 
o  różnym zakresie znaczeniowym: genetyczne, biologiczne, 
społeczne, ceremonialne i pomocnicze. Rodzicielstwo genetycz-
ne sprowadza się tylko do przekazania genów, czyli dostarczenia 
DNA w komórce jajowej czy w plemniku. Kolejna forma to ro-
dzicielstwo biologiczne. Jest ono szersze niż rodzicielstwo gene-
tyczne, zakłada bowiem biologiczny związek dziecka z  rodzi-
cem, istnienie więzi i wprowadzanie potomka w role społeczne, 
stąd rodzic biologiczny jest rodzicem biospołecznym. Ponadto 
jest to typ rodzicielstwa od zawsze akceptowany i  przynoszą-
cy wiele satysfakcji samym rodzicom. W przypadku rodziciel-
stwa społecznego nie występuje natomiast związek biologiczny. 
Najczęstszą przyczyną bycia rodzicem społecznym jest wejście 
w  związek z  partnerem/partnerką posiadającym już własne 
dziecko (rodzina zrekonstruowana, rodzina zreorganizowana, 
rodzina wielorodzinna). Rodzic społeczny to także rodzic adop-
cyjny, zastępczy i przybrany. Satysfakcja związana z pełnieniem 
tej funkcji wiąże się z faktem przekazywania własnych wartości 
i byciem opiekunem. Współcześnie za formę rodzicielstwa spo-
łecznego uznaje się także tak zwanego „ojca w zastępstwie”, czy-
li mężczyznę, który wyraził zgodę na „bycie ojcem” w sytuacji, 
gdy mąż/partner kobiety jest bezpłodny. Następny wyróżniony 
typ to rodzicielstwo ceremonialne, które wiąże się z przejęciem 
opieki nad dzieckiem poprzez rytuał. Wyróżnia się w  tej per-
spektywie dwa aspekty, czyli rodzica czysto rytualnego, którego 
rola kończy się wraz z  zakończeniem ceremonii, oraz rodzica 
rytualno-społecznego, który ma wpływ na dziecko przez dłuż-
szy okres czasu. Ostatni typ, wyróżniony w tej koncepcji przez 
autorów, to rodzicielstwo pomocnicze, które wiąże się z rozłoże-
niem zadań rodzicielskich na osoby spoza rodziny. Ma ono cha-
rakter tymczasowy i często przypadkowy (ktoś w danej chwili 
znalazł się przy dziecku i podjął się wypełnienia jednej z funkcji 
rodzicielskich w sposób świadomy czy też nieświadomy).
8  Por. D. Jabłoński, L. Ostasz, Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji 

i  konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i  ogólnej, Olsztyn 2001, 
s. 110-123.
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Realizacja ról rodzicielskich

Zadaniem rodziców jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb 
dziecka, zarówno tych fizjologicznych, jak i psychicznych oraz spo-
łecznych. Dokonuje się to poprzez ciągłe i  bezinteresowne podej-
mowanie wobec najmłodszego pokolenia czynności opiekuńczo-  
-wychowawczych nasyconych emocjonalnością oraz odpowiedzial-
nością9. Dziecko musi zostać przygotowane do samodzielnego życia, 
do wejścia w świat i odnalezienia w nim swojego miejsca. Aby to 
było możliwe, musi się ono nauczyć, jak żyć z innymi i jak funkcjo-
nować jako byt samodzielny. Rodzice wychowują je dla jego autono-
mii i niezależności. Czy uda im się to osiągnąć, w znacznym stopniu 
zależy od ich wysiłków i postaw jako matki i ojca.

Pojawienie się dziecka na świecie sprawia, że kobieta i męż-
czyzna stają się matką i ojcem. Nie jest to jednak pojedyncze zda-
rzenie, ale bardzo złożony proces stawania się rodzicem, który 
pociąga za sobą bliższe i dalsze konsekwencje, gdyż zmienia ży-
cie. Narodziny dziecka powodują przejście do funkcjonowania na 
poziomie rodziny. Powodują, że ktoś staje się rodzicem do końca 
życia, nawet jeśli nie podejmie się realizacji zadań, jakie z  tego 
faktu wynikają (nieodwracalność faktu bycia rodzicem). Opieka 
i odpowiedzialność rodzica za dziecko są nieograniczone czaso-
wo (permanentność rodzicielstwa). Co więcej, dziecko potrzebuje 
obecności rodzica w każdym czasie i oczekuje, by była to obec-
ność aktywna i zaangażowana. Nie można też stawać się rodzi-
cem stopniowo, wdrażając się w rodzicielstwo. Dziecko pociąga 
za sobą natychmiastową konieczność zaspokajania jego potrzeb 
i właściwego reagowania na jego zachowanie. Bycie rodzicem to 
zadanie realizowane każdego dnia. Z  jednej strony satysfakcjo-
nujące i podnoszące aktywność życiową, ale też często niełatwe, 
wymagające wiele trudu i rezygnacji10.

9  Por. J. Łukasik, Nauczyciel jako rodzic. Rola opiekuna wychowawcy we współ-
czesnym świecie. Raport z badań, w: Rodzina w kontekście współczesnych prob-
lemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008, s. 169.

10  Por. A.  Kwak, Społeczny i  indywidualny wymiar rodzicielstwa, art. cyt., 
s. 22-23.
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Działania rodziców powinny być ukierunkowane i motywo-
wane dobrem dziecka. Dotyczą one przede wszystkim trzech sfer, 
które stanowią określone wymiary roli rodzicielskiej11: opieki, 
kontroli i rozwoju, w obrębie których wskazuje się na dwie płasz-
czyzny służące zapobieganiu skrzywdzeniu dziecka i promowaniu 
tego, co może mu pomóc. Wymiar opieki dotyczy zaspokajania 
potrzeb na wszystkich poziomach, stąd obejmuje opiekę fizycz-
ną, emocjonalną i społeczną. Wymiar kontroli służy wypracowa-
niu określonych granic u dziecka oraz budowaniu samokontroli. 
Obejmuje także rodzicielskie monitorowanie potomka. Wymiar 
rozwoju dotyczy działań zmierzających do stworzenia „dziecku 
dobrych warunków rozwojowych, umożliwiając mu uczestnictwo 
w społecznie aprobowanych i wartościowych czynnościach”12.

Podstawową funkcją rodziców jest przede wszystkim miłość, 
która polega na tym, by rozumnie kochać dziecko i kształtować 
w nim zdolność do miłości, ponadto przewodnictwo dotyczące 
świata wewnętrznego i zewnętrznego powiązane z rozbudzaniem 
ciekawości i  zainteresowań dziecka oraz tworzeniem pozytyw-
nego obrazu siebie. Ważnym zadaniem rodziców jest także bycie 
autorytetem serca i  rozumu dla dziecka oraz wzorem męskości 
(ojciec) i kobiecości (matka)13.

Rodzicielstwo jest zadaniem wielowymiarowym i złożonym, 
a  jego realizacja jest zależna od trzech źródeł: cech rodziców 
(np.  przebieg ich własnego rozwoju, doświadczenia wyniesione 
z domu rodzicielskiego, doświadczenia życiowe, osobowość, doj-
rzałość, zdrowie psychiczne i fizyczne, relacje małżeńskie), cech 
dziecka (np. temperament, możliwości rozwojowe, stan zdrowia, 
sposoby reagowania, płeć) i kontekstu społecznego (np. społeczna 
sieć powiązań – inni członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, róż-
nego typu instytucje i organizacje oraz zmiany cywilizacyjne)14.

11  Por. tamże, s. 24-25.
12  Tamże, s. 25.
13  Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin 2002, s. 87-89.
14  Por. A.  Kwak, Społeczny i  indywidualny wymiar rodzicielstwa, art. cyt., 

s. 30-31.
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Jakość pełnienia roli rodzicielskiej jest uzależniona od wielu 
czynników. A. Kwak15 wskazuje w tym zakresie na:
 � wiedzę – dotyczącą rozwoju dziecka, jego potrzeb, znaczenia 

obecności rodziców, budowania więzi, zasad obowiązujących 
w społeczeństwie;

 � zrozumienie – zakładające rozsądną dokładność i pełną inter-
pretację stanu dziecka, co umożliwia adekwatne działanie;

 � motywację do rodzicielstwa, która powinna być skorelowana 
z wiedzą posiadaną przez rodziców i kształtowana w trakcie 
ich osobistego rozwoju i rozwoju dziecka, a połączona z osobi-
stymi potrzebami i społeczną aprobatą dla posiadania dzieci;

 � możliwości, czyli środki (zasoby) niezbędne do realizacji ro-
dzicielstwa: zasoby finansowe, psychologiczne i  społeczne 
kompetencje rodziców, szersze zaplecze rodzinne, środowisko 
kulturowe, w którym żyją.
Według L. Kocika16 role rodzicielskie prawidłowo mogą wy-

pełniać jedynie jednostki o wszechstronnie dojrzałej osobowości, 
ponieważ realizacja tych ról wiąże się z umiejętnościami rozwią-
zywania różnych, często skomplikowanych, problemów życio-
wych, pokonywania trudności, radzenia sobie ze stresem oraz 
przewidywania i planowania opartego na realnej ocenie rzeczy-
wistości. Pełnienie ról rodzicielskich wymaga też umiejętności 
nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z  innymi, współ-
działania i współpracy, gotowości do poświęcenia się w duchu od-
powiedzialności oraz dążenia do kompromisu.

Z kolei M. Ziemska17 wskazała, że w pierwszej kolejności na 
poprawną realizację roli rodzicielskiej wpływa ustosunkowanie 
się danej osoby do faktu, że jest rodzicem, a następnie ważne są 
takie czynniki, jak: przekonanie co do ważności roli rodziciel-
skiej, stopień identyfikacji z rolą oraz treść motywacji współżycia 
rodzinnego.

15  Por. tamże, s. 25-26.
16  Por. L.  Kocik, Rodzina w  obliczu wartości i  wzorów życia ponowoczesnego 

świata, Kraków 2006.
17  Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, s. 25-26.
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Współczesne tendencje zmian w wychowaniu 
rodzinnym i ich uwarunkowania

Realizacja roli rodzicielskiej jest usytuowana w  określonym 
czasie i  przestrzeni, nie dokonuje się w  próżni. Jest integralnie 
powiązana i  warunkowana przez czynniki społeczno-kulturowe 
i ekonomiczne. Zachodzące obecnie przemiany, w dużej mierze in-
spirowane nurtem postmodernistycznym18, dotyczą przede wszyst-
kim powszechnego środowiska życia człowieka, czyli rodziny, 
pociągając za sobą określone konsekwencje w jej funkcjonowaniu. 
Na skutek zaistnienia nowych form życia rodzinnego i osobistego 
w  społeczeństwie toczy się powszechna dyskusja, dotycząca po-
nownego zdefiniowania rodziny, co nie pozostaje bez wpływu na 
aktualną realizację roli rodzicielskiej i kondycję rodzicielstwa.

Współcześnie obserwujemy „zawieszenie” rodzicielstwa po-
między tradycją a  nowoczesnością. Wynika to z  faktu, że wy-
pracowane wzorce zachowań w przeszłości są nadal obecne, ale 
niewystarczające, a nowe jeszcze w pełni nie zostały wykrystali-
zowane, co powoduje, że rodzicielstwo dla wielu dorosłych staje 
się trudne i ryzykowne19. W wielu przypadkach jest powiązane 

ono z  jego dowolnością, z  częstym rozdarciem pomiędzy chcę 
a mogę, pytaniem czy w ogóle tego pragnę, przesyceniem ambi-
walencją, różnorodnością i autonomią w kreacji własnej roli bez 
odwoływania się do wcześniej zatwierdzonych wzorców społecz-
nych. Zważywszy na relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi jest 
ono utrudzone i niepewne jak nigdy wcześniej. Często w poczu-
ciu osamotnienia i braku wsparcia społecznego, czy zrozumienia 
ze strony innych20.

18  Por. A. Jucewicz, Ideologia postmodernizmu a współczesne zagrożenia rodziny, 
w: Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, red. R. Buchta, Kato-
wice 2010, s. 229-241.

19  Por. R.  Doniec, Kultura pedagogiczna rodziców w  ponowoczesnej kulturze,  
w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, dz. cyt., s. 218.

20  A.  Adamiec-Zgraja, Fenomen rodzicielstwa człowieka przełomu wieków. 
Szansa czy zagrożenie dla rodziny?, w: Rodzina w  kontekście współczesnych 
problemów wychowania, dz. cyt., s. 163.
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„Elementem postmodernistycznego etosu jest (…) indywi-
dualizm”21. Polega on na tym, że w  centrum znajduje się los 
konkretnej osoby i  jej dobro staje się najważniejsze, a głównym 
celem życia jest osobisty rozwój. Nastawienie indywidualistycz-
ne jest dziś obowiązkiem. Skutkiem tego jest nasilenie się auto-
nomii i  wolności jednostki, odrzucanie wszelkich autorytetów, 
wyobcowanie człowieka22. Wzrost potrzeby samorealizacji i  sa-
mowystarczalności w  społeczeństwie łączy się z  wolnością od 
dziecka. Współczesny człowiek często rodzicielstwu mówi „nie”, 
rezygnuje z  niego23. W  konsekwencji następuje dzisiaj przejście 
od modelu społeczeństw familiarnych do modelu społeczeństw 
indywidualistycznych24.

21  A. Jucewicz, Ideologia postmodernizmu a współczesne zagrożenia rodziny, art. 
cyt., s. 239; por. także A. Ryk, Współczesna rodzina wobec wybranych proble-
mów ponowoczesności, w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wy-
chowania, dz. cyt., s. 33-39.

22  Por. A. Jucewicz, Ideologia postmodernizmu a współczesne zagrożenia rodziny, 
art. cyt., s. 239.

23  Małżeństwa bezdzietne współcześnie ujmuje się w  trzy grupy. Pierwsza 
z nich to małżeństwa bezdzietne dobrowolnie – tymczasowo (decyzja o pro-
kreacji jest odkładana na później, na bardziej odpowiedni moment życiowy, 
ze względu na warunki ekonomiczno-mieszkaniowe, wygodę i  brak zde-
cydowania, pracę zawodową lub kontynuację nauki; decyzja podejmowana 
jest racjonalnie, poprzedzana kalkulacjami w zakresie odpowiedniego czasu 
na pojawienie się dziecka na świecie i wydatków z tym związanych; posia-
danie dziecka jest świadomym wyborem, wpisanym w proces planowania 
rodziny). Druga grupa to małżeństwa bezdzietne dobrowolnie  – na stałe 
(świadomie i dobrowolnie z różnych przyczyn rezygnują z posiadania po-
tomstwa; najczęściej skupione są na własnym rozwoju, karierze zawodowej 
oraz zaspokajaniu swoich potrzeb przy zachowaniu wysokiego standardu 
życia, a dzieci w realizacji takich celów są przeszkodą). Ostatnią grupą mał-
żeństw bezdzietnych są tzw. związki mimowolnie bezdzietne (podejmują 
lub podejmowały działania, by dziecko pojawiło się w ich rodzinie, lecz bez-
skutecznie; nie mogą posiadać dzieci ze względu na wiek oraz niepłodność). 
Por. W. Szumilas, Małżeństwo bezdzietne jako nowa forma życia małżeńskiego 
i alternatywa dla rodziny we współczesnym świecie, w: Edukacja, działanie spo-
łeczne, rodzina, red. W. Wójcik, E. Lalikova, Bielsko-Biała 2008, s. 91-100.

24  Por. K. Slany, Modele życia rodzinnego, „Znak” 2005, nr 2, s. 29-40.
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Na skutek indywidualizmu wzrasta autonomia osób wewnątrz 
rodziny25, zwiększają się możliwości decydowania o sobie, swo-
ich losach. Obserwujemy trend przedkładający sukces własny nad 
sukces rodziny. Współcześni rodzice, w odróżnieniu od poprzed-
niego pokolenia, są bardziej skupieni na sobie, własnym związ-
ku/małżeństwie oraz na własnym rozwoju i karierze zawodowej. 
Konsekwencją przyjęcia takich priorytetów jest chroniczny brak 
czasu dla swoich dzieci i  ich spraw oraz rozluźnienie więzi ro-
dzinnych. Ponadto charakterystyczny dla kultury indywidualnej 
jest typ rodzicielstwa relatywnie przyzwalającego, kształtującego 
u dzieci silną potrzebę uniezależnienia się od innych osób i pole-
gania tylko na sobie, co utrudnia budowanie i kształtowanie do-
brych relacji z innymi, a w konsekwencji stanowi zagrożenie dla 
rozwoju26.

Na bazie tych przemian wielu współczesnych rodziców rezyg-
nuje z autorytetu rodzicielskiego na rzecz partnerstwa opartego 
na kumplostwie. Następuje wówczas zmniejszanie dystansu mię-
dzy rodzicem a dzieckiem, bo relacje rodzicielskie mają charak-
ter koleżeński. Ten typ relacji może mieć źródło w niedojrzałości 
rodziców, w ich niskim poziomie wydolności wychowawczej czy 
w niepodjęciu w pełni roli rodzicielskiej. Skutkiem takiego po-
stepowania jest zacieranie się różnic i  granic między rodzicami 
a dziećmi, zmniejszanie odpowiedzialności rodziców za wycho-
wanie, zmiana ról rodzinnych27.

Indywidualizm pociąga za sobą także lęk przed odpowiedzial-
nością za innych. Współcześnie ponosi się odpowiedzialność je-
dynie za siebie, stąd często występuje ucieczka przed usankcjono-
wanym związkiem28 oraz dzieckiem.

25  Por. R.  Doniec, Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne 
w świadomości trzech pokoleń, Kraków 2001, s. 18.

26  Por. R. Doniec, Kultura pedagogiczna rodziców w ponowoczesnej kulturze, art. 
cyt., s. 214.

27  Por. tamże, s. 215.
28  Por. A.  Błasiak, E.  Dybowska, Ślub kościelny. Dlaczego nie? Pedagogiczno-

-psychologiczne aspekty pracy nad sobą w czasie przygotowania do małżeństwa 
i w małżeństwie, „Teologia i Moralność” 2012, t. 12, s. 135-156.
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Cechą współczesności jest także kult profesjonalizmu czę-
sto połączony z kultem sukcesu. Zjawiska te, wiążące się z chę-
cią bycia najlepszym w  każdym zakresie i  odnoszeniem suk-
cesu w  każdym względzie, mogą pociągać za sobą rezygnację 
z  rodzicielstwa w  obliczu doświadczania przez współczesnych 
dorosłych poczucia braku kompetencji rodzicielskich, zagubie-
nia i niepewności w tym obszarze. Ponadto wskazane tendencje 
powodują, że rodzice inwestują we wszechstronny rozwój i edu-
kację dziecka, by ono osiągnęło sukces życiowy, a tym samym 
także i oni.

Należy również podkreślić, że konsekwencją opisanych cech 
jest występowanie dzisiaj zjawiska profesjonalizacji wychowania, 
które polega na przenoszeniu rodzicielskiej odpowiedzialności za 
wychowanie najmłodszego pokolenia oraz priorytetowej pozycji 
rodziców w tym zakresie w stronę różnego typu profesjonalnych 
instytucji29, takich jak szkoła czy przedszkole. W rezultacie do-
chodzi do marginalizowania znaczenia i  wpływu oddziaływań 
rodzicielskich na własne potomstwo, co potęgowane jest jeszcze 
dodatkowo przez same dzieci oraz przekaz medialny.

Wskazane powyżej tendencje współczesności przyczyniają 
się do tego, że dzisiejszym rodzicom trudno jest kochać dziecko, 
dawać mu emocjonalne oparcie, co więcej czują wobec niego 
niechęć30. Specjaliści tłumaczą, że współczesnego rodzica w ob-
liczu kultu sukcesu irytuje bezradność dziecka, jego nieudolność 
i słabość.

W epoce ponowoczesnej zmienia się sposób traktowania dziec-
ka oraz jego wartości. Przez długi czas najmłodsi członkowie ro-
dziny traktowani byli w kategoriach ekonomiczno-prestiżowych. 
Rewolucja industrialna spowodowała, że dziecko utraciło swoją 
wartość ekonomiczną dla rodziców. Zaczęła spadać liczebność 
dzieci w rodzinie i dostrzeżono ich wartość emocjonalną. Dziec-

29  Por. A. Ryk, Współczesna rodzina wobec wybranych problemów ponowoczesno-
ści, art. cyt., s. 38-39.

30  W  Internecie funkcjonują fora, na których rodzice piszą otwarcie, że nie 
kochają swoich dzieci, czują wobec nich niechęć, obrzydzenie.
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ko stało się wartością autoteliczną31, ale relatywną. Zostało włą-
czone w świat konsumpcji i wyborów32.

W społecznościach tradycyjnych związek ekonomiczny pomię-
dzy rodzicami a dziećmi jest prosty i  opiera się na wzajemno-
ści. Starsi zapewniają młodszym schronienie i strawę w zamian 
za pomoc w pracy oraz opiekę na stare lata. W nowoczesnych 
społeczeństwach Zachodu ta relacja jest dalece skomplikowana. 
Matki i ojcowie bardziej niż wsparcia oczekują od swoich dzieci 
osiągnięć, które pomogą podbudować jego ego33. 

Wielu badaczy współczesnego rodzicielstwa uważa, że dzieci 
dzisiaj traktowane są przez rodziców jak projekt („projekt dziec-
ko”). W konsekwencji rozwojowe potrzeby najmłodszego pokole-
nia podporządkowane są zaspokojeniu ego rodzica, który oczekuje 
sukcesów dziecka we wszystkich obszarach. Co więcej, warunkuje 
tym swoją miłość do niego, uzależnia swoją ekspresję uczuć od 
wypełnienia określonych warunków, ponadto często wzbudza 
w nim poczucie winy. W przeszłości rodzice wykorzystywali dzie-
ci do ciężkiej pracy w polu lub fabryce. Dzisiaj toksyną dzieciństwa 
jest konieczność zaspokajania ambicji swoich rodziców. Taka po-
stawa mamy i taty powoduje, że koncentrują się oni na niedoma-
ganiach dziecka i  jego porażkach, bagatelizując jego sukcesy (bo 
są one oczywistością). Koncentracja na najgorszych osiągnięciach 
dziecka może doprowadzić do tego, że nie rozwinie ono swojego 
talentu, bo musi być dobre we wszystkim, zostanie zniszczone jego 
poczucie własnej wartości i obniżona samoocena34.

W konsekwencji powyższych zjawisk jednym z podstawowych 
błędów wychowawczych współczesnych rodziców jest nieustanna 
krytyka swoich dzieci, głównie za osiągnięcia szkolne, oraz skupia-
31  Por. R.  Doniec, Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne 

w świadomości trzech pokoleń, dz. cyt., s. 18.
32  Por. S. Wacławik, W stronę społeczeństwa bez dzieci – przyczyny celowej bez-

dzietności, „Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne” 2012, nr 2, s. 24.
33  G. Gustaw, Jak motywować dzieci do nauki, żeby nie zrobić im krzywdy. Co 

za pałkę, co za szóstkę, „Ja, my, oni. Poradnik Psychologiczny Polityki” t. 13 
(Wydanie Specjalne 8/2013), s. 14.

34  Por. tamże, s. 14-16.
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nie się na jego słabych stronach. Wierzą oni, że świetne wykształ-
cenie zapewni dostatnią przyszłość dziecku. Działający z dobrych 
pobudek rodzice często nie zdają sobie sprawy, że ich krytyczna 
postawa wpływa destrukcyjnie na potomka i odbija się na całym 
późniejszym jego życiu. Ponadto dzieci potrzebują, by ich sukce-
sy, osiągnięcia nawet najdrobniejsze, były dostrzegane przez doro-
słych. Chwalenie jest głównym czynnikiem motywującym osobę 
do wykorzystania swoich mocnych cech, co więcej, jest ono bar-
dziej skuteczne w oddziaływaniach wychowawczych niż nagrody 
materialne, które dominują w dzisiejszym wychowaniu rodzinnym. 
Dziecko będzie miało większą szansę na odniesienie sukcesu, gdy 
w pełni wykorzysta swoje silne strony, a nie gdy będzie eliminowało 
słabe. Jest dzisiaj ogromna potrzeba orientacji w wychowaniu ro-
dzinnym (ale nie tylko w tym obszarze) na mocne strony dziecka35.

Na skutek dokonujących się przemian społeczno-kulturowych 
dzisiaj w wychowaniu rodzinnym częstym zjawiskiem jest tak zwa-
ne „sztuczne wychowanie”, ponieważ rodzice sądzą, że trzeba zago-
spodarować i zaplanować czas dziecku niemal co do minuty każdego 
dnia. Nie umieją po prostu być z dzieckiem, spędzać z nim czasu, 
rozmawiać, wykonywać z nim codziennych czynności i obowiąz-
ków. Nie wierzą w skuteczność prostych rozwiązań, nie współdzia-
łają i nie współpracują z dzieckiem, nie uczą go życia we wspólnocie.

Do grona cech ponowoczesności zalicza się także pluralizm36, 
przejawiający się w wielości systemów wartości, stylów życia i filo-
zofii życiowych, co z kolei pociąga za sobą poczucie zagubienia 
u rodziców, niepewności i bezradności w sprawach dotyczących 
wychowania dziecka, potęgowane dodatkowo przez wielość teo-
rii o wychowaniu, medialny chaos informacyjny w tym zakresie 
czy sprzeczne dane. Pomieszanie wartości i relatywizm moralny 
powodują, że rodzice nie wiedzą, jak powinna funkcjonować pra-
widłowa rodzina, co to znaczy być dobrym rodzicem, jak dobrze 
wychować dziecko.
35  Por. tamże, s. 16.
36  Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian 

socjokulturowych, w: Rodzina we współczesności, red. A. Ładyżyński, Wrocław 
2009, s. 51-52.
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Na współczesne rodzicielstwo ma wpływ powszechny kult 
racjonalności37. Powiązany jest on z  ekonomiczną kalkulacją. 
W konsekwencji pojawia się postawa racjonalności i dobrowolności 
współczesnego człowieka, iż może, ale nie musi być rodzicem, nie 
rezygnując jednocześnie z aktywności w sferze seksualnej. Rozwa-
ża kwestię rodzicielstwa w kategoriach zysków i strat. Istotną rolę 
dla tej postawy odgrywa wiedza o płodności człowieka38 oraz roz-
wój antykoncepcji, który pomaga w podejmowaniu decyzji.

Współcześnie, w  kontekście opisanych powyżej zjawisk, na-
stąpił spadek demograficzny, który przejawia się w późnej decyzji 
o potomstwie, ograniczeniu liczby potomstwa, decyzji o rodziciel-
stwie w sytuacji stabilizacji finansowej39. Procesy te w istotny spo-
sób łączą się z motywacją do rodzicielstwa, czyli tym, dlaczego ktoś 
chce posiadać dziecko, zostać rodzicem. Motywy te są różne, przy 
czym współczesny człowiek narodziny dziecka planuje i wkalkulo-
wuje w swoje plany życiowe. Jednym z najważniejszych powodów 
pojawienia się dziecka na świecie jest potraktowanie go jako polisy 
na życie oraz lęk przed starzeniem się w samotności, pragnienie, 
by mieć kogoś do kochania. Jest to sytuacja szkodliwa dla dziec-
ka, jego rozwoju i wychowania, ponieważ motywacje te pociągają 
za sobą określone skutki widoczne w postępowaniu rodzica wobec 
niego. Wśród tak motywowanych rodziców często występują ci, 
którzy zapisują dziecko na lekcje golfa, chińskiego czy jazdy kon-
nej. Taka osoba myśli o dziecku jak o robocie, którego da się za-
programować tak, by robił, co ona chce. Dzięki temu pozbywa się 
dziecka, nie musi z nim spędzać czasu, a ma „czyste sumienie”, bo 
to wszystko dla jego dobra, dla jego przyszłości. Ponadto w takich 
okolicznościach rodzic oczekuje od dziecka licznych sukcesów, nie 
daje przyzwolenia na słabość i błędy. Sytuacja tego dziecka jest nie-
zmiernie trudna, pokładane są w nim olbrzymie nadzieje, którym 
często nie jest w  stanie sprostać, a  rodzice nie potrafią zobaczyć 
37  Por. A. Adamiec-Zgraja, Fenomen rodzicielstwa człowieka przełomu wieków. 

Szansa czy zagrożenie dla rodziny?, art. cyt., s. 157.
38  Por. tamże.
39  Por. J.A. Wnęk, Obawy związane z pełnieniem roli rodzica w opinii studentów, 

w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, dz. cyt., s. 223.
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nowego, osobnego człowieka, którym trzeba się zająć, poświęcić 
czas i  uwagę, stworzyć więzi. Najczęstszą przyczyną tego stanu 
rzeczy jest nieumiejętność tworzenia więzi i bliskich relacji z włas-
nym dzieckiem. Dlatego tak łatwo współcześnie jest oddać rodzi-
com dziecko pod opiekę niani, żłobka, zorganizować dodatkowe 
zajęcia, by nie spędzać z  nim czasu. Jest to niebezpieczna lekcja 
życia dla dziecka, dzięki której się uczy, że tylko wybitni i wyjąt-
kowi mogą mieć dobrą pracę i godnie żyć, a życie ma sens, gdy się 
jest lekarzem, prawnikiem itp. Wszystko, co nie posiada prestiżu, 
jest natomiast niewarte uwagi i  zachodu40. A  w  ostatecznym ra-
chunku współcześni rodzice często są zdziwieni i niezadowoleni, że 
tak bardzo się starali, tyle wysiłku i nakładów finansowych włożyli 
w wychowanie i edukację, a skutki są mizerne („bo dzieci są takie 
niewychowane i nieposłuszne ich woli”).

Globalizacja przyczyniła się do laicyzacji życia wielu społe-
czeństw. Zjawisko laicyzacji powiązane jest albo z minimalizacją 
znaczenia religii w  życiu człowieka, albo z  odejściem całkowi-
tym od przekazu religijnego i jego znaczenia dla funkcjonowania 
człowieka w świecie41. W konsekwencji w sposób nieskrępowany 
rozwija się kultura typu „instant” (fast car, fast food, fast sex), która 
powiązana jest z nawykiem i koniecznością życia w natychmia-
stowości42. W obliczu tych zjawisk dziecko jawi się jako rywal czy 
konkurent, który „zabiera” wolność i dobra materialne. 

Stąd współczesnemu człowiekowi towarzyszy częste doświadczenie 
rozdarcia pomiędzy pragnieniem posiadania potomstwa a dopaso-
waniem się do brutalnie zdobywającego prymat pierwszeństwa mo-
delu życia. Rozdarcia pomiędzy chęcią bycia rodzicem a przymusem 
posiadania dziecka najwyższej jakości. Rozdarciem pomiędzy prag-

40  Por. J. Drosio-Czaplińska, Po co nam dzieci?, „Ja, my, oni. Poradnik Psycho-
logiczny Polityki” t. 12 (Wydanie specjalne 7/2013), s. 50.

41  Por. A. Adamiec-Zgraja, Fenomen rodzicielstwa człowieka przełomu wieków. 
Szansa czy zagrożenie dla rodziny?, art. cyt., s. 158.

42  Por. Z. Melosik, Ponowoczesność: między globalizmem, amerykanizacją i funda-
mentalizmem, w: Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego, red. 
J. Brzeziński, Z. Kwieciński, Toruń 2000, s. 166-167; por. także Z. Melosik, 
Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010.
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nieniem potomstwa i pełnego mu oddania a przymusem kariery za-
wodowej i bezgranicznego poświęcenia się dla organizacji43.

Nasilają się postawy konsumpcyjne44 i hedonistyczne, domi-
nuje „mieć” nad „być” w społeczeństwie, co powoduje, że dziec-
ko traktowane jest jako przeszkoda w gromadzeniu dóbr mate-
rialnych czy ich zdobywaniu lub jako „przedmiot inwestycji”45, 
czyli dobro konsumenckie mające dostarczyć rodzicom osobistej 
satysfakcji, bezpieczeństwa. Współcześnie konsumpcjonizm to 
popularny styl życia powiązany z chęcią posiadania coraz więk-
szej ilości dóbr, a  co za tym idzie – z  „chroniczną gonitwą za 
pieniądzem” (dodatkowe etaty, tzw. dorabianie). Ta tendencja, 
połączona z  wzrastającym bezrobociem, wszechobecnym „wy-
ścigiem szczurów”, sprzyja temu, że rodzice dążą do tego, by 
wyposażyć swoje dziecko w jak największą liczbę cech i umie-
jętności, które pozwolą mu przetrwać i osiągnąć sukces (głów-
nie myślą o sukcesie w kategoriach materialnych) w tej trudnej, 
w ich ocenie, dzisiejszej rzeczywistości.

Konieczna jest zmiana myślenia w  zakresie rodzicielstwa, 
pełnionej roli przez rodzica oraz samego dziecka, które nie 
jest własnością rodziców i nie ma wobec nich żadnego długu. 
Wdzięczność dziecka powinna być naturalnym odruchem wo-
bec rodzica, a nie wymuszonym na siłę działaniem. Wychowa-
nie i dobra, jakie z niego wynikają, nie mogą podlegać prawu 
wymiany handlowej. W wychowanie dziecka wpisany jest trud 
obok radości, ponieważ dziecko oprócz kłopotów daje też moc 
pozytywnych doświadczeń i uczuć. Ten trud i wyrzeczenia po-
wodują jednak, że posiadanie dziecka, tworzenie rodziny jest 
ofertą na życie coraz mniej atrakcyjną i popularną dzisiaj. Nie-
pewność potęguje fakt, że nikt nie jest rodzicem na próbę, do 
końca człowiek nie wie, na co się decyduje. Podejmuje rolę ro-

43  A.  Adamiec-Zgraja, Fenomen rodzicielstwa człowieka przełomu wieków. 
Szansa czy zagrożenie dla rodziny?, art. cyt., s. 158-159.

44  Por. tamże, s. 159-169.
45  Por. E. Świdrak, Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie, Lublin 

2013, s. 223.
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dzica pełen marzeń i wyobrażeń, ale dopiero stając się rodzicem, 
wie, jak to jest naprawdę46.

Aktywność zawodowa rodziców zajmuje ważne miejsce wśród 
czynników odpowiedzialnych za stan współczesnego rodzicielstwa. 
Brak pracy wiąże się ze zjawiskiem bezrobocia oraz ubóstwem ro-
dziny, natomiast aktywność zawodowa przynosi niezależność eko-
nomiczną danej osoby, rozwój kariery zawodowej, prestiż społeczny, 
a także określony status materialny rodziny. Mimo pozytywnych 
aspektów może ona jednak pociągać za sobą szereg niebezpiecznych 
sytuacji dla życia rodzinnego. Pojawia się rywalizacja ekonomicz-
na lub/i płciowa między rodzicami, prowadząca do utraty jedności 
w rodzinie, a nawet jej rozpadu47. W odniesieniu do pracy zawo-
dowej kobiet może dojść do konfliktu między pragnieniem posia-
dania dziecka a aktywnością zawodową oraz trudności w zakresie 
godzenia macierzyństwa i  pracy zawodowej. U  mężczyzn może 
się pojawić rozdarcie pomiędzy wymogami rynku pracy a  ocze-
kiwaniami partnerki/żony w  zakresie pełnienia ról małżeńskich 
i rodzicielskich. Ponadto tendencje związane z pracą, kult sukcesu 
i  rozwoju oraz współczesny kryzys męskości może prowadzić do 
marginalizowania roli ojca w rodzinie, który często jest fizycznie 
nieobecny (ze względu na czas i miejsce pracy) 48. Współcześni ro-
dzice doświadczają trudności związanych z  równoważeniem pra-
cy zawodowej i  życia rodzinnego, a  skutkiem jest brak czasu dla 
dziecka i rodziny; stanowią one źródło stresu dla samych rodziców. 
W  konsekwencji pojawia się zmniejszenie kontaktów rodziców 
z dziećmi, osłabienie więzi rodzinnej, rodzice mają mniejszą wie-
dzę o dzieciach i ich potrzebach. Dominacja i nadmiar pracy zawo-
dowej rodziców to ważne doświadczenie współczesnego dziecka. 
Mama i tata dzisiaj pracują dłużej niż ich rodzice, stąd wspólny czas 
rodziny bardzo się skurczył. Wszyscy doświadczają chronicznego 
braku czasu. W tej perspektywie rodzicom wydaje się, że skoro oni 
46  Por. J. Drosio-Czaplińska, Po co nam dzieci?, art. cyt., s. 51.
47  Por. R. Doniec, Kultura pedagogiczna rodziców w ponowoczesnej kulturze, art. 

cyt., s. 213.
48  Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian 

socjokulturowych, art. cyt., s. 44, 49.
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tak dużo pracują, to również ich dzieci powinny mieć wypełniony 
swój wolny czas twórczymi zajęciami dodatkowymi (w imię dobra 
i rozwoju dziecka). Wyboru zajęć dodatkowych rodzice dokonują 
często bez refleksji, czy ich budżet domowy to zniesie, czy dziecko 
tego chce, czy nie, czy jest to zgodne z  jego naturą oraz możli-
wościami i wiekiem. Po pracy i dodatkowych zajęciach wszyscy są 
zmęczeni, nie mają już siły na bycie razem. Więzi w takiej sytuacji 
słabną49. Ponadto współcześnie dzieci otrzymują więcej bodźców 
ze świata zewnętrznego, więc w większym stopniu potrzebują ro-
dziców jako przewodników po tej skomplikowanej rzeczywistości. 
Tymczasem rodzice mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci, a pa-
radoksalnie one potrzebują go coraz więcej.

Ważnym elementem dzisiejszego świata jest dominacja związ-
ków egalitarnych w  społeczeństwie. Tymczasem partnerstwo 
w związkach prowadzi do upodobnienia się roli matki i ojca w ro-
dzinie. Dzisiaj pełnienie ról odbywa się na zasadzie wzajemnych 
ustaleń, co łączy się z  koniecznością ciągłych negocjacji50, a  to 
z kolei pociąga za sobą trudności w odnalezieniu się w danej roli, 
stan zagubienia, niezrozumienia zadań i obowiązków związanych 
z wykonywaniem ról. Na tym tle może się pojawić rywalizacja płci 
między rodzicami wpływająca niekorzystnie na funkcjonowanie 
całego systemu rodzinnego. Ważnym zjawiskiem obserwowalnym 
w obszarze rodzicielstwa powiązanym z omawianą kwestią jest za-
nikanie komplementarności ról rodzicielskich. Pojawia się przeko-
nanie o wystarczalności jednego rodzica w wychowaniu dziecka, 
minimalizowanie różnic między rolami, a w konsekwencji także 
między samymi płciami, co utrudniać może najmłodszemu poko-
leniu identyfikację płciową51.
49  Dzisiaj największy problem rodzice mają z  tworzeniem więzi z  własnym 

dzieckiem, bo w tym zakresie potrzebny jest czas i uwaga mu poświęcona.  
Zapracowani rodzice mają go za mało. Rodziców w tym zadaniu nikt jednak 
nie zastąpi, mimo że w wielu czynnościach opiekuńczych wyręczają go inni 
czy mass media (stąd współczesna samotność dziecka).

50  Por. A. Adamiec-Zgraja, Fenomen rodzicielstwa człowieka przełomu wieków. 
Szansa czy zagrożenie dla rodziny?, art. cyt., s. 162.

51  Por. R. Doniec, Kultura pedagogiczna rodziców w ponowoczesnej kulturze, art. 
cyt., s. 213-214.
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Zakończenie

Najmłodsze pokolenie żyje w takim świecie, jaki stworzyli im 
opiekunowie, czyli przede wszystkim rodzice. Podsumowując, 
należy stwierdzić, że dzisiaj ten świat jest pod mocnym wpływem 
zmian cywilizacyjnych. Dzieciństwo i rodzicielstwo w przeszło-
ści, nawet tej niedalekiej, posiadało inne cechy, bo dzieci i rodzice 
konfrontowali się z inną rzeczywistością. Zmieniła się specyfika 
i  zakres ról rodzicielskich. Współcześni rodzice posiadają inną 
wiedzę na temat rozwoju i wychowania dziecka niż ich rodzice. 
Dzisiaj poprzeczka umiejętności najmłodszego pokolenia zmieni-
ła się i co więcej została podniesiona, gdyż wymaga się od niego 
coraz więcej, zwłaszcza w zakresie rozwoju intelektualnego. Ma 
to związek z tym, że dziecko traktowane jest w kategoriach oso-
bistego i rodzinnego szczęścia.

Współcześni rodzice w  sytuacjach wychowawczych reagują 
spontanicznie, często pod wpływem emocji, a nie w sposób prze-
myślany. Doświadczają zagubienia i niepewności w swoim rodzi-
cielstwie, gdyż nie mogą poradzić sobie z  możliwością wyboru 
z  różnych postaw, które proponuje współczesność, przy jedno-
czesnym braku wsparcia społecznego czy zrozumienia ze strony 
innych. Rzadko kierują się jasnym, konsekwentnym systemem 
wychowania, bardziej sprawują opiekę niż wychowują. Ponad-
to ulegają różnym modom wychowawczym lansowanym przez 
mass media. Każdy pomysł chcą wypróbować, co powoduje chaos 
wychowawczy i niekonsekwencję, a to znajduje odzwierciedlenie 
w zachowaniu dziecka, które budzi niepokój.

Wielopłaszczyznowość podjętej problematyki, dotyczącej 
współczesnego rodzicielstwa, powoduje, że trudno ją opracować 
całościowo, zawsze będą elementy, wymagające uszczegółowienia 
i dopracowania. Starano się jednak przedstawić obraz dzisiejszego 
rodzica i jego stosunek do dziecka, co może stać się pomocne i in-
spirujące dla podejmowanych działań pedagogicznych w zakresie 
wychowania rodzinnego i podnoszenia kwalifikacji wychowaw-
czych rodziców.
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Oblicza macierzyństwa –  
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Faces of Maternity –  
between Tradition  
and Contemporary Times

Streszczenie: Rola matki należy do jednych z najważniejszych ról, jakie 
pełni kobieta. Z tego względu kwestie związane z rodzeniem i wychowy-
waniem dzieci zawsze należały do często podejmowanych tematów badaw-
czych. Szczególnie obecnie, w dobie szybko zachodzących przemian spo-
łeczno-kulturowych i cywilizacyjnych, macierzyństwo skłania do dyskusji, 
jak i  też budzi ogromne emocje. Wyrazem ogólnego zainteresowania rolą 
kobiety matki jest niniejsze opracowanie, w którym przede wszystkim skon-
centruję się na określeniu roli matki według współczesnych kobiet, przyjmu-
jąc przy tym perspektywę badań jakościowych. O wyborze takiej metody 
zdecydował fakt, iż badania jakościowe, które są charakterystyczne dla nurtu 
humanistycznego, pozwalają uchwycić szeroki kontekst badanych zjawisk, 
ponadto pozwalają zrozumieć badane zjawiska w ich unikalności, co w przy-
padku badań nad macierzyństwem jest szczególnie istotne. Badania jakoś-
ciowe przywiązują także bardzo duże znaczenie do ujęć subiektywnych1. 

W pierwszej części rozważań zwracam uwagę na fakt, iż role społeczne 
kobiet, jako ważne czynniki ich społecznej pozycji, zmieniały się na prze-

1  Por. E. Zaręba, Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice, w: Orien-
tacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998, s. 44.
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strzeni wieków wraz z  rozwojem społecznym, gospodarczym i politycz-
nym. Przez długi czas sprowadzano rolę kobiety wyłącznie do obowiązków 
matki, także żony i  gospodyni domowej, nie licząc się z  jej potrzebami 
w zakresie, kształcenia, aktywności zawodowej czy samorozwoju.

Zachodzące przemiany społeczno-kulturowe i cywilizacyjne wpłynęły jed-
nak zasadniczo na ewolucję roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie. Procesy 
emancypacyjne i wzrost zatrudnienia kobiet spowodowały zmianę wizerun-
ku kobiety, przekształcenia w zakresie ról, które pełnią, i wzorców zacho-
wań, także zmiany życia małżeńskiego i rodzinnego. W porównaniu z rolą 
tradycyjną transformacja oznacza przede wszystkim wzbogacenie repertuaru 
wzorców funkcjonowania kobiet. Zaistniały one bowiem w tych obszarach 
życia, które wcześniej zarezerwowane były wyłącznie dla mężczyzn. Ponad-
to zmieniła się świadomość kobiet, zwiększyły one także swoją niezależność, 
w konsekwencji czego bardzo wyraźnemu przekształceniu uległa rola matki.

Sposób postrzegania tej roli przez współczesne kobiety stał się przedmio-
tem rozważań w  dalszej części opracowania. Na podstawie jakościowej 
analizy tekstów postaram się określić, czym dla współczesnej kobiety jest 
macierzyństwo i w jaki sposób bywa ono interpretowane. Badaniami zo-
staną objęte kobiety posiadające dzieci, jak i bezdzietne.

Słowa kluczowe: macierzyństwo, rola społeczna matki, przemiany 
społeczno-kulturowe, przeciążenie rolami, przemiany ról rodzicielskich

Summary: Mother’s role is one of the most essential roles which a fe-
male fulfils. For this reason the issues connected with child bearing and 
raising children have always been the subject frequently taken up. Espe-
cially nowadays, in the period of the social and cultural changes as well 
as the civilization ones happening fast, maternity inspires to discuss and 
arouses strong emotions. This study is a manifestation of the general inter-
est in the role of a woman – a mother, in which, first of all, we will concen-
trate on defining the role of a mother according to contemporary women, 
adopting the perspective of quality research. 

The choice of this method was determined by the fact that qualitative re-
search, which is characteristic of humanistic studies, allow to notice a wide 
context of the examined phenomena, moreover it allows to understand the 
uniqueness of the studied phenomena, which in case of the research on 
maternity is especially essential. The qualitiative research also takes a sub-
jective point of view into consideration2. 

2  Por. tamże.
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In the first part of the paper we will emphasize the fact that the women’s 
social roles, as the important factors of their social positions, have been 
changing for centuries together with the social, economic and political de-
velopment. For a long time, the role of a woman meant only her duties as 
a mother, also a wife and a housewife, not taking her needs in the scope of 
education, professional activity or self-development into account.

However, the social, cultural, civilisational changes taking place have 
essentially influenced the evolution of the woman’s role in family and 
society. The emancipation processes and the increase in women’s employ-
ment resulted in the change in the image of a woman, a transformation 
in the scope of roles which they have and a pattern of behaviour, as well 
as the changes in marriage and family life. First of all, in comparison 
with the traditional role, the transformation means the enrichment in the 
repertoir of the women’s functioning patterns. They became important 
in these parts of life which had been reserved exclusively for men before.

Furthermore, women’s awareness has altered, they also increased their in-
dependence, consequently the role of mother has transformed distinctly.

The way of perception of this role by contemporary women are going to be 
a subject of consideration in the further part of the study. On the basis of 
the qualitative analysis of the texts, we will try to define what maternity is 
for a contemporary woman and how it is interpreted. Both the women who 
have children and not are included in the study.

Keywords: maternity, social and cultural changes, role overloading, 
changes in parental roles

Ewolucja społecznej roli kobiety matki

Jedną z najważniejszych ról, jakie kobieta pełni w swoim życiu, 
jest rola matki. Wydanie na świat potomstwa stanowi bowiem 
płaszczyznę życia i  samorealizacji, źródło zaspokojenia potrzeb 
emocjonalnych oraz istotny komponent osobowości kobiety.

Jak twierdzi K.  Pospiszyl, w  macierzyństwie wyznaczonym 
przez naturę zawiera się esencja kobiecej roli społecznej3 i pomimo 

3  Por. K. Pospiszyl, Psychologia kobiety, Warszawa 1992, s. 145.
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wieloaspektowych i gwałtownych przemian społecznych, cywiliza-
cyjnych, globalnych trendów kulturowych oraz zmian świadomości 
ludzi nadal pozostaje ono jednym z zasadniczych wymiarów egzy-
stencji kobiety oraz punktem zwrotnym4 w jej życiu.

Rola kobiety matki zasadniczo zmieniała się na przestrzeni 
dziejów, podobnie jak inne role społeczne kobiet, będące czynni-
kami ich społecznej pozycji. Przez długi okres sprowadzano rolę 
kobiety wyłącznie do obowiązków matki, także żony, gospodyni 
domowej i piastunki domowego ogniska, nie licząc się z jej potrze-
bami w zakresie kształcenia, aktywności zawodowej czy samoroz-
woju. W tradycyjnej rodzinie patriarchalnej funkcję przysłowiowej 
głowy pełnił mężczyzna, a kobieta podporządkowana mężowi ro-
dziła dzieci, zajmowała się czynnościami opiekuńczymi i wycho-
waniem potomstwa. Ojciec uosabiał siłę, dawał rodzinie fizyczne 
i  duchowe oparcie, ciesząc się niekwestionowanym autorytetem5. 
Taki model rodziny bardzo wyraźnie implikował sposób pełnienia 
roli matki. Macierzyństwo posiadające w tym czasie bardzo wysoką 
rangę i cieszące się społecznym uznaniem oznaczało jednak szereg 
powinności i obowiązków. Przede wszystkim było to zarządzanie 
domem pod względem materialnym i w sferze wartości, tworzenie 
rodzinnego ciepła jako podstawy jedności rodzinnej, ponoszenie 
odpowiedzialności za religijno-moralny profil rodziny, wdrażanie 
córek do ról małżeńskich i rodzinnych, a chłopców do sprawowania 
odpowiedzialnej funkcji głowy rodziny. W relacjach z dzieckiem 
matka miała przejawiać miłość, tkliwość i czułość, a samo macie-
rzyństwo, do którego kobieta była odpowiednio przygotowywana, 
miało być źródłem radości i szczęścia6.

Zachodzące przemiany społeczno-kulturowe i  cywilizacyjne 
wpłynęły jednak zasadniczo na ewolucję roli kobiety zarówno 
w rodzinie, jak i społeczeństwie. Przede wszystkim procesy eman-

4  Por. B. Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wroc-
ław 2000.

5  Por. Z. Jabłonowska, Rodzina w XIX i na początku XX wieku, w: Przemiany 
rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa 1975, s. 52-53.

6  Por. B. Parysiewicz, Wychowanie rodzinne do roli matki, w: Edukacja proro-
dzinna, red. M. Chymuk, D. Topa, Kraków 2000, s. 207-208.
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cypacyjne, skutkujące wzrostem zatrudnienia kobiet, spowodowa-
ły zmianę ich wizerunku, przekształcenia w zakresie ról i wzor-
ców zachowań w przestrzeni życia małżeńskiego i rodzinnego.

W porównaniu z rolą tradycyjną transformacja oznacza wyzwo-
lenie kobiety z krępującego ją gorsetu uwarunkowań społeczno-  
-ekonomicznych i  edukacyjnych oraz wzbogacenie repertuaru 
wzorców funkcjonowania w  tych obszarach życia społecznego, 
które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. 
Upadek rzeczywistości feudalnej, jak i  podjęcie aktywności za-
wodowej7 spowodowały, iż zwiększyła się niezależność kobiet, 
ich poczucie autonomii oraz wolności osobistej. Możliwość podej-
mowania decyzji, egalitaryzacja relacji męsko-damskich i zmia-
na świadomości wpłynęły na podwyższenie pozycji społecznej, 
otworzyły również przed kobietami możliwość realizowania się 
w rolach zawodowych.

Współczesna kobieta funkcjonuje zatem zarówno na płasz-
czyźnie życia rodzinnego, jak i zawodowego, co implikuje nowy 
układ ról i sił w rodzinie8. Przede wszystkim zaś implikuje rolę 
macierzyńską. Dodam, że przestrzenią, w  której realizuje się 
ta rola, jest rodzina, ulegająca dziś wielu istotnym zmianom. 
Należy tu przede wszystkim mieć na uwadze chęć coraz więk-
szej rzeszy osób, by żyć w pojedynkę i  samotnie wychowywać 
dziec ko, niechęć legalizacji związków, rezygnacja z posiadania  
dziec ka i przesuwanie decyzji o  jego posiadaniu na późniejszy 
okres życia, ograniczanie liczby potomstwa i  zwiększanie od-
stępów pomiędzy kolejnymi narodzinami dzieci9. W kontekście 
tych przemian współczesna kobieta przyjmuje nową strategię 
pełnienia roli matki.

7  Por. A. Batiuk, Pozycja i rola kobiety. Od tradycji do partnerstwa, w: Wychowa-
nie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości, red. 
M. Chodkowska, A. Mach, Rzeszów 2010, s. 138.

8  Por. M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie 
sił w polskich rodzinach, Warszawa 2009, s. 11 i n. 

9  Por. A. Giza-Poleszczuk, Rodzina i  system społeczny, w: Wymiary życia spo-
łecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 
2007, s. 300.
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Problematyka i strategia badań własnych

Podstawowym celem podjętych badań było określenie sposo-
bu, w  jaki współczesne kobiety postrzegają i  interpretują istotę 
macierzyństwa. W  postępowaniu badawczym koncentrowałam 
się zatem na rozumieniu roli matki i  planach natalistycznych 
współczesnych kobiet, podstawowych kwestiach związanych 
z doświadczaniem macierzyństwa oraz problemach, jakie napo-
tykają dziś kobiety, spełniając rolę matki.

W celu rozważenia zarysowanej problematyki badawczej po-
służyłam się strategią badań jakościowych. Badania tego typu 
charakterystyczne są dla nurtu humanistycznego, a  ich zasad-
niczym celem jest zrozumienie zjawisk w  ich unikalności. Są 
to badania opisowe i jednostkowe, uwzględniające szeroki kon-
tekst, w jakim funkcjonują badane osoby. W perspektywie ba-
dań jakościowych dostrzega się również ogromne znaczenie 
empatii, ze względu na co podkreśla się w nich znaczenie ujęć 
subiektywnych10.

O zastosowaniu w projekcie badawczym tej drogi postępowa-
nia przesądził gównie fakt, iż problem funkcjonowania człowie-
ka w rolach rodzinnych, w tym małżeńskich i rodzicielskich, jest 
niezmiernie złożony i  wieloaspektowy. Wymusza on spojrzenie 
pogłębione, a przede wszystkim dostrzeżenie stanów i procesów 
o charakterze czysto subiektywnym. Macierzyństwo, stanowiące 
dla kobiety i społeczeństwa wielką wartość, powinno być badane 
i analizowane w jego unikalności i niepowtarzalności, z wyraź-
nym indeterministycznym nastawieniem badacza11.

W prezentowanym projekcie badawczym poddano analizie 
65 niestandaryzowanych wypowiedzi młodych kobiet. Stosun-
kowo niewielką liczbę osób badanych uzasadnia fakt, iż badania 
jakościowe nie stanowią podstawy do szerszego generalizowania 
wyników. W  badaniach własnych stanowiły one jedynie próbę 
10  Por. E. Zaręba, Badania empiryczne ilościowe i  jakościowe w pedagogice, art. 

cyt., s. 44.
11  Por. A. Śniegulska, Możliwości badania współczesnej rodziny polskiej, w: Z ba-

dań nad wartościami w pedagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów 2006, s. 92 i n.
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uchwycenia sposobu myślenia o macierzyństwie, bez zastosowa-
nia ustrukturyzowanych metod i narzędzi.

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy

Charakterystyka badanej grupy

Wiek:
21-24 lata
25-28 lat
29-32 lata
powyżej 33 lat

N = 65 %

10
24
18
13

15,38
36,92
27,70
20,00

Wykształcenie:
średnie
wyższe 

42
23

64,61
35,39

Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto

44
21

67,70
32,30

Dzietność kobiet:
posiadające dzieci
bezdzietne

27
38

41,53
58,47

Źródło: opracowanie własne.

Macierzyństwo widziane oczami współczesnych 
kobiet – perspektywa empiryczna

Postrzeganie macierzyństwa przez badane kobiety

Tendencje zachodzące we współczesnym świecie spowodowa-
ły w świadomości młodych kobiet zmianę postrzegania roli mat-
ki. Często mianowicie podkreśla się, że kobiety zakwestionowały 
„mit macierzyństwa”, które przestało być dla nich „rajem”, mimo 
zachowania swego potencjału rozwojowego. W  konsekwencji 
współczesna kobieta w macierzyństwie dostrzega nie jedyny, lecz 



76 Anna Śniegulska

tylko jeden z możliwych obszarów kreowania własnej tożsamo-
ści12. Prezentowane badania wskazały jednak, że wciąż jest to ob-
szar bardzo istotny.

Dla wielu badanych nadal 

rola matki jest najważniejszą rolą kobiety, ponieważ kształtuje 
osobowość swojego potomka i  przekazuje mu miłość, zasady, 
wartości moralne, które pomogą mu funkcjonować w społeczeń-
stwie. Ważne są uczucia, którymi matka darzy swoje dziecko, 
to dzięki nim czuje się ono kochane i bezpieczne. Wszystko, co 
dziecko otrzyma od matki, ma wpływ na jego późniejsze życie. 
Macierzyństwo jest etapem w  życiu kobiety. Na pewno trud-
nym. Wymaga wielu zmian i wyrzeczeń, ale również wiąże się 
ze wspaniałym okresem, w  którym matka przekazuje dziecku 
wszystko, co najlepsze. Jest on trudny, ale daje wiele radości13.

Dla niektórych macierzyństwo oznacza „całkowite poświęce-
nie dla dziecka; również świadomą i dojrzałą decyzję, polegającą 
na wzięciu odpowiedzialności za dziecko, czy też pomaganie mu, 
obdarzanie troską, opieką i miłością oraz zaufaniem”.

Badane kobiety formułują dojrzałe sądy o  istocie roli matki, 
wskazując, że przede wszystkim opiera się ona na 

miłości, zaufaniu i budowaniu pewności siebie, a także autory-
tecie i szacunku; odpowiedzialności; pomocy, którą należy nieść 
dziecku przez całe życie; budowaniu przekonania, że zawsze 
można przyjść do matki, która będzie się starała pomóc swojemu 
dziecku, bo przecież macierzyństwo to coś, co pełni się przez 
całe życie.

Należy dodać, iż zdaniem jednej z kobiet „prawdziwe macie-
rzyństwo rozpoczyna się zanim kobieta urodzi dziecko. To po-
stawa wobec dzieci, którą się w sobie kształtuje, a która prowadzi 
do decyzji, że pragnę dziecka”. To zatem także „macierzyństwo 
duchowe”, które dla badanej jest najważniejsze.

12  Por. B. Bartosz, Współczesne macierzyństwo: szansa czy zagrożenie dla kobiety?, 
w: Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 1999, s. 105-106.

13  Zachowałam oryginalne brzmienie wypowiedzi badanych kobiet.
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Plany macierzyńskie badanych

Jedną z tendencji obserwowanych w Polsce i rozwiniętych kra-
jach Zachodu są zmiany w zakresie wzorca płodności. Ogólnie ob-
serwujemy spadek dzietności oraz odkładanie decyzji o urodzeniu 
dziecka na późniejszy okres życia, gdy kobieta osiągnie już względ-
ną stabilizację życiową14. Widoczne są również skrajne tendencje, 
gdy młode osoby całkowicie rezygnują z posiadania dzieci. 

To ostatnie zjawisko demograficzne nie znalazło reprezentacji 
w  badanej grupie osób. Wszystkie bowiem kobiety, które jesz-
cze nie posiadają dzieci (38 osób – 58,47%), pragną posiadać je 
w  przyszłości, ponieważ dostrzegają ogromną wartość dziecka 
i swoje powołanie do macierzyństwa. Jednoznacznie ilustrują to 
przykładowe wypowiedzi:
 � „W przyszłości pragnę zostać matką. Nie wyobrażam sobie ro-

dziny bez dzieci. Moim zdaniem są one celem w życiu. Myślę, 
że większość kobiet pragnie mieć dzieci, dlatego chciałabym, 
by każda kobieta mogła mieć dzieci”.

 � „Dla mnie macierzyństwo to coś bardzo pozytywnego, więc 
chciałabym mieć dzieci”.

 � „Chciałabym doświadczyć macierzyństwa. Moją wizją matki 
jest osoba, która kocha dzieci i okazuje tę miłość. Przekazuje 
wartości i chce wychować dobrego człowieka”.
W badanej grupie dają się jednak zauważyć dwa inne tren-

dy. Po pierwsze, kobiety pragną wejść w  rolę macierzyńską, po 
osiągnięciu stabilizacji życiowej, którą uzależniają od ukończenia 
studiów, znalezienia pracy i odpowiedniego partnera życiowego: 
„Jeszcze nie jestem gotowa na tę rolę. Mogłabym zostać matką, 
gdy ustabilizuje się moja sytuacja finansowa, znajdę odpowied-
niego partnera i będę z nim wieść szczęśliwe życie. Chciałabym, 
by to się stało przed 26. rokiem życia. To jest najlepszy wiek dla 
zostania matką”. I inna wypowiedź: „Chciałabym mieć dzieci, ale 
najpierw skończyć studia i  znaleźć pracę. Może jak będę miała 

14  Por. J.  Brągiel, Znaczenie przemian społecznych dla współczesnego rodziciel-
stwa, w: Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. 
J. Brągiel, B. Górnicka, Opole 2012, s. 16-17.
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25-26 lat. Najpierw trzeba zbudować fundament”. Po drugie zaś 
widać, iż młode kobiety planują mniejszą liczbę potomstwa niż 
na przykład ich matki czy babcie, to znaczy jedno, maksymalnie 
dwoje dzieci (wśród 38 bezdzietnych kobiet planujących dzieci 
na taką liczbę wskazało 25 osób). Pozostałe osoby pragną mieć 
liczniejszą rodzinę: „Chciałabym mieć 3-4 dzieci. Sama wycho-
wywałam się w  takiej rodzinie. Fajnie mieć liczne rodzeństwo; 
chciałabym mieć trójkę dzieci i wychować je w tradycyjnej rodzi-
nie, gdzie jest matka, ojciec, dzieci i dziadkowie”.

Planując własne macierzyństwo, kobiety nie wyłączają się 
z aktywności zawodowej. Chciałyby pracować, aby „rozwijać sie-
bie” i „swoje ambicje”, ale również by „zapewnić dzieciom lepszy 
byt; przyszłość; lepszy start w dorosłe życie i warunki kształce-
nia”. Zdarzały się jednak wypowiedzi, wskazujące, że badane ko-
biety mogłyby zrezygnować z  pracy zawodowej na rzecz dzieci 
i rodziny: „Chciałabym mieć kilkoro dzieci i pracować zawodowo. 
Ale gdyby była taka możliwość, mogłabym też tylko zajmować się 
domem i wychowywaniem dzieci. Chciałabym przekazywać im 
tradycyjne wartości i tradycyjnie wychowywać”.

Macierzyństwo w doświadczeniach współczesnych matek

Kolejny problem, jaki wymaga przedyskutowania, to indywi-
dualne doświadczenia współczesnych kobiet matek. Przypomnij-
my, że w badanej grupie znalazło się 27 kobiet posiadających dzie-
ci (41,53%).

Analizując ich doświadczenia macierzyńskie, napotykamy 
szereg optymistycznych i budujących wypowiedzi, na przykład: 
„Swoje macierzyństwo traktuję jak misję do spełnienia. Kocham 
swoje dziecko z całej siły, ale zdaję sobie sprawę, że nie jest ono 
moją własnością czy maskotką. Chciałabym uzbroić moją cór-
kę w takie cechy, żeby umiała sobie radzić, by była optymistką, 
potrafiła nie ulegać presjom i rozwiązywać problemy. Staram się 
spędzać z córką dużo czasu, rozwijać jej pasje i hobby; moje ma-
cierzyństwo jest wspaniałym darem od Boga; nie ma dla mnie nic 
cenniejszego niż to, że mam zdrowe dzieci”.
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W narracjach kobiet przejawia się jednak nie tylko radość 
płynąca z  macierzyństwa, ale również przeżywane lęki, rozter-
ki i dylematy. Jedna z nich pisze: „staram się być szczęśliwa, bo 
szczęśliwa kobieta to dobra matka. Mam jedno dziecko, staram 
się poświęcać mu czas, ale stale o nim myślę i stale się o nie mar-
twię”. Jeszcze inna kobieta, matka trójki dzieci, skarży się, że 
z powodu dużej (!) liczby dzieci jej rodzina „jest postrzegana jak 
rodzina patologiczna” a  przecież, jak sama dodaje: „nie ma nic 
złego w tym, że ma się dziś troje dzieci”.

W doświadczeniach badanych macierzyństwo to sztuka łącze-
nia ról zawodowych z rolami rodzinnymi. Nie jest to zadanie pro-
ste, bowiem obowiązki podejmowane w sferze publicznej łącznie 
z obowiązkami domowymi nadmiernie przeciążają kobietę pracą, 
stresem i napięciem. Kobieta matka uświadamia sobie, iż nie jest 
w stanie sprostać podwójnym zobowiązaniom. W konsekwencji 
albo wychowawczo zaniedbuje dzieci, albo rozwój zawodowy, 
zaś dostrzegając ten fakt, przeżywa stany frustracji. Sytuacja jest 
dodatkowo trudna, gdy kobieta w obawie przed krytyką otocze-
nia nie chce rezygnować z perfekcjonizmu w żadnej z pełnionych 
przez siebie ról15.

Sytuację sfrustrowanej matki, przeciążonej obowiązkami, ży-
jącej w ciągłym pośpiechu i niemającej dla siebie czasu, doskonale 
zilustrują przykładowe wypowiedzi: „Odwiezienie do przedszko-
la i  szkoły, praca, przywiezienie do domu, gotowanie, zakupy, 
pomoc w lekcjach, sprzątanie itp. Tak wygląda mój «normalny» 
dzień; czuję przytłoczenie obowiązkami, (...) dziś liczy się tylko 
praca, a kobieta nie wie, jak sobie z tym poradzić”; „Wiele wymaga 
się od młodych matek, a sama widzę, że przy dużym stresie trud-
no być dobrą matką; młode matki nie mają prawa popełnić błędu. 
Jeśli to zrobią, są określane jako złe matki”; „Moją sytuację matki 
opisuje jedno zdanie – totalny brak czasu dla siebie”, i jako ostat-
nie zacytuję słowa: „Staram się nieustannie podążać za obrazem 
doskonałej matki i martwię się, czy daję radę. To mnie frustruje”.

15  Por. A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie) równość społeczna kobiet. Stu-
dium dynamiki dostępu, Kraków 2011, s. 186-187.
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Problemy współczesnych matek w opiniach  
i doświadczeniach badanych

Badane kobiety zwróciły uwagę na szereg problemów, które 
łącznie tworzą niezbyt przyjazny kontekst dla współczesnego pol-
skiego macierzyństwa. Wyartykułowane problemy wynikają prze-
de wszystkim z  uwarunkowań ekonomicznych, socjalnych oraz 
edukacyjnych naszego kraju i w głównej mierze związane są z:

a) wymagającym rynkiem pracy; zasadniczo chodzi tu o trud-
ności w znalezieniu pracy przez kobiety będące u progu wejścia 
w rolę matki oraz o trudności z utrzymaniem pracy, gdy dziecko 
jest małe (zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem); „gdy 
kobieta rodzi dziecko, staje się potencjalnym pracownikiem do 
zwolnienia; z pracą dzisiaj jest tak, że gdy urodzi się dziecko, trze-
ba wybierać między pracą a domem, a to wszystko jest ważne”;

b) problemami materialnymi i  mieszkaniowymi: „brak środ-
ków do życia, przymus ciężkiej i zabierającej bardzo dużo czasu 
pracy zawodowej; trudna sytuacja materialna i mieszkaniowa pol-
skich rodzin”;

c) brakiem pomocy ze strony rodziny i partnera: „brak pomocy 
ze strony najbliższych, co powoduje, że kobieta zostaje sama i nie 
może sobie poradzić; brak dojrzałości u  partnera-ojca dziecka; 
brak pomocy ze strony mężczyzny w pracach domowych; niechęć 
partnera do zajmowania się dzieckiem; problem jest, gdy męż-
czyzna nie pomaga przy dziecku. Uważa się, że powinien tylko 
pracować i zarabiać, a nie opiekować się dziećmi czy sprzątać”;

d) brakiem przygotowania do roli rodzicielskiej („brak przygo-
towania do macierzyństwa”16), skutkującym tym, że młode osoby 
nie potrafią właściwie pełnić roli rodzica, a także „przedwczesne 
macierzyństwo; brak dojrzałości do roli matki. Nieraz ktoś ma 
dziecko, a sam chciałby się jeszcze pobawić”;

e) brakiem pomocy ze strony państwa rozumianej jako brak 
polityki pronatalistycznej; szczególnie chodzi o brak opieki żłob-

16  Por. A. Śniegulska, Edukacja prorodzinna drogą kształtowania odpowiedzial-
nego macierzyństwa, w: Sociální pedagogika ve sluzbě clověku a spolecnosti, eds. 
S. Neslusanova, I. Emmarova, E. Jarosz, Brno 2014.
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kowej i  przedszkolnej, przekładający się bezpośrednio na trud-
ności w zakresie łączenia ról zawodowych i rodzinnych: „trudno 
o opiekę nad dzieckiem, gdy matka jest w pracy (...)”; także chodzi 
o „brak wsparcia finansowego ze strony państwa”;

f) wpływem mediów: „które negatywnie oddziałują na rodzi-
nę”; zdaniem kobiet: „media, pokazują, że macierzyństwo nie jest 
modne; powodują, że trudno dziś wychować dziecko na uczci-
wego człowieka”; pokazują, „że kobieta powinna być piękna, 
wysportowana i  zadbana, a młode matki sobie z  tym nie radzą 
i ulegają frustracji. Ja też”; istotnie, przekazy medialne, prezen-
tujące wizerunek superkobiety – matki (uśmiechniętej, zadbanej 
i  wypoczętej) mogą powodować u  zmęczonych i  zaniedbanych 
młodych matek utratę poczucia własnej wartości i  kształtować 
przekonanie, że „niczego się nie ogarnia”, co oczywiście nie po-
maga w byciu matką;

g) brakiem czasu dla dzieci; badane kobiety jednoznacznie 
wskazują, że współczesne matki nie dysponują czasem, który mo-
głyby poświęcić dzieciom; w konsekwencji „dzieci coraz częściej 
nie otrzymują od matek wsparcia i zainteresowania”; co w skraj-
nych sytuacjach prowadzi do tego, że „już bardzo młode osoby 
popełniają samobójstwa”; pod tym względem w  najtrudniejszej 
sytuacji znajdują się „samotne matki, które nie dają rady, by do-
brze zająć się dziećmi”, albo żony mężów, którzy „pracują po 12-
14 godzin dziennie, by utrzymać rodzinę”.

Refleksja końcowa

Kobieta realizuje swoje macierzyństwo w najbardziej podsta-
wowym środowisku, jakim jest rodzina. Kondycja tego środowi-
ska zależy od bardzo wielu uwarunkowań generowanych przez 
makrosystem społeczny. Łącznie powodują one, że współczesna 
polska rodzina pełna jest oznak kryzysu. Na poparcie takiej tezy 
przytaczane bywają takie argumenty jak: wzrost liczby rozwodów, 
spadek liczby dzieci w rodzinie, wzrost liczby urodzeń pozamał-
żeńskich, a  także upublicznianie zachowań seksualnych, zdrady 
małżeńskie, skandale na tle erotycznym oraz szerzenie zjawiska 
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prostytucji17. Należy jednak żywić nadzieję, że polska rodzina 
sprosta niepokojącym tendencjom i tak jak w poprzednich okre-
sach historycznych stanie się ostoją i przekazicielem wartości kul-
turowych, religijnych i patriotycznych. Wydaje się, że do takich 
optymistycznych wizji nastrajają wyniki przedstawionych badań, 
jednoznacznie wskazujące na wielką wartość rodziny, małżeństwa 
i macierzyństwa w odczuciach młodych kobiet.
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Kapitał społeczny rodziny 
z klasy średniej  
jako forma i źródło kapitału 
edukacyjnego dziecka

Social Capital of the Family  
as a Form and Source  
of the Child’s Educational Capital

Streszczenie: Edukacja dziecka jest nieustannie naznaczana wpły-
wem procesów społecznych, kulturowych i ekonomicznych w skali ma-
kro i mikro. Wielkość i  jakość kapitału edukacyjnego różna jest w po-
szczególnych klasach społecznych, ponieważ te kształtują odmienne oraz 
łatwo rozpoznawalne typy nastawienia wobec edukacji dziecka, czego 
skutkiem jest produkcja dystynktywnych form edukacji. Formy takie jak 
na przykład korepetycje, zajęcia pozalekcyjne w szkole i poza szkołą war-
tościowane są przez rodziców w różny sposób i dlatego odgrywają ważną 
rolę w procesie tworzenia się nierówności społecznych choćby na przy-
kład w postaci różnic w wiadomościach, zainteresowaniach i umiejętnoś-
ciach, jakie widoczne są między dziećmi. Nierówności społeczne mogą 
się także wyrażać w  zróżnicowanym dostępie do zasobów społecznych 
rodziny, w konsekwencji zaś w dostępie do kapitału edukacyjnego. Spo-
łeczna reprodukcja społeczeństwa wiąże się tu ze społeczną reprodukcją 
wykształcenia. Do toczącej się współcześnie dyskusji na temat znaczenia 
edukacji, szczególnie zaś na temat roli edukacji w procesie dochodzenia 
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do władzy i jej sprawowania oraz reprodukowania nierówności społecz-
nych, wiele wnosi koncepcja kapitału Pierre`a Bourdieu. W  związku 
z  tym na początku swojego wystąpienia dokonam opisu i  analizy teo-
rii kapitału P. Bourdieu, a  tu scharakteryzuję własności, wyróżnionego 
przez autora, kapitału społecznego. Ponieważ P. Bourdieu zasobność jed-
nostki w kapitał społeczny uzależnia od jej pozycji klasowej, w dalszej 
części artykułu skoncentruję swoją uwagę na analizie związków między 
klasą średnią a kapitałem społecznym oraz na podstawie wyników badań 
własnych wyjaśnię działanie mechanizmu konwersji kapitału społeczne-
go na kapitał edukacyjny.

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, kapitał edukacyjny, klasa spo-
łeczna, klasa średnia, teoria Pierre`a Bourdieu

Summary: Child’s education is still under influence of social, cultural 
and economic processes in micro and macro scale. The size and qual-
ity of educational capital is different in each social class because they 
form various  types of attitude towards child’s education. In consequence 
this is producing distinctive forms of education.  For example extra les-
sons and after-school activities are differently valued by parents that is 
why they play such an important part is the process of creating social 
irregularities present in child’s informations, interests or habilities.  So-
cial inequalities can be expressed as well in a different access of family 
to economical, social and cultural resources and in consequence to edu-
cational capital. Social reproduction of society is connected with social 
reproduction of education. Very relevant for current discussion about 
importance of education (especially the educational role in the process 
of gaining power which provokes social inequalities) is the concept of 
capital of P. Bourdieu.  Therefore, at the beginning of my speech I will 
describe and analise the theory of capital of P. Bourdieu and here I will 
characterize properties of, distinguished by author, social capital. Be-
cause P. Bourdieu bases wealth and social capital of individual on class 
position, in the next part of this article I will concentrate on analysys of 
relations between middle class and social capital and moreover on the 
grounds of study’s results I made on my own I will explain the mecanism 
of the conversion of social capital into educational capital.

Keywords: social capital, educational capital, social class, middle-
class, theory of Pierre Bourdieu
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Wprowadzenie

W swoim artykule dokonam przeglądu sytuacji rodzin klasy 
średniej pod kątem kapitału społecznego i zysków, do jakich pro-
wadzi w sferze edukacji dziecka. Na podstawie zaprezentowanych 
wyników badań własnych spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy 
i w jaki sposób jakość i wielkość kapitału społecznego przekładają 
się na kapitał edukacyjny dziecka. Opis i analiza podjętego przeze 
mnie problemu są ważne z dwóch powodów: po pierwsze, może 
doprowadzić do rekonstrukcji tych mechanizmów selekcji na po-
ziomie wczesnej edukacji, które wchodzą w skład kapitału spo-
łecznego rodziny, po drugie, mogą pozwolić na lepsze zrozumie-
nie roli rodziny – jako „pierwotnego dawcy” kapitału społecznego.

Koncepcja kapitału społecznego

Koncepcja kapitału społecznego staje się współcześnie ważnym 
kontekstem teoretycznym dla opisu wielu dziedzin życia. Świad-
czy o tym, między innymi, ogromna liczba publikacji, w których 
kategorię tę pośrednio lub bezpośrednio poddaje się opisowi i ana-
lizie1. Jedno z ujęć tej koncepcji proponuje James Coleman2. Autor 
traktuje kapitał społeczny jako umiejętność współpracy między-
ludzkiej w obrębie grup i organizacji w celu realizacji wspólnych 
interesów, ale także jako naturalny zasób tkwiący w relacjach we-
wnątrzrodzinnych oraz organizacji danej społeczności, użyteczny 
w  rozwoju poznawczym i  społecznym dzieci i młodzieży. Zda-
niem Roberta Putnama 

kapitał społeczny odnosi się do takich cech organizacji społe-
czeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwięk-

1  Np. K. Growiec, Kapitał społeczny. Geneza i  społeczne konsekwencje, Warszawa 
2011; Kapitał społeczny a nierówności. Kumulacja i redystrybucja, red. K. Marzec-
-Holka, Bydgoszcz 2009; M. Theiss, Krewni, znajomi, obywatele. Kapitał spo-
łeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń 2012; P. Mikiewicz, Kapitał społeczny 
a edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne, Warszawa 2014.

2  Por. J.S. Coleman, Foundation of Social Theory, Cambridge 1990.
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szyć sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowane dzia-
łania. Tak jak i  inne postaci kapitału, kapitał społeczny jest 
produktywny, umożliwia bowiem osiągnięcie pewnych celów, 
których nie dałoby się osiągnąć, gdyby go zabrakło3. 

J. Coleman i R. Putnam – ale także F. Fukuyama4 – mówiąc 
o kapitale społecznym, zwrócili uwagę na sieć społecznych wię-
zi, które owocują możnością współpracy na różnych polach ak-
tywności. W tym kontekście, ich zdaniem, kapitał społeczny jest 
cechą przypisywaną nie poszczególnym jednostkom, ale grupom 
społecznym i „jako atrybut struktury społecznej, w którą wpisana 
jest jednostka nie jest prywatną własnością żadnej z osób czerpią-
cych z niego korzyści”5.

Kategorię kapitału społecznego, ale w nieco odmiennym uję-
ciu, znajdujemy w teorii Pierre`a Bourdieu. Według P. Bourdieu 
posiadane w ciągu życia rodzaje kapitału i ich wielkość decydują 
o zajmowanych przez jednostkę pozycjach w przestrzeni społecz-
nej oraz o  trajektorii życia. P. Bourdieu przez kapitał społeczny 
rozumie 

(…) zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związa-
ne są z  posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytu-
cjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości 
i uznaniu – lub inaczej mówiąc, z członkostwem w grupie, która 
dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapi-
tału posiadanego przez kolektyw, wiarygodności, która daje im 
dostęp do kredytu w najszerszym sensie tego słowa6. 

Kapitał społeczny jest dla niego narzędziem walki o pozycję 
społeczną w określonym polu. P. Bourdieu – w przeciwieństwie 

3  R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych 
Włoszech, Warszawa – Kraków 1995, s. 238.

4  Por. F.  Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a  droga do dobrobytu, tłum. 
A. i L. Śliwa, Warszawa – Wrocław 1997.

5  R. Putnam, Demokracja w działaniu, dz. cyt., s. 263.
6  P. Bourdieu, The Forms of Capital, in: Handbook of Theory and Research for So-

ciology of Education, ed. J.G. Richardson, New York, Westport, Connecticut, 
London 1986, s. 249.
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do J.  Colemana i  R.  Putnama, którzy określają kapitał spo-
łeczny „jako atrybut struktury społecznej, w  którą wpisana jest 
jednostka”7– widzi kapitał społeczny jako zasób poszczególnych 
jednostek, nie zaś zbiorowości. Pewne osoby czy grupy mogą po-
siadać go więcej lub mniej, są więc bardziej lub mniej uprzywile-
jowane8. W ujęciu P. Bourdieu, kapitału społecznego nie da się 
wyraźnie ocenić z punktu widzenia ogólnospołecznego pożytku. 
Skutki posiadania zasobów kapitału społecznego dla całej spo-
łeczności mogą być bardzo różne. Z punktu widzenia interesów 
pojedynczej osoby każdy wzrost zasobów kapitałowych jest oczy-
wiście pożądany, ale i on, jak wskazują niektórzy, może mieć ne-
gatywne konsekwencje. Na przykład, podobnie jak pozostałe typy 
kapitału, kapitał społeczny, może się okazać ważnym wymiarem 
nierówności społecznych, dominacji i barier w dostępie do innych 
zasobów społecznych. Powszechnie wiadomo, że wszelki nadmiar 
„łatwego kapitału” może być deprawujący. Znane są powszechnie 
rozważania o  negatywnych konsekwencjach obdarowania dzie-
ci przez zasobnych rodziców czy zbyt łatwego uzyskania bogac-
twa przez nieprzygotowane kraje. Zbyt łatwo uzyskany kapitał 
społeczny, dający duże przywileje, może w podobny sposób de-
prawować jednostki, w konsekwencji także składające się z nich 
społeczności9. Kapitał społeczny, tak jak wszystkie inne rodzaje 
kapitałów, powinien prowadzić do zysków partykularnych (jed-
nostki w małej grupie bądź też konkretnej małej grupy w cało-
ści społeczeństwa) lub zysków kolektywnych (na poziomie małej 
grupy jako całości czy całego społeczeństwa)10. Odznacza się on 
trwałością i może mieć szeroki zasięg (jak w przypadku powiązań 
rodzinnych). Warto podkreślić, że ta forma kapitału ma charakter 
kolektywny: rozporządza nim grupa, a w interesie wszystkich jej 
członków leży jego zabezpieczanie i pomnażanie.
7  R. Putnam, Demokracja w działaniu, dz. cyt., s. 263.
8  Por. T. Zarycki, Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, „Kultu-

ra i Społeczeństwo” 2004, nr 2, s.47.
9  Por. tamże.
10  Por. P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, War-

szawa 2001, s. 104-105.
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Wykorzystanie w  opisywanych badaniach koncepcji kapita-
łu społecznego związane jest głównie z  ukazaniem czynników 
odpowiedzialnych za jakość edukacji dzieci w rodzinach z klasy 
średniej. W dalszej części artykułu opiszę zastosowaną procedurę 
badawczą oraz postaram się pokazać te zasoby badanych rodzi-
ców, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bar-
dziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajem-
nej znajomości i uznaniu – lub inaczej mówiąc, z członkostwem 
w grupie, która dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia 
w postaci kapitału posiadanego przez kolektyw.

Projekt badań – założenia metodologiczne

W swoich badaniach zainteresowałam się tym, jak współ-
cześni rodzice z klasy średniej edukują swoje dzieci, jakie miejsce 
w ich życiu zajmują kwestie dotyczące edukacji potomstwa, jakie 
praktyki, motywacje i wartości (habitus) w kwestiach związanych 
z edukacją dziecka składają się na ich styl życia, do jakich zaso-
bów, w postaci kapitału ekonomicznego, społecznego i kulturo-
wego, rodzinnego wsparcia sięgają w celu pozyskania dla swych 
dzieci kapitału edukacyjnego, oraz czy i  na ile praktyki i  pla-
ny edukacyjne rodziców tej grupy powielają i  umacniają status 
społeczny rodziny, a  także prowadzą do produkcji i  reprodukcji 
kapitału edukacyjnego. W  celu zebrania danych na ten temat 
wykorzystałam wywiad narracyjny. Pozwolił mi on dotrzeć do 
subiektywnych sensów i znaczeń, jakie edukacji swych dzieci na-
dają rodzice, a pozyskane opowieści stanowiły rekonstrukcję ich 
doświadczeń związanych z edukacją dzieci.

Badaniami objęłam 24 rodziców (12 matek i 12 ojców) ucz-
niów z klas I-III szkoły podstawowej, klas, które powstały na za-
sadzie zapisów dziecka do wybranego nauczyciela i które w mo-
mencie badania wymieniane były jako najlepsze w szkole. Byli to 
rodzice dzieci uczęszczających z moją córką do klasy11 oraz pole-
11  Rodzie ci stanowili grupę, z którą nawiązałam kontakt dzięki spotkaniom 

na wywiadówkach, w  czasie klasowych imprez integracyjnych czy lekcji 
pokazowych.
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cone przez nich lub przez nauczycielki klas I-III inne rodziny. 
W rezultacie prowadzonych poszukiwań zgromadziłam grupę 
rodziców z wyższym wykształceniem, dobrze sytuowanych, re-
prezentujących trzy kategorie zawodowe typowe dla środowisk 
klasy średniej, tj. inteligencję (lekarze, prawnicy, nauczyciele/
naukowcy, urzędnicy), właścicieli firm oraz menedżerów (kie-
rowników wyższego szczebla), szczególnie umotywowanych 
w kwestii edukacji dziecka12. Ważnym kryterium doboru roz-
mówców był fakt wyrażenia przez nich zgody na udzielenie 
mi wywiadu i  zaproszenie do swojego domu. Jak podkreślają 
M. Hammersley i P. Atkinson, istotnym elementem technicz-
nym wywiadu narracyjnego jest otoczenie, w którym wywiad 
ma zostać przeprowadzony. Najlepszą strategią prowadzenia 
wywiadu jest spotkać się z badanym na jego terytorium i po-
zwolić samemu zaaranżować kontekst. Dzięki temu bada-
ni będą znacznie bardziej rozluźnieni niż w  mniej znajomym 
otoczeniu13. Wywiady narracyjne przeprowadziłam zatem 
w mieszkaniach badanych rodziców, łącząc w ten sposób gro-
madzenie danych z obserwacją warunków domowych (pod ką-
tem materialnego wyposażenia dziecka, tj. odzieży, przyborów 
szkolnych, zabawek, zbiorów, mediów oraz przedmiotów wska-
zujących na znaczenie edukacji dziecka, np. dyplomy, puchary, 
listy pochwalne, zdjęcia itp.).

Przeprowadzone wywiady narracyjne dotyczyły:
 � znaczenia, jakie ma dla badanych edukacja dziecka (czym jest 

dla niech edukacja w różnych jej formach i na różnych pozio-
mach, czego od niej oczekują, co daje im satysfakcję, co napa-
wa lękiem, obawami, dostarcza problemów, jakie mają plany 
na przyszłość w związku z edukacją dziecka, czego wymagają 

12  Wymienione kategorie zawodowe w opinii społeczeństwa są wysoko oce-
niane, często związane z  wysokim poziomem prestiżu, wymagające okre-
ślonych umiejętności i kwalifikacji, wyższego lub średniego wykształcenia, 
a także dużego zaangażowania.

13  Por. M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000, 
s. 156; por. także K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria 
ugruntowana, Warszawa 2000, s. 181.
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od szkoły i innych instytucji edukacyjnych, czy i w jaki sposób 
angażują się w sprawy związane z edukacją dzieci); 

 � edukacji dziecka w aspekcie podejmowanych przez rodziców 
praktyk edukacyjnych, ich celu, organizacji i przebiegu (form);

 � sukcesu edukacyjnego (czym jest i  od czego go uzależniają) 
oraz trudności i  problemów związanych z  edukacją dziecka 
(czego dotyczą i jak sobie z nimi radzą).
Zastosowane przeze mnie sposoby interpretacji zebranego ma-

teriału wynikają z przyjętej fenomenologiczno-hermeneutycznej 
perspektywy pracy. W związku z tym sposób prezentowania ana-
liz i opisów doświadczeń składających się na narracje badanych 
osób wynika z celu badań, którym jest dotarcie do znaczeń i sen-
sów, jakie rodzice z klasy średniej nadają edukacji swych dzieci, 
z  zawartości treściowej i  struktury opowiedzianych mi historii 
oraz pytań, które zadałam po ich wysłuchaniu.

Wyniki badań własnych

Zebrane podczas wywiadów narracyjnych z rodzicami wypo-
wiedzi pozawalają wyróżnić takie składniki kapitału społecznego 
rodziny, jak: formy udzielania dzieciom wsparcia i inwestowania 
w ich edukację w postaci wyboru szkoły, klasy i nauczyciela, an-
gażowanie się w pomoc dziecku w nauce, zaangażowanie w po-
moc nauczycielowi i szkole, więzi rodziców z najbliższą rodziną, 
znajomymi, sąsiadami, nauczycielami.

W pierwszej kolejności chciałabym zwrócić uwagę na rodzaj 
wsparcia udzielanego dziecku przez rodziców w przestrzeni pub-
licznej, które związane jest z wyborem klasy I szkoły podstawowej 
i nauczyciela. Oto przykładowe wypowiedzi rodziców na ten temat:
 � „Nie mogłam być w szkole w dniu otwarcia list z powodu wyjazdu 

i poprosiłam o pomoc znajomą mi dyrektorkę szkoły” (M, W1, I).
 � „Musiałam bardzo wcześnie zająć kolejkę, żeby mieć szansę 

wybrać właśnie tę klasę i nauczycielkę” (M, W12, I).
 � „Bardzo ciężko było wpisać się do tej pani. Zapisałam dziecko 

pierwszego dnia, a stałam w kolejce od 7 rano” (M, W5, I).
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 � „W pierwszym podejściu dziecko zapisane zostało do innej 
klasy, ponieważ w  tej, która mnie interesowała, nie było już 
miejsc. Jednak w obecnej klasie zwolniło się miejsce i  udało 
nam się wstrzelić” (M, W11, M).

 � „Nie było już miejsc w klasie, do której chciałam zapisać syna, 
i musiałam sobie jakoś poradzić, więc skorzystałam ze znajo-
mości” (M, W8, M).

 � „Nie było miejsc w klasie, do której chciałam zapisać syna. Za-
pisałam więc do innej z myślą, że po jakimś czasie go przenio-
sę. Tak też zrobiłam. Bez problemów udało się” (M, W9, I).
Wypowiedzi te wskazują na znaczenie, jakie przywiązują ba-

dani rodzice do faktu znalezienia się dziecka w wybranej klasie 
i u wybranego nauczyciela. By osiągnąć swój cel, moje rozmów-
czynie uciekały się do rozmaitych rozwiązań, począwszy od stania 
w kolejce od wczesnych godzin rannych, poprzez wykorzystywa-
nie znajomości, po zapisanie dziecka do innej klasy i po pewnym 
czasie przeniesienie do wcześniej wybranej. Przy wyborze klasy 
badani kierowali się informacjami zebranymi na temat nauczycie-
li, biorąc pod uwagę opinie innych rodziców, nauczycieli oraz ucz-
niów tej szkoły, niektórzy znali nauczycieli osobiście, na przykład 
z dni otwartych drzwi. Byli i tacy, którzy radzili się w kuratorium 
oraz patrzyli na miejsce szkoły w  rankingach. Wybierali także 
klasę, decydując się na nią ze względu na profil lub/i nauczyciela 
jednocześnie. Wielu rodziców podkreślało fakt, iż wybór szkoły 
i klasy był dla nich ważną sprawą. Niektórzy wspominali o prob-
lemach, jakie się z tym wiązały, a także o protekcji, która w wielu 
przypadkach okazała się niezwykle pomocna.

O randze i znaczeniu wyboru szkoły w życiu rodziców z klasy 
średniej świadczą związane z nią, niejednokrotnie bardzo ważne 
decyzje życiowe, do zmiany miejsca zamieszkania włącznie. Jed-
na z badanych przeze mnie matek ujawniła taki zamiar. Oto jej 
narracja:

„Córka kończy gimnazjum i w przyszłym roku mamy zamiar 
wyjechać stąd. Planuję, że zacznie naukę w  jednym z  najlep-
szych liceów w Polsce, w Gdańsku. Mąż ze swoim wykształce-
niem, jak się próbował orientować, pracę znajdzie bez problemu, 
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ja też. To jest dla niej szansa i dla naszego młodszego syna tak-
że. Większe miasto, większe możliwości i dla nas, i dla naszych 
dzieci” (M, W11, M).

W tym przypadku mamy do czynienia z praktyką edukacyjną 
polegającą na zmianie miejsca zamieszkania w celu znalezienia się 
w  rejonie obsługiwanym przez dobrą, renomowaną szkołę. Cy-
towana autorka i  jej mąż są osobami dobrze sytuowanymi, me-
nedżerami, dlatego, jak sadzę, decyzja o wyjeździe z miasta nie 
jest dla nich czymś szczególnie trudnym. Tym łatwiej jest im ją 
podjąć, że w  grę wchodzi edukacja córki w  prestiżowej szkole. 
Przedstawiona narracja dobitnie pokazuje, że usługi edukacyjne 
ze względu na ich rosnące znaczenie i masowe zapotrzebowanie 
coraz wyraźniej nabierają cech dobra rynkowego. Na czele kry-
teriów urynkowienia instytucji edukacyjnych znajdują się wszel-
kiego rodzaju rankingi szkół, prezentujące osiągnięcia i wyniki 
nauczania. Publikacja list rankingowych tworzy mapę szkół do 
wyboru dokonywanego przez rodziców. Z  danych dotyczących 
rynków nieruchomości wynika, że ich wartość w  obszarze ob-
sługiwanym przez dobre i pożądane szkoły może wzrosnąć na-
wet do 20%14. W kontekście tej wypowiedzi przychodzi na myśl 
stwierdzenie, że przez złożony system konsumenckiego wyboru 
i dostępu do określonego typu szkół rynek szkolnictwa wpływa 
na dystrybucję i reprodukcję zróżnicowanego statusu społeczne-
go i  społecznych możliwości. Szkoły o  wysokich edukacyjnych 
osiągnięciach, o przewadze liczby kandydatów nad liczbą dostęp-
nych miejsc, znajdują się na ogół w uprzywilejowanych rezyden-
cjalnie rejonach. W wielu wypadkach dostęp do tego typu szkół 
jest zdeterminowany możliwościami mieszkaniowymi.

We współczesnym świecie kurczącego się czasu i przestrzeni 
rynek szkolnictwa nabiera cech globalnych, dając klasie śred-
niej, która posiada możliwość wyboru, szczególne poczucie ran-
gi i znaczenia wyboru szkoły najbardziej odpowiadającej jej po-
trzebom i  aspiracjom. Warto uświadomić sobie, że rynek szkół 
14  Por. I. Sagan, Szkoła w przestrzeni miasta. O reprodukcji statusu społecznego 

i  społecznych możliwości, w: Pedagogika miejsca, red. M.  Mendel, Wrocław 
2006, s. 245.
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z wieloletnimi tradycjami, szkół elitarnych w bogatych dzielni-
cach wielkich miast, szkół o  szczególnej specjalizacji, obejmuje 
swym zasięgiem już nie tylko region czy kraj, ale często ma wy-
miar globalny. Zasobne w kapitał ekonomiczny oraz kulturowy 
i tym samym najbardziej mobilne elity zmieniają nie tylko kraj, 
ale i kontynent w poszukiwaniu najlepiej zaspokajającej ich po-
trzeby i ambicje szkoły dla swych dzieci. W kilku wypowiedziach 
pojawił się tego rodzaju wątek. Badani rodzice, mówiąc o planach 
edukacyjnych związanych z dzieckiem, wspominali o zagranicz-
nych uczelniach. Najczęściej tego rodzaju plany mieli ojcowie. Już 
po badaniach dowiedziałam się, że jednemu z  moich rozmów-
ców udało się zrealizować plany i  starsza córka rozpoczęła na-
ukę w Berlinie. Choć rodzina nie zmieniła miejsca zamieszkania, 
ojciec, jako germanista współpracujący z uczelniami berlińskimi, 
często ją odwiedza.

Potwierdzeniem i  jednocześnie uzupełnieniem zaprezen-
towanych danych są wyniki badań Darii Hejwosz. Wykazują 
one, że do umocnienia pozycji społecznej jednostki, zwłaszcza 
w klasie średniej, przyczynia się kształcenie uniwersyteckie. Jak 
pisze autorka, „mimo że coraz więcej osób ma dostęp do uni-
wersytetów, najlepsze instytucje kończą zwłaszcza te osoby, któ-
re posiadają odpowiedni kapitał kulturowy i  pochodzą z  klasy 
uprzywilejowanej”15. Dziecko, które pragnie zostać studentem, 
musi przejść przez długą drogę przygotowań. Na przykład, aby 
dostać się na Uniwersytet w Tokio, przygotowania rozpoczyna-
ją się już na etapie przedszkola. Nie wszystko jednak zależy od 
jednostki, ale od jej rodziców, którzy wiedzą, co mają uczynić, 
aby ich dziecko zostało studentem. Podobnie jest z Uniwersyte-
tem Harvarda, który oczekuje od jednostki dowodów „doskonało-
ści”. To rodzice i otoczenie, w którym jednostka dorasta, formują 
z  niego przyszłego, idealnego kandydata. Także w  Niemczech 
panuje przekonanie, że uniwersytet jest miejscem dla jednostek 
pochodzących ze średniej i  wyższej klasy. Aby dziecko dostało 

15  D.  Hejwosz, Edukacja uniwersytecka i  kreowanie elit społecznych, Kraków 
2010, s. 311.
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się na Uniwersytet w Kapsztadzie, jego rodzice muszą posiadać 
wiedzę na temat tego, co zrobić. Ma ono wówczas większe szanse 
na wejście w  świat akademicki niż dziecko, którego rodzice tej 
wiedzy nie posiadają. Jak podaje autorka, czynnikiem, który decy-
duje o przyjęciu na elitarny uniwersytet, jest wiedza, jaką posiada 
jednostka i jej rodzice bądź opiekunowie na temat tego, co należy 
uczynić, aby drzwi danej instytucji otworzyły się dla niej. Nieco 
mniejszą rolę odgrywają kwestie finansowe16. W podsumowaniu 
autorka stwierdza, że współcześnie wzory rekrutacji do elity na-
dal wiążą się z reprodukcją kulturową. Wpływ pochodzenia spo-
łecznego wciąż odgrywa znaczącą rolę w  osiąganiu sukcesu, co 
potwierdza aktualność teorii reprodukcji kulturowej Bourdieu17.

Badania nad rynkiem usług edukacyjnych dowodzą, że wy-
bór szkoły jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych 
w życiu rodzinnym. Listy rankingowe, klasyfikacje szkół w połą-
czeniu ze swobodą ich wyboru odgrywają zasadniczą rolę w uryn-
kowieniu usług edukacyjnych. Szkoła, jej jakość, oferowany spo-
sób i  zakres kształcenia, są ważnym zagadnieniem praktycznie 
we wszystkich badanych przeze mnie rodzinach, w których dzieci 
wkraczają w wiek szkolny, a następnie przechodzą przez kolejne 
etapy systemu kształcenia. Jak wykazują moje badania, większość 
rodziców, wybierając szkołę dla swoich dzieci, kieruje się wynika-
mi egzaminów, uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby 
i predyspozycje swoich dzieci. Za najważniejsze kryteria wybo-
ru szkoły moi rozmówcy uznają: dobrą opiekę nad dzieckiem, 
przyjazną i  miłą atmosferę w  klasie, wysoki poziom nauczania 
oraz motywowanie dzieci do nauki. Wszystkie te kryteria odno-
szą się do procesu kształcenia. Ważne jest dla nich także dobre 
wyposażenie szkoły oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. 
Wielu rodziców w  rozmowach wskazuje na atuty wybranej już 
dla dziecka szkoły i klasy. Rodzice doceniają bogatą ofertę zajęć 
dodatkowych, wysoki poziom nauczania oraz wykształconą ka-
drę pedagogiczną. Nauczycieli cenią głównie za ciepło i wrażli-

16  Por. tamże, s. 312-314.
17  Por. tamże, s. 314.
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wość w kontaktach z dziećmi, niezwykłe zaangażowanie w pracę, 
powołanie do tego, co robią, indywidualne traktowanie uczniów, 
dobry kontakt z rodzicami.

Kolejnym wątkiem, jaki pojawił się w  prowadzonych wy-
wiadach, był problem przywiązywania dużego znaczenia przez 
badane osoby, w  swych wyborach szkół i  klas, do zbliżonego 
społecznie profilu uczniów. Dlatego wybierają szkoły i klasy, do 
których uczęszczają dzieci znajomych, o  zbieżnych upodoba-
niach, o bliskim im i reprezentowanej przez nich klasie społecz-
nej systemie wartości oraz stylu życia. Tak o  tym mówi jedna 
z badanych matek:

„Wspólnie z koleżanką, i sąsiadką zarazem, umówiłyśmy się, 
że zapiszemy nasze dzieci do klasy pani X. Jest to najlepsza na-
uczycielka klas I-III w tej szkole i zawsze prowadzi dobre klasy. 
Jesteśmy spokojne, bo dzieci nie trafią w przypadkowe środowi-
sko. Dodatkowo będą razem, a  to dla nas ważne, bo znamy się 
już kilka lat i nasze dzieci się lubią. Co także ważne to fakt, że 
będziemy mogły się wymieniać w dowożeniu dzieci do szkoły” 
(M, W7, M).

Autorka powyższej wypowiedzi za najlepsze towarzystwo dla 
swojego dziecka uważa osoby o tym samym lub wyższym statu-
sie społecznym, a  takie znajdą się w wybranej przez nią klasie. 
Moja rozmówczyni chciałaby, aby córka przebywała w jednej gru-
pie z osobami podobnymi do siebie, a dodatkowo razem z dobrą 
koleżanką.

Z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć, że spora część 
mieszkańców tego osiedla, na którym mieszka cytowana matka, 
także nie pośle swoich dzieci do szkoły znajdującej się w rejonie. 
Tam musiałyby one spotkać się z  rówieśnikami, od których ich 
rodzice starają się je oddzielić. Droga do szkoły dla mieszkańców 
nowych osiedli polega na ominięciu gromadki uczniów oczekują-
cych na autobus i dowiezieniu dziecka do wybranej szkoły w wy-
branym miejscu miasta. Narracje moich rozmówców jednoznacz-
nie wskazują na zjawisko wydzielania się przestrzeni prywatnej, 
wydzielania specjalnych pól edukacyjnych (klas, szkół), zarezer-
wowanych dla dążącej do dystynkcji klasy średniej.
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W społeczeństwach demokratycznych rolę przestrzeni pub-
licznej, w której w sposób wymuszony dochodziło do spotkań lu-
dzi z różnych klas społecznych, pełniła do niedawna szkoła pub-
liczna. Wraz z pojawieniem się neoliberalnej polityki oświatowej 
i promowaniem konkurencji między szkołami ta funkcja edukacji 
zanika. W Polsce, mimo jednolitych wymagań egzaminacyjnych, 
trudno jest mówić o jednolitej szkole. Jednocześnie zaczął się ruch 
ku amerykanizacji miast, ku przestrzennej segregacji poszczegól-
nych klas społecznych. Wybór szkoły intensyfikuje istniejące po-
działy społeczne i je utrwala.

W prowadzonych badaniach pojawił się wątek dotyczący jed-
nego ze składników kapitału społecznego rodziny, a mianowicie 
zaangażowania rodziców na terenie domu w  sprawy związane 
z edukacją szkolną dziecka.

W większości przypadków zaangażowanie to dotyczy matek 
i sprowadza się do pomocy dziecku w nauce. Oto wybrane narra-
cje na ten temat:
 � „Dzieci uczą się bardzo dobrze, ale codziennie pomagam im 

w odrabianiu lekcji” (M, W4, I).
 � „Pomagam dzieciom w  odrabianiu lekcji, tłumaczę, jeżeli 

czegoś nie rozumieją. Często rozmawiam z  nauczycielami” 
(M,W9, I).

 � „Interesuję się osiągnięciami szkolnymi moich dzieci, ich suk-
cesami, ale też porażkami, rzeczami, z którymi świetnie so-
bie radzą, ale przede wszystkim rzeczami, z którymi sobie nie 
radzą. Rozmawiam z dziećmi o  ich problemach, razem pró-
bujemy je rozwiązać. Regularnie też kontaktuję się ze szkołą, 
chodzę na zebrania i rozmawiam z wychowawcą” (M, W5, I).

 � „Sprawdzam córce zeszyty, czy ma wszystko odrobione, po-
nieważ często zapomina, a potem płacze, kiedy nauczycielka ją 
upomni. Pomagam w sytuacji, kiedy nie wie, jak wykonać jakiś 
zadanie, wspólnie szukamy informacji w Internecie, w książ-
kach” (M, W2, P).
Takich wypowiedzi pojawiło się w  moich badaniach wiele. 

Sądzę, że ilustrują one ważne zjawisko związane z nieograni-
czonym wręcz wsparciem dzieci przez matki w sprawach doty-
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czących nauki; wsparciem polegającym na pomocy w odrabia-
niu lekcji, tłumaczeniu, kiedy czegoś nie rozumieją, rozmowach 
z dziećmi, rozmowach z nauczycielami, chodzeniu na zebrania, 
sprawdzaniu zeszytów. Pomoc, o której mowa, przybiera w nie-
których przypadkach postać skrajną, ponieważ matki wyręczają 
swoje dzieci w ich obowiązkach. Tak o tym mówi jedna z moich 
rozmówczyń:
 � „Odrabiam lekcje z synem, czasami robię wszystko za niego, 

choć wiem, że nie powinnam. Ale jak syn przyjdzie, rozpłacze 
się, że sam sobie nie poradzi, to co mam zrobić. Uczę się rów-
nież razem z nim do sprawdzianów” (M, W6, P).

 � „Mój syn, gdybym go nie pilnowała, nigdy by nie odrobił lekcji. 
Często muszę dzwonić do jego kolegów i pytać, co jest zada-
ne, ponieważ jego odpowiedź codziennie jest taka sama: «nic 
nie mamy zadane». Zasadniczo, on bardzo nie lubi się uczyć. 
Interesują go zabawy z kolegami, gra w piłkę, jakieś walki ka-
rate, judo. Aż się boję co z niego wyrośnie. Wiem jak powin-
nam postępować, ale czasami z braku czasu, żeby było szybciej 
«odrabiam» coś za niego. Nie potrafię go przekonać, że uczy 
się dla siebie, i nie umiem zrozumieć, dlaczego ma tak wielką 
niechęć do nauki. Widzę, że siedzenie nad książkami to jakby 
kara dla niego. Jest to dla mnie niezrozumiałe, bo sama byłam 
inna. Ja codziennie dwie – trzy godziny mu poświęcam, a i tak 
efektów większych nie ma. Cały czas mam nadzieję, że z wie-
kiem nabierze ochoty do nauki” (M, W3, P).
Cytowane powyżej matki mają nadzieję, że z  czasem dzieci 

staną się bardziej samodzielne i  obowiązkowe, że jest to okres 
przejściowy. W ten sposób tłumaczą swoje zachowanie. Można 
sądzić, że ich pomoc jest wyrazem troski o dziecko, wynikającej 
z obawy, a nawet z  lęku, że bez wsparcia nie poradzi sobie ono 
w szkole. Myślę jednak, że w obu przypadkach mamy do czynie-
nia z matkami nadopiekuńczymi, skupiającymi nadmierną uwa-
gę na osiągnięciach szkolnych dziecka, bowiem nic nie tłumaczy 
faktu odrabiania lekcji za dziecko.

W wielu wypowiedziach rodziców akcentowana jest kwestia 
znacznego angażowania się w pomoc klasie i szkole, a w związ-
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ku z tym i częstych kontaktów z nauczycielami. Oto wypowiedzi 
podejmujące tę kwestię:
 � „Systematycznie chodzę na wywiadówki, działam w radzie ro-

dziców, dbam o bieżący kontakt z nauczycielem, by monitoro-
wać postępy dziecka” (M, W8, M).

 � „Należę do rady rodziców w  szkole, jestem systematycznie 
na zebraniach i wywiadówkach, zbieram pieniądze na różne 
składki, kseruję materiały” (M, W12, I).

 � „Wspieram swoje dzieci w ten sposób, że pomagam im w lek-
cjach, rozmawiam z  nauczycielami na tematy dotyczące ich 
problemów w szkole oraz ich dalszej edukacji, uczęszczam re-
gularnie na zebrania, współpracuję z nauczycielami. Z mężem 
sponsorujemy zakup potrzebnych nauczycielowi pomocy dy-
daktycznych, mebli do klasy” (M, W5, I).

 � „Swój wysiłek związany z edukacją dziecka oceniam na ocenę 
bardzo dobrą. Ma to związek z  moim dużym zaangażowa-
niem w działania na rzecz klasy i szkoły, dobrymi kontaktami 
z  nauczycielami. Czasami towarzyszę nauczycielce podczas 
wycieczek z dziećmi, pomagam w przygotowaniu imprez kla-
sowych, na przykład piekę ciasto itd.” (M, W10, I).
Jak widzimy, współpraca ze szkołą i nauczycielem, podobnie 

jak w przypadku pomocy dziecku w nauce, jest domeną matek. To 
one żywo i aktywnie interesują się edukacją szkolną swych dzieci 
i chętnie udzielają pomocy nauczycielowi. Badani rodzice spon-
sorują imprezy klasowe, zakup mebli i  materiałów biurowych, 
dobrowolnie i  aktywnie uczestniczą w  wycieczkach klasowych. 
Biorą udział w zebraniach rodzicielskich i często kontaktują się 
z nauczycielem, nie czekając na wezwania. Przy każdej nadarzają-
cej się okazji pytają o postępy dzieci i proszą o wskazówki do dal-
szej pracy. Ojcowie angażują się głównie poprzez wsparcie eko-
nomiczne, matki poprzez wsparcie fizyczne. Są to rodzice zdolni 
i gotowi do znacznych poświęceń dla dobra dziecka, wymagający 
od innych, ale przede wszystkim od siebie.

Z wypowiedzi moich rozmówców wynika, że wzrasta ich zain-
teresowanie problematyką i przedmiotami, obecnymi i nieobecny-
mi, w programach szkoły, co pozostaje w związku z jej wyborem.
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 � „Dzieci powinno uczyć się w  szkole przedsiębiorczości, do 
wyboru powinny być inne języki niż angielski i  niemiecki”  
(O, W5, P).

 � „Oprócz tradycyjnych lekcji w-f, szkoła mogłaby zadbać 
o  oferty alternatywnej edukacji ruchowej, na przykład aero-
bic dla dzieci, nauka tańca, zumba dla dzieci itp., albo cho-
ciaż zwiększyć liczbę godzin zajęć z wychowania fizycznego”  
(M, W11, M).
Coraz częściej mówi się dziś o zjawisku „pedagogicznej profesjo-

nalizacji dzieciństwa ze strony szkoły i ofert zajęć pozalekcyjnych”18. 
I tak, jak wynika z narracji moich rozmówców, z jednej strony z po-
wodu braku czasu chcieliby skorzystać z  autorytetu profesjonali-
stów, z drugiej, próbują wpływać w kwestiach programowych na 
nauczycieli czy nawet dyrektorów szkół. Jak mogę sądzić, wśród 
badanych rodziców wzrasta zainteresowanie zwiększeniem swego 
udziału w  procesie kształcenia dzieci, ponieważ pragną, aby ich 
pociechom oferowano „najlepszą z możliwych” jakość nauczania. 
W związku z tym wielu z nich „angażuje się w działalność szkoły, 
w wykonanie jej zadań i realizację programu”19.

Warto w tym miejscu dodać, że badani rodzice wykazują duże 
zainteresowanie zajęciami dodatkowymi w szkole, są inicjatorami 
i realizatorami tych zajęć. Są dumni i zadowoleni, kiedy nauczy-
ciel chwali i docenia osiągnięcia dzieci, kiedy wybiera je do przed-
stawień, zespołów artystycznych (bywa, że sami proszą o główną 
rolę dla dziecka). Jak pokazują wypowiedzi moich rozmówców, 
czas wykorzystywany przez nich na aktywność społeczną w szko-
le ma pozytywny wpływ na osiągnięcia szkolne dziecka. Tego 
typu aktywność stanowi wsparcie dla samych rodziców, jest źród-
łem informacji zwrotnej w odniesieniu do sprawowanej przez nich 
funkcji oraz dostarcza modelu dla roli rodzica. Jedna z narracji 

18  W. Lippitz, F. Heike, Realia wychowawcze – wymagania wobec rodziny i po-
stawa oczekiwania wobec szkoły, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatyw-
nej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Kraków 2001, s. 107.

19  H. Beare, B.J. Caldwell, R.H. Millikan, Cechy szkoły efektywnej, w: Współ-
czesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, red. D. Elsner, Radom 2003, 
s. 161.
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wskazuje także na to, że wybór szkoły i klasy wiąże się z więk-
szym zaangażowaniem rodziców w  sprawy dotyczące edukacji 
dziecka.

„Moja żona uczęszcza na wywiadówki i wszelkie imprezy kla-
sowe i  szkolne, w  których uczestniczą nasze córki, tam udzie-
la wsparcia osobowego oraz finansowego. Wybraliśmy tę szkołę 
i nauczyciela, a to do czegoś zobowiązuje. To dobra szkoła i swoją 
pomocą i zaangażowaniem chcemy na jej dobą opinię pracować” 
(O, W10, I).

Moi rozmówcy niejednokrotnie podejmowali wątek związany 
z  zaangażowaniem swojego czasu w  sprawy dotyczące edukacji 
dzieci. Rodzice podkreślają, że wiele godzin pochłania dowoże-
nie ich do szkoły i z powrotem, wywiadówki, imprezy klasowe, 
pomoc w odrabianiu lekcji, czekanie na dziecko itp. Dodają, że 
nie chodzi tylko o czas, ale jeszcze związany z nim znaczny wysi-
łek. Oto wypowiedzi ilustrujące tę kwestię:

„Poświęcam mnóstwo czasu i  wysiłku na sprawy związane 
z edukacją moich dzieci. Chciałabym mieć etap szkolny dzieci za 
sobą. Z nami w domu nikt nie siedział, nie podawał na tacy, mia-
łyśmy się uczyć i już. W dzisiejszych czasach dzieci są obsługiwa-
ne przez dorosłych” (M, W8, M)

„Koszty finansowe włożone w edukację syna są wysokie, jed-
nak to nie jest najważniejsze. Dużo większy jest czas i wysiłek 
związany z pomocą mu w nauce, zawożeniem na zajęcia, odbiera-
niem ze szkoły” (M, W7, M).

Z ostatniej wypowiedzi wynika, że nie koszty finansowe zwią-
zane z edukacją dziecka są obciążeniem dla matki, a właśnie czas 
i wysiłek. Pierwsza z matek podkreśla natomiast swoje poświęce-
nie sprawom edukacji dziecka i wyraża nadzieję, że nie potrwa to 
długo. Pretensjonalnym tonem stwierdza, że kiedyś dzieci były 
bardziej samodzielne, nikt im niczego nie podawał na tacy, nie 
obsługiwał ich, jak to się dzieje dzisiaj, że musiały sobie radzić 
same. Tego rodzaju słowa są przykładem na to, że podstawowym 
problemem nękającym edukację i wychowanie dzieci współczes-
nych czasów, jednocześnie w domu i szkole, jest brak funkcjonal-
nej partycypacji. Jest to brak sposobności wzięcia w  swoje ręce 
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odpowiedzialności za własne życie. Podstawowym przejawem 
braku funkcjonalnej partycypacji jest sytuacja, w której bywa się 
„obsługiwanym” przez innych, bez żadnego obowiązku zrobie-
nia czegokolwiek w  zamian. „Karmienie z  ręki”20 przez rodzi-
ców czy nauczycieli, w  dosłownym znaczeniu, odbywa się bez 
udziału dziecka. Problem ten ma fundamentalne znaczenie dla 
przygotowania do roli niezależnego i odpowiedzialnego członka 
społeczeństwa. Młodzi ludzie mają często wpajany brak potrzeby 
sprawdzania się w działaniu21.

W wielu narracjach badani rodzice mówią o  pomocy, jaką 
w  sprawach związanych z  wychowaniem i  edukacją dziecka 
otrzymują od innych. Wspominają o pomocy mężów, żon, rodzi-
ców, sąsiadów, koleżanek, znajomych, nauczycieli, różnego typu 
specjalistów, wspominają także o fachowej literaturze. Najwięcej 
chyba wypowiedzi wskazuje na nieocenioną pomoc babci i dziad-
ka. Dziadkowie wspierają swoje dzieci i wnuki na wiele różnych 
sposobów. Oto wypowiedzi ilustrujące ten watek:
 � „Dziadkowie ze strony męża pomagają. Ale bardziej moi ro-

dzice, ponieważ mieszkają bliżej. Odbierają małego ze szkoły 
i zabierają do siebie. Jest to dla nas ogromna pomoc. Czasem 
opłacają szkołę muzyczną. W końcu mają tylko dwoje wnu-
ków. Czasem wydaje mi się, że na nich przelali całą swoją mi-
łość. Największe oparcie w sprawach edukacji dzieci mam więc 
w rodzicach i teściach, ale również w szkole” (M, W12, I).

 � „Najbardziej pomagają mi moi rodzice  – odbierają dzieci ze 
szkoły i  przedszkola, zajmują się nimi do mojego powrotu 
z pracy. Dają dzieciom obiad i przede wszystkim atmosferę ro-
dzinną. Są dla nas oparciem. Bez nich nie poradzilibyśmy sobie. 
Dziadek dowozi też dzieci na zajęcia dodatkowe” (M, W5, I).

 � „Pomaga nam moja mama. Kiedy dzieci wracają ze szkoły, 
ona daje im obiad, zajmuje się nimi, opiekuje do mojego po-
wrotu. Kiedy są chore, też z nimi zostaje. Naprawdę bardzo 

20  T. Husen, Szkolnictwo we współczesnej Europie. Określenie głównych proble-
mów i ich implikacji, w: Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, 
red. D. Elsner, Radom 2003, s. 31.

21  Por. tamże.
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nam pomaga, a dzieci są do niej przywiązane. Zresztą mieszka 
w domu obok. Mam jeszcze sąsiadkę, która czasami zawozi 
Anię i Macieja do szkoły razem ze swoimi dziećmi. Czasami 
odbiera ich i odwozi do domu. Mieszka tu obok, tak więc jest 
jej po drodze. Czuję oparcie w mężu. Stara się on pomóc dzie-
ciom w lekcjach, kiedy trzeba poważnie z dziećmi porozma-
wia. Potrafi być stanowczy i przemówić do rozsądku. Staramy 
się być zgodni w swoich decyzjach i chcemy, żeby dzieci o tym 
wiedziały” (M, W11, M).
Wypowiedzi te dowodzą, że dziadkowie pomagają swym dzie-

ciom w opiece nad wnukami, a  także w kwestiach materialnych. 
Pokazują również, że wspieranie dorosłych samodzielnych dzieci 
przez rodziców jest sprawą naturalną. Dziadkowie pomagają w wy-
chowaniu wnuków, zajmując się nimi, gdy rodzice pracują lub chcą 
gdzieś wyjść, rozerwać się, odbierając je ze szkoły czy zapewniając 
posiłki. Pomagają także finansowo, na przykład opłacając zajęcia 
dodatkowe wnuków22. Niektórzy z  moich rozmówców posyłają 
swoje dzieci na dodatkowe zajęcia pozaszkolne nawet wtedy, kie-
dy w domowym budżecie nie ma wystarczających środków na ten 
cel. W tej sytuacji korzystają najczęściej ze wsparcia finansowego 
swoich rodziców. Z badań B. Łaciak wynika, że dziadkowie trak-
tują tego rodzaju pomoc jako swój naturalny obowiązek i odczu-
wają dyskomfort, jeśli nie uczestniczą w wychowaniu wnuków czy 
w jakiejkolwiek innej formie pomocy swym dorosłym dzieciom23. 
Według mnie mamy tu doskonały przykład na posiłkowanie się 
rodziców w kwestiach edukacyjnych kapitałem rodzinnych więzi 
społecznych i kapitałem rodzinnego zaangażowania.

Dwóch badanych ojców twierdzi, że nie ma czasu na sprawy 
związane z dziećmi i że jest to domena żony, której pomagają ko-
repetytorzy i dziadkowie.
 � „Ja niestety nie mam czasu na sprawy związane z  edukacją 

dzieci. To moja żona odrabia z nimi lekcje, chodzi na wywia-

22  Por. B.  Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji czyli wojna postu 
z karnawałem, Warszawa 2007, s. 106.

23  Por. tamże.
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dówki. Moje zaangażowanie ogranicza się raczej do rozmów 
z  dziećmi na temat ich ocen i  zachowania w  szkole. Muszę 
utrzymać rodzinę! Żona pracuje krócej, więc na jej barkach 
spoczywa troska o edukację dzieci. Pomagają jej dziadkowie” 
(O, W5, P).
„Cały czas mogę liczyć na żonę i  dziadków, którzy czasem 

również pomagają dzieciom w  lekcjach (zwłaszcza Michałowi). 
Kamilowi pomagają korepetytorzy” (O, W12, I).

Bywa, że małżonkowie zdani są tylko na siebie i muszą lub 
chcą radzić sobie samodzielnie. Jedna z rozmówczyń stwierdza:

„Mąż, mąż i jeszcze raz mąż. Nie wyobrażam sobie wychowy-
wania dzieci bez męża, on mi pomaga we wszystkim, co się wiąże 
z dziećmi, na niego zawsze mogę liczyć. Więcej nie potrzebuję 
nikogo” (M, W4, I).

Dwie inne mówią:
„W wychowaniu córki bardzo pomaga mi mąż. W  równym 

stopniu angażujemy się w ten proces. Zmieniamy się, jeśli chodzi 
o pomoc córce w lekcjach. Jeśli ja nie mogę, to mąż idzie na zebra-
nie z rodzicami. Uważam, że to właśnie takie obopólne zaangażo-
wanie i działanie może przynieść najlepsze rezultaty” (M, W1, I).

„Zawsze mogę liczyć na mojego męża. Odbiera dzieci ze szko-
ły, pomaga im w lekcjach. Dzielimy się obowiązkami związanymi 
z edukacją naszych dzieci” (M, W10, I).

Bywa, że w  wychowanie i  edukację dziecka angażuje się 
cała rodzina.

„W wychowanie dzieci zaangażowana jest cała rodzina: ich oj-
ciec (mój mąż), dziadkowie, ciocie, wujkowie i ja. Związane jest 
to przede wszystkim z opieką nad dziećmi, obsługiwaniem zajęć 
dodatkowych” (M, W9, I).

Zdarza się także, że moi rozmówcy mówią o  jednoczesnej 
pomocy wielu osób, również spoza rodziny. I  tak wymieniają: 
członków rodziny, koleżanki, sąsiadów, znajomych, nauczycie-
li i  specjalistów, cały sztab ludzi, którzy wspierają edukacyjnie 
i wychowawczo ich dziecko. Dodają do tego fachową literaturę, 
po którą sięgają w celu poszerzenia swej wiedzy lub w sytuacjach 
problematycznych. Tak o tym mówią:
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 � „Z racji tego, że mieszkamy w znacznym oddaleniu od rodzi-
ny, musieliśmy długi czas polegać na sobie. Na szczęście mamy 
rewelacyjnych znajomych, na których możemy liczyć w każdej 
chwili. Ponieważ mają dzieci w  podobnym wieku co nasze, 
możemy wymieniać się doświadczeniami oraz omawiać kwe-
stie związane z ich edukacją. Wsparciem jest też dla nas po-
stawa odpowiedzialnych nauczycieli, którzy zajmują się naszy-
mi dziećmi. To oni widzą zachowania naszych pociech na co 
dzień, poza domem. Ich opinie i współpraca z nimi jest dla nas 
bardzo cenna, z uwagi na to, że są specjalistami” (M, W2, P).

 � „Mogę liczyć na pomoc męża i  rodziny, a  także nauczycieli 
i  instruktorów kursów, na które uczęszcza moja córka. Czu-
ję oparcie w najbliższej rodzinie, a także u nauczycielki mojej 
córki” (M, W8, M).

 � „W wychowaniu pomaga mi mąż oraz rodzice. Jeśli mam jesz-
cze jakieś wątpliwości, odwołuję się do literatury przedmiotu” 
(M, W10, I).

 � „Nigdy nie korzystałam z pomocy specjalisty, jednak sięgałam 
po literaturę fachową, na przykład Psychologię rozwojową dzieci 
i młodzieży oraz Inteligencję emocjonalną T. Gordona” (M, W1, I).

 � „Oparciem w  kwestii związanej z  edukacją i  wychowaniem 
syna jest przede wszystkim żona, ale również panie korepety-
torki mojego syna. Ufam im” (O, W 12, I).
Jak widzimy, w badanych przeze mnie rodzinach, podobnie jak 

dawniej, wychowanie i edukacja dzieci odbywają się przy zbioro-
wym wysiłku rodziców oraz sieci najbliższych krewnych, a na-
wet znajomych. Przede wszystkim jednak to rodzice aktywnie 
uczestniczą w procesie wyrabiania u dziecka odpowiedzialności, 
niezależności, zdolności samooceny i samodyscypliny, mimo że są 
zapracowani i mimo że jak nigdy przedtem współcześnie zadanie 
to wymaga wielkiego poświęcenia i wiedzy. Wiele dzieci bada-
nych rodziców regularnie, niekiedy codziennie, widuje dziadków 
i spędza z nimi czas. Wszystkie wychowywane są przez rodziców 
świadomych swych matczynych i ojcowskich obowiązków.

Wypowiedzi te dowodzą, że badani rodzice korzystają ze spe-
cjalistycznej pomocy edukacyjnej. Jako osoby świadome wartości 
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edukacji doceniają i wykorzystują w swej praktyce wychowawczej 
rozmaite profesjonalne źródła informacji w postaci wiedzy i kom-
petencji nauczycieli i korepetytorów oraz te dostępne w psycho-
pedagogicznej literaturze.

Analiza uzyskanych materiałów prowadzi do wniosku, że 
utrzymywanie przez rodziców kontaktów z  rodziną, przyjaciół-
mi, krewnymi, znajomymi i sąsiadami, korzystanie z ich pomocy, 
a także z pomocy specjalistów, towarzyszące temu zaufanie i zaan-
gażowanie wszystkich podmiotów w sprawy związane z wycho-
waniem i edukacją dzieci znacznie odciąża rodziców w ich licznych 
obowiązkach oraz stanowi dlań nieocenioną pomoc. Badani rodzi-
ce wielokrotnie wspominali o wymienianiu się z sąsiadami dowo-
żeniem dzieci do szkoły i na zajęcia pozaszkolne, o rozmowach te-
lefonicznych na tematy związane ze szkołą, a nawet o spotkaniach 
towarzyskich z rodzicami kolegów córki lub syna.

Jak wynika z przytoczonych wypowiedzi, badani rodzice gwa-
rantują swym dzieciom wiele form wsparcia związanego z posiada-
niem trwałej sieci kontaktów społecznych opartych na wzajemnej 
znajomości, uznaniu i zaufaniu. I tak, po pierwsze, poświęcają czas 
na pomoc dzieciom w  nauce, korzystając z  pomocy innych osób 
(babci, dziadka, znajomych, sąsiadów, specjalistów). Po drugie, 
dużą wagę przywiązują do jakości przyszłej edukacji dziecka, czego 
dowodzi fakt zapisywania go do wybranej szkoły, klasy, nauczycie-
la, poprzedzony zbieraniem informacji na ich temat, a nawet wy-
korzystywaniem do tego celu znajomości. Po trzecie, angażują się 
bezpośrednio w pomoc dziecku w nauce w domu oraz w pomoc 
nauczycielowi, klasie i szkole, poświęcając na to wiele czasu.

Pragnę w tym miejscu dodać, że wszyscy badani rodzice za-
dbali o  czteroletni okres edukacji przedszkolnej dziecka. Pra-
wie wszystkie dzieci badanych rodziców chodziły lub chodzą do 
świetlicy szkolnej, jednocześnie najczęściej pozostając pod opieką 
babci i  dziadka, aktywnie wspierających rodziców, na przykład 
finansowo, w  odbieraniu dzieci ze szkoły oraz w  wielu innych 
czynnościach związanych z opieką nad dzieckiem. Wszyscy ro-
dzice pomagają dzieciom w  nauce (czytania i  pisania, analizie 
błędów, pogłębianiu wiedzy, sprawdzając zadania domowe, tłu-
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macząc, wyjaśniając). Doraźnie robią/robili to ojcowie, najczęś-
ciej matki; to one są w większości przypadków odpowiedzialne 
za sprawy dotyczące edukacji dzieci. Wszystkie dzieci posiadają 
samodzielny pokój, a w nim własne miejsce do nauki. Większość 
z nich była lub jest dowożona przez rodziców do szkoły (nieza-
leżnie od tego, czy szkoła znajduje się w znacznej odległości od 
miejsca zamieszkania, czy w pobliżu).

Uzyskane wyniki pokazują badanych rodziców jako osoby 
o wysokim kapitale społecznym. Szczególnie zasobne w ten kapi-
tał są rodziny inteligenckie. Te jakby szczególnie umotywowane 
do poszukiwania i  wybierania jak najlepszej oferty edukacyjnej 
dla dziecka, świadome wartości wykształcenia, posiadają szeroki 
wachlarz możliwości i umiejętności wyboru. Wiąże się to z ak-
tywnym docieraniem do informacji na temat szkół i nauczycie-
li, dokładnym analizowaniem propozycji zajęć pozalekcyjnych, 
wyników jakości pracy szkoły, kwalifikacji kadry pedagogicznej 
oraz zaangażowaniem. Rodzice inteligenci, a szczególnie matki, 
są gotowi do znacznych poświęceń dla dobra dziecka. Inwestują 
w jego edukację swoją wiedzę, wysiłek i czas, wspierając je przy 
tym emocjonalnie. Ze względu na posiadane wykształcenie, zna-
jomości i pozycję społeczną są w uprzywilejowanej sytuacji od-
nośnie do decyzji i wyborów edukacyjnych. Oszacowanie tego, co 
jest dobrym wyborem, wymaga bowiem aktualnych informacji, 
które są bardziej dostępne dobrze wykształconym, zamożnym 
rodzicom.

Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że rodzinny kapitał społeczny jest 
z jednej strony materialny i wymierny – widoczny w formach in-
westowania i wspierania dziecka, poświęcanym mu czasie, zaan-
gażowaniu w jego sprawy, z drugiej strony, wydaje się trudny do 
oszacowania, ponieważ ukryty jest w społecznych tożsamościach 
rodziców, ich habitusach, praktykowanych wzorach zachowań, 
relacjach z  dziećmi, uznawanych normach i  wartościach oraz 
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w  dostarczanym przez rodzinę wsparciu emocjonalnym. Waż-
nymi składnikami kapitału społecznego dziecka w  rodzinie są 
także więzi rodziców z najbliższą rodziną, znajomymi, sąsiadami, 
nauczycielami, wzajemne zaufanie i zaangażowanie we wspólną 
sprawę, dające dziecku poczucie wsparcia społecznego. Zaufa-
nie i zaangażowanie jako elementy kapitału społecznego buduje 
się właśnie poprzez udzielanie wsparcia. Jeśli dzieci nie znajdują 
wsparcia u rodziców w formie akceptacji własnych pomysłów czy 
planów, własnych poczynań, wysłuchania i zrozumienia własnych 
racji, wyjaśnienia przyczyn zaistniałych sytuacji, pojawia się po-
czucie odrzucenia, braku akceptacji. Badani przeze mnie rodzice 
wskazują na udzielane dzieciom wsparcie oraz na kontrolę, która 
temu wsparciu zazwyczaj towarzyszy. Wielokrotnie podkreślają, 
że rozmawiają z  dziećmi na temat szkoły, nauczycieli, kolegów 
z klasy, że ograniczają czas korzystania przez dziecko z  telewi-
zji i  komputera, że pilnują dziecko w  kwestii odrabiania zadań 
domowych. Myślę, że tego rodzaju zachowania rodziców wska-
zują na ich wysokie oczekiwania wobec swoich dzieci oraz że ilu-
strują one zjawisko tworzenia się kapitału społecznego, który ma 
przełożyć się na postępy dzieci w nauce. Dodatkowo, jak sądzę, 
wszystkie zasoby społeczne, jakimi obdarowane zostaje dziecko 
przez swoich rodziców, aktywnie kształtują jego codzienność oraz 
znacząco określają jakość dalszej drogi edukacyjnej.
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Obrazy rodziny  
we współczesnej książce 
ilustrowanej i obrazkowej 
dla dzieci

An Image of a Family in View  
of Modern Storytelling Book  
and Picturebook for Children

Streszczenie: Zarówno książka ilustrowana, jak i obrazkowa, jako przed-
miot integrujący słowa i obrazy, jest wyjątkowym wytworem kultury, któ-
ry odgrywa istotną rolę w rozwoju psychicznym, w socjalizacji i inkulturacji 
dziecka. Dzięki swej wielowymiarowości angażuje ona odbiorcę intelektual-
nie i  emocjonalnie. Przekaz werbalny oraz ikoniczny książki z  ilustracjami 
i obrazkowej koncentrują dziecko na treściach utworu, które zapadają w pa-
mięć i bogacą zasoby wiedzy osobistej. Autorzy tekstu i ilustracji konstruują 
określoną rzeczywistość realistyczną bądź fantastyczną, ale przede wszystkim 
nadają jej znaczenie i wartościują ją. Dziecko – odbiorca książki ilustrowanej 
i  obrazkowej, percypuje przekaz werbalno-ikoniczny, tworzy wyobrażenia 
związane z otoczeniem materialnym, przyrodniczym i przede wszystkim spo-
łecznym, a co istotne, kształtuje postawy wobec ukazywanych zjawisk i przej-
muje ich narzuconą ocenę. Przygotowane opracowanie dotyczy kreowanego 
we współczesnej książce dla dzieci obrazu rodziny, a zwłaszcza jej przemian 
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Zmiany ideologiczne i  gospodarcze 
naszego kraju pociągnęły za sobą określone przemiany społeczne, które do-
tyczą przede wszystkim rodziny i  jej funkcjonowania. Ich odzwierciedlenie 
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znajdujemy w książkach dla dzieci, które ukazują strukturę rodziny, realizo-
wane przez nią funkcje, a także relacje między jej członkami. Przygotowana 
pod tym kątem analiza wybranych książek ilustrowanych i obrazkowych dla 
dzieci ma stanowić inspirację do namysłu nad jej rolą w kształtowaniu wyob-
rażeń dziecka dotyczących wartości podstawowej, jaką jest rodzina.

Słowa kluczowe: rodzina, obraz rodziny, przemiany rodziny, książka 
ilustrowana i obrazkowa, odbiór ilustracji

Summary: A storytelling book and picturebook, as objects which inte-
grates words and pictures, are a special product of culture. They play a very 
crucial role in mental development, socialization and child’s inculturation. 
Because of multidimensionality, a recipient is involved intellectually and emo-
tionally. A  verbal and iconic transfer of storytelling book and picturebook 
concentrate a child on writing contents, which make them memorable and 
enrich the amount of personal knowledge. The authors of text and illustration 
create specified reality in realistic or fantastic way, but primarily he defines and 
values it. The child who is the recipient of storytelling book and picturebook, 
perceives verbal-iconic transfer and makes images of material, natural and 
social environment. What is more, the child forms attitudes to phenomena 
which are shown and takes their enforced assessment. The study involves the 
image of a family which is created in the contemporary children’s book and it 
especially relates to family changes over the last decades. Ideological and eco-
nomic changes in our society caused the social transformation which relates 
to the family and its function. A reflection of the family, the reader can find in 
books for children, which show a family structure, its functions and relations 
between members of the family. The analysis of chosen storytelling books and 
picturebooks for children is intended to be an inspiration to thought about its 
role of child’s development. It concerns the basic value which is the family.

Keywords: family, an image of family, family changes, a  storytelling 
books, picturebook, reception of illustration

Wprowadzenie

Rodzina jest niezwykle cenioną wartością we wszystkich kul-
turach1. Zajmuje ona także czołowe miejsce w hierarchii wartości 
1  Antropolog R.  Firth podkreśla, że w  każdej społeczności, która była 

przedmiotem badania naukowego, rodzina jawi się jako podstawowa jed-
nostka. Zaznacza, iż dotyczy to także ludów uznawanych za prymitywne. 
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człowieka w każdym okresie indywidualnego życia. System po-
krewieństwa w rodzinie upoważnia do uznania jej za pierwotną 
i podstawową formę organizacji społeczeństwa. W rodzinie nie 
tylko zaspokajane są potrzeby związane z biologiczną egzystencją, 
ale przede wszystkim potrzeby psychiczne, które dają jednost-
ce siły i motywację do rozwoju. To właśnie w  rodzinie dziecko 
nabywa orientację w  świecie przedmiotowym, a przede wszyst-
kim pierwsze, fundamentalne dla pomyślnego funkcjonowania 
w przyszłości – doświadczenia społeczne.

Rodzina jako podstawowa grupa społeczna jest zakorzenio-
na w myśleniu człowieka o innych, ponieważ każdy ma lub miał 
rodzinę, większość dąży do jej założenia, a  przynajmniej prag-
nie tego. Warto zauważyć, że gdy człowiek nawiązuje rozmai-
te relacje z  innymi, gdy z  czasem stają się one mniej formalne, 
zaczyna interesować się ich sytuacją rodzinną, rozmawiać o niej. 
Stanowi to o wadze rodziny w życiu każdego człowieka, a także 
o tym, iż często wartościujemy innych przez pryzmat jego sytuacji 
rodzinnej.

Namacalność i znaczenie istnienia rodziny przejawia się prze-
de wszystkim w  codziennych rozmowach dorosłych i  dzieci, 
w dyskusjach publicznych polityków, w  jej obecności w progra-
mach publicystycznych i rozrywkowych, w wiadomościach tele-
wizyjnych, na łamach gazet i czasopism, w kazaniach, w rekla-
mie, w podręcznikach. Motyw rodziny jest obecny także w każdej 
dziedzinie sztuki: plastycznej (w malarstwie, w rzeźbie), muzycz-
nej (tematy, tytuły, dedykacje), literackiej, teatralnej i  filmowej. 
Zupełnie zrozumiałe jest także, że w książkach dla dzieci ma ona 
swoje stałe miejsce, a wręcz dziwiłaby jej nieobecność. Dla dziec-
ka jest ona najważniejszym i  podstawowym środowiskiem jego 
pierwszych lat życia. Dziecko bowiem rodzi się zależne od innych 
osób i pozbawione opieki nie byłoby w stanie przeżyć. Rodzina 
jest pierwszą instytucją wychowawczą, która przygotowuje je do 
wkraczania w coraz szersze kręgi społeczne.

Por. R.W. Firth, Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej, przeł. 
J. Dunin, Warszawa 1965, s. 123.
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Motyw rodziny w utworach literackich dla dzieci pojawiał się 
od zawsze: w baśniach ludowych, literackich i współczesnych był 
i jest on powszechny (bohaterowie baśni często działają dla dobra 
i utrzymania rodziny, która zyskuje w świetle motywacji ich poczy-
nań szczególną wartość, a baśniowy motyw złej macochy sygnali-
zuje wielowiekowe przeświadczenie o konfliktowości w rodzinach 
zrekonstruowanych); w tekstach kołysanek matka/opiekunka z tro-
ską usypia potomstwo; w pierwszych utworach dydaktycznych pi-
sanych z myślą o niedorosłym odbiorcy rysują się okoliczności wy-
chowawcze na tle rodziny (na przykład w utworach S. Jachowicza). 
Taka sytuacja trwa do dziś. W różnych okresach historycznych ro-
dzina przedstawiana była jednak rozmaicie, zgodnie z jej ówczesną, 
preferowaną strukturą i modelem oraz przez pryzmat postrzegania 
jej funkcji. Dziś oferta literatury dla dzieci jest niezwykle bogata, 
co jest związane z około trzystoletnią historią jej rozwoju, z zainte-
resowaniem artystów twórczością dla dzieci, zarówno artystów sło-
wa, jak i sztuk plastycznych (malarstwa, grafiki, rysunku). Cechą 
charakterystyczną współczesnych książkowych wydań rozmaitych 
tekstów literackich jest wręcz „obowiązkowość” ich ilustrowania. 
Obok książek ilustrowanych, dynamicznie rozwija się obecnie 
książka obrazkowa, a  przede wszystkim zainteresowanie nią nie 
tylko samych twórców, ale literaturoznawców2, pedagogów3, biblio-
tekarzy4 i rodziców w rozmaitych kontekstach.

2  Por. M.  Zając, Książka obrazkowa znana i  nieznana, „Świat książki dzie-
cięcej”, dodatek do „Poradnika Bibliotekarza” 2007, nr 3; G. Leszczyński, 
Postmodernistyczna literatura i książka dziecięca, w: Nowe trendy w literaturze 
dla dzieci. Książka obrazkowa, red. H. Filip, Kołobrzeg 2008; K. Zabawa, 
Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury 
współczesnej, Kraków 2013 (cześć I).

3  Por. M. Cackowska, Książka obrazkowa dla dzieci, w: Pedagogika wczesnoszkolna – 
dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkow-
ska, Warszawa 2009 oraz tejże autorki cykl artykułów pod tytułem Czym jest 
książka obrazkowa? O pojmowaniu książki obrazkowej w Polsce, „Ryms” 2009, nr 5, 
nr 6 i 2009/2010, nr 8; B. Mazepa-Domagała, Upodobania obrazowe dzieci w wie-
ku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej, Katowice 2011.

4  Przykład może stanowić działalność Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w której za sprawą Kry-
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Dzieci w  wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym z  uwagi 
na charakter myślenia preferują książki ilustrowane, które boga-
cą i porządkują ich wiedzę, pomagają kształtować wyobrażenia, 
dookreślają to, co autor książki relacjonuje w warstwie tekstowej. 
Szczególna koncentracja uwagi dzieci na przekazie wizualnym 
książek wynika też z  faktu, że jest on dostępny bezpośredniej 
percepcji, podczas gdy samodzielne obcowanie z tekstem jest dla 
wielu z nich jeszcze nieosiągalne bądź utrudnione.

W związku z zasygnalizowanymi spostrzeżeniami w opraco-
waniu skoncentrowano się na określeniu wizerunku rodziny, kreu-
jącego się świetle książki ilustrowanej5 i obrazkowej6, adresowanej 
do dzieci w okresie wczesnej edukacji. Interesowano się zwłaszcza 
treścią i jakością plastyczną ilustracji stanowiących przedstawienia 
rodziny. Przedstawienia te starano się odnieść do podstaw teore-
tycznych problematyki rodziny (związanych z jej strukturą, mode-
lem oraz pełnionymi funkcjami). Analizę książek poprzedzą za-
tem treści teoretyczne dotyczące rodziny oraz odbioru przez dzieci 
ilustracji książkowej i jej znaczenia w kontakcie z lekturą.

Podjęta w  dalszej części opracowania analiza ma charakter 
eksploracyjny i  jej celem jest opisanie postrzeganych tendencji. 

styny Rybickiej (kierownika filii) powołano do istnienia Ośrodek Książki 
Obrazkowej (OKO). Ośrodek koncentruje się na: organizowaniu wystaw 
i wernisaży artystów książki dla dzieci; spotkań edukacyjnych – o charak-
terze teoretycznym i warsztatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, po-
pularyzujących sztukę książki; pracach związanych z  digitalizacją książek 
ilustrowanych, wydawanych w ubiegłych dziesięcioleciach.

5  Przyjmuję, iż książka ilustrowana to taka, w której obok tekstu pojawia się 
kompozycja graficzna, rysunkowa lub malarska, treściowo mocno związana 
z nim, towarzysząca mu. Obrazy w książce ilustrowanej omawiają kodem 
wizualnym to, co znajdujemy w  tekście, a  często uszczegóławiają go, jak 
również dopowiadają i interpretują kod werbalny.

6  Książka obrazkowa to forma literacko-plastyczna adresowana do dziecka. 
Istotna jest w niej równorzędność oddziaływania słowa i obrazu. Warstwa 
tekstowa książki obrazkowej, w  porównaniu z  ilustrowaną, jest bardziej 
oszczędna, a  odkrywanie jej sensu możliwe jest w  integracji z  obrazem. 
Ważnym wyznacznikiem książki obrazkowej jest jej wysoka wartość este-
tyczna (charakterystyka za: K. Zabawa, Rozpoczęta opowieść, dz. cyt., cz. 1, 
rozdz. 3, s. 63-79).
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Dobór książek do analizy jest celowy. Wybrano wydawnictwa 
rodzime oraz zagraniczne, w których warstwa wizualna przedsta-
wia postacie stanowiące rodzinę w otoczeniu domowym7 i  jego 
bliskiej przestrzeni. Pośród nich są takie, które cieszą się popu-
larnością wśród najmłodszych odbiorców oraz zainteresowaniem 
dorosłych z uwagi na ich treść (poruszające często tabuizowaną 
tematykę).

Rodzina dziś

Pojęcie „rodziny” funkcjonuje w języku potocznym, w którym 
najczęściej rozumiane jest jako związek dorosłych (kobiety i męż-
czyzny) z  potomstwem, zamieszkujących wspólne domostwo. 
Jest terminem, którym posługuje się wiele dyscyplin naukowych, 
a  zwłaszcza socjologia, psychologia i  pedagogika. W  obszarze 
socjologii problematyką rodziny zajmowali i zajmują się między 
innymi Z. Tyszka8, F. Adamski9, L. Kocik10, T. Szlendak11. Per-
spektywa socjologiczna traktuje rodzinę przede wszystkim jako 
grupę społeczną, tworzącą jedno, wspólne gospodarstwo do-
mowe. Obok analiz typów, modeli rodziny i ról społecznych jej 
członków, dyskurs socjologiczny o  rodzinie koncentruje się na 
funkcjach, jakie ta grupa pełni wobec społeczeństwa. Zdaniem 
psychologa M. Plopy, pomimo istnienia rozmaitych ujęć defini-

7  Każda rodzina tworzy dom, a więc przestrzeń swoistą i intymną. Dom jest 
dla wszystkich członków rodziny miejscem zakorzenienia w świecie, miej-
scem ukochanym, w  końcu miejscem stawania się człowiekiem. Jest tak-
że punktem orientacyjnym każdego człowieka, zarówno w odniesieniu do 
przestrzeni geograficznej, jak i psychicznej.

8  Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976; Z. Tyszka, Rodzina we współ-
czesnym świecie, Poznań 2003.

9  F.  Adamski, Socjologia małżeństwa i  rodziny: wprowadzenie, Warszawa 
1982; F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Karków 2007.

10  L. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, 
Kraków 2006.

11  T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 
2011.
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cyjnych pojęcia rodziny, myślenie o niej najczęściej sprowadza się 
do spostrzeżenia, iż jest ona strukturą składającą się z pary mał-
żonków i  ich biologicznych dzieci, pełniących określone funk-
cje wobec siebie i  jednocześnie wobec całości12. Psychologiczne 
ujęcie rodziny traktuje ją jako złożony układ, tworzony przez 
osoby pozostające w określonych zależnościach, między którymi 
kształtują się więzi emocjonalne oparte na interakcjach (między 
rodzicami, między dzieckiem i  rodzicami)13. Perspektywa psy-
chologiczna akcentuje także, iż rodzina jest środowiskiem rozwo-
ju dziecka w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, które 
przygotowuje je do uczestniczenia w kulturze i pomaga osiągnąć 
dorosłość14.

Pedagogiczne myślenie o rodzinie najczęściej odwołuje się do 
kategorii pojęciowych wykraczających poza obszar pedagogiki, 
a mianowicie do terminu „środowisko”, „instytucja” i „wspólnota”. 
Ujęcie środowiskowe rodziny dostrzegamy w definicji J. Brągiel; 
charakteryzuje ona rodzinę jako „podstawowe, naturalne i pier-
wotne środowisko, w  którym dziecko rozwija się i  wychowuje, 
mające ogromny wpływ na kształtowanie osobowości dziec-
ka, rozwój jego zdolności i  umiejętności osiągania sukcesu”15. 
Wszelkie oddziaływania osób stanowiących rodzinę, skierowane 
na dziecko, ale także na inne osoby związane z nim, mają zatem 
fundamentalne znaczenie zarówno dla jakości jego kariery eduka-
cyjnej, jak i osobistego szczęścia. Pedagogika postrzega także ro-
dzinę jako wspólnotę życia i wychowania16. Jej podstawę stanowią 
kwestie natury ludzkiej (zróżnicowanie płciowe, popęd seksual-
ny, uczucia macierzyńskie, ojcowskie, braterskie), które dominują 
nad regulacjami prawnymi czy nawet obyczajowymi. Wspólnota 
12  M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2011, s. 9.
13  Tamże, s. 21.
14  J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986.
15  J. Brągiel, Rodzinne i osobowościowe uwarunkowanie sukcesu szkolnego dziec ka 

z rodziny rozwiedzionej, Opole 1994.
16  A.W. Janke, S. Kawula, Polimorficzność i komplementarność badań nad współ-

czesną rodziną, w: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. 
S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń 2004, s. 32.
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rodzinna kieruje się w życiu i wychowaniu uczuciem miłości i go-
towością do poświęceń, natomiast regulacje prawne gwarantują 
sprawność współdziałania oraz zabezpieczenie dóbr osobistych 
poszczególnych członków17. Akcentowanie wychowawczej roli 
rodziny dostrzega się przede wszystkim w instytucjonalnym po-
dejściu do istoty jej pojmowania. Reprezentują je między innymi 
S. Kawula i A.W. Janke, zdaniem których na rodzinie jako insty-
tucji wychowawczej spoczywa „doniosła działalność opiekuńczo-
-wychowawcza, wprowadzająca członków rodziny w kulturę oraz 
przygotowująca do życia (…), a także współpracująca wychowaw-
czo z innymi grupami i instytucjami w bliższym i dalszym oto-
czeniu społecznym”18.

Każda zarysowana wyżej perspektywa definiowania pojęcia 
„rodziny” akcentuje fakt znaczenia jej członków w wyposażeniu 
potomstwa w zasoby umożliwiające mu funkcjonowanie w róż-
nych wymiarach życia. Rodzinie bowiem przypisuje się funkcje, 
które realizuje ona spontanicznie lub z określonym stopniem świa-
domości. Dziś w  literaturze przedmiotu wskazywanych jest ich 
wiele, jednakże S. Kawula proponuje, by w trosce o przejrzystość 
klasyfikacyjną mówić o  czterech podstawowych: biologiczno-  
-opiekuńczej, kulturalno-towarzyskiej, ekonomicznej i  wycho-
wawczej19. Autor sugeruje także, iż z pedagogicznego punktu wi-
dzenia spojrzenie na funkcje rodziny należy poszerzyć o element 
emocjonalny, który nie dotyczy rzeczowego i treściowego aspektu 
życia rodzinnego. Funkcja emocjonalna rodziny, zdaniem S. Ka-
wuli, nadaje dynamicznego charakteru wszystkim wyżej wymie-
nionym funkcjom. Trudno nie zgodzić się z badaczem, że więź 
emocjonalna ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego roz-
woju i funkcjonowania w sferze psychicznej dziecka, trzeba w niej 
jednak zobaczyć również swoistego strażnika urzeczywistniania 
się wszystkich funkcji rodziny oraz realizacji jej zadań.
17  Tamże, s. 33.
18  Tamże, s. 34.
19  S. Kawula, Rodzina jako grupa grupa i  instytucja opiekuńczo-wychowawcza, 

w: Pedagogika rodziny. Obszary i  panorama problematyki, red. S.  Kawula, 
J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń 2004, s. 59.
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Działania oraz zachowania rodziców w  związku z  realizacją 
wyżej wymienionych funkcji są różne w  zależności od wieku, 
płci dzieci, ale przede wszystkim podlegają zmianom w związku 
z przemianami społecznymi, obyczajowymi, kulturowymi i także 
cywilizacyjnymi. Przemiany te różnicują również wagę poszcze-
gólnych funkcji oraz wpływają na to, który członek rodziny bę-
dzie je realizował w największym stopniu. Rodziny, które reali-
zują swoje funkcje i działają dla utrzymania wspólnoty, określa 
się funkcjonalnymi. Natomiast te, które nie rozwiązują pomyśl-
nie konfliktów, trwają w  jakimś kryzysie, co skutkuje zakłóce-
niami w  pełnieniu właściwych im funkcji, kwalifikuje się jako 
dysfunkcjonalne20.

Interesujące spostrzeżenia i konkluzje dotyczące współczesnej 
rodziny formułuje amerykański psycholog D.  Elkind21. Autor, 
charakteryzując rodzinę doby postmodernistycznej w  opozycji 
do modernistycznej, dostrzega wyraźnie rysującą się ich różni-
cę, która dotyczy relacji środowiska rodzinnego i otoczenia. Otóż 
postrzegana wcześniej swoista hermetyczność rodziny wynikała 
z nienaruszalności granicy między życiem prywatnym a publicz-
nym oraz domem a pracą. Kiedyś przestrzeń życia rodziny (do-
mostwo) stanowiła azyl dla jej członków, bezpieczne schronienie, 
w  którym panowały zasady i  normy regulujące ich zachowania 
i określające oczekiwania określonych osób. W rodzinie ponowo-
czesnej, którą D. Elkind sugestywnie określa „przepuszczalną”22, 
mamy do czynienia z zanikiem enklawy rodzinnej za sprawą za-
cierania się jej granicy ze światem zewnętrznym. Sytuacja ta jest 
efektem rozpowszechnienia się środków masowego przekazu, 
które konfrontują, a  często przekazują rodzinie nowe, nierzad-
ko nieklarowne normy, wartości czy styl życia. Dostępność ro-
dziny, a może jej zalanie nierzadko sprzecznymi wzorcami życia, 

20  Tamże, s. 150.
21  Cyt. za: T.  Biernat, Paradoksy dzieciństwa jako problem pedagogiczny,  

w: Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych Księdzu Profesorowi 
Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin, red. W. Szulakiewicz, Toruń 
2008, s. 80.

22  Tamże, s. 85.
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rozchwianą hierarchią wartości, skutkuje przeobrażeniami w  jej 
funkcjonowaniu. Dotyczą one zwłaszcza: struktury rodziny, któ-
ra staje się bardziej płynna; pełnionych przez jej członków funkcji, 
które zatracają swój schematyzm; a przede wszystkim charakteru 
więzi między członkami rodziny, które ulegają rozluźnieniu.

Spostrzeżenia te potwierdza L. Kocik, stwierdzając, iż „polska 
rodzina traci swoją specyfikę, globalizuje się, gubi wiele z dawne-
go narodowego charakteru i  wzoru”23. Autor zwraca uwagę, iż 
badania ostatnich lat wskazują na wzrost liczby rozwodów, koha-
bitacji, samotnego macierzyństwa, ekspansję związków o różnych 
orientacjach seksualnych, ale także zjawisko samotnego życia. 
Zdaniem L. Kocika zmienia się nie tylko model rodziny, ale także 
wzorce jej postępowania, rozrastania oraz rozpadu.

Jak wskazuje M.  Plopa, wyróżniane w  literaturze modele 
funkcjonowania rodziny skupiają się na więziach członków rodzi-
ny i najbardziej specyficznych oraz powtarzających się regularnie 
wzorach interakcji pomiędzy nimi24. Wartą uwagi typologię sy-
stemów rodzinnych proponuje D. Field, który oparł ją na specyfice 
granicy między podsystemami rodzice – dzieci25. Autor wyróż-
nia tu: 1) rodzinę chaotyczną (pozbawioną bliskich więzi mię-
dzy dorosłymi a potomstwem; z  licznymi konfliktami; w której 
dochodzi do znieważania dzieci przez rodziców, którym brakuje 
konsekwencji w postępowaniu; dzieci w takiej rodzinie czują się 
niekochane i przeżywają gniew, gorycz; członkowie rodziny żyją 
wspólnie, ale obok siebie), 2) rodzinę prawidłową (rodzice okazu-
ją sobie wzajemnie szacunek i zrozumienie, współpracują z sobą; 
członkowie rodziny są mocno związani, ale zachowują odrębność, 
zachęcają się do rozwoju i odkrywania uzdolnień, zainteresowań; 
dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, miłości, akcep-
tacji i są wdrażane do samodzielności i odpowiedzialności, mają 
możliwość wyrażania własnego zdania), 3) rodzinę władzy (mąż 
23  L. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, 

dz. cyt., s. 267. 
24  M. Plopa, Psychologia rodziny, dz. cyt., s. 46.
25  Cyt. za: M. Ryś, Systemy rodzinne. Metoda badań struktury rodziny pochodze-

nia i rodziny własnej, Warszawa 2001, s. 10-16.
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i  żona w  takiej rodzinie mają ściśle określone role, okazują so-
bie miłość poprzez realizację obowiązków, które są najważniej-
sze w  funkcjonowaniu rodziny, rodzice są surowi, nie spędzają 
z dziećmi czasu wolnego, natomiast często krytykują, a rzadko je 
chwalą, dzieci traktują rodziców jak „przełożonych”, nie są wo-
bec nich otwarte), 4) rodzinę nadopiekuńczą (członkowie rodziny 
unikają sporów, kłótni, kultywują tradycję, potrafią okazać sobie 
wsparcie w trudnych chwilach, często zawierają kompromisy, by 
unikać konfliktów, rodzice spełniają pragnienia dzieci, często gro-
żą im, ale nie egzekwują kar, co w przyszłości skutkuje szantażo-
waniem rodziców, gdy ci nie spełniają „zachcianek”, oraz pozorną 
samodzielnością), 5) rodzinę uwikłaną (rodzice nie są szczęśliwi 
w  związku, co prowadzi do nieprawidłowych relacji z  dziećmi, 
w domu panuje atmosfera napięcia, członkowie nie potrafią wy-
rażać realnych uczuć wobec siebie, dzieci starają się zadowolić ro-
dziców, a ci są im nad wyraz oddani, przy czym naruszają granice 
prywatności potomstwa).

Ze względu na liczbę członków i formę organizacyjną rodziny 
wyróżnia się: rodzinę małą (nuklearną: w jej skład wchodzi dwoje 
dorosłych i potomstwo biologiczne lub adoptowane; jest ona dwu-
pokoleniowa), rodzinę dużą (poszerzoną: stanowią ją zazwyczaj 
dwie rodziny nuklearne) oraz zmodyfikowaną rodzinę poszerzoną 
(związek rodzin nuklearnych, które łączy na przykład dzielenie 
się obowiązkami, ale nie wspólne gospodarstwo)26. Strukturę ro-
dziny analizuje się także z  uwagi na kompletność lub niekom-
pletność jej członków. To kryterium w określaniu obrazu rodziny 
jest dziś niezwykle istotne z perspektywy jej przemian. S. Kawula 
wyróżnia w związku z tym: 1) rodzinę pełną (naturalną – dziec-
ko i  jego naturalni rodzice, zrekonstruowaną – powtórny zwią-
zek małżeński z dzieckiem, dla którego jedno z rodziców jest ro-
dzicem naturalnym, przysposobioną  – małżeństwo adoptuje na 
stałe obce dziecko, zastępczą – dziecko jest wychowywane przez 
małżeństwo bez stałego zobowiązania wobec dziecka, kontrak-
26  F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny: wprowadzenie, dz. cyt., s. 48. 

Autor wyróżnia ponadto rodzinę poligamiczną, lecz w naszej kulturze jest 
ona prawnie zabroniona.
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tową – małżeństwo czasowo i odpłatnie opiekuje się dzieckiem);  
2) rodzinę niepełną (sierocą i półsierocą, rozbitą – brak jednego 
małżonka z powodu śmierci, porzucenia czy niepowrotu z zagra-
nicy, samotną – niezamężnych matek z dziećmi); 3) rodzinę gru-
pową (forma przypominająca spółdzielnię „życiową”)27.

Skutkiem wyłaniania się i  funkcjonowania rozmaitych 
form życia rodzinnego jest konieczność poszukiwania definicji 
uwzględniających ową różnorodność. Naukowcy kanadyjscy28 
podjęli taką próbę, określając rodzinę jako 

jakiekolwiek połączenie dwu lub więcej osób, które złączone są 
więzami wynikającymi z  wzajemnej umowy, z  urodzenia lub 
adopcji, i  które razem przyjmują odpowiedzialność (obowiąz-
ki) za: (a) zapewnienie przetrwania oraz opiekę nad członkami 
grupy, (b) nowych członków pojawiających się w  wyniku rea-
lizacji funkcji prokreacyjnej lub adopcji, (c) socjalizację dzieci, 
(d) społeczną kontrolę członków grupy, (e) produkcję, konsump-
cję i dystrybucję dóbr i usług, i (f) zapewnienie emocjonalności 
i zażyłości. 

Przytoczona definicja ma charakter inkluzywny, to znaczy 
obejmuje nowe formy i  zjawiska występujące w  nowoczesnej 
rodzinie29.

27  S. Kawula, Dodatek. Kluczowe terminy pedagogiki rodziny, w: Pedagogika ro-
dziny, dz. cyt., s. 417-419.

28  L.  Larson, J.W.  Goltz, Ch. Hobart, cyt. za: L.  Kocik, Rodzina w  obliczu 
wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, dz. cyt., s. 69.

29  Charakteryzuje ją także liberalizm kulturowy, gdyż odnosi się również do par 
homoseksualnych. Ten fakt może stanowić przedmiot dyskusji nad rozpo-
wszechnianiem tak zrekonstruowanego zakresu pojęcia rodziny (zwłaszcza 
w  społeczeństwach/państwach, w których homoseksualiści nie mają zabez-
pieczenia prawnospołecznego, choć w ich strukturach rodziny homoseksualne 
są faktem społecznym). Warto w tym miejscu zasygnalizować, że tendencje 
teoretyczne związane z uporządkowaniem definicyjnym współczesnych zja-
wisk dotyczących życia „rodzinnego” mają swoje odbicie w ofercie wydaw-
nictw i księgarń naszego rynku, czego przykładem jest ukazanie się książki dla 
dzieci: Z Tango jest nas troje, P. Parnella i J. Richardsona, nakładem wydawnic-
twa AdPublik w roku 2009. Książka relacjonuje historię dwóch pingwinów 
płci męskiej, które stają się rodzicami małej pingwinki.
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Wskazane wyżej zjawisko przepuszczalności rodziny oraz syg-
nalizacja nowych form życia rodzinnego są istotne w  niniejszym 
opracowaniu z dwu powodów. Po pierwsze, rozmaitość oferowanych 
obrazów rodziny w książkach dla dzieci w dyskretny sposób przyczy-
nia się do zanikania granicy między enklawą rodziny a zewnętrzną 
rzeczywistością, związaną często z inną obyczajowością, wartościa-
mi, wzorcami, stylem życia (w obrębie jednej i wielu kultur). Można 
wobec tego stwierdzić, że książki obrazkowe konstytuują wskazaną 
wyżej „przepuszczalność” współczesnej, ponowoczesnej rodziny. Po 
drugie, książki obrazkowe stanowią swoiste zwierciadło, w którym 
odbija się różnorodność i zmienność życia rodzinnego.

Odbiór i znaczenie ilustracji książkowych

Pierwszym terenem kontaktu dziecka z przedstawianiem rze-
czy w  formie wizualnej jest książka z  ilustracjami. Z  uwagi na 
rozmaitość konwencji plastycznych stosowanych w  wydawnic-
twach dla dzieci, mały odbiorca poznaje w kontakcie z tego typu 
książką rozmaite sposoby kodowania rzeczywistości, a co istotne, 
ma sposobność doświadczania sztuki plastycznej (jeśli książka 
obrazkowa ma cechy wytworu artystycznego).

Odbiór wytworów plastycznych, w tym ilustracji książkowej, jest 
procesem złożonym. Stanowi go przede wszystkim spostrzeganie, 
rozumienie i wartościowanie obrazowanych treści. Percepcja ilustra-
cji przez dziecko wymaga zaangażowania zmysłowego, intelektual-
nego, ale i emocjonalnego. Postrzeganie wzrokowe dotyczy zarówno 
prostych bodźców wizualnych obrazów zawartych w książce, a więc 
linii, kształtów, plam, barw, jak i bardziej skomplikowanych, zwią-
zanych z całościowym ujęciem tychże elementów, prowadzącym do 
identyfikacji treści obrazków. Rozpoznawanie rzeczywistych przed-
miotów i sytuacji przedstawionych w formie graficznej możliwe jest 
dzięki posiadanym i ciągle podlegającym przeobrażeniom (schema-
tyzacji i uogólnianiu) obrazom umysłowym30.

30  Szerzej na ten temat, w  kontekście procesu percepcji dzieł plastycznych,  
w: B. Mazepa-Domagała, Dziecięce spotkania ze sztuką. Strategia projektowa-
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Psychologiczny aspekt odbioru ilustracji związany jest z  do-
świadczeniem osobistym dziecka, zdobywanym na drodze socja-
lizacji i alfabetyzacji kulturalnej. Procesy te, najogólniej mówiąc, 
umożliwiają „czytanie obrazów”. Pozwalają na dokonanie inter-
pretacji znaczeń, co w przypadku kontaktu z ilustracją, zwłaszcza 
tą o  cechach artystycznych (malarskich, graficznych, rysunko-
wych), ma fundamentalne znaczenie. Można powiedzieć, sięgając 
do fenomenologicznej teorii estetyki31, że istotą odbioru ilustra-
cji książkowych będzie konkretyzacja przedstawień obrazowych, 
a więc konkretne i subiektywne ich zobaczenie przez świadomego 
odbiorcę. Konkretyzacja przekazu obrazowego implikuje wypeł-
nianie przez osobę patrzącą tak zwanych miejsc niedookreślenia. 
Przykładowo, przyglądając się ilustracji przedstawiającej postać 
z pochyloną głową i z gestem wskazującym na obcieranie oczu, 
dopowiadamy sobie, że płacze, choć możemy nie widzieć jej mo-
krych od łez oczu. Ponadto, mimo umiejscowienia postaci na tle 
o barwie sugerującej smutek, przygnębienie (na przykład w od-
cieniach szarości), w istocie jakości wizualne nie stanowią uczuć. 
Odbiorca obrazu/ilustracji musi się ich domyślić, odczuć je i prze-
żyć w dostępny dla siebie sposób.

Twórcy książek opatrzonych obrazami/ilustracjami w  więk-
szym lub mniejszym stopniu dbają o ich wartość artystyczną, jed-
nakże starają się stosować reprezentacje graficzne uwzględniające 
możliwości percepcyjne i zainteresowania adresata. Wydawcy zaś 
często określają potencjalnego odbiorcę książki, zamieszczając na 
okładce stosowaną informację. Należy jednak pamiętać, że ilu-
stracja nie zawsze musi być „łatwa”, nawet gdy mamy do czynienia 
z niedojrzałym „czytelnikiem”. Ilustracja nie musi być oczywista, 
nie musi wszystkiego mówić, czy dosłownie ilustrować treść teks-
tu, gdyż właśnie taką nie zawsze będzie charakteryzował poten-

nia spotkań ze sztuką oparta na rozumieniu, interpretacji i tworzeniu przeka-
zów wizualnych, Katowice 2009.

31  Por. Ł.  Pomiankiewicz, Istota piękna a  społeczne relacje jego wytwarzania. 
Próba porównania estetycznego i  socjologicznego podejścia do sztuki, „Kultura 
i Historia” 2011, nr 10, dostępny online, http://www.kulturaihistoria.umcs.
lublin.pl (dostęp: 13.10.2014).
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cjał rozwojowy. Ilustracja w książce obrazkowej ma informować, 
porządkować wiedzę, kształtować wyobrażenia, ale także prowo-
kować do myślenia, kojarzenia, poszukiwania analogii, a przede 
wszystkim do stawiania pytań.

Nieoceniona wartość ilustracji książkowych, podobnie jak 
obrazów innego rodzaju, związana jest z  ich siłą oddziaływania 
na procesy pamięciowe. Jak informuje N. Pater-Ejgierd32, znaczna 
część badań dotyczących zapamiętywania wskazuje, iż obrazy za-
pamiętywane są dużo łatwiej aniżeli słowa. Prawidłowość ta po-
zwala mówić o tak zwanym efekcie wyższości mnemicznej obra-
zów. Autorka podkreśla także, że zapamiętywanie przedstawień 
wizualnych jest niezwykle efektywne zwłaszcza u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spostrzeżenia te wydają się 
znaczące w odniesieniu do książek ilustrowanych i obrazkowych 
dla dzieci, kreujących obrazy rodziny. Książkowe wizerunki ro-
dziny kształtują bowiem jej wyobrażenia, wartościują ją, prowo-
kują do konfrontowania przedstawień obrazowych z aktualną sy-
tuacją życiową dziecka, co może mieć znaczenie dla postrzegania 
własnej rodziny, a w przyszłości ukierunkowywać podejmowanie 
decyzji życiowych.

Obraz rodziny w wybranych książkach  
ilustrowanych i obrazkowych dla dzieci

Rodzina pełna funkcjonalna – obraz wyidealizowany

Szczęśliwa, pełna rodzina wyłania się z  kart ilustrowanych 
książek stanowiących serię adresowaną do dzieci w okresie przed-
szkolnym i  wczesnoszkolnym, której bohaterem jest kilkuletni 
żółw Franklin33. Fantastyczni bohaterowie serii są przedstawicie-

32  N. Pater-Ejgierd, Kultura wizualna a edukacja, Poznań 2010, s. 147.
33  Seria książek o Franklinie była pierwotnie wydawana w Kanadzie. Bohater 

jednak zdobył popularność wśród dzieci wielu krajów świata (38 tłuma-
czeń). Książka doczekała się także animowanej adaptacji.
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lami świata zwierząt (żółwi, niedźwiedzi, zajęcy, lisów, bobrów 
itp.), charakteryzującymi się typowo ludzkimi cechami (mówią, 
myślą, uczą się, doświadczają ludzkich emocji). Personifikacja 
zwierzęcych postaci implikuje realną rzeczywistością społeczną 
świata ludzi. Tematyka serii i problemy kolejnych części dotyczą 
spraw dzieci związanych z ich funkcjonowaniem w domu rodzin-
nym i  rówieśniczym. Przygody i  sytuacje, w  których uczestni-
czy bohater, relacjonuje dorosły narrator, trochę infantylizujący 
opisywaną rzeczywistość i  zdradzający mentorski ton. Związa-
ne są one z ważnymi rodzinnymi wydarzeniami (Franklin czeka 
na siostrzyczkę, Franklin jest starszym bratem, Franklin i przyjęcie 
urodzinowe), z przełomowymi i  trudnymi momentami życiowy-
mi dziec ka (Franklin idzie do szkoły, Franklin idzie do szpitala, 
Franklin sadzi drzewko), z  sytuacjami życia społecznego (Fran-
klin mówi przepraszam, Franklin mały chwalipięta, Franklin i jego 
paczka) oraz doświadczaniem rozmaitych emocji (Franklin mówi 
„kocham cię”, Franklin boi się burzy). Tytuły kolejnych książek serii 
zapowiadają dominację funkcji wychowawczych wydawnictwa.

Ilustracje w  serii o  Franklinie przygotowane są w  konwen-
cji wyidealizowanej, przypominającej stylistykę disneyowską. 
W płaszczyźnie przedstawieniowej fantastyczne są jedynie posta-
cie, natomiast otoczenie przedmiotowe i przyrodnicze odwołuje 
się do rzeczywistości.

Dość wyrazisty obraz rodziny rysuje się między innymi w części 
zatytułowanej Franklin idzie do szkoły34. Na jednej z rozkładówek 
widać ojca i matkę, których budzi Franklin (tekst jest tu niezbędny, 
by zrozumieć tę sytuację, gdyż żółwie – choć poddane personifika-
cji – nie śpią w tradycyjnych łóżkach, ale na dywanie). Rodzice spo-
glądają z wielką uwagą na syna, który za chwilę pierwszy raz prze-
kroczy próg szkoły. Ilustracja informuje nie tylko o trosce rodziców 
o dziecko (co sugeruje ich ciepłe spojrzenie), ale przede wszystkim 
o  pełnej miłości atmosferze życia rodzinnego. Przedmioty zgro-
madzone w  pomieszczeniu pozwalają sądzić, że rodzice realizują 
funkcję kulturalną i wychowawczą poprzez własną aktywność czy-

34  B. Bourgeois, B. Clark, Franklin idzie do szkoły, Bielsko-Biała 2005.
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telniczą. Widoczne są bowiem dwie książki, leżące obok każdego 
z rodziców. Kolejna stronica świadczy natomiast o realizacji przez 
rodziców funkcji opiekuńczej, ekonomicznej oraz emocjonalnej. Na 
stole, przy którym siedzi dziecko, stoi przygotowany napój, a ojciec 
właśnie podaje śniadanie. Tymczasem matka czule przytula syna, 
okazując mu emocjonalne wsparcie przed ważnym wydarzeniem ży-
ciowym. W dalszej części wizualnej narracji odbiorca książki widzi 
rodziców odprowadzających syna na przystanek autobusowy. Tym 
razem to ojciec obejmuje syna. Ponownie cała rodzina jest zilustro-
wana w momencie powrotu dziecka ze szkoły. Znamienne dla tej 
części serii o Franklinie jest więc to, iż rodzice zawsze pojawiają się 
we dwoje w towarzystwie dziecka. Charakterystyczne jest również, 
że wszyscy członkowie rodziny są radośni, szczęśliwi, a  źródłem 
tych pozytywnych uczuć jest – jak może sądzić odbiorca – wspólne 
przebywanie z sobą. Graficzna strona książki pod względem kolo-
rystyki koresponduje z treścią ilustracji. Dominują tu barwy: zielo-
na, żółta, pomarańczowa i jasnobrązowa. Są to kolory ciepłe, które 
utwierdzają odbiorcę w pozytywnej wymowie treści przedstawień.

Obraz nuklearnej rodziny Franklina jest optymistyczny, 
a wręcz wyidealizowany. W tej części nie dostrzegamy żadnych 
konfliktów, kłopotów, problemów. Rodzina pełni swoje funkcje, 
zabezpieczając podstawowe potrzeby biologiczne i  psychiczne 
dziecka, oraz dba o  jego przyszłość (troska o dobry start szkol-
ny). Mamy tu więc do czynienia z obrazem rodziny prawidłowej, 
a może nawet nadopiekuńczej, którą charakteryzuje między inny-
mi dążenie do unikania konfliktów (w omawianej części serii nie 
dostrzegamy ani jednej sytuacji konfliktowej czy problemowej). 
Odbiorca książki otrzymuje wzór rodziny szczęśliwej, można by 
powiedzieć życzeniowej. Otrzymuje także możliwość utwierdze-
nia się, że dziecko jest/powinno być kochane, ważne dla rodzi-
ców, którzy są po to, by je kochać.

Rodzina pełna funkcjonalna – wizerunek realistyczny

Nieco odmienny obraz rodziny, bo nawiązujący bezpośrednio 
do znanej dziecku rzeczywistości, kreuje w warstwie ilustracyjnej 
Marianna Oklejak, która wspólnie z autorką tekstów Zofią Stane-
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cką przygotowała serię książek ilustrowanych o kilkuletniej, rezo-
lutnej Basi35. Książkową rodzinę w tym wypadku stanowią dzieci 
(w początkowych częściach dwoje, potem troje) oraz rodzice. Nie 
we wszystkich częściach ukazywani są wszyscy członkowie ro-
dziny, co związane jest z treścią określonej książki (na przykład 
w części pod tytułem Basia i pieniądze ojciec nie jest obecny na 
ilustracjach, gdyż jej treść dotyczy sytuacji zakupów z  mamą). 
Cała rodzina pojawia się między innymi w części zatytułowanej 
Basia i biwak36.

Na pierwszej rozkładówce widzimy rodzinę Basi podczas ko-
lacji w kuchni. Wszyscy jej członkowie siedzą przy jednym stole. 
Można przypuszczać, że wspólne posiłki stanowią dla rodziców 
wartość, gdyż są uśmiechnięci i spokojni, nigdzie się nie śpieszą. 
Ojciec siedzi podparty o blat stołu i  rozmawia z mamą. Rodzi-
ce poświęcają sobie uwagę, szanują się (mama z  uwagą słucha, 
co ma do powiedzenia mąż, i nie reaguje na gesty najmłodszego 
dziec ka, które wyciąga do niej rączki). Starszy brat Basi, który 
spogląda na siostrę, także jest zadowolony. Radosny nastrój więk-
szości domowników nie czyni jednak obrazu rodziny przy kola-
cji zbyt lukrowanym. Jedna osoba  – Basia  – jest wyraźnie nie-
zadowolona, jakby naburmuszona. Informuje o tym zarysowana 
wyraźnym konturem ściągnięta brew bohaterki książki oraz jej 
skulona sylwetka. Dziewczynka w  ten sposób manifestuje swo-
je niezadowolenie, co nie przeszkadza rodzicom w prowadzeniu 
rozmowy. Sytuacja ta informuje odbiorcę, że rodzice akceptują 
nastroje dziec ka. Z  treści tekstu czytelnik/słuchacz wie, że Ba-
sia oburza się na niezdecydowanie rodziców w  sprawie planów 

35  Seria o Basi dziś obejmuje ponad 20 książek w dużym formacie. Ponad-
to wydawnictwo Egmont wydało także kartonową serię „Basia i Franek”, 
w mniejszym rozmiarze. Popularność i sympatia, jaką zdobyła bohaterka, 
zachęciły także wydawnictwo do przygotowania audiobooków oraz aplika-
cji moblinej zawierającej gry dydaktyczne.

36  W większość odcinków serii rodzina Basi reprezentuje rodzinę nuklearną, 
dwupokoleniową. Jednak między innymi w  części pt. Basia i  dziadkowie 
czytelnik widzi ją poszerzoną o pokolenie dziadków, którzy ubogacają do-
świadczenia i wiedzę życiową wnucząt.
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na wakacje. Narracja graficzna kreuje więc obraz kochających się 
członków rodziny, dla których wspólny posiłek przy stole jest cza-
sem cieszenia się swoją obecnością, prowadzenia rozmów. War-
stwa przedstawieniowa obrazu koresponduje ze spokojną, przy-
gaszoną zielenią tła, którą rozświetla strumień światła lampy, 
obejmujący wszystkich członków rodziny. Odnosi się wrażenie, 
że ilustratorka specjalnie ociepla nim wszystkie postacie skupione 
wokół stołu, chcąc, by właśnie taki obraz rodziny zapadł w pa-
mięć obserwatorów/czytelników.

Książka proponuje małemu odbiorcy wizerunek rodziny pra-
widłowej37, w  której między członkami rodziny dominują po-
zytywne relacje. W  takiej rodzinie małżonkowie okazują sobie 
wzajemnie szacunek, uczucie, podejmują wspólne działania. Co 
ciekawe i ważne, rodzice Basi stawiają stosowną granicę między 
swoimi sprawami a sprawami dzieci. Chronią oni swoją intym-
ność, swoje „dorosłe” sprawy (na jednej ze stronic z uśmiechem 
wymieniają porozumiewawcze spojrzenia). Rodzina Basi jest 
funkcjonalna. Rodzice zabezpieczają wszystkie potrzeby dzieci, 
zarówno te podstawowe, jak i te związane z rozwojem psychicz-
nym. Informuje o  tym narracja tekstowa (planowanie wyjazdu, 
czynienie listy rzeczy niezbędnych do dobrego wypoczynku), 
ale także warstwa graficzna. Topograficzna perspektywa ilustra-
cji pozwala dostrzec, że w przestrzeni mieszkania Basi znajduje 
się wiele zabawek, materiałów plastycznych, gier dydaktycznych, 
przyborów do pisania. Aktywność zabawowa dzieci jest ważna 
dla rodziców, którzy doceniają wytwory ekspresji dziecięcej (wi-
doczną na jednej stronicy komodę zdobi dziecięcy rysunek). Nie 
mniej ważna jest w tej rodzinie aktywność czytelnicza (na wspo-
mnianej komodzie leży tomik B.  Leśmiana, dzieło „sowietolo-
ga” A. de Custine’a, a także pokaźny tom J. Tuwima). Książkowi 
rodzice zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, miłości 
i akceptacji. Odbiorca książki „odczytuje” to w warstwie przed-
stawieniowej ilustracji, informującej o  wspólnym przebywaniu 

37  Typologia systemu rodzinnego D. Fielda za: M. Ryś, Systemy rodzinne, dz. 
cyt., s. 10-16.
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rodziców z dziećmi. Ponadto rysowane w  sposób dość schema-
tyczny i czytelny, grubą i czerwoną kreską, kontury postaci dzieci 
wyraźnie ilustrują swobodę ich zachowania, ekspresji i zaangażo-
wanie w działania typowo dziecięce (na przykład na jednej stroni-
cy dostrzegamy Basię, która leżąc na podłodze, kreśli nieporadnie 
tekst drukowanymi literami, wysuwając przy tym język w kąciku 
ust, a na kolejnej „zawadiacko” przygląda się ojcu rozkładającemu 
namiot). Obraz rodziny Basi jest bardzo realistyczny (zarówno 
w narracji tekstowej, jak i graficznej), a przy tym niewyidealizo-
wany (jest w nim miejsce na miłość, szacunek, ale także dziecięcy 
bunt, nie zawsze dobry humor, złość).

Rodzina pełna dysfunkcjonalna – wizerunek realistyczny

Sugestywny, realistyczny obraz rodziny w kryzysie rysuje ko-
reańska twórczyni książki obrazkowej Czarny Ptak – Suzzy Lee38. 
Strukturę rodziny dziewczynki bez imienia poznajemy na pierw-
szych dwóch stronach werbalno-ikonicznej narracji. Na lewej 
stronicy rozkładówki przedstawiona jest dziewczynka, na prawej 
fragment kuchni widziany przez uchylone drzwi, w której nerwo-
wo rozmawia dwoje ludzi. Domostwo zamieszkuje więc dziec ko, 
mama, tata i… pies, który przygląda się kłótni dorosłych. War-
stwa przedstawieniowa pierwszych stronic oraz ich jakość pla-
styczna nie pozwalają zapomnieć – po odłożeniu lektury – „fo-
tografii” rodziny w  kryzysie, rodziny emanującej negatywnymi 
emocjami. Postać dziewczynki zajmuje znaczną część pierwszej 
ilustrowanej stronicy, która opatrzona jest jednym zdaniem, wy-
powiedzianym przez bohaterkę książki: „Chce mi się płakać”. To 
krótkie wyznanie dopełnia wizerunek bohaterki, przedstawiający 
dziecko z grymasem sugerującym głęboki smutek i zatroskanie. 
Jej przygnębienie znacznie potęgują przytłaczające kłęby czarno-
-szarych plam. Prawdopodobnie ilustrują one ciężar myśli dziew-
czynki, krążących wokół pytania: co się dzieje? (w dalszej części 
książki bohaterka skarży się „Nikt mi niczego nie mówi, niczego 
nie tłumaczy”). Przytłaczające ciemne chmury są także wyrazem 

38  Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Kwiaty Orientu w 2010 r.
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samotności i zagubienia dziecka w niejasnej przestrzeni życia ro-
dzinnego. Postać dziecka jest nieaktywna i wydaje się skrępowa-
na, bierna (w dalszej części książki dziewczynka siedzi skulona 
w odosobnieniu w towarzystwie serdecznego domownika – psa).

Pozostali członkowie rodziny – matka i ojciec – widoczni są 
na sąsiedniej stronie. Autorka ilustracji stosuje tu perspektywę 
„uchylonych drzwi”. Odbiorca widzi więc tylko to, co bohaterka 
książki. Gestykulacja postaci dorosłych oraz postawa ich ciała, 
mimo małej szczegółowości obrazu, jest zrozumiała. Rysownicz-
ka, posługując się zdecydowaną kreską konturu, wyraźnie ilustruje 
moment nerwowej kłótni rodziców. Zatrzymane gesty rąk rodzi-
ców sugerują wymianę słów pełnych zarzutów i pretensji. I choć 
dziecko – odbiorca, podobnie jak bohaterka nie dotrze do istoty 
kłótni dorosłych, a  jedynie ukształtuje jej wyobrażenie zgodne 
z  osobistym doświadczeniem, to niewątpliwie odczuje nerwo-
wość i niepokój zobrazowanej sytuacji. Umiejscowienie bohaterki 
książki i rodziców na tej samej rozkładówce, ale na oddzielnych 
stronach, obrazuje rzeczywiste relacje między dzieckiem a rodzi-
cami. Historia dziewczynki pozornie kończy się optymistycznie. 
Odnajduje ona sposób na przetrwanie trudnych chwil, których 
prawdopodobnie jeszcze doświadczy. Jest nim ucieczka w  świat 
wyobraźni i uczynienie z niej tajemnicy (rodzice też mają swoje 
tajemnice – spory). Autorka książki prowadzi w warstwie graficz-
nej – od początku do końca – narrację czarno-białą. Wprawdzie 
dominująca na początku czerń na ostatniej rozkładówce ustępu-
je miejsca bieli, a cierpiąca twarz bohaterki nabiera pewności, to 
jednak odbiorca książki nie zobaczy w  finale tej historii rados-
nej, rodzinnej fotografii. Dziewczynka przytulająca psa, tak jak 
i czytelnik – widzi to samo pomieszczenie, w którym jeszcze nie-
dawno przy stole kłócili się rodzice. Teraz kuchnia jest pusta. Jej 
obraz zdaje się bardzo wymowny. Kuchnia, a zwłaszcza stół jest 
miejscem spotkania całej rodziny na wspólnym posiłku, a  więc 
w chwilach regeneracji sił, zaspokajania podstawowych potrzeb 
życiowych, ale także ważnych rozmów. W  kuchni zazwyczaj 
krzątają się jej członkowie w związku z troską o innych, a nawet 
bawią się dzieci, które chcą być w pobliżu najbliższych osób.
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Mamy tu więc do czynienia z obrazem rodziny, w której każ-
dy żyje własnym życiem. Nie widzimy jej członków podejmują-
cych wspólne działania, okazujących sobie pozytywne uczucia. 
Nie widzimy zwyczajnych czynności opiekuńczych rodziców 
wobec dziecka czy zabezpieczających jego potrzeby. Odnosi się 
wrażenie, że narracja graficzna dotyczy dwu odrębnych wąt-
ków (związanych z dzieckiem i rodzicami), tego samego miejsca 
i czasu akcji (jedno mieszkanie). Jest to obraz rodziny zagrożo-
nej rozpadem więzi emocjonalnych, a  w  dalszej konsekwencji 
rozbiciem. Po zamknięciu książki można odczuć płynący z niej 
chłód emocjonalny.

Traktując omawianą książkę jako ofertę źródła bogacenia do-
świadczeń dziecka, jego wiedzy o życiu społecznym, należy zgo-
dzić się z B. Matyjas, która akcentuje, że „dzieciństwo współczes-
nych dzieci wypełnia różnorodność treści, przeżyć, doświadczeń, 
wartości, zachowań, tworząc różne jego wymiary i  kształty”39. 
Wprawdzie autorka odnosi się do osobistych doświadczeń dzie-
ci związanych z  funkcjonowaniem w  rodzinie, ale przeżyciowy 
charakter odbioru treści książek przez małego odbiorcę pozwala 
spojrzeć na książkę obrazkową jako na owe doświadczenie. Dla 
dziecka, którego przedstawiona sytuacja życiowa bohaterki nie 
dotyczy, książka Czarny Ptak będzie źródłem poszerzenia jego 
orientacji w  sprawach życia społecznego, a  przede wszystkim 
uwrażliwienia na – być może – nie zawsze zrozumiałe zachowa-
nia kolegów stojących na uboczu, czy wprost przeciwnie, nazbyt 
eksponujących swoją osobę nieakceptowanymi zachowaniami. 
W stosunku do odbiorcy, którego sytuacja rodzinna jest zbliżo-
na do zarysowanej w  książce, utwór może pełnić funkcję tera-
peutyczną. W obu przypadkach warstwa graficzna książki kreuje 
w percepcji odbiorców obraz rodziny w kryzysie, którą spotyka 
zdarzenie krytyczne, wywołujące zaburzenie równowagi systemu 
rodzinnego40. W  warstwie przedstawieniowej (zarys kłócących 
39  B.  Matyjas, Dzieciństwo w  kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa 2008, 

s. 155.
40  Typologia systemów rodzinnych D.  Fielda za: M.  Ryś, Systemy rodzinne, 

dz. cyt., s. 10-16.
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się dorosłych, osamotnione dziecko) i  realizacji plastycznej (dy-
namiczna, czarna kreska i ciemne plamy) rysuje się więc rodzina 
uwikłana, charakteryzująca się brakiem miłości między małżon-
kami i atmosferą napięcia, złych emocji. Dotyczą jej także symp-
tomy rodziny chaotycznej, którymi w tym wypadku są: widoczny 
konfliktów dorosłych oraz udręczenie psychiczne dziecka41. Nar-
racja graficzna nie dostarcza żadnych informacji na temat realiza-
cji jakichkolwiek funkcji przez rodzinę dziewczynki.

Rodzina niepełna dysfunkcjonalna –  
wizerunek realistyczny

Samotne rodzicielstwo jest zjawiskiem coraz bardziej po-
wszechnym, przede wszystkim w krajach zachodnich, ale także 
od wielu lat w Polsce. Różne są jego powody, począwszy od trwa-
łej straty związanej z utratą życia małżonka, a  skończywszy na 
samotnym rodzicielstwie z wyboru. Coraz częściej także podej-
mowanie decyzji o samotnym wychowywaniu dzieci przez kobie-
ty (samotne rodzicielstwo nadal częściej dotyczy kobiet) związane 
jest z  lansowaniem wartości indywidualizmu, który kładzie na-
cisk na realizację własnych aspiracji życiowych, czy preferowa-
niem modelu kobiety wyzwolonej42.

Z wizerunkiem rodziny niepełnej mamy do czynienia w książ-
ce norweskich autorów Gro Dahle (pisarki) i Sveina Nyhusa (ilu-
stratora) pod tytułem Włosy Mamy43. Tekst utworu pisany jest 
wierszem wolnym, dynamizowanym wyliczeniami i  stosowaną 
w znacznej jego części narracją w czasie teraźniejszym. Nie jest 
on przekazem łatwym dla młodszych odbiorców z uwagi na za-
stosowane metafory i analogie (związane z tytułowymi włosami). 
Płaszczyzna ilustracyjna jest jednak czytelna, mimo indywidu-
alnego stylu ilustratora, charakteryzującego się specyficznym li-
ryzmem (wydłużona sylwetka mamy z  dość monumentalnie 

41  A. Wachowiak, Współczesne problemy socjologii rodziny, Poznań 2001, s. 51.
42  L. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, 

dz. cyt., s. 343.
43  Książka ukazała się nakładem wydawnictwa EneDueRabe w roku 2007.
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zarysowaną jej dolną częścią, sugestywne gesty, mimika), ale 
także dramatyzmem przejawiającym się w niepokojąco kanciastej 
kresce.

Rodzinę stanowią tu matka i  kilkuletnia córka44. W  książce 
nie ma żadnych informacji o ojcu, ani w przekazie graficznym, ani 
tekstowym. Bohaterki utworu poznajemy na pierwszych stronach 
książki. Zarysowana na całej rozkładówce sytuacja ukazuje huś-
tającą się, szczęśliwą dziewczynkę, która uśmiecha się do idącej 
z zakupami mamy. Ilustracje wykonane szarym i pomarańczowym 
ołówkiem, kolorowane w Photoshopie na marmurkowym tle, osta-
tecznie przybierają fantastyczną kolorystykę. Bohaterki na pierw-
szych stronicach przedstawione są w kolorze ciepłym i zimnym jed-
nocześnie. Dziewczynka jest „bardziej ocieplona” pomarańczową 
barwą, która u mamy dominuje w górnej partii ciała (twarz i włosy). 
Koncentracja ilustratora na postaci córki i matki, przejawiająca się 
w ich szczegółowym przedstawieniu (przy jednoczesnym zaryso-
waniu otoczenia), jest analogiczna do koncentracji autorki tekstu na 
bohaterkach: „To jest Emma. A to Mama Emmy. Najpiękniejsza 
Mama na świecie, najwspanialsza Mama na świecie, bo to Mama 
Emmy”. Ciepły klimat utrzymany jest na kolejnej rozkładówce, 
stanowiącej zbliżenie córki i matki: dziewczynka wpatruje się z uf-
nością w twarz matki, która z miłością przytrzymuje głowę córki 
(obie twarze rozświetla pomarańczowa barwa). Początkowo może 
zastanawiać nieco chłód związany z kolorystyką tła, które utrzy-
mane jest w jasnoniebieskiej barwie. Jak się okazuje, zapowiada ono 
dramatyzm kolejnych wydarzeń.

Warstwa przedstawieniowa następnych stron zaskakuje kon-
trastem sytuacji. Teraz odbiorca widzi zdziwioną, nieco prze-
straszoną dziewczynką znajdującą się w kuchni i przygnębioną, 
leżącą na kanapie w pokoju matkę. Matka nie reaguje na próby 
nawiązania kontaktu przez dziecko. Wygląd kuchni sugeruje, że 
taka sytuacja trwa dłuższy czas: stół zastawiony jest pustymi na-
czyniami, pozostawionymi w nieładzie, a umiejscowione w garn-

44  Jest to rodzina niepełna. Brakuje jednak informacji, czy mamy do czynienia 
z rodziną rozbitą, czy z samotnym macierzyństwem z wyboru.
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ku pudełko makaronu sygnalizuje, że dziewczynka sama próbuje 
przygotować posiłek (z tekstu wiadomo, że jest głodna); kot spo-
gląda na pustą miseczkę; w wazonie więdnie kwiat; część przed-
miotów leży na podłodze. Matka wyraźnie nie dba o mieszkanie, 
a co najistotniejsze nie zabezpiecza potrzeb córki. Dominacja bar-
wy szarej, niebieskiej i  stalowej współgra z  chłodem apatycznej 
matki i klimatem panującym w domu Emmy.

Dorosły odbiorca rozumie, że treść książki dotyczy problemu 
depresji. Mały odbiorca widzi, że dzieje się coś bardzo złego, że 
mama dziecka jest smutna, a ono wystraszone. W końcu mama 
zaczyna płakać. Dziewczynka otwiera parasol (mały czytelnik 
niewątpliwie będzie zaskoczony tym obrazem i choć tekst infor-
muje, że to płacz powoduje opad deszczu, to nie zrozumie, jak to 
możliwe). Narracja wizualna odsłania zatem kolejne symptomy 
depresji rodzica. W końcu główną rolę w  ilustracjach zaczynają 
odgrywać włosy, które stanowią metaforę choroby matki. Dziew-
czynka wnika w ich głąb, ale nie znika (narracja wizualna zostaje 
przeniesiona w inną scenerię). Bohaterka bierze się do pracy – pró-
buje rozczesać włosy. Aż 16 stron (8 rozkładówek) zajmuje relacja 
doprowadzenia włosów do ładu. Walka dziewczynki z ich gąsz-
czem i  splątaniem jest dramatyczna i  bardzo dynamiczna. Bo-
haterka spotyka w końcu tajemniczą postać „pana z grabiami” 45, 
która udziela jej pocieszenia (zapowiada koniec trudnej sytuacji, 
ale także ostrzega o możliwości jej powrotu). Postać ta w istocie 
uświadamia, że konieczna jest interwencja w życie niepełnej ro-
dziny kogoś kompetentnego, kto udzieli jej pomocy. Co ciekawe, 
relacja graficzna „walki bohaterki z włosami mamy” utrzymana 
jest w ciepłej kolorystyce (z pewnością dlatego, iż w tym momen-
cie chodzi o uczucia dziewczynki, która choć pozostawiona sama 

45  W percepcji dziecka – odbiorcy, będzie to po prostu ktoś dorosły, doświad-
czony człowiek. Natomiast dorosły czytelnik dostrzeże podobieństwo jego 
twarzy do wizerunku wiedeńskiego twórcy psychoanalizy. W  omawianej 
książce ujawnia się jedna z cech współczesnej literatury dla dzieci, a mia-
nowicie dwuadresowość. Zazwyczaj dotyczy ona warstwy tekstowej litera-
tury dziecięcej, tu natomiast związana jest ona także z przekazem warstwy 
graficznej. 



138 Małgorzata Centner-Guz

sobie, kieruje się pragnieniem dotarcia do matki, odzyskania jej 
miłości, powrotu do stanu wyjściowego). Ostatecznie matka od-
zyskuje równowagę psychiczną. Kiedy dziewczynka „opuszcza” 
gęstwinę włosów, ponownie wyłania się optymistyczny obraz ro-
dziny. Ilustrator sytuuje ją znów w kuchni. Tym razem jednak stół 
jest zastawiony jedzeniem (matka odgrywa na nowo swoją rolę, 
realizuje funkcję zabezpieczającą, opiekuńczą). Mama nalewa 
kotu mleko i  jest w  trakcie sprzątania. Jej włosy są uporządko-
wane i zaczesane w kucyk. Ostatnią rozkładówkę książki zajmu-
je piękna „fotografia” rodziny niepełnej: matka i  córka w  moc-
nym uścisku wspólnie huśtają się na huśtawce. Uczucia zostały 
uporządkowane.

W omawianej książce problem matki nie jest określony wprost, 
wobec tego nie należy jej traktować jedynie jako skierowanej do 
dzieci z rodzin dotkniętych depresją. Chwile załamania, niesta-
bilności psychicznej, obniżenie nastroju mogą okresowo charak-
teryzować wielu rodziców. Dziecko niedoświadczające sytuacji 
zarysowanej w  książce odczyta utwór jako historię o  włosach, 
której właściwy (przenośny) sens zostanie odkryty w przyszłości, 
lub o dziewczynce, która raz jest wesoła, zaraz potem zła, smutna, 
ale z  pewnością jest grzeczna, gdyż z  zapałem pomaga mamie 
rozczesać włosy. Natomiast dziecko zmagające się z  trudną sy-
tuacją rodzinną odnajdzie w  niej siebie, swoje uczucia, których 
źródła nie potrafi określić. Ważne jednak, że zobaczy je z innej 
perspektywy i zrozumie, że jego sytuacja nie jest jednostkową.

Obraz rodziny niepełnej (choć nie wiadomo czy trwale, ale 
z  pewnością z  nieobecnym ojcem) kreśli także Svein Nyhus 
w książce Tato!, wydanej w Polsce przez wydawnictwo EneDue-
Rabe w Gdańsku w 2008 roku. Treścią książki są wyobrażenia 
chłopca o ojcu. Bohater zastanawia się: Co by było, gdyby Tata 
był z nim teraz? A skoro go nie ma to, gdzie jest? Co robi? A co 
by było, gdyby przyszedł? Tekst jest pełen dziecięcej ekscytacji 
i uwielbienia w związku z wyobrażeniem Taty. W rzeczywistości 
mówi o pragnieniu obecności i bliskości rodzica oraz jego ideali-
zowaniu. Utrzymana niebiesko-szaro-biała tonacja ilustracji (po-
dobna jak w  przypadku Włosów Mamy) wraz z  tekstem tworzy 
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oniryczną całość. Ilustracje sprawiają wrażenie marzeń sennych, 
tęsknoty, smutku. Postać taty jest półprzeźroczysta – niczym duch 
(przecież jest nieobecny), ale od czasu do czasu w wyobrażeniach 
dziecka nabiera cielistego koloru46.

Rodzina niepełna (w trakcie rekonstrukcji)  
funkcjonalna – obraz wyidealizowany

Problematyka rodziny niepełnej czy zrekonstruowanej nie 
zajmuje wiele miejsca w  publikacjach kierowanych do dzieci 
najmłodszych. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeśli pojawiają się 
one na polskim rynku księgarskim, to najczęściej są to publikacje 
nierodzime. Przykładem jest ilustrowana książka amerykańskiej 
pisarki Danielle Steel Nowy tatuś Marty47. Bohaterka książki jest 
pięcioletnią dziewczynką, której rodzice się rozwiedli. Dziew-
czynka utrzymuje regularne kontakty z ojcem (nie jest tu akcento-
wany konflikt rodziców, a raczej mamy do czynienia z tak zwanym 
„kulturalnym” rozejściem się małżonków). W pewnym momencie 
w życiu mamy i Marty pojawia się „nowy” pan, który wkrótce staje 
się ojczymem dziewczynki. Książka ukazuje sytua cję rozwodową 
z pominięciem trudnej, konfliktowej atmosfery towarzyszącej jej 
zazwyczaj. Ilustracje przygotowane są w konwencji realistycznej, 
w  ciepłych, pastelowych kolorach (nie dostrzegamy szczególnej 
emocjonalności w warstwie graficznej książki, to znaczy zabiegów 
artystycznych wzmacniających czy wyolbrzymiających ją, gdyż 
także narracja tekstowa zdaje się bagatelizować realne przeżycia 

46  W Europie najwięcej dzieci ze związków pozamałżeńskich rodzi się obok 
Islandii w  krajach skandynawskich (ponad połowa), cyt. za: Podstawowe 
dane demograficzne o  dzieciach w  Polsce, http://stat.gov.pl/obszary-tema-
tyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-dane-demograficzne-o-dzieciach-w-
-polsce,14,1.html, (dostęp: 15.11.2014). Można przypuszczać, że właśnie 
stąd taka powszechność w książkach twórców szwedzkich obrazu rodziny 
z nietradycyjnym i nieidealizowanym modelem rodziny. Z pewnością sta-
nowią one odbicie skali zjawiska, ale i zainteresowanie różnych grup spo-
łecznych jego skutkami.

47  Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Da Capo w roku 1997.
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dziecka doświadczającego sytuacji rozpadu i rekonstrukcji rodzi-
ny; ilustracje wydają się mówić: „to normalne”). Dziewczynka 
oczywiście tęskni za tatusiem, a wobec nowego partnera mamy 
ma wątpliwości. Tłumaczenia obojga rodziców przynoszą jednak 
pozytywny rezultat  – dziewczynka jest szczęśliwa w  nowej sy-
tuacji. Pomimo nietradycyjnej struktury rodziny Marty postrze-
gamy ją, w świetle zarówno tekstu, jak i  ilustracji, jako rodzinę 
prawidłową. Wzajemny szacunek członków rodziny wobec siebie 
(także tego, który się oddalił) zapewnia dziecku poczucie bezpie-
czeństwa i miłości. Nowy „tatuś” spędza z dziewczynką czas na 
zabawie, jest wobec niej serdeczny, przytula ją (informuje o tym 
narracja graficzna). Rodzina zrekonstruowana jest w tym wypad-
ku funkcjonalna.

Zakończenie

Książka jako wytwór kultury, konstytuowana przez tekst, 
obraz oraz edytorstwo, stanowi źródło nowego doświadczenia 
odbiorcy. Nowa wiedza osobista dziecka i kompetencje kształtują 
się także na podstawie informacji, jakich dostarcza dorosły po-
średnik, korzystający swobodnie ze znaków i symboli kodu obraz-
kowego i językowego. Rola pośrednika ujawnia się w rozmowach 
z  odbiorcą prowadzonych w  trakcie i  po czytaniu/oglądaniu. 
Często to komentarz i interpretacja głosowa utworu poczynione 
przez bliską odbiorcy osobę nadają sens i  znaczenie przekazom 
kulturowym formującym dziecięce wyobrażenia na temat świata 
zewnętrznego i wewnętrznego człowieka.

Kształtujące się wyobrażenia dziecka, związane z percypowa-
nymi treściami książki, zawsze będą stanowić sumę jego subiek-
tywnej perspektywy, perspektywy autora/autorów książki oraz 
dorosłego pośrednika. W istocie będą budulcem nowych znaczeń, 
włączanych w wewnętrzny świat umysłu dziecka, a więc mecha-
nizmem jego rozwoju. Cytując słowa J.  Głodkowskiej, można 
stwierdzić, iż wartość rozwojowa (nowe wyobrażenia, wiedza) 
książki obrazkowej i  ilustrowanej związana jest z  „wyłanianiem 
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się nowego (…) na krawędzi dwóch światów: wewnętrznego (na-
gromadzone dotychczasowe doświadczenie) oraz zewnętrznego 
(obecnie nabywane doświadczenie)”48.

Jakie doświadczenia związane z życiem rodzinnym zdobywa 
dziecko w kontakcie z oferowaną przez rynek książką ilustrowa-
ną i obrazkową? Jaki obraz rodziny do zapamiętania, rozważenia 
i refleksji kreuje ilustracja książkowa dla małego odbiorcy?

W dostępnej na rynku polskim książce ilustrowanej i obraz-
kowej dla dzieci odbija się swoista mozaikowość form funkcjo-
nowania współczesnej rodziny. Mały „czytelnik” w  warstwie 
treściowej ilustracji/obrazów odnajdzie rodzinę przede wszystkim 
dwupokoleniową (z taką ma najczęściej do czynienia w otocze-
niu społecznym), zarówno pełną, jak i niepełną. Dostrzeże w niej 
także rodzinę funkcjonalną (z tendencją do promowania partner-
skiego modelu rodziny i godzenia ról – rodzina Franklina i Basi) 
i niefunkcjonalną (mama dziewczynki z depresją, która czasowo 
nie podejmuje żadnych zadań opiekuńczych i  wychowawczych, 
a także przykład rodziców z książki Czarny Ptak, których jakby 
nie było).

W książkach dla współczesnego małego odbiorcy utrwalany 
jest obraz życzeniowy, idealizujący rodzinę i hołdujący przekona-
niu o konieczności utrzymywania dzieci z dala od mniej jasnych 
stron życia w ogóle, w tym rodziny. Jest on charakterystyczny dla 
książek ilustrowanych, które mieścimy w kategorii „ładne, bajko-
we, kolorowe książeczki” (Franklin).

Pozytywny obraz rodziny, choć znacznie bliższy realnemu, bo 
daleki od nienaturalnej idylli, pojawia się również w wydawnic-
twach ilustrowanych przez rodzimych artystów plastyków. Tu 
niebanalne rozwiązania plastyczne (specyficzna kreska kontu-
ru, nieagresywna kolorystyka, uwzględniająca punkt widzenia 
dziecka perspektywa), pozbawione cech infantylizujących przed-
stawiany świat, współbrzmią z  rysującym się obrazem rodziny 
prawidłowej, w której jest miejsce na grzeczność i niegrzeczność 

48  E.  Głodkowska, Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata, Kraków 
2012, s. 24.
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dzieci, na naturalność zachowania rodziców, koncentrujących się 
nie tylko na czynnościach opiekuńczych i wychowawczych (ale 
także leniuchują, realizują swoje zainteresowania – rodzice Basi). 
W takim książkowym wizerunku rodziny niejeden mały odbiorca 
odnajdzie obraz rodziny własnej.

W książkach ilustrowanych oferowany jest także optymi-
styczny obraz trudnych i  często bolesnych w  rzeczywistości 
sytuacji rodzinnych (Nowy tatuś Marty). Odnosi się wrażenie, 
że twórcy takich kreacji obrazu rodzinnego „uciekają”, zarówno 
w  narracji tekstowej, jak i  graficznej, od eksponowania nega-
tywnych skutków kryzysu rodziny (w tym wypadku jej rozpa-
du i  rekonstrukcji). Realistyczne, delikatne i  ciepłe ilustracje, 
tendencyjnie kadrujące głównie „szczęśliwe” momenty z  życia 
rodziny, korespondują ze sprawozdawczą, niewchodzącą w głąb 
uczuć bohaterki narracją.

W dostępnych obecnie na rynku księgarskim książkach obraz-
kowych coraz częściej pojawia się (jak dotąd pomijana) proble-
matyka trudnych tematów. Rzeczywistość książkowa, głównie 
wydawnictw zagranicznych, odsłania obraz zagrożeń uniemoż-
liwiających pełnienie przez rodzinę wielu jej funkcji, a więc dys-
funkcjonalności podstawowego i  najważniejszego dla dziecka 
środowiska wychowawczego. Zjawiska związane z  zakłóceniem 
prawidłowego funkcjonowania rodzin ukazywane są na tle rodzin 
pełnych (Czarny Ptak), ale także długo „nieobecnego” w literatu-
rze dla najmłodszych modelu rodziny niepełnej (Włosy Mamy). Co 
prawda nie „obnażają” one do końca istoty zachowań dorosłych, 
nie analizują ich, ale koncentrują się na sytua cji dziecka, ilustru-
ją jego percepcję rzeczywistości, emocje i działanie. Znamienne 
jest, że tego rodzaju tematyka realizowana jest przede wszystkim 
w książkach obrazkowych o dużym ładunku emocjonalnym, któ-
rego źródłem jest nie tylko warstwa tekstowa, ale przede wszyst-
kim graficzna o wysokich walorach artystycznych. Twórcze dzia-
łania artystów słowa i  obrazu w  zakresie literatury dla dzieci, 
zmierzające do odkrywania przed dzieckiem prawdy o życiu czło-
wieka, jego rozmaitych odsłonach, zawiłościach, trudnościach, 
pozwalają odnaleźć i  zrozumieć czytelnikowi elementy własnej 
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biografii. Sens wysiłku twórczego w takiej perspektywie najlepiej 
oddają słowa S. Leszczyńskiego: 

Dziecko, niezależnie od naszych przeświadczeń światopoglądo-
wych i przekonań pedagogicznych, żyje w  świecie określonym 
jako ponowoczesny, jeśli książka nie będzie oddawała dynami-
zmu tego świata, jeśli nie będzie przystawała do oczekiwań mło-
dego pokolenia i  jego psychicznych i  intelektualnych potrzeb, 
zostanie wyparta z horyzontu doświadczeń, a zaspokajane przez 
lekturę potrzeby duchowe, emocjonalne i  intelektualne znajdą 
zaspokojenie w skarlałych formach kultury masowej (…)49.
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Rysunki dzieci obrazujące 
rodzinę współczesną

Children’s Drawings depicting  
Contemporary Family

Streszczenie: Głównym przedmiotem analizy są prace rysunkowe dzie-
ci w wieku przedszkolnym obrazujące – w temacie „Moja rodzina” – po-
staci ludzi. Wstępne badania mające na celu ustalenie charakterystycznych 
właściwości dla tego tematu pozwoliły przedstawić wnioski dotyczące roz-
mieszczenia, kolejności rysowania oraz najczęściej ukazywanych w danej 
grupie wiekowej postaci, które dzieci uznały za członków swojej rodziny, 
a  także zastosowaną kolorystykę, gamę barwną, proporcje między ryso-
wanymi obiektami, zastosowaną perspektywę rentgenowską oraz postaci 
umieszczone centralnie.

Słowa kluczowe: rysunek, rodzina, dziecko

Summary: The main subject of the analysis are human figures in the 
topic of “My family” – drawings of people made by the pre-school children. 
Preliminary research aiming at defining characteristic features of this ac-
tivity, made it possible to present the conclusions regarding deployment, 
sequence of actions while drawing as well as the figures that are most fre-
quently presented as members of the family by children in particular age 
group, and the use of color, proportions between presented objects, trans-
parent perspective and centrally located figure.

Keywords: drawing, family, children
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Wprowadzenie

Pomimo wprowadzanych ciągle nowych wyznaczników defi-
niujących rodzinę, do istotnych, gdyż powtarzanych przez wielu 
autorów, należą: zapewnienie ciągłości biologicznej społeczeństwa, 
przekazanie kulturowego dziedzictwa kolejnym pokoleniom oraz 
rzadziej wskazywana wspólnota gospodarcza czy wspólnota za-
mieszkania1. M. Ziemska pisze, że „rodzinę można uważać za ko-
lebkę osobowości: w bliskich interakcjach z matką, ojcem, rodzeń-
stwem czy dziadkami dziecko rozwija swoje podstawowe funkcje 
psychiczne i kształtuje struktury osobowości”2. Rodzina, jako na-
turalne środowisko życia i wychowania dzieci, nie tylko wpływa 
na kształtowanie ich osobowości, postawy społecznej czy wyzna-
czanie drogi rozwoju, również dostarcza bogatych przeżyć psy-
chicznych i w bardziej lub mniej świadomy, planowany czy celowy 
sposób wzbogaca wiedzę umożliwiającą funkcjonowanie w świecie. 
Ważną rolą rodziny jest sprawowanie „pieczy nad życiem człon-
ków rodziny, ich zachowaniem, kulturą, zdrowiem, trudnościami 
życiowymi”3 oraz zapewnienie warunków do nauki.

Rodzina, jako naturalne środowisko, w którym żyje dziecko, 
a  jej członkowie jako najważniejsze osoby, z  którymi nawiązu-
je więzi uczuciowe, jest tematem spontanicznych rysunków. 
W przedszkolach i  szkołach realizowana jest problematyka do-
tycząca rodziny. Często jest ona wzmacniana przez nauczycieli 
działalnością plastyczną, gdyż rysunek to najprostsza formą wy-
powiedzi dzieci w wieku przedszkolnym: nie potrafią one jeszcze 
precyzować swoich słownych wypowiedzi, a już używają znaków 
plastycznych dla zobrazowania świata, który jest im najbliższy. 
Rysując, stosują specyficzne dla wieku przedszkolnego sposoby 
obrazowania, na przykład: nie zważają na realne proporcje posta-
ci należących do rodziny (perspektywa hierarchiczna), wewnątrz 

1  Por. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. E.  Różycka, Warszawa 
2006, s.28.

2  M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1977, s. 5.
3  W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 336.
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osób umieszczają znane im, choć w rzeczywistości niewidoczne 
elementy (perspektywa rentgenowska). Chętnie dzielą się aktual-
nie zdobytą wiedzą, zapisując ją językiem plastyki.

Rodzina w rysunkach dzieci

Tak ważny i  bliski dzieciom temat: „Moja rodzina” stał się 
przedmiotem badań sondażowych, dla których zastosowana tech-
nika analizy dokumentów obejmowała materiał badawczy w po-
staci dziecięcych rysunków (224 prace plastyczne) o  określonej 
tematyce, które zebrane zostały w przedszkolach i szkole (sześcio-
latki). Problem główny prowadzonego postępowania badawczego 
określało pytanie: jakie charakterystyczne cechy można wyodręb-
nić w rysunkach dzieci w wieku przedszkolnym, które przedsta-
wiają rodzinę? Problemy szczegółowe odnosiły się do ustalenia 
kolejności oraz największych i  centralnie umieszczanych na ry-
sunkach postaci będących członkami rodziny, a także lokalizacji 
na rysunku postaci dziecka wobec rodziców. Analiza dotyczyła 
również zastosowanej kolorystyki i gamy barwnej, a  także uży-
tych perspektyw (rentgenowska, hierarchiczna).

Uzyskane dane (tabela 1) dotyczące rysowanych przez dzie-
ci w pierwszej kolejności członków rodziny pozwalają wniosko-
wać, że matka rysowana jest najczęściej – szczególnie przez dzieci 
trzyletnie – jako pierwsza. Rzadziej rysowana jest postać ojca lub 
autora rysunku. Im starsze dziecko, tym częściej własną postać 
rysuje jako pierwszą. W grupie sześciolatków właściwość ta do-
tyczy około co trzeciego badanego. Na podstawie danych można 
również wnioskować, że chłopcy częściej niż dziewczynki rysują 
matkę jako pierwszą. Wraz z wiekiem zależność ta nasila się jed-
nak w grupie dziewczynek, a w grupie chłopców słabnie. W naj-
starszej grupie przedszkolnej dziewczynek najczęściej jako pierw-
sza rysowana była matka, nieco rzadziej autor rysunku i  jeszcze 
rzadziej ojciec. W gronie chłopców sześcioletnich postaci matki, 
ojca i  autora rysunku rysowane są w pierwszej kolejności przez 
jednakowo liczne grupy badanych.
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Tabela 1.  Rysowanie w pierwszej kolejności członków rodziny 
przez dzieci trzy-, sześcioletnie

Członkowie 
rodziny 

rysowani 
jako pierwsi

Dziewczynki Chłopcy Dzieci

Wiek Wiek Wiek
3

lata
4

lata
5

lat
6

lat
3

lata
4

lata
5

lat
6

lat
3

lata
4

lata
5

lat
6

lat
Matka 45,0% 34,3% 29,0% 38,5% 56,3% 41,2% 31,3% 33,3% 50,7% 37,8% 30,2% 35,9%

Ojciec 10,0% 31,4% 25,8% 23,1% 12,5% 35,3% 25,0% 33,4% 11,3% 33,4% 25,4% 28,3%

Postać 
autora 
rysunku

20,0% 20,0% 19,4% 30,8% 0,0% 11,8% 40,6% 33,4% 10,0% 15,9% 30,0% 32,1%

Pozostali 
członkowie 
rodziny

0,0% 14,3% 25,8% 7,6% 0,0% 5,8% 3,1% 0,0% 0,0% 10,1% 14,5% 3,8%

Okres 
bazgroty 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Rys. nie na 
temat 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 5,9% 0,0% 0,0% 5,7% 3,0% 0,0% 0,0%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2.  Kolejność rysowania przez dzieci trzy-, sześcioletnie 
członków rodziny4

Kolejność 
rysowania 

postaci 

Dziewczynki 3-6 lat Chłopcy 3-6 lat Dzieci 3-6 lat

Matka Ojciec Autor 
rys. Matka Ojciec Autor 

rys. Matka Ojciec Autor 
rys.

1. miejsce 35,7% 24,1% 22,3% 38,2% 26,6% 21,5% 36,8% 24,6% 22,0%

2. miejsce 33,9% 25,0% 16,1% 23,6% 27,0% 21,3% 29,4% 25,9% 18,4%

4  Tabela opracowana na podstawie danych z: E.  Piwowarska, Rodzina 
w  edukacji i  rysunkach dzieci w  wieku przedszkolnym, w: Edukacja jutra. 
Od tradycji do nowoczesności, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, 
Sosnowiec 2014, s. 428.
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Kolejność 
rysowania 

postaci 

Dziewczynki 3-6 lat Chłopcy 3-6 lat Dzieci 3-6 lat

Matka Ojciec Autor 
rys. Matka Ojciec Autor 

rys. Matka Ojciec Autor 
rys.

3. miejsce 15,2% 19,6% 24,1% 21,3% 20,2% 28,1% 17,9% 19,9% 25,9%

Powyżej 3. 3,6% 10,3% 11,2% 3.9% 5,6% 5,6% 3,8% 7,2% 8,7%

Nie rysuje 
postaci 2,7% 5,4% 9,8% 2,2% 6,7% 5,6% 2,5% 6,0% 8,0%

Okres 
bazgroty 20,0% 25,0% 22,5%

Rys. nie  
na temat 5,0% 6,1% 5,6%

Źródło: opracowanie własne.

Otrzymane wyniki dotyczące kolejności rysowanych przez 
dzieci trzy-, sześcioletnie członków rodziny (tabela 2) pozwalają 
wnioskować, że matka jest najczęściej rysowana przez nie w pierw-
szej, a nieco rzadziej w drugiej kolejności. Postać ojca większość 
dzieci rysuje jako drugą osobę, lecz niewiele mniejsza grupa właś-
nie od niego rozpoczyna portretowanie rodziny. Dziewczynki 
i  chłopcy siebie rysują najczęściej w  trzeciej kolejności, jednak 
około co czwarte dziecko przedstawia siebie jako pierwszą po-
stać, a niewiele mniejsza grupa jako drugą spośród pozostałych 
członków rodziny. Podczas realizacji tematu „Moja rodzina” dzie-
ci sporadycznie ukazują siebie oraz rodziców w czwartej i dalszej 
kolejności rysowania postaci. Również bardzo rzadko pomijają 
ich na swoich rysunkach.
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Tabela 3.  Rysowane przez dzieci trzy-, sześcioletnie postacie w te-
macie „Moja rodzina” (obliczenia podane w procentach, 
odnoszą się do rysunków o czytelnej treści)5

Rysowane 
postacie

Dziewczynki Chłopcy Dzieci

Wiek Wiek Wiek

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

Autor 
rysunku 78,6 80,0 93,5 100 83,3 81,3 93,8 100 81,0 80,7 93,7 100

Matka 85,7 91,4 100 100 91,7 93,8 96,9 100 88,7 92,6 98,5 100

Ojciec 92,9 88,6 100 96,2 91,7 87,5 87,5 79,2 92,3 88,1 93,8 87,7

Rodzeń-
stwo* 100 95,0 100 100 100 100 100 100 100 97,5 100 100

Babcia 21,4 11,4 3,2 3,8 16,7 18,8 12,5 8,3 19,1 15,1 7,9 6,1

Dziadek 0,0 14,3 0,0 0,0 16,7 6,3 6,3 0,0 8,4 10,3 3,2 0,0

Dalsi 
członkowie 
rodziny

0,0 8,6 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 4,2 4,2 4,3 0,0 2,1

Zwierzęta 14,3 22,9 19,4 3,8 0,0 0,0 6,3 12,5 7,2 11,5 12,9 8,2

Kolega, 
koleżanka 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.9 0,0 0,0 0,0

Źródło: opracowanie własne.
* obliczenia dotyczą dzieci, które posiadają rodzeństwo

Analiza zebranego materiału badawczego (tabela 3) pozwoli-
ła na wyciągnięcie wniosków dotyczących przedstawiania przez 
dzieci postaci w temacie „Moja rodzina”. Dzieci młodsze, rysując 
członków rodziny, częściej niż nieco starsze pomijają własną po-
stać lub matki. Spośród ogółu 12% sześciolatków nie uwzględni-
ło w  rysunkach postaci ojca (częściej zależność ta występowała 

5  W obliczeniach nie uwzględniono rysunków z okresu bazgroty i tych, w któ-
rych dzieci podjęły inny temat. Tabela opracowana na podstawie danych z: 
E. Piwowarska, Rodzina w edukacji i rysunkach dzieci w wieku przedszkolnym, 
art. cyt., s. 429. 
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w  grupie chłopców), podczas gdy zawsze rysowały one postać 
własną i matki. W przypadku autorów posiadających rodzeństwo 
było ono zawsze uwzględniane w rysunkach. Im młodsze dzieci, 
tym częściej babcia lub dziadek (wyłączając trzyletnie dziewczyn-
ki – nie rysowały dziadka) byli obecni na rysunkach. Można przy-
puszczać, że ich większe uczestnictwo w opiece nad młodszymi 
wnukami ma wpływ na obraz rysowanej przez dzieci rodziny. 
Wizerunek rodziny sporadycznie dopełniają dalsi jej członkowie. 
Należy podkreślić, że na niektórych rysunkach dzieci (nawet oko-
ło 23% badanych czteroletnich dziewczynek) widoczne są rów-
nież zwierzęta. Wnioskuje się, że dzieci, rysując rodzinę, głównie 
uwzględniają postaci: matki, ojca, rodzeństwa i własną.

Tabela 4.  Rysowanie przez dzieci trzy-, sześcioletnie największej 
postaci w temacie „Moja rodzina” (obliczenia podane 
w procentach, odnoszą się do rysunków o czytelnej treści)

Największe 
postaci  

Dziewczynki Chłopcy Dzieci

Wiek Wiek Wiek
3

lata
4

lata
5

lat
6

lat
3

lata
4

lata
5

lat
6

lat
3

lata
4

lata
5

lat
6

lat
Matka 70,6 50,0 75,9 58,8 75,0 60,0 70,8 93,8 72,8 55,0 73,4 76,3

Ojciec 41,2 58,4 86,2 64,7 50,0 60,0 50,0 93,8 45,6 59,2 68,1 79,25

Postać autora 
rysunku 17,6 12,5 24,1 35,3 25,0 20,0 12,5 31,2 21,3 16,3 18,3 33,3

Pozostali 
członkowie 
rodziny

23,5 25,0 24,1 17,6 0,0 30,0 20,8 37,5 11,8 27,5 22,5 27,6

Źródło: opracowanie własne.
Uwaga: wyniki nie sumują się do 100% – występowanie dwóch 
i więcej postaci tej samej wielkości

Analiza prac plastycznych odnosząca się do rysowania przez 
dzieci postaci o największym rozmiarze brała pod uwagę właś-
ciwość nieuwzględniania rzeczywistych wielkości postaci, a kie-
rowanie się przez nie własnymi odczuciami i  stosunkiem do 
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rysowanych osób, wynikiem czego było ich powiększanie lub po-
mniejszanie. Jak wskazują dane z tabeli 4, dla dzieci trzyletnich 
częściej niż dla starszych największą postacią na rysunku była 
matka. Nawet jednak wśród sześciolatków niewielka jest różnica 
w liczebności grupy, która postrzega postać ojca jako większą od 
matki. Również duży procent dzieci w  tej grupie wiekowej (co 
trzeci badany) ukazuje siebie jako postać większą od rodziców 
czy innych członków rodziny. Duży wpływ na takie postrzeganie 
może mieć naturalna postawa rozwojowa obejmująca wiek przed-
szkolny, zwana egocentryzmem dziecięcym6.

Tabela 5.  Postaci umieszczone centralnie przez dzieci trzy-, sześcio-
letnie w temacie „Moja rodzina” (obliczenia podane w pro-
centach, odnoszą się do rysunków o czytelnej treści)

Postaci 
umieszczone 

centralnie

Dziewczynki Chłopcy Dzieci

Wiek Wiek Wiek

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

Autor rysunku 33,3 17,4 33,3 45,0 37,5 60,0 38,5 28,6 35,4 38,7 35,9 36,8

Matka 33,3 39,1 46,7 35,0 50,0 20,0 34,6 38,1 41,7 29,6 40,7 36,6

Ojciec 46,7 39,1 33,3 30,0 37,5 30,0 46,2 38,1 42,1 34,6 39,8 34,1

Rodzeństwo 26,7 8,7 23,3 20,0 12,5 10,0 7,7 33,3 19,6 9,4 15,5 26,7

Babcia 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 9,5 0,0 7,2 0,0 0,0

Dziadek 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3

Dalsi 
członkowie 
rodziny

0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Zwierzęta 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 4,4 0,0 4,8

Źródło: opracowanie własne. 
Uwaga: wyniki nie sumują się do 100% – występowanie dwóch 
i więcej postaci w centrum rysunku

6  Szerzej: J.  Piaget, Rozwój ocen moralnych człowieka, Warszawa 1967; 
E.B. Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa 1985.
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Kolejny problem dotyczył umieszczania postaci członków ro-
dziny w centrum tworzonego przez dzieci obrazu. Młodsze dzieci 
częściej rysują w środku kartki postacie matki i ojca. Jednakowo 
liczne grupy sześciolatków równie często jak postacie rodziców 
uwzględniają w centrum rysunku własną osobę. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że sześcioletni chłopcy częściej umieszczają w centrum 
obrazka rodzeństwo niż własną postać, natomiast dziewczynki z tej 
samej grupy wiekowej ponad dwukrotnie częściej rysują tam sie-
bie, a nie rodzeństwo. Pozostałe postaci występujące w rysunkach 
obrazujących rodzinę sporadycznie rysowane są w centrum kartki.

Tabela 6.  Rozmieszczenie na rysunku postaci dziecka wobec 
rodziców (obliczenia podane w procentach, odnoszą się 
do rysunków o czytelnej treści)

Rozmieszczenie 
postaci dziecka 
wobec rodziców 

Dziewczynki Chłopcy Dzieci

Wiek Wiek Wiek

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

Pomiędzy 
matką i ojcem 17,6 0,0 13,8 25,0 0,0 40,0 29,2 0,0 8.8 20,0 21.5 12,5

Obok matki 0,0 25,0 31,0 35,0 25,0 30,0 29,2 38,1 12,5 37,5 30,1 36,6

Obok ojca 23,5 16,7 20,7 25,0 33,3 30,0 25,0 28,6 28,4 23,4 22,9 26,8

Rozdzielone 
innymi 
postaciami

23,5 37,5 24,1 15,0 0,0 0,0 8,3 33,3 11,8 18,8 16,2 24,2

Źródło: opracowanie własne. 
Uwaga: wyniki nie sumują się do 100% – brak autora na niektó-
rych rysunkach

Kolejny problem badawczy dotyczył usytuowania na rysunku 
postaci dziecka  – autora rysunku w  stosunku do rodziców. Jak 
wynika z danych z tabeli 6, dziewczynki do czwartego roku życia 
częściej umieszczały własną postać obok ojca niż starsze (pięcio-, 
sześciolatki). Te ostatnie rysowały siebie obok matki. Co czwarta 
sześciolatka tworząca obraz rodziny umieszczała własną postać 
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pomiędzy rodzicami. Tę zasadę stosowało aż 40% grupy czte-
roletnich chłopców. Starsi chłopcy coraz częściej rysowali siebie 
obok postaci matki lub ojca, a u sześciolatków ich osobie towa-
rzyszyły inne postaci (najczęściej rodzeństwo). Reasumując: tyl-
ko w rysunkach trzylatków najczęściej postać ojca znajdowała się 
obok autora rysunku (około dwa razy częściej niż postać matki). 
Największa grupa dzieci cztero-, sześcioletnich rysowała własną 
postać obok matki, nieco mniejsza obok ojca, a  co czwartemu 
sześciolatkowi towarzyszyły również inne postaci z rodziny.

Tabela 7.  Zastosowana kolorystyka członków rodziny rysowanych 
przez dzieci trzy-, sześcioletnie (obliczenia podane w pro-
centach, odnoszą się do rysunków o czytelnej treści)

Kolorystyka

Dziewczynki Chłopcy Dzieci

Wiek Wiek Wiek
3

lata
4

lata
5

lat
6

lat
3

lata
4

lata
5

lat
6

lat
3

lata
4

lata
5

lat
6

lat

Zgodna z rzeczy-
wistością – 
realistyczna

0,0 20,6 67,6 90.0 0,0 0,0 18,5 47,2 0,0 10,3 43,1 68,6

Brak zgodności 
z rzeczywistością – 
abstrakcyjna

93,3 38,2 2,7 0,0 100 63,8 18,5 16,7 96,7 51,0 10,6 8,4

Częściowo zgodna 
z rzeczywistością –  
częściowo  
realistyczna

6,7 41,2 29,7 10,0 0,0 36,2 63,0 36,1 3,4 38,7 46,4 23,1

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych dotyczących stosowanej przez dzieci kolorystyki 
(tabela 7) pozwala zauważyć, że większość pięcioletnich dziewczy-
nek i około połowa sześcioletnich chłopców zastosowała w rysunku 
rodziny kolorystykę zgodną z rzeczywistością. Dziewczynki wcześ-
niej dostrzegają zatem związki kolorystyczne rysowanych obiektów 
z ich rzeczywistą kolorystyką. Natomiast pięcioletni chłopcy (63%) 
częściej niż dziewczynki (ok. 30%) stosowali w swoich pracach ko-
lory, które nie występują w rzeczywistości (tzw. abstrakcyjne) i ry-
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sowali na przykład: fioletowe ręce, zielone włosy, czerwone oczy. 
Analiza danych będących wypadkową dla obydwu płci pozwa-
la wnioskować, że większość sześcioletnich dzieci stosuje kolory 
zgodne z rzeczywistością, a co czwarte dodatkowo umieszcza na 
rysunku przynajmniej jedną barwę abstrakcyjną. Wcześniej kolo-
rystykę zgodną z naturalnymi barwami postaci stosują w  swoich 
rysunkach dziewczynki niż chłopcy.

Analiza danych z  tabeli 8 pozwala wnioskować, że dziew-
czynki najczęściej matkę i  własną postać przedstawiają z  uży-
ciem wąskiej gamy barw ciepłych (50%), ojca w barwach zimnych 
(ok. 40%), natomiast chłopcy preferują dla wszystkich trzech po-
staci barwy zimne (ok. 44-57%). Odnosząc się do całej grupy ba-
dawczej, wnioskować można, że największa grupa dzieci w wieku 
od trzech do sześciu lat do narysowania matki i własnej postaci 
używa barw ciepłych, a postać ojca przedstawia w większości bar-
wami zimnymi. Częściej po szeroką paletę barw do określenia 
postaci matki, ojca i własnej sięgają dziewczynki niż chłopcy.

Tabela 8.  Gama barw członków rodziny rysowanych przez dzieci 
trzy-, sześcioletnie (obliczenia podane w procentach, 
odnoszą się do rysunków o czytelnej treści)

Gama barw 

Dziewczynki 3-6 lat Chłopcy 3-6 lat Dzieci 3-6 lat

Matka Ojciec Autor 
rys. Matka Ojciec Autor 

rys. Matka Ojciec Autor 
rys.

Szeroka gama 
barw 29,9 25,3 25,3 20,6 12,7 20,6 25,3 19,0 23,0

Wąska gama 
barw ciepłych 50,0 29,9 49,4 28,6 27,0 33,3 39,3 28,5 41,4

Wąska gama 
barw zimnych 18,4 39,1 13,8 50,8 57,1 44,4 37,8 47,6 29,1

Źródło: opracowanie własne. 
Uwaga: wyniki nie sumują się do 100% – brak niektórych postaci 
na rysunkach.
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Do około szóstego roku życia dzieci są na etapie operacji 
konkretno-obrazowych7, dlatego uczą się poprzez manipula-
cję konkretnymi przedmiotami oraz opisują świat, który znają. 
Ponieważ przedmiotem zainteresowania staje się to, co jest im 
bliskie, więc w  rysowanych tematach za pomocą perspektywy 
hierarchicznej wyrażają swój stosunek emocjonalny. Kolejne py-
tanie badawcze dotyczyło zatem stosowania przez poszczególne 
grupy wiekowe dzieci perspektywy hierarchicznej (zwanej in-
tencjonalną). Ukazywanie postaci należących do rodziny, bez 
zachowania proporcji między nimi, to cecha charakterystyczna 
dla prac plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

Tabela 9.  Stosowanie perspektywy hierarchicznej przez dzieci 
trzy-, sześcioletnie w temacie „Moja rodzina” (obliczenia 
podane w procentach, odnoszą się do rysunków  
o czytelnej treści)

Perspektywa 
hierarchiczna

Dziewczynki Chłopcy Dzieci

Wiek Wiek Wiek

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

Występuje 88,2 67,6 59,4 41,2 100 50,0 46,2 60,0 94,1 58,8 52,8 50,6

Nie występuje 11,8 32,4 40,6 58,8 0,0 50,0 53,8 40,0 5,9 41,3 47,2 49,4

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych pozwala wnioskować, że najliczniejsza, bo 
około 50-procentowa grupa dzieci w  wieku sześciu lat ukazuje 
istniejące zależności dotyczące wzrostu: duży – dorosły, a małe – 
dziecko (tabela 9), choć często zastosowana w rysunkach różni-
ca wielkości jest niewielka. Należy podkreślić, że zdecydowana 
większość dzieci trzyletnich przedstawia postaci bez zachowania 
rzeczywistych proporcji między nimi.

7  Por. I. Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1997, s.169.
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Tabela10.  Stosowanie perspektywy rentgenowskiej przez dzieci trzy-, 
sześcioletnie w temacie „Moja rodzina” (obliczenia podane 
w procentach, odnoszą się do rysunków o czytelnej treści)

Perspektywa 
rentgenowska

Dziewczynki Chłopcy Dzieci

Wiek Wiek Wiek

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

3
lata

4
lata

5
lat

6
lat

Występuje 8,3 11,8 28,9 10,5 0,0 38,9 14,3 36,7 4,2 25,4 21,6 23,6

Nie występuje 66,7 88,2 71,1 89,5 68,7 55,2 85,7 63,3 67,6 71,6 78,4 76,4

Źródło: opracowanie własne.

Rysowanie przedmiotów i postaci widzianych zarówno na ze-
wnątrz przy równoczesnym ukazywaniu ich wnętrza, tak jakby 
były przeźroczyste, to kolejny sposób dzielenia się informacjami za 
pomocą znaków plastycznych. Dzieci, rysując, przekazują aktual-
nie posiadaną wiedzę, a nie umiejętność obserwowania i odwzoro-
wywania otoczenia. Dlatego stosując perspektywę rentgenowską, 
zwaną też prześwietlającą, obrazują zewnętrzny wygląd obiektów 
i  jednocześnie wrysowują to, co znajduje się w  ich wnętrzu. Ry-
sowani przez dzieci członkowie rodziny pomimo ubrań mają za-
znaczone na przykład: cechy płci, pępek (widoczny w rysunkach 
czterolatków). Jak pokazują dane z tabeli 10, w grupie pięcioletnich 
dziewczynek oraz cztero- i sześcioletnich chłopców najczęściej sto-
sowana była perspektywa rentgenowska (zwana prześwietlającą).

Wnioski z badań

Reasumując: interpretacja wyników analizy rysunków dzieci, 
które przedstawiają rodzinę, umożliwia sformułowanie następu-
jących wniosków:
 � matka rysowana jest najczęściej – szczególnie przez trzylatki – 

jako pierwsza, w  dalszej kolejności dzieci kreślą postać ojca 
i swój wizerunek;
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 � w zdecydowanej większości prac plastycznych rodzina składa 
się z matki, ojca, rodzeństwa i autora rysunku; rzadko umiesz-
czani są jej dalsi członkowie;

 � w  rysunkach dzieci trzyletnich częściej niż w  pracach pla-
stycznych dzieci do piątego roku życia największą postacią 
jest matka, natomiast w grupie sześciolatków niewielka jest 
różnica dotycząca liczebności grupy, która postrzega postać 
ojca jako większą od matki; co trzeci badany ukazuje sie-
bie jako postać większą od rodziców czy innych członków 
rodziny;

 � dzieci młodsze częściej rysują w  centrum rysunku postacie 
matki i ojca, natomiast sześciolatki równie często umieszczają 
tam własną osobę;

 � w rysunkach dzieci trzyletnich postać ojca najczęściej znajdu-
je się obok autora rysunku, natomiast największa grupa dzieci 
cztero- i  sześcioletnich własną postać rysowała obok matki, 
a nieco mniejsza obok ojca;

 � większość dzieci sześcioletnich stosuje kolorystykę zgodną 
z naturalnymi barwami postaci, wcześniej niż chłopcy stosują 
ją w swoich rysunkach dziewczynki;

 � największa grupa dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do 
narysowania matki i  własnej postaci używa barw ciepłych, 
a postać ojca koloruje w większości barwami zimnymi;

 � zdecydowana większość dzieci trzyletnich tworzących rysunki 
o czytelnej treści stosuje perspektywę hierarchiczną; z wiekiem 
coraz częściej dzieci zachowują istniejące zależności dotyczące 
wzrostu obrazowanych postaci,

 � około co czwarte dziecko cztero-, sześcioletnie, rysując własną 
rodzinę, stosuje perspektywę rentgenowską.
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Rodzina w oczach dziecka – 
dylematy współczesnego 
wychowania

A Family from a Child’s Persepective – 
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with Contemporary Upbringing

Streszczenie: Tematyka roli i znaczenia rodziny w życiu jest porusza-
na w  literaturze naukowej zarówno przez psychologów, pedagogów, jak 
i  socjologów. Jest trudna do precyzyjnego określenia oraz zdefiniowania. 
W niniejszym referacie podjęto się jednak analizy tego tematu, omówiono 
definicję terminu rodzina oraz wychowanie. Przedstawiono rolę i znaczenie 
rodziny w życiu dziecka w ocenie uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Słowa kluczowe: rodzina, dziecko, wychowanie, troska, miłość

Summary: The subject of the family’s role and significance in life is 
raised in academic literature both by psychologists, educationalists and so-
ciologists. It is difficult to be precisely determined and defined. However, 
the following paper aims at analyzing the subject. The definitions of the 
term family and upbringing have been discussed. There are also presented 
the family’s role and significance in a child’s life evaluated by first to third 
grade primary school pupils.
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Celem niniejszego referatu jest przedstawienie roli i  znacze-
nia rodziny w życiu dziecka w ocenie uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej. Omówiona zostanie definicja terminu wychowanie 
oraz rodzina. Ważnym elementem referatu jest analiza wyników 
badań własnych, w której wykazano, iż badani rozumieją pojęcie 
rodziny oraz to, jak ważną rolę odgrywa ona w ich życiu.

Wychowanie w rodzinie

Dokonujące się zmiany, jakie niesie za sobą postęp cywili-
zacji, sprawiają, że wychowanie stało się nie lada wyzwaniem 
we współczesnym świecie. Poprzednie pokolenie żyło w  świe-
cie, który zmieniał się stosunkowo wolno. W rozwoju każdego 
dziecka najważniejszą rolę odgrywała rodzina, a  w  szczegól-
ności rodzice. Byli oni swoistą opoką dla dziecka, zaspokajali 
wszystkie potrzeby będące fundamentem prawidłowego rozwo-
ju. W dobie XXI wieku niby nic się nie zmieniło oprócz tego, 
że świat „wiruje” coraz szybciej. Mamy do czynienia z sytuacją, 
w której tradycyjna rodzina traci na znaczeniu. Jej miejsce przej-
muje szeroko rozumiana kultura popularna, mass media czy też 
grupa rówieśnicza. A to z kolei ma zasadniczy wpływ na młode 
pokolenie, na kształtowanie tożsamości i  stylu życia. Niestety 
czasy współczesne naznaczone ciągłą pogonią za sukcesem za-
wodowym i ekonomicznym niekorzystnie wpływają na kondycję 
rodzin. Dzieci są skazane na nieobecność rodziców, zaś rodzi-
ce zastanawiają się, jak pogodzić pracę i wychowanie własnych 
dzieci.

Studiując literaturę przedmiotu, spotykamy wiele definicji 
zarówno terminu wychowanie, jak i rodzina. Jak podaje Słow-
nik języka polskiego, poprzez wychowanie należy rozumieć ca-
łokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka 
pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym1. Zatem jest 
to proces, który polega na odziaływaniu na osobowość jednost-

1  Por. Wychowanie, w: Słownik języka polskiego, red. M.  Szymczak, t. III, 
Warszawa 2002.
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ki. Zdefiniowanie rodziny nie jest zadaniem łatwym, mimo że 
rodzina od dawna jest przedmiotem wielu nauk. Rozpatrywana 
jest na gruncie socjologii, psychologii, pedagogiki oraz prawa. 
Potocznie rodzina postrzegana jest jako para małżeńska posia-
dająca i  wychowująca dzieci. Trudności w  zdefiniowaniu tego 
terminu polegają na tym, iż przedstawiciele różnych nauk badają 
poszczególne jej elementy. Prawnicy zwracają uwagę na system 
więzi formalno-prawnych, psycholodzy na układ więzi emocjo-
nalnych, zaś przedstawiciele nauk społecznych na role i pozycje 
członków względem siebie.

Rodzina jako środowisko wychowawcze jest podstawowym, 
najważniejszym i najbardziej znaczącym środowiskiem w życiu 
dziecka. Oddziałuje na osobowość dziecka zarówno w  sposób 
zamierzony, jak i  niezamierzony, zracjonalizowany i  sponta-
niczny2. W rodzinie dziecko nabiera poczucia własnej wartości, 
wynosi wzorce moralne i sposoby reagowania na różne sytuacje. 
Wszystko to procentuje w późniejszym życiu dziecka jako osoby 
dorosłej. Według H.  Cudaka „rodzina stanowi najważniejsze, 
a  w  kolejności pierwsze środowisko rozwojowe dziecka”3. Ro-
dzina rozpatrywana w aspekcie grupy społecznej to zbiorowość 
krewnych mieszkających zarówno we wspólnym gospodarstwie 
domowym, jak i poza nim. Ma własne cele, zadania, poczucie 
odrębności, strukturę i  układ stosunków międzyosobniczych 
nasyconych emocjami4. Stanowi fundament w  tworzeniu spo-
łecznego charakteru każdego człowieka. Na rodzinę można pa-
trzeć również jako na system, w którym każda osoba jest jego 
częścią. Jednym ze znanych systemów rodzinnych jest typolo-
gia zaproponowana przez Fielda: rodzina prawidłowa, nadopie-
kuńcza, władzy, uwikłana, chaotyczna5. Rodzina rozpatrywana 
w  aspekcie instytucjonalnym sprowadza się przede wszystkim 

2  Por. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 2009, s. 55.
3  H. Cudak, Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, War-

szawa 1999, s. 214. 
4  Por. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 57.
5  Por. D. Field, Osobowości rodzinne, Warszawa 1998, s. 26. 
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do pełnienia przez nią niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa 
funkcji. Według Adamskiego pełni funkcję: prokreacyjną, go-
spodarczą, opiekuńczą, wychowawczą i stratyfikacyjną6. „Różni 
autorzy usiłują zbudować własne mniej lub bardziej zadowala-
jące definicje rodziny. Cechą wspólną tych definicji jest zawsze 
podkreślenie faktu, że rodzina zapewnia ciągłość biologiczną 
społeczeństwa i  przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym 
pokoleniom”7.

W rodzinie dziecko poznaje otaczający je świat, uczy się na-
wiązywać kontakty. Rozwija się w niej emocjonalnie w okresie, 
kiedy najbardziej potrzebuje poczucia bliskości, bezpieczeństwa, 
akceptacji. Dzięki niej nabiera poczucia własnej wartości, wy-
nosi wzorce moralne i  sposoby reagowania na różne sytuacje. 
Rodzice są więc pierwszymi nauczycielami i  wychowawcami 
dziecka, na nich spoczywa wykonanie najważniejszego zadania 
wychowania dziecka.

Analiza wyników badań własnych

Problematyka przeprowadzonych badań dotyczyła tego, jak 
dzieci postrzegają swoją rodzinę. Badaniem objęto trzydziestu 
losowo wybranych uczniów nauczania wczesnoszkolnego. Przed 
przystąpieniem do badań uczniowie zostali poinformowani o celu 
badań oraz otrzymali dodatkowe informacje dotyczące wypełnie-
nia ankiety. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety 
własnego autorstwa, zawierający 12 pytań. Pytania 1 i  12 były 
pytaniami otwartymi, natomiast pozostałe pytania były pytania-
mi jednokrotnego wyboru, zaopatrzonymi w  kafeterię. Poniżej 
przedstawiono wyniki.

Pierwsze pytanie w ankiecie było pytaniem otwartym, w któ-
rym badani swoimi słowami mieli napisać, czym jest dla nich 
rodzina. Odpowiedzi pogrupowano w trzy różne kategorie.

6  Por. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1982, s. 52.
7  F. Adamski, Rodzina – wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 27.
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Wykres 1

Połowa badanych  – byli to chłopcy  – definiując rodzinę, 
określiła ją jako grupę osób powiązanych z sobą więzami krwi. 
Natomiast pozostałe 15 osób, czyli dziewczęta, zdefiniowało ro-
dzinę, podając jej cechy, przy czym podkreślano znaczenie za-
ufania, szacunku i miłości.

Kolejne pytania miały na celu ukazać, jak badani czują się 
w swojej rodzinie, kogo postrzegają jako autorytet, czy zaspo-
kajane są ich podstawowe potrzeby psychospołeczne, takie jak 
poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, radość, miłość. Zapew-
nienie bowiem dziecku prawidłowego rozwoju emocjonalnego 
w  dzieciństwie ma ogromne znaczenie w  kształtowaniu jego 
osobowości.
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Wykres 2. Procentowe zestawienie odpowiedzi

W mojej rodzinie:

Powyższe zestawienie pokazuje, iż 44% badanych uważa, że 
w ich rodzinie wszyscy się kochają, 33% badanych zaznaczyło od-
powiedź, że tato dużo pracuje, 10% badanych uważa natomiast, 
że osobą, która za dużo pracuje, jest mama. Kolejne 10% bada-
nych podało, że w ich rodzinie nikt nie ma dla nie siebie czasu. 
Jedynie 3% badanych odpowiedziało, że czas wolny, jakim dyspo-
nują członkowie rodziny, spędzany jest wspólnie.

Następne pytanie w  kwestionariuszu ankiety miało ukazać, 
czy badany jest szczęśliwy w swojej rodzinie. Wyniki przedsta-
wiono poniżej.
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Wykres 3. Procentowe zestawienie odpowiedzi

Czy jesteś szczęśliwy w swojej rodzinie?

Wynika z niego, że 50% badanych jest szczęśliwych w swojej 
rodzinie, 47% twierdzi że czasami są szczęśliwi, zaś 3% badanych 
udzieliło odpowiedzi, że nie są szczęśliwi.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, u kogo badany szuka pociesze-
nia, rady, gdy jest smutny lub ma problem. Badane dzieci udziela-
ły różnorodnych odpowiedzi, co przedstawiono poniżej. 

Wykres 4. Procentowe zestawienie odpowiedzi

U kogo szukasz pocieszenia, rady?
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Rozkład odpowiedzi przedstawiony na wykresie 4 pokazuje, 
że 50% dzieci, mając problem, zwraca się z nim do mamy, 30% do 
kolegów, natomiast 20% do taty.

Następne dwa pytania miały na celu ukazanie, co najbardziej 
cieszy i  smuci badanych, gdy mówią „moja rodzina”. Dane pre-
zentują wykresy 5 i 6.

Wykres 5. Procentowe zestawienie odpowiedzi

Najbardziej cieszę się, że:

Z powyższego wykresu wynika, że 43% badanych cieszy się 
z  tego, iż ma rodzinę, 20% jest zadowolonych z  tego, że może 
polegać na rodzicach, 17% cieszy to, że ma rodzeństwo, 13% po-
doba się to, że spędzają razem czas, a 7% uważa, że w rodzinie 
jest wesoło.
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Wykres 6. Procentowy podział odpowiedzi badanych

Gdy mówię „moja rodzina”, smuci mnie to, że:

Z wykresu 6 wynika, iż 57% badanych smuci w  rodzinie 
to, że nie spędzają z sobą czasu, 40% badanych nic nie smuci 
w  rodzinie, zaś 3% badanych smucą kłótnie rodziców. Żadne 
z badanych dzieci, odpowiadając na pytanie, co je smuci, gdy 
mówią o swojej rodzinie, nie wskazało następujących odpowie-
dzi: rodzice każą mi się uczyć, rodzice mnie biją, nie mam ro-
dzeństwa, nie mogę polegać na rodzicach, nie mam taty, nie 
mam mamy.

Następne pytania dotyczyły tego, o czym ankietowani rozma-
wiają z rodzicami i z którym rodzicem najchętniej takie rozmowy 
prowadzą. Także i w tych pytaniach odpowiedzi były różnicowa-
ne, co przedstawiono poniżej. 
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Wykres 7. Procentowe zestawienie odpowiedzi

Rozmawiam z rodzicami:

Z procentowego zestawienia wynika, że najwięcej badanych, 
bo aż 62%, rozmawia ze swoimi rodzicami o  tym, co dzia-
ło się w szkole, 24% badanych – o swoich problemach, zaś 14% 
badanych – o kolegach.

Kolejny wykres przedstawia odpowiedzi dotyczące pytania, 
z którym rodzicem najchętniej rozmawiają badani.
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Wykres 8. Procentowe zestawienie odpowiedzi

Najchętniej rozmawiam:

Analizując dane pod względem procentowym, widać, że 50% 
ankietowanych najchętniej do rozmowy wybiera mamę, zaś 37% 
badanych rozmawia z  obojgiem rodziców, tylko 13% rozmawia 
z tatą. Wyniki wskazują zatem na to, że dla badanych dzieci bar-
dzo ważną osobą jest mama.

Kolejne pytanie w kwestionariuszu ankiety dotyczyło tego, jak 
badani chcieliby spędzać czas ze swoimi rodzicami. Odpowiedzi 
przedstawiono poniżej.
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Wykres 9. Procentowe zestawienie odpowiedzi

Najchętniej chciałbym spędzać czas z rodzicami podczas:

Powyższy wykres pokazuje, że 41% badanych chce spędzać 
czas z rodzicami podczas wspólnych zabaw, natomiast 32% bada-
nych chciałoby wspólnych wycieczek, a tylko 27% badanych uwa-
ża, że najlepsze są wspólne spacery. Widać więc, że dla badanych 
dzieci rodzice pozostają w dalszym stopniu ważnymi osobami.

W kolejnym pytaniu ankietowani udzielili odpowiedzi na py-
tanie, czy rodzice nalegają, aby przykładali się do nauki, co zosta-
ło przedstawione poniżej na wykresie 10.
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Wykres 10. Procentowe zestawienie odpowiedzi

Czy rodzice nalegają, abyś przykładał się do nauki:

Wynika z niego, że 57% badanych udzieliło odpowiedzi, iż 
rodzice nalegali, aby przykładali się do nauki, 27% badanych 
twierdzi, że rodzice wspominali o  tym, natomiast 13% bada- 
nych udzieliło odpowiedzi, iż rodzice nie nalegali, aby przy-
kładali się do nauki, a 3% badanych jest zdania, że rodzice nie 
zwracali na to uwagi.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy badane dzieci rozmawiają 
z rodzicami o swoich planach, marzeniach i zainteresowaniach.
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Wykres 11. Procentowe zestawienie odpowiedzi

Czy rozmawiasz ze swoimi rodzicami o planach, marzeniach?

Powyższy wykres pokazuje, że połowa przebadanych dzie-
ci rozmawia z  obojgiem rodziców o  swoich planach i  ma-
rzeniach, natomiast 23% zadeklarowało, że rozmawia tylko 
z mamą, zaś 10% badanych rozmawia tylko z tatą. Niepokoić 
może fakt, że aż 17% przebadanych dzieci stwierdziło, że nie 
rozmawia ze swoimi rodzicami o swoich planach, marzeniach 
i zainteresowaniach.

Ostatnie pytanie w ankiecie było pytaniem otwartym i do-
tyczyło tego, jak będzie wyglądała przyszła rodzina badanego. 
Odpowiedzi nie były zróżnicowane jak w poprzednich pytaniach, 
dlatego też pogrupowano je w trzy kategorie, co przedstawiono 
poniżej.
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Wykres 12. Procentowe zestawienie odpowiedzi

Jaka będzie moja rodzina?

Wypowiadając się na temat swojej przyszłej rodziny, 14 (47%) 
osób pragnęłoby, aby była ona kochająca, wesoła, duża i miła, przy 
czym dzieci pisały dużo o zaufaniu i zgodzie, jakie będą w niej pa-
nować. 10 (33%) osób zadeklarowało, że w przyszłości chciałoby 
mieć rodzinę podobną do tej, w której wychowuje się teraz, nato-
miast 6 (20%) osób, pisząc o rodzinie, przywiązało dużą uwagę do 
tego, że w ich własnej rodzinie jej członkowie będą z sobą spędzać 
dużo czasu.

Z wykresu 12 wynika, że dla wszystkich przebadanych dzie-
ci rodzina jest bardzo ważną wartością, dążą do tego, aby była 
szczęśliwa. Rodzina kojarzy się dzieciom z  poczuciem bezpie-
czeństwa i miłością.

Jak ważną rolę rodzina odgrywa w życiu człowieka, odzwier-
ciedlają badania „Nie ma jak rodzina” przeprowadzone w  2008 
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roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Wynika z nich, 
że dla Polaków rodzina – podstawowa komórka życia społeczne-
go – ma bardzo duże znaczenie. Wśród najważniejszych wartości, 
jakimi kierują się w życiu badani respondenci, było właśnie szczęś-
cie rodzinne. Jeżeli zaś chodzi o znaczenie rodziny, to niemal wszy-
scy badani byli przekonani, że do prawdziwego szczęścia człowiek 
potrzebuje rodziny8. Także badania GUS przeprowadzone w 2010 
roku na temat Współczesnej Rodziny Dolnośląskiej pokazują, że dla 
badanych rodzina jest podstawową i najważniejszą wartością9.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, środowiskiem 
życia i  miłości, to w  niej zachodzą wszystkie procesy kształtu-
jące młodego człowieka, począwszy od pierwszych relacji inter-
personalnych do wszczepienia pewnych wartości, zasad czy norm 
moralnych. Zatem oddziaływanie rodziny zostawia trwały ślad 
w psychice każdego człowieka.

Celem pracy było poznanie opinii dzieci na temat rodziny oraz 
jej znaczenia.

Problematyka badań podjętych w  tej pracy dotyczyła wyjaś-
nienia tego, jak dzieci postrzegają swoją rodzinę, natomiast anali-
za wyników pozwoliła na wyciągnięcie wniosków.

Badane dzieci, definiując termin rodzina, określiły ją pozy-
tywnie. Chłopcy, definiując rodzinę, wymieniali członków swojej 
rodziny, natomiast dziewczęta użyły cech. Z uzyskanych odpo-
wiedzi wynika, że ankietowanym w  niewielkim stopniu towa-
rzyszą uczucia negatywne, gdy mówią o swojej rodzinie. Dzieci 
deklarują, że w rodzinie wszyscy się kochają, jednak zaznaczają że 
rodzice dużo pracują i nie mają dla nich czasu. Aż 50% badanych 
uważa, że są szczęśliwi w swojej rodzinie, 47% zaś twierdzi, że 
tylko czasami. Tylko jedna osoba stwierdziła, że nie jest szczęśli-
wa w rodzinie. Ankietowani cieszą się, że mają rodzinę (43%), ro-
dzeństwo (17%), że mogą polegać na rodzicach (20%), że wspólnie 
spędzają czas (13%) i że jest im wesoło (7%). Niepokojące jest jed-

8  http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_040_08.PDF (dostęp: 10.11.2014).
9  http://www.dops.wroc.pl/publikacje/wspolczesna_rodzina_dolnoslaska.pdf. (do-

stęp 10.11.2014).
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nak to, że chociaż większość dzieci zaznaczyła, że jest szczęśliwa 
w rodzinie, to aż 30% badanych pocieszenia szuka u kolegi, 50% 
u mamy, a tylko 20% u taty. Zmienia się to proporcjonalnie wraz 
z wiekiem badanego, a więc w większości dzieci zwracają się do 
matek. Trudno określić, czym to jest spowodowane. Czy mamy 
do czynienia z kryzysem ojcostwa? Czy może chodzi o to, że mat-
ka kocha bezwarunkowo bez względu na to, czy dziecko spełnia 
wymagania, czy nie, natomiast ojciec kocha proporcjonalnie, jest 
nieobecny w domu, zapracowany. Choć rodzice spędzają ze swo-
imi dziećmi mało czasu (aż 57% badanych tak twierdzi), to 40% 
badanych deklaruje, że nic ich nie smuci w rodzinie, tylko 3% ba-
danych – jedna osoba przyznała, że smucą ją kłótnie rodziców. Jak 
już wspomniano, większość osób rozmawia z mamą, a głównym 
tematem jest to, co działo się w  szkole (62% badanych), potem 
dopiero dzieci rozmawiają o swoich problemach (24%) i o kole-
gach (14%). Aż 57% badanych twierdzi, że rodzice nalegają, aby 
przykładali się do nauki, 27% przyznało, że wspominali o tym, 
tylko 13%, że nie, a 3% – że nie zwracali na to uwagi. Dlatego też 
ankietowani twierdzą, że to szkoła i postępy w nauce są najważ-
niejsze dla rodziców, a nie oni sami. Nie dostrzegają, że wynika to 
z troski o wyniki w nauce. Mimo wszystko badani twierdzą jed-
nak, że rozmawiają ze swoimi rodzicami o planach i marzeniach 
(50% z  obojgiem rodziców, 23% z  mamą, 17% nie rozmawia, 
a 10% rozmawia z tatą). Jeżeli zaś chodzi o obraz przyszłej rodzi-
ny badanych dzieci, w głównej mierze kształtuje się on na pod-
stawie tego, czego doświadczają teraz w swojej rodzinie. Dzieci, 
opisując swą rodzinę, powielały obecny model rodziny, w której 
się wychowują (33%). Pisząc o  rodzinie, na pierwszym miejscu 
stawiały to, że będzie kochająca i duża, nie wyobrażały sobie ro-
dziny bez dzieci (47%). Aż 20% zadeklarowało, że będą razem 
spędzać czas. Wyniki ankiety wskazują, że dzieci przede wszyst-
kim potrzebują miłości i  zainteresowania ze strony rodziców. 
Pragną razem z nimi przeżywać zarówno sukcesy, jak i porażki, 
cieszyć się z rzeczy dużych i małych. Zaspokajanie biologicznych 
potrzeb dziecka i nawet dobrobyt materialny nie są więc wystar-
czającymi czynnikami, które wpływają na prawidłowy rozwój 
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dziecka. Najważniejszym warunkiem w  prawidłowym rozwoju 
dziecka jest zaspokojenie jego potrzeb psychospołecznych, co leży 
w gestii rodziców. Jeżeli w odpowiedni sposób przyczynią się oni 
do prawidłowego rozwoju emocjonalnego w dzieciństwie, mogą 
być pewni, że ich dziecko jako dorosły człowiek będzie dojrzałe 
społecznie, samodzielne, zdolne do miłości czy przyjaźni.

Dlatego też uważam, że zamierzony cel został osiągnięty. 
Dzieci, udzielając odpowiedzi, wykazały, że:
 � rodzice wywierają na nie pozytywny wpływ, w szczególności 

matka, z którą zawsze można porozmawiać. Także ojciec jest 
pozytywnie postrzegany, ale z racji tego, że pracuje, nie spędza 
z dzieckiem tyle czasu co matka;

 � rozumieją pojęcie i znaczenie rodziny;
 � rodzina jest najważniejszym i  podstawowym środowiskiem 

wychowawczym.

Zakończenie

Warto zwrócić uwagę, iż świat, w  jakim przyszło nam żyć, 
zmienia się stosunkowo szybko, dlatego bardzo ważne jest ciągłe 
pogłębianie relacji rodzic – dziecko, tak aby nie zatracić więzi emo-
cjonalnej. To, jakim człowiekiem będzie nasze dziecko, w  dużej 
mierze zależy od nas samych – rodziców. Warto więc czasami za-
trzymać się i zwolnić w tym pędzie, aby dostrzec to, co najważ-
niejsze  – swoje dziecko. Dać mu przykład niczym drogowskaz, 
jak poruszać się w świecie pełnym wyborów, bowiem rodzina jest 
fundamentem człowieczeństwa i kolebką rozwoju osobowości każ-
dego człowieka. Jan Paweł II w Liście do rodzin pisał „Podstawową 
więzią jest więź między małżonkami. Bez niej rodzina rozpada się, 
a wychowanie jest kruche, niedoskonałe, nastręcza wiele trudności 
i na ogół nie przynosi spodziewanych efektów”10. Tu dziecko uczy 
się trudnej sztuki kompromisu i tolerancji, wrażliwości, rozumienia 
życia i odpowiedzialności. Uczy się więc, jak żyć.

10  A. Sorkowicz, Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II, 
Katowice 2014, s. 51. 
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Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to dziecko, z którego wczoraj się 
śmialiśmy.

Dzisiejsze okrutne dziecko to dziecko, które wczoraj biliśmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to dziecko, w które wczoraj 

nie wierzyliśmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko to dziecko, nad którym się 

wczoraj znęcaliśmy.
Dzisiejsze zakochane dziecko to dziecko, które wczoraj pieściliśmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko to dziecko, któremu wczoraj doda-

waliśmy otuchy.
Dzisiejsze mądre dziecko to dziecko, które wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko to dziecko, któremu wczoraj 

przebaczyliśmy.
Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, 

które wczoraj żyło radością11 – Ronald Russell 

Na podstawie przeprowadzonych badań uczniów klas I-III 
w pracy wykazano, iż rodzina odgrywa zasadniczą rolę w prawid-
łowym rozwoju każdego dziecka.
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Wychowanie  
do życia wartościowego1

Educating  
to live in the World of Values

Streszczenie: Dokonujemy wolnych wyborów i tylko od sumienia, czyli 
od naszej moralności zależy, czy obierzemy dobry kierunek. Stąd też ucze-
nie dziecka poznawania siebie i otaczającego świata i zjawisk w nim wy-
stępujących, uczenie poszukiwania tego, co słuszne oraz dobre, stanowić 
będzie przygotowanie do życia w świecie wartości i życia w wartościach.

Upadek autorytetów, wzorce negatywne, to wszystko, co nas dzisiaj otacza, 
uzasadnia wymóg stawiany wychowaniu, jakim jest stwarzanie warun-
ków przygotowywania do życia człowieka moralnego, szanującego innych. 
Działania z tym związane w odniesieniu do dziecka muszą być podejmo-
wane, przede wszystkim w rodzinie, od jego wczesnych lat. Wśród zadań 
z  tym związanych na plan pierwszy wysuwa się określenie miejsca oraz 
„jakość” wartości w  wychowaniu. Ważne jest również, jakie wartości są 
naj istotniejsze współcześnie, jakich wyborów należy dokonać.

W formowaniu sfery aksjologicznej ważny jest też sposób ukazywania war-
tości. Nie tylko o rozumowe poznanie chodzi, ale także emocjonalne (ra-
dość, duma, satysfakcja), wynikające z ich przestrzegania. To wychowanek 

1   Autorka wykorzystała część tekstu pt. Wychowanie w wartościach i do warto-
ści, który ukazał się w książce pt. Wartości w teorii i praktyce pedagogicznej, red. 
I. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska, Kraków 2013.
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musi uznać określoną wartość, przyjąć, przeżyć, aby stały się cząstką jego 
osobowości. Takie działania dorosłych muszą przenikać całość oddziały-
wań wychowawczych.

Słowa kluczowe: autorytet, moralność, wartość, wychowanie moral-
ne, wartości w wychowaniu, wzorzec moralny

Summary: All people make free choices and whether they will be the 
good ones or not depends on our conscience and morality. Therefore, it 
is important to teach a child to know themselves, the surrounding world 
and its phenomena. It is also vital to teach them to look for what is proper 
and good because all this will prepare them to live in the world of values.

The crisis of authority, negative values and everything which surrounds us, 
justifies the necessity to prepare satisfactory conditions for educating a per-
son who would live in accordance with moral values and who would respect 
other people. As regards a child, such actions must be undertaken most of 
all in the family and should start in their early years. What is essential is to 
define the place as well as the quality of values in upbringing. What is more, 
one should state which values are a must and what choices to make.

For axiological sphere it is important how we present values. Both cognitive 
and emotional aspects such as joy, pride or satisfaction resulting from obey-
ing the rules also matter. A child must accept a value, and make it a part of 
their personality. Such actions must permeate all the educational activities.

Key words: authority, model behavior, value, moral upbringing, values 
in upbringing

Upadek, dewaluacja, reinterpretacja wartości?

Każdy człowiek potrzebuje zakorzenienia, buduje swoją toż-
samość i  odrębność, poszukuje sensu drogi swojego życia, od-
czuwania bliskości i  ufności innych, ale także ich uznania dla 
dokonywanych przez niego wyborów, dla swych kompetencji 
i dokonań. Tymczasem współczesność nasza jest nie tylko rozpę-
dzona w kilku kierunkach naraz i nieprzewidywalna, ale obfituje 
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w „migotliwość znaczeń”, w rywalizację o statusy, poziom kon-
sumpcji, stałe potwierdzanie dobrego wizerunku. Nasilanie się 
takiej sytuacji może prowadzić do epidemicznego egoizmu i nar-
cyzmu, przyczyniać się do wzmagania nieufności do ludzi i in-
stytucji, do wzajemnego instrumentalnego traktowania się, czy 
też do niszczenia bliskich relacji i szerszych więzi społecznych2.

Stawiamy więc pytania: Czy prawdą jest zanik troski o prze-
strzeganie zasad etycznych? Czy prawdą jest dewaluacja (kolo-
kwialnie – obniżenie się wartości lub znaczenia czegoś) zasad? Na 
to pytanie ciągle próbuje się poszukiwać odpowiedzi.

Jeżeli odpowiedzieliśmy, że tak, to kto i jak ma pomóc ludziom 
w kształtowaniu ich życia wartościowego, łączącego dobro własne 
i osobistą radość z regułami przyzwoitości, troski i miłości, z uf-
nością budującymi wspólnoty wspierające samorealizację każdej 
jednostki? Współczesna pedagogika na powrót pyta o to, jak żyć 
w zgodzie z wartościami i o jakie wartości należy zabiegać.

Czym są wartości zatem? J. Homplewicz uważa, że 

wartością jest wszystko to, co dla człowieka przedstawia się jako 
cenne, w co chce angażować swe wysiłki i wolę. To dążenie ku 
wartościom kształtuje człowieka, jest też w  stanie przesądzić 
o  jego wewnętrznym rozwoju, o  jego przeżyciach, działaniach 
i całej postawie życiowej3. 

W. Tatarkiewicz uważa, że zdefiniowanie wartości jest trud-
ne, jeżeli w ogóle możliwe4. Socjolog H. Świda-Ziemba pisze, 
że ,,wartością jest to, co uruchamia ludzką motywację, przed-
miot godny pożądania, zasługujący na akceptację”5. J. Tischner 
podkreśla za Maxem Schelerem, że ,,najwyżej na drabinie ak-
sjologicznej znajdują się wartości święte, czyli wartości sacrum. 
Potem dopiero można mówić o  wartościach hedonistycznych 

2   Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyka, Wstęp do IX Zjazdu Peda-
gogicznego 21-23 IX 2016, sliwerski-pedagog.blog.com (dostęp: 21.11. 2014).

3   J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 142.
4   Por. tamże.
5   Tamże.
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(przyjemność, ból, rozkosz, przykrość), utylitarnych (sprawność, 
wydajność) i witalnych (zdrowie, choroba)”6.

Kształtowanie stosunku do wartości, ukazanie kierunku war-
tościowania i  oceny zgodnego ze współczesną etyką i  estetyką, 
właściwą postawą filozoficzną, ściśle splata się ze wzbogacaniem 
wiedzy, rozszerzaniem repertuaru i poziomu umiejętności w tym 
zakresie.

Nowe czasy wymagają nowych wartości, nowych wzorców za-
chowań i nowych metod ich modelowania − głoszą wychowaw-
cy obrońcy liberalizmu. W  epoce tak zwanej ponowoczesności 
kultura powszechna postrzegana jest jako specyficzna hybryda 
zwana kulturą masową – unieważniła misję wychowawczą szko-
ły, skasowała lub zredukowała rolę wychowawcy i autorytetu, za-
władnęła wyobraźnią i pragnieniami młodego pokolenia. Stała się 
głównym kreatorem świata wartości, wzorców i celów działania 
młodego pokolenia7.

Postmoderniści twierdzą natomiast, że kryzys w instytucjach 
wychowawczych dotyczy idei wychowawczych i praktyk8, a jego 
przyczyną jest niemożność zaakceptowania nowej jakości i form 
wynikających ze zmienności życia.

C. Leggewie i H. Welzer, niemieccy autorzy książki pt. Koniec 
świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji mówią, 
że „wierzą w coś takiego, jak imperatyw moralny, który nakazu-
je nam nie grzeszyć bardziej niż to konieczne. Albo postępować 
najbardziej przyzwoicie, jak to tylko możliwe. Ludzie tymczasem 
mają niezwykłą skłonność do wymyślania sobie usprawiedliwie-
6   J. Tischner, A. Kłoczowski, Wobec wartości, Poznań 2001, s. 78-82.
7   Por. T. Pilch, Kryzys wartości – kryzys edukacji i wychowania, w: Pedagogia 

Jana Pawła II z wyzwaniem dla współczesnej myśli i teorii wychowania, red. 
D. Waloszek, Mysłowice 2008, s. 14-15.

8   Kryzys ten obserwujemy na co dzień, zaś państwo podejmuje naprawy 
w różnych formach działań. Również media, chociażby w programie Surowi 
rodzice, pokazują bezradność środowiska rodzinnego wobec dzieci nieres-
pektujących podstawowych zasad społecznego funkcjonowania – próbując je 
zresocjalizować. Oby nie za późno. Film Galerianki ukazuje bezmiar bezrad-
ności rodziców i wychowawców wobec dzieci nieprzestrzegających żadnych 
norm moralnych. 
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nia. Może po prostu powinniśmy siebie traktować poważniej? In-
nej drogi do zmiany społeczeństwa nie ma”9.

Życie wartościowe i wychowanie ku wartościom staje się zatem 
wyzwaniem i  zadaniem edukacyjnym. Jak uczynić naszą szkołę, 
instytucje wychowawcze nie tylko sprawnie funkcjonującymi, ale 
też aktywnie współwychowującymi z rodziną, środowiskiem poza-
szkolnym? Nie możemy nie stawiać pytań o to, czy i jak edukacja 
może pomóc człowiekowi, dokładniej mówiąc dziecku/uczniowi 
w  rozwijaniu zdolności do działania moralnego. Wprowadzanie 
dziecka/ucznia w świat wartości – to przede wszystkim kształtowa-
nie w nim określonych potrzeb i upodobań oraz umiejętności roz-
różniania rzeczy dobrych i złych, pobudzanie dociekliwości w po-
szukiwaniu prawdy, rozwijanie wrażliwości i dyspozycji twórczych10.

Oceniając aktualną sytuację jako stan kryzysu moralnego, 
którego cechą jest powszechne negowanie i lekceważenie warto-
ści moralnych, czy też mniej drama tycznie, jako swoistą trans-
formację społecznych i  osobistych wartości, nie możemy pozo-
stać obojętni wobec tych zjawisk. Szkoła i pozaszkolne palcówki 
opiekuńczo-wychowawcze muszą podjąć jednoznaczne działania 
naprawcze, o których przypomniał Jan Paweł II w czerwcu 1997 
roku w Skoczowie, podkreślając, że 

kształtowanie sumienia dokonuje się dzięki wychowującym treś-
ciom każdego nauczanego przedmiotu i osobistemu świadectwu 
nauczyciela. Wychowanie prawego sumienia zakłada odzyskanie 
powszechnej świadomości pry matu wartości moralnych, które są 
wartościami osoby ludzkiej jako takiej11.

Można zatem powiedzieć, że wychowawca, czy też instytucja 
wychowawcza nie kształtuje osoby, ale stwarza mniej lub bardziej 

9   C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szan-
se demokracji, www.kroki.pl/leggewie-welzer-pol.html (dostęp: 1.02.2015).

10  J. Gajda, Wartości w wychowaniu, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,  
t. VII, red. T. Pilch, Warszawa 2003, s. 19.

11  F. Adamski, Kulturowe i polityczne podłoże rozchwiania aksjonormatywnego 
ładu społeczno-moralnego, w: Edukacja wobec dylematów moralnych współczes-
ności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, Kraków 1999, s. 17.
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korzystne warunki do jej rozwoju, starając się o przekazanie jej 
odpowiednich do tego postępu wartości, zabezpieczając przed 
przyjmowaniem pseudowartości.

Etyczno-moralny obraz świata a działania edukacyjne

Uświadamianie i  przybliżanie dzieciom i  młodzieży funda-
mentalnych wartości i zasad nie tylko wzmacnia kościec moralny 
i ułatwia orientację w sytuacjach związanych z podejmowaniem 
decyzji – świadome i oparte na wolnej woli kierowanie się wartoś-
ciami we własnym postępowaniu sprawia, że młody człowiek sam 
czuje się wartościowy12.

Psychologowie społeczni twierdzą, że najważniejsze i najgłęb-
sze zmiany w postawach dzieci i młodzieży, a także w ogóle ludzi, 
i systemie ich wartości nie dokonują się za sprawą wkładania im 
do głowy, że powinni działać i myśleć inaczej. Apelowanie do su-
mień i odpowiedzialności oraz umoralniające wykłady w szkołach 
dają niewiele. Trwałe zmiany kulturowe i społeczne dokonują się 
przede wszystkim dzięki sile przykładu.

W pracy nauczyciela, niezależnie od zmieniających się warun-
ków kulturowo-społeczno-politycznych, przejawiane postawy, 
odniesienie do świata wartości, dokonywane wybory etyczne oraz 
ich uzasadnienia, a  także stosunek do samego siebie są jednym 
z aspektów kompetencji zawodowych.

Symetryczne relacje nauczyciela z uczniem sprzyjają przyjaź-
ni i partnerstwu, zaś siła dawana przez nauczyciela wartościom 
moralnym staje się pomocą w osiąganiu przez niego ich rozumie-
nia i przestrzegania w zachowaniu13. Ważne są zatem takie cechy 
moralno-osobowe nauczyciela jak: sprawiedliwość, prawdomów-
ność, autentyczność, godność osobista, uczciwość, obowiązko-
wość. Nauczyciel kochający dziecko daje mu siebie – musi temu 
towarzyszyć świadomość, że to, co daje, jest dobre. Jan Paweł II 

12  H.L. Fress, Nasze dzieci są filozofami. Jak rozmawiać z dziećmi o poważnych 
sprawach, Kraków 2008, s. 135.

13  J. Mastalski, Zasady edukacyjne w katechezie, Kraków 2002, s. 315.
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mówił do nauczycieli: ,,Podjęliście się wielkiego zadania, młodzi 
Was potrzebują i poszukują wzorców, które byłyby dla nich punk-
tem odniesienia. Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, spra-
wiedliwość, piękno oraz na inne wartości duchowe, szuka praw-
dziwych wartości i ceni tych, którzy ich nauczają i według nich 
żyją”14. Nauczyciel musi postawić sobie pytania: Jakie wartości są 
dla mnie ważne i cenne? Jakie wartości pragnę w szczególności 
przekazać swoim uczniom i  wychowankom? Winien kierować 
świadomym wyborem wartości i określać ich hierarchię jako kie-
runek postępowania.

Z osobą nauczyciela wiążą się jego cechy, postawy, warto-
ści, które ujawnia on nie tylko w relacjach z uczniami w szko-
le, ale także w  sytuacji konfliktu wychowawczego. Posiadanie 
przez niego określonych zasobów osobowościowych, połączo-
ne z umiejętnościami spotkania się i współdziałania z uczniem, 
umożliwia mu tworzenie warunków sprzyjających ich rozwojo-
wi. Jeśli stanowi autorytet dla uczniów, może modelować wiele 
nastawień i zachowania. Te warunki to między innymi zaufanie 
do siebie i innych, darzenie siebie i innych szacunkiem, poczucie 
bezpieczeństwa i wolności w realizacji siebie i odpowiedzialno-
ści za to środowisko, które współtworzy. I dopiero wtedy, gdy 
te warunki zaistnieją, podkreśla Z.B. Gaś15, możliwe jest pełne 
wspomaganie dzieci w rozwoju. J. Mastalski z kolei podkreśla, że 
,,stosowanie zasady personalistycznej relacji jest normą indywi-
dualnych i osobowych kontaktów obu podmiotów procesu edu-
kacyjnego, która służy stymulowaniu aktywności, szczególnie 
w sferze emocjonalnej”16. Inną zasadą wzmacniającą tę aktyw-
ność jest zasada permanentnego bodźca, która podnosi stopień 
zaangażowania emocjonalnego, motywuje dziecko do myślenia, 
przeżywania, działania oraz kształtuje odpowiednio jego po-
stawy. Zwiększa w ten sposób możliwość wyrażania przez nie 
14  Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone podczas spotkania z katechetami, 

nauczycielami i uczniami, Włocławek, 6 czerwca 1991.
15  Z.B. Gaś, Wychowanie jako wspomaganie ucznia w rozwoju, w: Szkoła i na-

uczyciele w percepcji uczniów, red. Z.B. Gaś, Warszawa 1999. 
16  J. Mastalski, Zasady edukacyjne w katechezie, dz. cyt., s. 316.
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swoich przeżyć, otwiera je na dialog z nauczycielem/dorosłym, 
pogłębia proces internalizacji wartości poprzez kształtowanie 
nawyków pod wpływem mobilizujących bodźców. Kształtuje 
ponadto prawidłową samoocenę.

Z wychowaniem młodego człowieka jest jak w przypowieści 
wielokrotnie przywoływanej przez papieża Jana Pawła II – o ką-
kolu i pszenicy. Cała mądrość polega na utrzymywaniu równowagi 
koegzystencji (między dobrem i złem): kąkol sprzyja pszenicy, gdy 
ta wzrasta, chroni ją przed suszą, słońcem, pszenica jest potrzebna 
kąkolowi, bowiem daje mu schronienie. Źle się staje wówczas, gdy 
kąkol się rozrasta na tyle intensywnie, że dławi pszenicę, jak rów-
nież, gdy ogrodnik niszczy go, gdy tylko ten się pojawi.

Mówiąc do nauczycieli o wychowaniu, papież podkreślał, że 
„misja wychowawcza powinna się opierać na solidnym przygoto-
waniu, a tego się nie improwizuje, ani nie zdobywa przez powierz-
chowne studium i nie może być zdobyte raz na zawsze. Przeciwnie 
ono musi być działaniem stałym i realizowanym w codziennym, 
trwałym wysiłku. Czyż bowiem nie mówimy o  szkole stałego 
wychowania dla wszystkich uczniów, to znaczy o działaniu cią-
głym w czasie, czy bez przerw i zaniedbań – pyta?”17. Można by 
powiedzieć – podobnie jak niegdyś Sokrates − że człowiek, któ-
ry zna dobro, jest dobry: chce dokonywać czynów dobrych i ma 
takie możliwości, choć nie zawsze się to mu udaje, bo się myli 
lub bywa słaby. Ale wówczas wie, że czyni źle. Człowiek, który 
nie zna dobra, nie wie, że to, co robi, jest złe. J. Tischner w wielu 
swoich tekstach (Ksiądz na manowcach, Myślenie według warto-
ści, Tischner czyta katechizm) mówi, że zło tkwi w człowieku, ale 
człowiek może dobrem zwalczyć zło. Wolnym aktem wolnej woli 
może się wyrwać z  tego zła. Człowieczeństwo buduje człowiek 
sam18. Jesteś dobry, bo potrafisz budować światło człowieczeń-
stwa, ale sam potrzebujesz tego światła. Uczymy się cnót, czyniąc 
dobro – jak podkreślał Arystoteles w Etyce nikochamejskiej. W tym 
17  Tamże.
18  J.  Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999; tenże, Myślenie według 

wartości, Kraków 1981; tenże, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998; ten-
że, Tischner czyta katechizm, Kraków 1991.
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sensie każdy nauczyciel, rodzic taką pedagogię uprawia, szczegól-
nie w kontaktach osobowych19.

Pedagogia oznaczać może każde działanie wychowawcze, 
edukacyjne. Jest poszukiwaniem różnych dróg i  możliwości 
wprowadzania młodego człowieka w obszary zachowań popraw-
nych moralnie, konstruktywnych dla osiągnięcia pozycji społecz-
nej. Dla relacji wychowawczych ważne jest odsłanianie się dobra 
jako przeciwstawienie się złu.

Wychowanie do życia wartościowego

Jednym z celów edukacji w raporcie J. Delorsa jest uczyć się, aby 
żyć. Ma ona prowadzić do pełnego rozwoju jednostki – nie tylko cia-
ła, ale i umysłu, inteligencji, wrażliwości, poczucia estetyki, osobistej 
odpowiedzialności, niezależności sądów, gotowości do podejmowa-
nia decyzji i duchowości. Jak to się ma do ocen filozofów i morali-
stów, którzy mówią o rozchwianiu aksjologicznego ładu społeczno-  
-obyczajowego, charakteryzującego się między innymi tym, że lu-
dzie nie liczą się z dobrem innych, podchodzą do życia w sposób 
zmaterializowany20? Wskazują również na transformację wartości.

J. Mariański w pracy Kryzys wartości czy transformacja wartości 
ukazuje sytuację tychże przemian. Jest to:
 � odchodzenie od moralności chrześcijańskiej;
 � pojawienie się moralności indywidualnej połączonej z rozpa-

dem uniwersalnych wartości;
 � dopasowywanie moralności do zmian zachodzących w świecie;
 � reorientacja wartości moralnych w duchu chrześcijańskim21.

Mamy więc do czynienia ze zjawiskami, które możemy ob-
serwować w  postaci upadku (zaniku) tradycyjnych wartości 

19  D. Waloszek, Wprowadzenie, w: Pedagogika Jana Pawła II dla współczesnej 
myśli i teorii wychowania, red. D. Waloszek, Mysłowice 2008, s. 7-8. 

20  F. Adamski, Kulturowe i polityczne podłoże rozchwiania aksjonormatywnego 
ładu społeczno-moralnego, art. cyt., s. 11.

21  J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologicz-
ne, Lublin 2001, s. 59.
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moralnych, z dominacją egoizmu i hedonizmu, odchodzeniem 
od solidarności obywatelskiej i  ludzkiej, zanikiem wielu trady-
cyjnych cnót. Bez względu jednak na to, jak oceniamy obec-
ną sytuację, w której żyje dziecko − podkreśla K. Bidziński − 
nie możemy pozostać obojętni wobec tych zjawisk, a edukacja 
szkolna i realizowany w niej program wychowawczy winien być 
urzeczywistniany w nawiązaniu do wartości22.

Ważnym zadaniem szkoły jest zatem rozwijanie i doskonale-
nie sfery odpowiadającej za rozumienie wartości, za proces war-
tościowania oraz postawy wobec wartości. Wartości przeżyte 
stają się wartościami przestrzeganymi w życiu dziecka. Wiąże 
się to z dwoma rodzajami działań: wychowania w wartościach 
i wychowania do życia wartościowego/moralnego.

Rozumieć to można za K. Olbrycht jako działania w udzie-
laniu wsparcia w  zakresie uzyskiwania wiedzy o  wartościach, 
w rozwijaniu umiejętności rozpoznawania wyboru właściwych, 
stymulowaniu gotowości do podejmowania decyzji o przyjmo-
waniu postawy wartościującej oraz kształtowaniu umiejętności 
wyboru celów i środków związanych z określonymi wartościa-
mi23. Inny autor M. Gałaś wymienia zadania klaryfikacji warto-
ści w edukacji aksjologicznej, takie jak: (…)

zachęcanie dzieci do podejmowania samodzielnych wyborów, 
stwarzanie możliwości dokonywania wyborów wolnych, pomoc 
w  odkrywaniu i  zauważaniu alternatyw w  sytuacjach wyboru, 
antycypowanie i uwzględnianie konsekwencji każdego z możli-
wych rozwiązań, zastanawianie się nad tym, kim jestem, co ce-
nię i szanuję, jakie wybory oceniam pozytywnie, o co się staram, 
wyrażanie i akceptowanie własnych i cudzych wyborów oraz in-
spirowanie do postępowania zgodnego z podejmowanymi przez 
siebie decyzjami24”.

22  K. Bidziński, Rola szkoły w kształceniu dzieci w młodszym wieku szkolnym,  
w: Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkol-
nym, red. I. Adamek, B. Pawlak, Kraków 2012, s. 148.

23  K. Olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Ka-
towice 2002, s. 89; Kryzys wartości – kryzys edukacji i wychowania, Pilch T.,

24  Cyt. za: K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 2000, s. 55.
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Taką dydaktykę edukacji aksjologicznej i  wychowania do 
wartości znajdujemy w Etyce pedagogicznej J. Homplewicza. Jego 
zdaniem, sposobem wprowadzenia dziecka w świat wartości jest 
udzielanie mu pomocy w zrozumieniu treści i znaczenia warto-
ści. Nie chodzi tylko o rozumowe poznanie, ale także emocjo-
nalne (radość, duma satysfakcja), wynikające z ich przestrzega-
nia. Podkreśla, że ,,to jednostka sama musi i to w sposób wolny 
i dobrowolny, a nie narzucony i przymuszony, uznać określone 
wartości, przyjąć, przeżyć i oswoić, by stały się cząstką jej świata 
i osobowości”25. Autor tych słów podkreśla również wagę auto-
rytetu tej osoby, która takiej pomocy udziela, przejawiającego 
się w adekwatności słów do sytuacji i wierności wypowiadanym 
ocenom.

Można też sądzić, że dobrze prowadzone zajęcia wychowaw-
cze z  dziećmi są same w  sobie wartością i  zarazem drogą do 
życia według wartości!

Dopóki wiemy, czego nie chcemy, to mamy mieć szansę 
osiągnąć to, czego chcemy. Podstawowe założenia winny zatem 
odnosić się do:
 � uczynienia możliwym kształtowania autonomii;
 � nadania większego znaczenia wartościom i normom oraz ich 

funkcjom pedagogicznym;
 � podkreślania wartości postaw o  szczególnym znaczeniu 

pedagogicznym;
 � wyboru odpowiednich stylów wychowania;
 � uwzględniania konstruktywnego sprzężenia polegającego na 

wzajemnym respektowaniu się dwóch autonomicznych syste-
mów; autonomia z jednej strony odnosi się do dziecka, z dru-
giej – do dorosłego – dziecko jest zdane na prawomocną auto-
nomię i suwerenność nauczyciela, dorosły pozostający w relacji 
z nim zobowiązuje się do wspierania go swoją autonomią, doj-
rzałością, swoim sposobem życia;

 � budowania wzajemnego zaufania.

25  J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, dz. cyt., s. 171.
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„Skąd mam wiedzieć, co to są wartości – pokazuj mi je wszyst-
kie od urodzenia” − to zasada, którą w codziennym życiu winni 
przestrzegać pedagodzy.

Priorytetowe znaczenie dzieciństwa w rozwoju  
moralności dziecka 

Szczególna rola w  rozwoju moralności dzieci i  młodzieży 
przypada przedszkolu i szkole. Coraz więcej pedagogów opowia-
da się też za tym, by pracę nad sobą zacząć wdrażać już u małych 
dzieci, dzięki czemu jest szansa, że samodoskonalenie stanie się 
ich nawykiem.

Pożądane jest, aby edukacja moralna przenikała całość od-
działywań dydaktyczno-wychowawczych, a nie ograniczała się 
do wybranych zajęć, na których rozpatruje się kwestie moralne. 
We wczesnym dzieciństwie ważną rolę w tym zakresie odgry-
wają przede wszystkim rodzice, którzy winni stanowić wzór/
przykład dla swoich dzieci. Ważna jest też tworzona przez nich 
atmosfera wychowawcza, jako że sumienie dziecka kształtuje się 
także w sposób nieuświadomiony poprzez uczestnictwo w życiu 
rodziny.

M.  Łopatkowa, autorka między innymi Elementarza wycho-
wania małego dziecka, w rozdziale „Jak uczyć dzieci miłości i po-
znawania świata” podkreśla priorytetowe znaczenie okresu dzie-
ciństwa w rozwoju uczuć, uczenie dzieci wartości poprzez własny 
przykład, wczuwanie się w sytuację dziecka. Nie należy mu mó-
wić, jak się zachowywać, należy mu to pokazać. Jeśli dziecko wi-
dzi, że dorośli odnoszą się do innych z szacunkiem i miłością, bę-
dzie odtwarzać takie zachowania wobec innych. Należy zwracać 
szczególną uwagę na to, co:
 � ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa;
 � łączy się z pozytywnymi odczuciami;
 � stanowi cel dążeń ludzkich;
 � jest oceną interesujących nas osób, rzeczy, zjawisk lub norm;
 � jest podstawą do odniesienia co dobre, co złe; 
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 � jest wskazaniem lub ideą, które wyzwalają zachowania ko-
rzystne zarówno dla tego, kto je praktykuje, jak i dla osób, do 
których są skierowane26.
Od doświadczeń wyniesionych z przedszkola, ze szkoły za-

leży, czy dziecko będzie umiało radzić sobie z  trudnościami, 
czy nauczy się pracować i  podejmować samodzielną aktyw-
ność, czy potrafi nawiązywać poprawne kontakty interperso-
nalne, czy będzie prawidłowo funkcjonować w swoim codzien-
nym życiu.

Ocena moralna zachowania, decyzji nie jest sprawą prostą ani 
dla dziecka, ani dla dorosłych, gdyż jak pisze M. Kałuszyński27: 
„Moralność była i jest ciągle terenem, na którym muszą powsta-
wać konflikty między »czuciem i wiarą« oraz chłodną analizą ro-
zumową. (…) Rozumowo-emocjonalna analiza to często konflikt, 
walka dwóch analiz”28. Jedno jest pewne, w  codziennym życiu 
ciągle stajemy przed takimi dylematami, które musimy rozwią-
zywać, rozstrzygać. Dokonujemy wolnych wyborów i  tylko od 
sumienia, czyli naszej moralności, zależy, czy obierzemy dobry 
kierunek. Uczenie małego dziecka poznawania siebie, otaczające-
go świata i zjawisk w nim występujących, uczenie poszukiwania 
tego, co słuszne i dobre, stanowić będzie przygotowanie do życia 
w świecie wartości i do wartości.

Podsumowanie

W  świecie współczesnym charakteryzującym się rozchwia-
niem ładu moralnego potrzebne jest permanentne dyskutowanie 
o zagrożeniach wynikających z tego nie tylko dla każdego z nas, 
ale i dla całych społeczeństw. Upadek autorytetów, wzorce nega-
tywne, to wszystko, co nas dzisiaj otacza, uzasadnia wymóg sta-
wiany wychowaniu, czym jest i powinno być, stwarzania warun-
ków przygotowywania do życia człowieka moralnego, żyjącego 
26  M. Łopatkowa, Elementarz wychowania małego dziecka, Warszawa 1988. 
27  M. Kałuszyński, Myślenie etyczne, Wrocław 1980, s. 18.
28  Tamże.
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w poszanowaniu innych. To są zadania dla nie tylko nauczycieli, 
ale wszystkich tych, którzy w jakiś sposób pełnią funkcję tutora 
moralnego.

Jakie są wskazania dla nauczycieli? Niektóre z nich to:
 �  stosowanie selekcji wśród kandydatów na studia nauczycielskie;
 � studenci muszą się uczyć w trakcie studiów rozwiązywać trud-

ne problemy wychowawcze;
 � jakościowa analiza wyników długofalowej obserwacji zacho-

wania i postaw studiujących; takie obserwacje może przepro-
wadzać promotor pracy dyplomowej, opiekun praktyk.
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Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Wartości w życiu rodziny. 
Dialog wychowawczy  
jako propozycja metody  
wychowania ku wartościom

The Values in Family Life.  
Educational Dialogue  
as a Proposal to Values  
Education Methods

Streszczenie: Problematyka wartości jest stałym przedmiotem badań 
i refleksji filozofów, od Sokratesa, Platona i Arystotelesa po współczes-
nych filozofów, którzy na przełomie XIX i XX wieku zaproponowali wy-
odrębnienie działu filozofii  – teorię wartości (filozofię wartości), czyli 
aksjologię (gr. axios – to, co cenne)1. Wartości są czynnikiem integru-
jącym rozwój człowieka, społeczności, dialogu, porozumienia, poko-
ju i  dobra wspólnego. Nadają sens i  kierunek działań społeczeństwom 
i  państwom2. Zmiany, które zachodzą na naszym globie, sprawiają, że 
przyszłość świata, rodzin, dzieci – stoi pod wielkim znakiem zapytania. 
Współczesna rodzina poddana została różnym deformacjom. Dokonują-
ce się przemiany w życiu społecznym spowodowały, że pojęcia „rodzina”, 

1  Por. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1978, s. 85-86. 
2  Por. K.  Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i  praktyki, t. 1, 

Lublin–Kielce 2003, s. 9. 
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„małżeństwo” – dotychczas czytelne i oczywiste, uległy deformacji i nie 
są już terminami jednoznacznymi3.
Proces wychowania odbywa się w złożonej sytuacji wychowawczej, w któ-
rej dominuje pluralizm, ogromne możliwości wyboru, wolności i indywi-
dualizmu. Cechy te wywołują szanse na nowe metody edukacji i wychowa-
nia, są też jednak wielkim zagrożeniem nie tylko dla młodych ludzi, ale też 
dla rodziców i wychowawców. Budowanie rzeczywistości społecznej bez 
odniesienia do wartości i wychowanie młodzieży w pustce aksjologicznej 
jest sytuacją szkodliwą; osoby młode stają się bardziej podatne na różnego 
rodzaju manipulacje. Istnieje zatem konieczność wychowania ku wartoś-
ciom, gdyż one decydują o  egzystencji człowieka, sensie i  jakości życia, 
relacjach interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów czy 
stosunku do samego siebie i wspólnot, w których człowiek żyje4. Ta nowa 
sytuacja wychowawcza obliguje nie tylko do nierezygnowania z przekazy-
wania wartości ogólnych, ale wręcz wyzwala działania pomocy tym, którzy 
chcą prowadzić wychowanka ku pełni rozwoju własnego człowieczeństwa, 
by dojrzale i odpowiedzialnie budował swoje dorosłe życie. 
Wybór metody wychowawczej też powinien być odpowiedni, aby wiedza 
o wartościach była rzetelna i skuteczna. Nie bez znaczenia jest osoba ro-
dzica i wychowawcy, która te wartości przekazuje, gdyż to ona odgrywa 
ważną rolę w ukazywaniu drogi życiowej wychowankowi, zrozumieniu jej 
istoty oraz podejmowaniu decyzji wolnych, służących budowaniu dobra 
indywidualnego i społecznego. W wychowaniu do pełni człowieczeństwa 
rodzina jest tą rzeczywistością wychowania, gdzie rodzice powinni sta-
rać się od początku nawiązać dialog z dzieckiem, słuchać, co ono mówi, 
uczyć się i dojrzewać razem z nim. Rodzina jest kolebką dialogu, bo miłość 
do dziec ka umożliwia prowadzenie dialogu od najmłodszych lat, a dialog 
chroni i umacnia miłość w rodzinie. Wyznacznikiem i środkiem podstawo-
wym do osiągnięcia trwałych postaw powinien być dialog osobowy, który 
spełniając swoje kryteria, jest też propozycją dialogowego wychowania. 
Rodzice, będąc pierwszymi wychowawcami dziecka, swoją postawą i zaan-
gażowaniem pomagają mu przez swoją postawę świadków miłości odkrywać 
prawidłowe relacje międzyludzkie, oparte na akceptacji, odpowiedzialności, 
zaufaniu, otwartości na drugiego człowieka, co pozwala dziecku rozumieć 
i przyjmować stawiane mu wymagania, na miarę jego możliwości rozwo-
jowych. Dialog wychowawczy z dzieckiem-wychowankiem, w którym jest 

3  Por. T.  Olearczyk, Sieroctwo i  osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu 
współczesnej rodziny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 57.

4  Por. P.  Oleś, System klaryfikacji wartości: założenia, zastosowanie, przegląd 
niektórych technik, „Roczniki Filozoficzne” t. XXXI, z. 4. 1983, s. 87.
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miejsce na rozmowę, zrozumienie, porozumienie i ewentualną współpracę, 
jest propozycją, która ze względu na swe uniwersalne odniesienie może być 
wykorzystana w  wychowaniu ku wartościom. W  myśl tego stwierdzenia 
trafna staje się definicja wychowania, mówiąca, że „wychowanie jest oso-
bowym spotkaniem i dialogiem wychowawcy-mistrza i ucznia, który wspo-
maga wychowanka we wprowadzaniu w świat wartości, prowadząc go tym 
samym do pełni rozwoju osobowego, do głębi człowieczeństwa”5.

Słowa kluczowe: rodzina, wartości, proces edukacji i  wychowania, 
dialog wychowawczy

Summary: Problematic aspects of values are a constant subject of research 
and reflections of the philosophers, from Socrates, Plato and Aristotle to the 
modern philosophers who proposed the isolation of the branch of philoso-
phy – the theory of the value (the philosophy of the value) in other words 
axiology (from Greek axios – that what is precious). The values are the fac-
tor that integrates a human growth, the growth of a society, a dialogue, the 
understanding, the peace and the common good. They give the meaning and 
a direction of actions to societies and countries. The changes that are taking 
place in the world cause that the future of the world, families and children – 
is put into a big question. A common family has been given to many different 
deformations. Changes which have happened in a social life have caused that 
,,a family’’, ,,a marriage’’ so far readable and unequivocal, have undergone 
deformations and are not unequivocal terms any more.

The process of upbringing takes place in a complex educational situation 
where pluralism, enormous possibilities of the choice, freedom and an in-
dividualism dominate. These characteristics elicit chances for new methods 
of education and upbringing, however they are also a huge danger not only 
for the youths but also for parents and educators. Building the social real-
ity without the reference to the values and the upbringing of the young 
generation in an axiological emptiness is a detrimental situation and people 
become more prone to different manipulations. Hence is the necessity of 
the upbringing in the values because they decide about the human exist-
ence, the sense and the quality of life, interpersonal relations, the abilities 
of solving problems or the attitude to oneself and to communities in which 
a man lives. This new educational situation obligates to not to resign from 
passing the general values but it downright frees the action of a help for 
those who want to lead a pupil towards the wholeness of the development 
of one’s own humanity so that he could build his own adult life.

5  K. Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, dz. cyt., s. 65.
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The choice of the educational method should be suitable so that the knowl-
edge about the values could be honest and effective. A parent and an educa-
tor are not insignificant because they are significant people in showing the 
pupil the life road, understanding its issue and undertaking free decisions 
which serve building an individual and social good. In the upbringing to 
the wholeness of humanity the family is the reality of the upbringing where 
parents should strive from the youngest years to establish a dialogue with 
a child, listen what he says, earn and mature together with him. The family 
is a cradle of the dialogue because a love to a child allows performing of the 
dialogue from the youngest years and the dialogue protects and strengthen 
the love in the family. A personal dialogue being an indicator and the basic 
mean to the achievement of permanent attitudes, fulfilling its criteria, is 
also a proposal of the dialogue upbringing.

Parents being the first child’s educators by their attitude and involvement 
help the child by their attitude of witnesses of love to discover the right 
interpersonal relations which are based on the acceptance, responsibility, 
trust, the openness to the other man which allows a child to understand 
and accept demands to the best of his own growing abilities. The educa-
tional dialogue with a child-pupil where it is a place for a talk, understand-
ing, and the eventual cooperation is a proposal which out of consideration 
for its universal reference can be used in the upbringing towards the values. 
In accordance with this statement, the definition of the upbringing that 
,,the upbringing is a personal meeting and the dialogue of the educator-
master with a  pupil who helps the pupil with introducing him into the 
world of the values, leading him in this way to the wholeness of personal 
development, to the depth of humanity’’.

Keywords: family values, the process of education and upbringing, edu-
cational dialogue

Współcześnie proces wychowania odbywa się w złożonej sytua-
cji wychowawczej, w której dominuje pluralizm, wielość możliwości 
wyboru, wolności i indywidualizmu. Cechy te prowokują szanse na 
nowe metody edukacji i wychowania, są też jednak zagrożeniem nie 
tylko dla młodych ludzi, ale również dla rodziców i wychowawców. 
Budowanie rzeczywistości społecznej bez odniesienia do wartości 
i wychowanie młodego pokolenia w pustce aksjologicznej jest sytua-
cją szkodliwą; staje się ono bardziej podatne na różnego rodzaju 
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manipulacje. Stąd konieczność wychowania ku wartościom, gdyż 
one decydują o egzystencji człowieka, sensie i jakości życia, relacjach 
interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów czy sto-
sunku do samego siebie i wspólnot, w których człowiek żyje6.

Wartości w wychowaniu

Wartością jest to, co cenne, godne pożądania, co stanowi przed-
miot troski, cel ludzkich dążeń, a także kryterium postępowania 
człowieka. Pojęcie wartości odnosi się do osób, rzeczy, sytuacji, 
zjawisk, idei i do ich określonych właściwości7. Jednakże proble-
matyka wartości jest stałym przedmiotem badań i refleksji filozo-
fów, od Sokratesa, Platona i Arystotelesa po współczesnych filo- 
zofów, którzy na przełomie XIX i XX wieku zaproponowali wy-
odrębnienie działu filozofii – teorię wartości (filozofię wartości), 
czyli aksjologię (gr. axios – to, co cenne)8. Wartości są czynnikiem 
integrującym rozwój człowieka, społeczności, dialogu, porozu-
mienia, pokoju i dobra wspólnego. Nadają sens i kierunek działań 
społeczeństwom i  państwom9. Człowiekowi trudno realizować 
takie wartości jak: prawda, piękno, dobro, sprawiedliwość czy 
szczęście. Są to wartości, które zastajemy, przychodząc na świat, 
jakkolwiek różnie są one interpretowane w rodzinach, w bliskim 
czy dalekim środowisku, społeczeństwie, wśród różnych naro-
dów, w  różnych kręgach cywilizacyjnych, w  różnych okresach 
rozwoju człowieka i  jego otoczenia. Wartości są bardzo ważne 
dla kształtowania postawy i dojrzałości człowieka. To także cały 
program i perspektywa dla procesów wychowania.

Poszczególne wartości wręcz przesądzają o wszystkim w wy-
chowaniu religijnym, domowym czy szkolnym. Ważne, aby dane 

6  Por. P. Oleś, System klaryfikacji wartości: założenia, zastosowanie, przegląd nie-
których technik, art. cyt..

7  Por. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992, s. 570-571.
8  Por. B. Stępień, Wstęp do filozofii, dz. cyt. 
9  Por. K.  Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii 

i praktyki, t. 2, Lublin – Kielce 2006, s. 8. 
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wartości, postawy, ideały objąć poznaniem i uznać za swoje. Tak 
przyjęte i przeżyte wartości same zaczynają żyć w tej przestrzeni, 
jaką człowiek jest w  stanie dla nich stworzyć w  sobie. On sam 
zaczyna żyć daną wartością10. Człowiek wierzy, że nie żyje nada-
remnie – jak pisze R. Ingarden – jeżeli realizuje wartości Dobra 
i Piękna. Najprostsza refleksja nad wartościami wskazuje 

iż przynależą one do świata człowieka (a nie świata rzeczy czy 
przyrody żywej). Wartości powstają, gdy człowiek nadaje rze-
czom sens, znaczenie (włączając tym samym rzeczy w swój zhu-
manizowany świat). (…) Cały świat kultury – nauka, technika, 
sztuka – należy do sfery wartości. Człowiek, nadając znaczenie 
rzeczom, dokumentuje ich wyższość nad nimi, jest to niejako 
akt pamięciowego opanowania rzeczywistości zewnętrznej. 
Z chwilą zaś, gdy sens ów został rzeczom nadany, gdy przed-
mioty występują jako wartościowe, zmienia się sytuacja: wartości 
narzucają człowiekowi nowe sposoby zachowania się, działania. 
Człowiek zaczyna żyć w służbie wartości, dla wartości, ze wzglę-
du na wartość, Wartości stają się dla niego celem itp.11. 

Wartość  – jest pojęciem ogólnym, zawierającym wiele de-
sygnatów pod nazwami: „dobro” „użyteczność”, „efektywność”, 
„piękno”, „tragiczność”, „wdzięk”, „szlachetność”, „trafność”, 
„prawdziwość”, „pewność”. Istnieją też takie problemy, 

które nie dają się w ogóle postawić w ramach żadnej ze szczegó-
łowych aksjologii i domagają się ujęcia na płaszczyźnie ogólniej-
szej, obejmującej wszystkie możliwe wartości12.

Jednoznaczne zdefiniowanie wartości jest nie jest sprawą 
prostą. Na przykład George Edward Moore i Max Scheler nie 
definiują wartości, lecz ukazują raczej, czym one nie są13. Naj-
większą wartością jest człowiek, gdyż jest istotą nadzwyczajną, 

10  Por. J.  Homplewicz, Charakter kształtujących człowieka wartości, „Wycho-
wawca” 1999, nr 2, s. 7. 

11  M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Warszawa 1984, s. 337-338.
12  Por. W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 22.
13  W. Cichoń, Wartości – człowiek – wychowanie, Kraków 1996, s. 28.
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wyrasta ponad wszystkie stworzenia ziemskie. Jest z  zamysłu 
samego Boga kimś wyjątkowym. Kardynał Stefan Wyszyński 
mówił o człowieku Res sacra homo („człowiek jest rzeczą świę-
tą”), podkreślając wielkość i niezwykłość powołania człowieka. 
Tę specyficzną wyjątkową wartość osoby ludzkiej określa się po-
jęciem godności. Jak stwierdza A. Zwoliński, 

odnosi się ona bezpośrednio do osobowego istnienia człowieka, 
a więc przysługuje każdemu z tej racji, że jest on osobą. Można ją 
rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: naturalnej – wyraża zdolność 
człowieka do wolnego i świadomego działania, do rozwoju intelektu-
alnego i moralnego; oraz nadprzyrodzonej – wynika z faktu przyjaźni 
człowieka z Bogiem, z powołania go do życia nadprzyrodzonego14.

Trzeba przy tym rozróżniać godność osobową i osobowościo-
wą. Ta pierwsza jest wartością wrodzoną, naturalną, której nikt 
nie może człowieka pozbawić, jest ona trwała, powszechna i zobo-
wiązująca wszystkich do szacunku dla człowieka. Godność osobo-
wościowa jest nabywana przez życie moralne i utrwalana w osobie. 
Godność nie jest towarem, nie można jej nikomu odstąpić. Czło-
wiek, który traci sens wartości absolutnych i wiecznych, nie potrafi 
należycie cenić wartości ziemskich i godności człowieka. Wymy-
kają się one ze świadomości w następstwie agitacji, mody, reklamy 
itp. Wiąże się z tym konieczność ustawicznego kształtowania su-
mienia, by człowiek pozostawał wierny swojemu sumieniu i religij-
nej wierze ukazującej nam harmonijne scalenie wartości cielesnych 
i duchowych, doczesnych i wiecznych, osobistych i uniwersalnych.

Wychowanie ku wartościom

Wprowadzanie w świat wartości powinno odbywać się w ro-
dzinie, gdzie postawy najbliższych osób dla młodego człowieka 
czy dziecka winny stać się wzorem do ich naśladowania. Ale czy 
tak jest? Dzisiejsza rzeczywistość wychowawcza i  edukacyjna   
– podkreśla B. Lulek – znajduje się w stanie określonym w peda-

14  A. Zwoliński, Godność człowieka, „Źródło” 2000, nr 2, s. 14.
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gogice jako przejście czy pogranicze. Dawne wartości zdezaktua-
lizowały się, zaś nowe zagubiono w 

lękach wywodzących się z utraty sensu życia, które nie jest już 
ujmowane jako całość, zakładająca wybór i kierunek. Strefa du-
chowych wartości zostaje wyrzucona na margines życia. Nie 
mówi się o duchowym rozwoju, o patrzeniu „sercem” i o war-
tościach ze zrozumieniem. Temu procesowi unicestwiającemu 
osobowy wymiar człowieka stara się przeciwstawiać pedagogika 
personalistyczna. (…) pozwala ona człowiekowi odnaleźć warto-
ści, żyć nimi, przezwyciężać egzystencjalne niepokoje15

gdyż równoważy sferę rozwoju skuteczności działania umi-
łowaniem wartości, ich znajomością i przyjęciem ich. Dla wielu 
rodziców i uczniów – sfera duchowa jest fikcją, niesprawdzalną 
i  nieweryfikowalną iluzją. Dziecko podejmuje twórczy wysiłek, 
tworzy coś, co jest niepowtarzalne i  piękne16, a  rozwój ducho-
wy pozwala mu uniknąć egzystencjalnej pustki. Temu rozwojowi 
sprzyjają prawidłowe relacje osobowe w środowisku rodzinnym, 
a w przyszłości w środowisku szkolnym czy w życiu społecznym.

W złożonej sytuacji wychowawczej wychowanie ku wartoś-
ciom staje się zadaniem ważnym dla wielu osób, w tym: rodziców, 
pedagogów, socjologów, psychologów czy filozofów, zarówno 
w teorii, jak i w praktyce. Dlaczego? Ponieważ zauważamy w śro-
dowiskach wychowawczych postawy wychowawców prezen-
tujących wychowanie tradycyjne i  pluralistyczne. Wychowanie 
tradycyjne uwzględniające integrację moralności i  religii, gdzie 
naczelnymi wartościami są: patriotyzm, silny związek z chrześ-
cijaństwem, kult życia rodzinnego, gościnność, obrona niepodle-
głości, przywiązanie do języka polskiego, świadomość narodowa, 
zderza się ze społecznością pluralistyczną, będącą społeczeństwem 
wyboru17. Takie zachowania jak: prezentowanie sprzecznych 
wartości, utrata wiarygodności tradycyjnych wzorców myślenia 

15  B. Lulek, Miłość jako prawda istnienia, „Wychowawca” 1998, nr 9, s. 7.
16  Por. tamże, s. 6-7.
17  Por. S. Kowalczyk, Filozofia kultury, Lublin 1996, s. 109, por. także K. Chałas,  

S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, dz. cyt., s. 83-84.
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i zachowania, wartościowania i działania w różnych sferach życia, 
osłabienie oddziaływania starszego pokolenia na młodsze, zanik 
stałych punktów odniesienia w zasadach i kryteriach oceny, życie 
teraźniejszością z otwarciem na wszystko, co możliwe, z akcep-
tacją równouprawnienia wszystkich światopoglądów, systemów 
wartości i  działań18 niosą zagrożenie dla ustalonego porządku 
aksjologicznego w kierunku bezideowości, osłabienia etosu, pry-
mitywizmu, niszczenia autorytetów, osłabienia więzi rodzinnych, 
indywidualizacji czy utraty podmiotowości i tożsamości19.

Ta nowa sytuacja wychowawcza obliguje do nierezygnowania 
z przekazywania wartości ogólnych, ale wręcz wyzwala działania 
pomocy tym, którzy chcą prowadzić wychowanka ku pełni rozwoju 
własnego człowieczeństwa, by dojrzale i odpowiedzialnie budował 
swoje dorosłe życie. Dla rodziców i wychowawców odpowiedzial-
nie podejmujących się trudu wychowania istotną rolą jest ustalenie 
sytuacji, w  jakiej znajduje się on sam i wychowanek. Występują-
ca harmonia, integracja sytuacji wychowawczej stanowi warunek 
podjęcia działań wychowawczych, które będą pomocą w realizacji 
i  urzeczywistnianiu wartości, jakie chce przekazać wychowawca. 
Muszą one być dostosowane do wieku wychowanków i ich możli-
wości poznawczych. Wybór metody wychowawczej też powinien 
być odpowiedni, aby wiedza o wartościach była rzetelna i skutecz-
na. Nie bez znaczenia jest osoba rodzica i wychowawcy, która te 
wartości przekazuje, gdyż to ona ukazuje drogę życiową wycho-
wankowi, pomaga zrozumieć jej istotę oraz podejmować decyzje 
wolne, służące budowaniu dobra indywidualnego i społecznego.

Wspomaganie dziecka  – wychowanka w  urzeczywistnianiu 
wartości jest zadaniem trudnym. Wymaga, jak stwierdza K. Cha-
łas, permanentnego bycia z wychowankiem i dla wychowanka20. 
Wiąże się to ze stwarzaniem sytuacji wychowawczych i stawia-
niem zadań przed dzieckiem na miarę jego możliwości, gdzie był-
18  Por. J.  Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości, Lublin 2001, 

s. 32.
19  Por. S. Kowalczyk, Filozofia kultury, dz. cyt., s. 91. 
20  Por. K.  Chałas, Wychowanie ku wartościom, Elementy teorii i  praktyki, t.  1, 

dz. cyt., s. 55. 
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by czas na rozmowę pozwalającą dokonywać analizy tej sytuacji, 
wartościować ją i uzyskiwać przez dziecko kompetencji. Istotne 
jest, aby zadania stawiane dziecku były podejmowane z dużą od-
powiedzialnością przez rodziców czy wychowawców, by mogąc 
wybierać, wybierało właściwą hierarchię „być” nad „mieć”, aby 
wybierało w  sposób wolny, odważny i  z pełnym przekonaniem. 
W procesie wartościowania istotną rolę przypisuje K. Chałas wy-
chowaniu do wartościowania. Stwierdza ona, że: 

warunkiem wybierania, dochodzenia do wartości, budowania 
ich hierarchii, życia według wartości – jest wychowanie do war-
tościowania. Według autorki jest to proces złożony, wielorako, 
ukierunkowany21. 

Wymienia ona w tym procesie, opierając się na stanowisku Piotra 
Olesia, sześć elementów:

1.  Zapewnienie wychowankom wolności wyboru z alternatyw-
nych możliwości.

2.  Wspomaganie wychowanków w  analizowaniu konsekwencji 
wyboru w kategoriach dobra i zła.

3.  Wspomaganie wychowanków w pozytywnym akcentowaniu 
wartości.

4.  Konfrontowanie własnych wyborów wychowanka z wyborami 
innych osób.

5.  Pomoc w urzeczywistnianiu własnych wyborów.
6.  Utrwalanie wyborów wychowanka22.

W ten sposób budowany system wartości może mieć charakter 
zarówno indywidualny, jak i  społeczny. Można zatem przyjąć, że 
wychowanie ku wartościom jest postawą wynikającą z założeń reli-
gijnych, antropologicznych i etycznych23. M. Tyszkowa zwraca uwa-
gę na dokonujący się w rodzinie proces wychowawczy. Według niej 
przebiega on od wychowawcy do wychowanka i z powrotem, czyli 
rodzina i dziecko oddziałują na siebie nawzajem i wywierają wpływ 

21  Tamże, s. 43.
22  Tamże.
23  Por. B.M. Parysiewicz, Wychowanie do miłości, Lublin 2010, s. 148.
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kształtujący. Rodzina przekazuje dzieciom pierwsze doświadczenia, 
które są wyrazem doświadczeń ze wszystkich sfer życia24.

Dialog wychowawczy i jego rola  
w procesie wychowania ku wartościom

Ksiądz Janusz Tarnowski, który przedstawia dialog wycho-
wawczy, zakorzeniony w  pedagogice personalno-egzystencjal-
nej, twierdzi, że w  pedagogice dialogu relacje osobowe między  
wychowawcą a  wychowankiem przebiegają tak samo, czyli od 
wychowawcy do wychowanka i od wychowanka do wychowawcy. 
Proces edukacyjny jest zatem trójfazowy: wychowawca wpływa 
na wychowanka, wychowanek wpływa na wychowawcę oraz wy-
chowują się oni nawzajem. Można to przedstawić graficznie:

WYCHOWAWCA

WYCHOWANEK
AD‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑S‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Z

1. Proces edukacyjny w pedagogice personalno-egzystencjalnej 
ks. Janusza Tarnowskiego.

Litery A, D, S, Z oznaczają:
A – autentyczność,
D – dialog,
S – spotkanie,
Z – zaangażowanie.

24  Por. M. Tyszkowa, Związek między rodziną a rozwojem psychicznym człowieka: 
poszukiwanie paradygmatu teoretycznego, Roczniki Socjologii Rodziny 1991, 3, 
s. 134-151, por. także B.M. Parysiewicz, Wychowanie do miłości, dz. cyt., s. 239.



212 Wiesława Buczek

W uproszczeniu proces wychowania przedstawia się następu-
jąco: AD S Z. Oznacza to, że dialog uwarunkowany autentycz-
nością (AD) prowadzi do spotkania z Bogiem i ludźmi (S), czego 
wynikiem jest zaangażowanie (Z). Autentyczny dialog pomaga 
zatem w  egzystencjalnym spotkaniu z  Bogiem i  ludźmi. Takie 
ujęcie procesu wychowawczego ma duże znaczenie dla rozwo-
ju dziec ka, które w  rodzinie otrzymuje przekaz międzypokole-
niowych doświadczeń życiowych, wartości, co pozwala mu na 
przyjęcie ich lub odrzucenie. Wyznacznikiem i  środkiem pod-
stawowym do osiągnięcia trwałych postaw powinien być dialog 
osobowy, który spełniając swoje kryteria, jest też propozycją dia-
logowego wychowania, gdzie zaufanie pełni szczególną funkcję. 
W  chwili braku zaufania, płaszczyzny porozumienia  – dialog 
staje się niemożliwy. Dialog zakłada poszanowanie godności 
wychowanka i obiektywną prawdę. Dorośli nie zawsze potrafią 
porozumieć się z dziećmi czy młodzieżą, bo nie ma zaufania, bra-
kuje chęci ze strony dorosłych, aby wsłuchiwać się w głos i wejść 
w świat wychowanka. Wsłuchiwanie się w dziecko jest koniecz-
ne, aby zachęcić je do zwierzeń i  zbliżyć się do rzeczywistości, 
w której ono żyje. Zdolność słuchania stanowi uwarunkowanie 
dialogu, dowodzi akceptacji wychowanka i  autentycznego nim 
zainteresowania. Słuchanie wyraża szczerą wolę poznania i jego 
egzystencji. Słuchając wychowanka, porozumiewamy się z  nim 
nie tylko werbalnie, ale i pozawerbalnie. To pomaga również we 
wzajemnym zrozumieniu siebie.

Aby  dialog był skuteczny, należy również wykazać dobrą 
wolę. Powinna ona wyjść od wychowawcy, który musi się liczyć 
z tym, że i wychowanek może mieć swoje racje. Racje te powinny 
być uzasadnione zgodnością głoszonych słów czy idei z własny-
mi czynami. Przejawia się tu jedna z cech zaczerpniętych przez  
ks. Tarnowskiego z  egzystencjalizmu, a  mianowicie autentycz-
ność. Prowadzenie dialogu jest możliwe tylko wtedy, gdy wycho-
wawca i wychowanek są autentyczni. Bywają z  tym czasem prob-
lemy. Wychowanek często wyczuwa nieszczerość wychowawcy 
i  reaguje na nią milczeniem lub obojętnością. Jego wypowiedzi 
są wtedy formułowane jakby na życzenie wychowawcy. Jak pisze 
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H. Rylke – rodzic, nauczyciel, wychowawca musi przyjąć postawę 
nieoceniającą, słuchać uważnie tego, co mówią wychowankowie, 
powstrzymywać się od uwag25 i  czuwać nad podobnym zacho-
waniem uczniów. Sprzyja temu zaistnienie autentycznej sytuacji 
wspólnego poszukiwania rozwiązań, co powoduje wzrost zaufa-
nia i  pragnienia wspólnego porozumienia. Przejaw troski jest 
wyrazem postawy życzliwości, akceptacji, otwartości na prob-
lemy dziecka, co w konsekwencji w pracy wychowawczej może 
się okazać bardzo skuteczne. Słusznie zauważa M.  Śnieżyński, 
że w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych podstawę 
stanowią dwa filary: miłości i podmiotowości26, mające swoje ko-
rzenie w personalizmie.

Mówiąc o  dialogu w  rodzinie, nie można pominąć drugiej 
kategorii pedagogicznej, jaką jest autentyczność. Podobnie jak 
dialog ma ona duże znaczenie w procesie wartościowania. Au-
tentyczność postaw rodziców wpływa na środowisko rodzinne 
dziecka, które wyrasta z  miłości27. Rodzice, będąc pierwszymi 
wychowawcami dziecka, swoją postawą świadków miłości i za-
angażowaniem pomagają mu odkrywać prawidłowe relacje mię-
dzyludzkie, oparte na akceptacji, odpowiedzialności, zaufaniu, 
otwartości na drugiego człowieka, co pozwala dziecku rozumieć 
i przyjmować stawiane mu wymagania, na miarę jego możliwo-
ści rozwojowych. Dziecko uczy się w ten sposób i rozumie wza-
jemną wymianę darów odbywającą się systematycznie i w spo-
sób zrównoważony w imię zasady sprawiedliwości, co prowadzi 
do harmonii w  miłości28. Odstąpienie od kierowania się zasa-
dami wspólnotowymi w  rodzinie i  zanik prawidłowych relacji 

25  Por. H.  Rylke, G.  Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z  ludźmi. 
Warszawa 1992, s. 96, por. także M. Śnieżyński, Sztuka dialogu, teoretyczne 
założenia a szkolna i akademicka rzeczywistość, Kraków 2008, s. 58.

26  Por. tamże, s. 59.
27  Por. J.  Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin 2002, 

s. 53-54.
28  Por. J. Mellibruda, Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kon-

taktów międzyludzkich, Warszawa 1980, s. 104-106, cyt. za B.M. Parysie-
wicz, Wychowanie do miłości, dz. cyt., s. 243.
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osobowych między osobami może prowadzić do zaniku miło-
ści, usztywnienia postaw między członkami rodziny, co w kon-
sekwencji kończy się rozpadem więzi i  rodziny. Autentyczność 
rodziców ma również wpływ na rozwój duchowy dziecka, gdzie 
pomoc dziecku w nawiązaniu relacji z Bogiem jest wyrazem tro-
ski rodziców o  wychowanie religijne swoich dzieci. Konieczne 
tu jest jednak – jak stwierdza M. Nowak – uwzględnienie po-
szczególnych etapów rozwoju dziecka, jego sytuacji materialnej, 
psychicznej oraz religijnej29. Autor wymienia też potrzebę pod-
jęcia wysiłków doprowadzenia ideałów, celów i wartości religij-
nych do spotkania z  wartościami życiowymi, tak aby dziecko 
mogło stawiać pytania odnoszące się do życia w kontekście wiary 
w Boga30. Takie działania ze strony rodziców powinny doprowa-
dzić do otwarcia się dziecka na rzeczywistość nadprzyrodzoną. 
Ważne jest też, jak podkreśla M. Nowak, by zarówno rodzic, jak 
i wychowawca właściwie zrozumieli swoje funkcje i uwzględnili 
je w procesie wychowania31.

Rodzina jako podstawa istnienia człowieka jest miejscem, 
gdzie dokonuje się przekaz wartości i  wychowanie ku wartoś-
ciom. Proces ten zależy od właściwego rozumienia małżeństwa 
i rodziny, gdzie oboje rodzice są osobami, których postawa i au-
tentyczność odgrywają znaczącą rolę wychowawczą. Przebieg 
procesu wychowawczego, a więc socjalizacja osoby dziecka za-
leży od stopnia przygotowania rodziców do życia małżeńskiego 
i  rodzinnego, stosowanych metod wychowawczych i  własnych 
postaw, określonych wzorców zachowań, poglądów i  systemu 
wartości które dziecko zastaje i przyjmuje. Wpływ najbliższego 
środowiska jest tu znaczący, bo w nim następuje formowanie sy-
stemu wartości, który powinien być konstruowany na podstawie 
uniwersalnych wartości. Wychowanie do wartości, jak stwier-
dza wielu pedagogów zajmujących się problematyką rodzinną, 
wskazuje na współpracę środowiska rodzinnego ze środowiskiem 

29  Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2000, s. 467.
30  Por. tamże, s. 469.
31  Por. tamże, s. 382.
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szkolnym, która powinna być spójna w dążeniu do wychowania 
ku wartościom. Dziecko powinno wzrastać osobowo i  rozwi-
jać swoje człowieczeństwo, a  środowiska te muszą wskazywać 
na wartości prawdziwe i  pomagać dziecku je urzeczywistniać 
w  swojej codzienności. Dialog wychowawczy z  dzieckiem-wy-
chowankiem, w którym jest miejsce na rozmowę, zrozumienie, 
porozumienie i  ewentualną współpracę, jest propozycją, która 
ze względu na swe uniwersalne odniesienie może być wykorzy-
stana w wychowaniu ku wartościom. Wychowanie chrześcijań-
skie w kontekście pedagogiki personalno-egzystencjalnej zwraca 
się ku osobie ludzkiej, a  przyjęte z  egzystencjalizmu kategorie 
wyrażają w procesie wychowania potrójny cel: wychować do au-
tentyzmu, dialogu i  zaangażowania. Dialog rozumiany jest tu 
jako metoda, proces i postawa. Zawiera on elementy, które służą 
chrześcijańskiemu wychowaniu, a osoba pozostaje nadal punk-
tem oparcia w procesie wychowawczym.

Praktyka dialogu wychowawczego na gruncie pedagogicznym 
ma swoich przeciwników i zwolenników. Ci ostatni potwierdza-
ją, że w dialogu wychowawca uczy odpowiedzialności, otwarcia 
serca na innych, bycia sobą, szacunku dla siebie i innych, miło-
ści i zrozumienia oraz tego, co najcenniejsze – miłości do Boga. 
Różne badania potwierdzają, że stosowanie metody dialogu po-
zwala na korzystny rozwój dziecka w procesie edukacji wczesno-
szkolnej. Powoduje, że dziecko, nie czując obciążenia psychicz-
nego, ujawnia pełnię swoich możliwości i nie obawia się podjąć 
nowych, czasem trudnych zadań. Klimat przyjaźni, szacunku, 
wzajemnej akceptacji w  relacjach nauczyciel–uczeń wpływa na 
zwiększenie reakcji spontanicznych, otwartych i serdecznych we 
wzajemnych stosunkach nauczyciela i ucznia.

Dialog wychowawczy zatem ubogaca inne metody pedago-
giczne, o  ile te skupiają się na wychowanku, bez eksponowa-
nia jego indywidualizmu, który jest przejawem apersonalizmu, 
gdzie znika dążność do dobra wspólnego i pojawia się zagroże-
nie dla życia osobowego. Dialog, jak mówi o nim J. Rutkowiak, 
jest stworzeniem szans narodzin odmiennego punktu widzenia, 
poszerzania bądź przebudowywania siebie, możliwego dzięki 
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inności innych32. Dialog, w którym rozmawiamy, nie atakujemy 
rozmówcy, mając odmienne zdanie, nie przymuszamy rozmów-
cy do zmiany poglądów, może prowadzić też do kultury wycho-
wania i nabywania umiejętności prowadzenia dialogu, ze wzglę-
du na potrzebę społeczną, ponieważ ludzka egzystencja opiera 
się na relacjach, które są wpisane w rozwój człowieka jako osoby 
w procesie socjalizacji33. W myśl tego stwierdzenia trafna staje 
się definicja wychowania mówiąca, że: 

wychowanie jest osobowym spotkaniem i  dialogiem wycho-
wawcy-mistrza i  ucznia, który wspomaga wychowanka we 
wprowadzaniu w świat wartości, prowadząc go tym samym do 
pełni rozwoju osobowego, do głębi człowieczeństwa34. 

Dialog jest tu wpisany w  godność osobową wychowawcy 
i wychowanka, rodzica i dziecka, gdzie na płaszczyźnie rozmo-
wy i  porozumienia obie strony stają się równorzędnymi part-
nerami dialogu wychowawczego, jak stwierdza J.  Tarnowski, 
mówiąc, że 

rodzice, wychowawcy ukazując wartości swoją postawą, przez 
własne świadectwo wartości wychowują wartościami, którymi 
żyją, a nie tylko proponują35. 

Tym samym rodzice i wychowawcy dzięki dialogowi, będąc 
na wspólnej płaszczyźnie w  dzieckiem, mogą wiele również 
od niego się nauczyć. Istnieje zatem konieczność zapewnienia 
wszechstronnego rozwoju dziecka, gdzie wartości będą wpisa-
ne i  obecne podczas całego procesu wychowawczego i  eduka-
cyjnego, a  dialog wychowawczy pomoże w  ich wprowadzaniu 
i urzeczywistnianiu.

32  Por. J. Rutkowiak, O dialogu edukacyjnym, Rusztowania kategorialne, w: Py-
tanie, dialog, wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992, s. 42.

33  Por. M. Śnieżyński, Sztuka dialogu, dz. cyt., s. 5.
34  K.  Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i  praktyki, t. 1,  

dz. cyt., s. 65.
35  J. Tarnowski, Jak wychowywać? W ogniu pytań, Ząbki 2003, s. 207.
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Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Style wychowania  
w rodzinie  
a zachowania  
ryzykowne dzieci

Parenting Styles  
at Family  
and Children  
Risky Behaviours

Streszczenie: Przemiany społeczno-kulturowe, zmiany modelu funk-
cjonowania rodziny oraz różnorodność i bogactwo bodźców i presji spo-
łecznych sprawiają, że wiele osób nie radzi sobie z otaczającą rzeczywistoś-
cią oraz własnymi przeżyciami. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest wzrost 
różnego rodzaju zaburzeń oraz różnorodnych form niekonstruktywnego 
zachowania. Zjawisko to wywiera szczególnie niekorzystny wpływ na lu-
dzi młodych o nieukształtowanej osobowości, a więc dzieci. Młodzi ludzie, 
zagubieni często w kulturze przyjemności, spotykają się z  propozycjami 
nowych sposobów formułowania reguł postępowania, spędzania czasu 
wolnego, często zagrażających życiu i zdrowiu oraz przyczyniających się 
do podejmowania różnorodnych zachowań ryzykownych.

W sytuacji niepewności i poczucia zagubienia, a także trudności związa-
nych z kryzysem młodzieńczym, młodzież potrzebuje wsparcia bliskich 
osób. Szczególne zadanie w tym zakresie przypada rodzinie. Rodzina jest 
pierwszym środowiskiem społecznym, integralnie zaspokajającym różno-
rodne potrzeby dziecka oraz wpływającym na rozwój w każdym obszarze 
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jego życia. Większość zachowań ryzykownych przejawianych przez dzie-
ci wynika z cech systemu rodzinnego i funkcjonowania rodzin. Istotnym 
a  związanym z  funkcjonowaniem rodziny czynnikiem wpływającym na 
zachowanie dziecka jest styl wychowania w rodzinie.

Artykuł zawiera komunikat z  badań dotyczących zachowań ryzykownych 
młodzieży. Autorka starała się wskazać również na związek między stylami 
wychowania w rodzinie a przejawianymi zachowaniami ryzykownymi dzieci.

Słowa kluczowe: rodzina, style wychowania, dzieci, zachowania ryzykowne

Summary: Social and cultural transformations, changes of the family func-
tional model and the diversity and richness of stimuli and social pressure cause 
many people cannot manage the surrounding reality and own experiences. The 
effect of that state of affairs is the increase of different kinds of disorders and dif-
ferent forms of non-constructive behaviour. That phenomenon wields adverse 
influence on young people with immature personality, it means children. Young 
people often got lost in the pleasure culture meet the new ways of formulation of 
the behaviour rules, spending free time, often threatening their lives and health 
and contributing to taking up different and risky behaviours.

In the situation of uncertainty and feeling of being lost, and difficulties con-
nected with the youthful crisis, young people need support of their family 
and friends. The special task is for family within that matter. Family is the 
first social environment, integrally fulfilling different needs of a child and 
incluencing his/her development in different area of his life. Most risky be-
haviours at children are the result of the family system features and family 
functioning. The essential and connected with the family functioning, factor 
incluencing the child’s behaviour is the parenting style in a family.

The article includes the communication from the research concerning the 
risky behaviours of young people. The author tries to indicate also the con-
nection between the parenting styles and risky behaviour shown at children.

Key words: family, parenting styles, children, risky behaviours

Wstęp

Wzrastająca w ostatnich latach liczba zaburzeń problemowych, 
działań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży jest bardzo niepo-
kojąca. Młodzież w okresie dorastania, poszukująca wzorów i celu 
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w życiu, podejmuje epizodycznie zachowania ryzykowne i dopóki są 
sporadyczne, uznaje się je za normę rozwojową okresu adolescencji.

Podejmowanie zachowań ryzykownych jest działaniem ty-
powym i  dość powszechnym wśród nastolatków, którzy szukają 
w  ryzyku silnej ekscytacji. Kierują się przy tym poszukiwaniem 
przyjemności i rozrywki. Ponadto młodzi ludzie nie doceniają po-
tencjalnych zagrożeń wynikających z angażowania się w ryzykow-
ne zachowania i działania. Dlatego część młodych ludzi zaczyna 
podejmować je regularnie. Wówczas nie jest to już normą i często 
prowadzi do zaburzeń rozwoju osobowości oraz powoduje różne 
szkody zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, 
jak i dla otoczenia społecznego.

Rozważając zagadnienia związane z  zachowaniami ryzykow-
nymi najmłodszego pokolenia, nie sposób pominąć rodziny, która 
wywiera silny i długotrwały wpływ na dziecko. Powszechnie bo-
wiem zakłada się, że większość zachowań ryzykownych przejawia-
nych przez dzieci wynika z dysfunkcji systemu rodzinnego.

Rodzina i jej style wychowania

Zdefiniowanie rodziny wydaje się pozornie dość łatwe, ale tylko 
na poziomie potocznym i w praktyce społecznej. W tym zakresie 
pojęcie rodziny odnosi się najczęściej do małżeństwa posiadającego 
dzieci. Mimo oczywistego i niepodważalnego charakteru rodziny 
o wiele trudniej jest ją zdefiniować na gruncie naukowym. Wyni-
ka to z  faktu, iż reprezentanci poszczególnych dyscyplin nauko-
wych różnie interpretują pojęcie rodziny, akcentując różnorodne jej 
aspekty, zadania i oczekiwania wobec niej kierowane.

Najczęściej rodzina określana jest: jako grupa pierwotna czy 
wychowawcza1, jako wspólnota życia2, jako instytucja wycho-
1  Por. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970; J. Rem-

bowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986; S. Kawula, J. Brągiel, 
A.W.  Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i  panorama problematyki, Toruń 
2004; Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979; M. Ziemska, Rodzina 
i osobowość, Warszawa 1979.

2  Por. F.  Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002; 
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, dz. cyt.
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wania równoległego3, jako pozaszkolne środowisko wychowaw-
cze4, ale również jako środowisko kulturowe5.

Wielu autorów zajmujących się problematyką rodziny pod-
kreśla, że rodzina jest pierwotnym, podstawowym i naturalnym 
środowiskiem, w którym dziecko rozwija się i wychowuje6, któ-
rego głównymi elementami są interakcje zachodzące pomiędzy 
jej członkami7 i która ma ogromny wpływ na kształtowanie oso-
bowości dziecka, rozwój jego umiejętności i zdolności.

Dużą troskę o  rodzinę przejawiał Jan Paweł II, określając 
ją jako szczególną wspólnotę osób, w której rodzice są złączeni 
z  sobą przymierzem małżeńskim, rozumianym jako akt pub-
licznie zatwierdzający i regulujący wzajemne zobowiązania. Jest 
także podstawowym i  pierwotnym przejawem wymiaru spo-
łecznego osoby, kolebką życia i miłości, gdzie człowiek rodzi się 
i wzrasta8.

Różne ujęcia rodziny łączy wspólna cecha  – eksponują jej 
znaczenie, zarówno w  indywidualnym życiu jednostki, jak 
i społeczeństwa. Należy podkreślić, iż rodzina już z racji swo-
ich pierwotnych funkcji wpływa na rozwój dziecka w każdym 
obszarze życia. Rodzinę uznajemy za pierwsze, naturalne i naj-

3  Por. E. Trempała, Pedagogiczna działalność wychowawców nieprofesjonalnych 
w środowisku lokalnym, Bydgoszcz 1988.

4  Por. R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985.
5  Por. A. Janke, Wychowanie w rodzinie – kluczowe pojęcia pedagogicznych rozwa-

żań nad rodziną, w: Wychowanie w kontekście teoretycznym, red. A. de Tcho-
rzewski, Bydgoszcz 1993.

6  Por. P.  Wroczyński, Pedagogika społeczna, dz. cyt.; I.  Jundziłł, Opieka nad 
rodziną w miejscu zamieszkania, Warszawa 1983; J. Brągiel, Rodzinne i oso-
bowościowe uwarunkowanie sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej, 
Opole 1983; A.W. Janke, S. Kawula, Polimorficzność i komplementarność ba-
dań nad współczesną rodziną, Toruń 2004 i inni.

7  Por. J.  Rembowski, Rodzina w  świetle psychologii, dz. cyt.; J.  Brągiel, Ro-
dzinne i  osobowościowe uwarunkowanie sukcesu szkolnego dziecka z  rodziny 
rozwiedzionej, dz. cyt.

8  Por. Jan Paweł II, Zachować duchowe i etyczne wartości rodzinnego życia – ho-
milia, Bamenola 12 sierpnia 1985, w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, 
Antologia wypowiedzi, red. J. Żukowicz, Kraków 1990, s. 192-193.
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bardziej znaczące środowisko wychowawcze. Zachodzące w ro-
dzinie procesy socjalizacyjne wywierają wpływ na kształtowanie 
się opinii i postaw czy norm postępowania. Kondycja rodziny, 
jej struktura, sposób wypełniania funkcji i zadań mają znaczący 
wpływ na młodego człowieka zarówno wewnątrz samej rodziny, 
jak i  na zewnątrz, na zachowanie się dziecka, na stosunek do 
innych osób, do świata wartości oraz wzorców postępowania.

W atmosferze trwałego kontaktu z dzieckiem i silnej z nim 
więzi uczuciowej rodzice – celowo lub podświadomie – zapew-
niają dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb i umożliwia-
ją nabywanie różnorodnych doświadczeń będących podstawą 
życia i rozwoju. Od charakteru oddziaływań rodziny, stosowa-
nych metod oraz form wychowawczych zależy w dużej mierze 
to, jak będzie przebiegał rozwój dziecka. Rodzina jest więc tą 
szczególną instytucją wychowawczą, która wywiera specjalny 
wpływ na sferę poznawczą, emocjonalną i motywacyjną dzieci 
i młodzieży.

Tylko zdrowa, w  pełni zintegrowana, ukształtowana na pod-
stawie określonych norm i wartości rodzina może zapewnić pra-
widłowy rozwój i wychowanie dziecka. Niestety nie każde dziec-
ko wychowuje się w rodzinie, w której panuje właściwa atmosfera 
wychowawcza i  obowiązują wartościowe wzorce zachowań. Jak 
podkreśla J. Brągiel, „niekorzystna atmosfera rodzinna, szczególnie 
występujące awantury w obecności dziecka zaburzają jego poczucie 
bezpieczeństwa i wiary w podstawowe wartości”9.

Zatem w rodzinie oprócz właściwych wzorców możliwy jest 
przekaz wielu negatywnych cech, sposobów funkcjonowania nie-
zgodnych z  normami ogólnoludzkimi, zaburzonych systemów 
wartości i  nieprawidłowych postaw. Nieprawidłowo funkcjonu-
jąca rodzina, w której rodzice nie wypełniają swych obowiązków, 
nie dostarczają dziecku odpowiednich wzorców do naśladowania, 
nie sprzyja rozwojowi cech społecznie pożądanych. Ponadto taka 
rodzina stanowi potencjalne niebezpieczeństwo zaburzenia pro-

9  S. Kawula, J. Brągiel, A.W.  Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama 
problematyki, dz. cyt., s. 16.
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cesu wychowawczego, co sprawia, że dziecko wychowujące się 
w  niej ma mniejsze szanse na osiągnięcie optymalnego stopnia 
rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego10.

Rozważając znaczenie rodziny dla harmonijnego rozwo-
ju dziecka, należy podkreślić, że nie wystarczy tylko obecność 
i opiekuńcza aktywność każdego z rodziców, ale niezbędna jest 
zgodność ich tendencji i działań wychowawczych. W określeniu 
działań wychowawczych rodziców istotną rolę odgrywają ich sty-
le wychowania. O tym, jaki styl wystąpi w danej rodzinie, decy-
dują rodzice, bo to oni sprawują funkcje wychowawcze. Każdą 
rodzinę charakteryzuje swoisty styl wychowania decydujący o sile 
oddziaływań na psychikę dziecka. Na styl wychowania wpływają 
przede wszystkim rodzice, ich poglądy na wychowanie dziecka, 
cele wychowawcze, które zamierzają osiągnąć, osobiste doświad-
czenia i wzory wyniesione z domu rodzinnego. Styl wychowania 
decyduje o klimacie, w jakim wzrasta dziecko11.

Styl wychowania to „pewne stałe, określone oddziaływania, 
zachowania wychowawcze, które charakteryzują względnie jed-
nolite, zharmonizowane podporządkowanie się pewnej scalają-
cej osi, koncepcji, idei wychowawczej”12. Określa więc stosunek 
rodziców do dziecka wyrażający się w  metodach postępowania 
i egzekwowania obowiązków. Można zatem powiedzieć, że styl 
oddziaływania wychowawczego rodziców wiąże się ze sprawowa-
niem opieki i kontroli.

Relacje między kontrolą i opieką stały się podstawą w  lite-
raturze zachodniej do określenia podziału stylów oddziaływa-
nia wychowawczego w  rodzinie. Pozwoliło to na wyróżnienie 
czterech stylów wychowywania: styl autorytarny – cechujący się 
silną kontrolą, a słabą opieką, styl autorytatywny (odpowiednik 
opisanego poniżej demokratycznego stylu wychowania)  – ce-

10  Por. M.  Dubis, Świat wartości i  plany życiowe młodzieży, Lublin 2013, 
s. 46-47.

11  Por. I. Obuchowska, Drogi dorastania, Warszawa 1996; por. także Z. Zabo-
rowski, Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980; por. tak-
że B. Harwas-Napierała, Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Poznań 2003.

12  A. Pluta, Młodzież i dom rodzinny, Warszawa 1979, s. 44-45.
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chujący się silną kontrolą i  silną opieką oraz styl permisywny 
(jest to opisany poniżej styl liberalny) – charakteryzujący się sła-
bą kontrolą i słabą opieką13.

Liczne badania prowadzone w zakresie efektywności wymie-
nionych stylów wychowania w rodzinie dowiodły, że najbardziej 
efektywnym stylem wychowawczym jest styl autorytatywny, 
sprzyjający pozytywnemu społecznie i  poznawczo rozwojowi 
oraz niezależności dziecka. Efektywność tego stylu upatruje się 
w  szczególnym sposobie sprawowania kontroli poprzez prośby, 
a nie przymus. Okazywanie uczuć, werbalne wspieranie i okazy-
wanie szacunku dla indywidualności i  autonomii dziecka połą-
czone z wymaganiami i umiejętnym dyscyplinowaniem implikuje 
efektywność tego stylu14.

W polskiej literaturze wymienia się najczęściej trzy główne, 
najbardziej charakterystyczne style wychowania: autokratyczny, 
liberalny, demokratyczny i niekonsekwentny. Podział ten oparty 
jest na takich czynnikach, jak: stosunek do obowiązujących norm 
i zasad, szybkość reakcji wychowawczej (dyscyplina i posłuszeń-
stwo dziecka), wolność i niezależność przyznawana wychowan-
kowi, ciepło i wyrozumiałość ze strony rodziców czy styl komu-
nikacji rodziny.

Należy podkreślić, że dokonywane są różne modyfikacje co do 
pierwotnych założeń twórców stylów wychowania, szczególnie 
w zakresie liczby stylów. Wynika to między innymi ze zwiększa-
nia się wyróżnianych funkcji, jakie powinien pełnić wychowujący 
w danym stylu wychowawczym, co z kolei powoduje, że w prak-
tyce najczęściej nie występują czyste style15.

13  Por. D.  Baumrind, The discipline controversy revisited, „Family Relations” 
1996, nr 45, s. 405-414.

14  Por. tamże; por. także C. Jackson, V. Foshee, Violence-related behaviors of ad-
olescents: Relation with responsive and demanding parenting, „Journal of Ad-
olescent Research”, 1998 nr 13; por. także C. Hollin, D. Browne, E.J. Pal-
mer, Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie 
i profilaktyka, Gdańsk 2004.

15  Por. D. Borecka-Biernat, Style wychowania w rodzinie a agresywne zachowa-
nia dzieci, „Prace Psychologiczne” 1992, nr 26, s. 125-141.
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W Polsce autorem czteroczynnikowej typologii stylów wycho-
wania, a zarazem twórcą narzędzia do badania tych stylów jest 
M. Ryś. Autorka wyróżniła następujące style wychowania w ro-
dzinie: styl demokratyczny, autokratyczny, liberalno-kochający 
i liberalno-niekochający16.

Za najbardziej pożądany pedagogicznie i najkorzystniejszy dla 
rozwoju dziecka uznawany jest styl demokratyczny. Styl demokra-
tyczny charakteryzuje się życzliwymi, ciepłymi oraz przyjacielski-
mi relacjami pomiędzy członkami rodziny, oparty jest na zasadzie 
równości i  wzajemności. Rodzice pełnią funkcje koordynatorów 
wspólnych działań. Styl demokratyczny uczy dzieci zasad współ-
życia społecznego nie na podstawie przymusu zewnętrznego i lęku 
przed karą, lecz opierając się na akceptacji i  świadomym wybo-
rze właściwej zasady postępowania. Sprzyja również stosunkowo 
wczesnemu kształtowaniu się u dziecka zdolności do samokontroli 
i dyscypliny opartej na przekazanych normach i zasadach moral-
nych. Ułatwia przystosowanie psychiczne i społeczne dziecka oraz 
sprzyja przyjęciu wartości cenionych przez rodziców, wzorów za-
chowania i kształtowaniu pozytywnej więzi z rodzicami17.

Przeciwieństwem stylu demokratycznego jest styl autokra-
tyczny oparty na autorytecie przemocy i pedantyzmu. Od dzieci 
wymaga się bezwzględnej karności i posłuszeństwa, podporząd-
kowania się wszelkim poleceniom i nakazom rodziców. Rodzice, 
przyjmując role sędziów nieuznających sprzeciwu, precyzyjnie 
określają obowiązki i oczekiwania wobec dziecka i rygorystycz-
nie je egzekwują. Taka dyscyplina wywiera negatywny wpływ 
na rozwój osobowości dziecka. Dziecko może się stać bierne, 
nauczyć się dostosowywać do obowiązujących w  domu norm, 
jednak nie będzie się z nimi utożsamiało18.
16  Por. M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia 

i rodziny własnej, Warszawa 2009, s. 18-20.
17  Por. T. Rostowska, Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybra-

nych wymiarów osobowości, Łódź 1995, s. 107-108; por. także M. Przetacznik-
-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1994, s.130.

18  H. Liberska, M. Matuszewska. Wybrane czynniki i mechanizmy powstawa-
nia agresji w rodzinie, w: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, red. M. Biń-
czycka-Anholcer, Poznań 2001, s. 81.
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Istotą stylu liberalnego jest pozostawienie dziecku nadmiernej 
swobody i brak wymagań. Zwolennicy liberalnego stylu wychowa-
nia sądzą, że do prawidłowego rozwoju dziecka wystarczy zapew-
nić odpowiednie warunki do jego aktywności. M. Ryś dzieli styl 
liberalny na liberalno-kochający i liberalno-niekochający. Czynni-
kiem różnicującym te style jest wymiar ciepła/chłodu emocjonalne-
go. Styl liberalno-kochający charakteryzuje się dużym natężeniem 
troski i  miłości, zaspokajaniem potrzeb dziecka i  zapewnianiem 
odpowiednich warunków do nauki i pracy, przy pełnym zaufaniu 
i całkowitej swobodzie dziecka. Rodzice ingerują, czy też intere-
sują się sprawami dziecka tylko wówczas, gdy ono tego potrzebuje 
i o to poprosi. Mimo małej ingerencji w życie dziecka styl ten naj-
częściej dodatnio wpływa na kształtowanie się dojrzałej i wszech-
stronnej osobowości dziecka. Natomiast w rodzinie stosującej styl 
liberalno-niekochający dominuje obojętność i  chłód emocjonalny 
wobec dziecka oraz brak zainteresowania jego życiem. Najczęściej 
zaburzone są również relacje pomiędzy poszczególnymi członka-
mi rodziny, brak chęci do pogłębiania uczuć i wzajemnych więzi. 
Skutkiem takiego zachowania rodziców jest brak u dzieci motywa-
cji do różnego typu działań oraz buntowniczość połączona często 
z nieumiejętnością rozwiązywania problemów19.

W niektórych rodzinach funkcjonuje niekonsekwentny styl 
wychowania, którego istotę stanowi brak sprecyzowanej i jedno-
myślnej linii wychowania i postępowania wobec dziecka. Rodzice 
przypadkowo i w zależności od nastroju stosują wymagania i oce-
niają zachowanie dziecka. Niejednolitość postępowania, ciągła 
zmiana nastrojów prowadzi na ogół do tak zwanej huśtawki emo-
cjonalnej, co w konsekwencji może być przyczyną reakcji agre-
sywnych, lękowych, poczucia osamotnienia i zagubienia dziecka 
oraz przekonania o doznanej krzywdzie i niesprawiedliwości20.

Każdy z wymienionych stylów wychowania pociąga za sobą 
określone skutki wychowawcze. Zależą one jednak również od 

19  Por. M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia 
i rodziny własnej, dz. cyt., s. 18.

20  Por. H. Liberska, M. Matuszewska, Wybrane czynniki i mechanizmy powsta-
wania agresji w rodzinie, art. cyt., s. 83-84.
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wieku dziecka, od całej struktury środowiska rodzinnego oraz 
stopnia natężenia zachowań charakterystycznych dla danego 
stylu. Należy jednak podkreślić, że każda rodzina to niepowta-
rzalne środowisko wychowawcze i – co za tym idzie – unikalny 
styl rodzicielstwa, a  przedstawione powyżej style wychowania 
w rodzinie rzadko występują w rzeczywistości w postaci czystej. 
Najczęściej jednak jeden z nich dominuje, wpływając na swoistą 
atmosferę życia rodzinnego.

Dokonując rekapitulacji omawianego zagadnienia, należy 
stwierdzić, że przykład rodziców, ich zachowanie się i postępo-
wanie w  codziennych sytuacjach życiowych tworzą u  dziecka 
zespół wzorców, które utrwalają się i zachowują w pamięci jako 
przyszły obraz rodzinny. Prawidłowe wzorce wyniesione z domu 
rodzinnego pozwalają na ukształtowanie umiejętności życiowych, 
przekonań o  świecie, o  jego wartościach i  zasadach życia. Na-
leży jednak podkreślić, że w rodzinie oprócz właściwych wzor-
ców możliwy jest przekaz wielu negatywnych cech, sposobów 
funkcjonowania niezgodnych z  normami ogólnoludzkimi. Nie-
prawidłowo funkcjonująca rodzina, w której rodzice nie wypeł-
niają swych obowiązków, nie dostarczają dziecku odpowiednich 
wzorców do naśladowania, nie sprzyja rozwojowi cech społecznie 
pożądanych i stanowi potencjalne niebezpieczeństwo zaburzenia 
procesu wychowawczego i przejawiania przez dziecko zachowań 
nieakceptowanych społecznie.

Istota zachowań ryzykownych

Zachowania ryzykowne stają się przedmiotem zainteresowań 
wielu działów i  dyscyplin naukowych. Wynika to z  bogactwa 
treści związanych z  zachowaniami ryzykownymi, ze złożono-
ści i wielowymiarowości problematyki, jakiej dotyczą, jak rów-
nież ze specyficznego podejścia metodologicznego badaczy po-
szczególnych dziedzin naukowych, stąd też trudności związane 
z  samym określeniem zachowań ryzykownych oraz spójnym 
definiowaniem. W języku potocznym termin „zachowań ryzy-
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kownych” najczęściej rozpatrywany jest w aspekcie bilansowa-
nia zysków i strat.

Na gruncie nauk społecznych termin zachowania ryzykowne 
bywa utożsamiany z  takimi pojęciami, jak: „zachowania prob-
lemowe”, „zachowania ryzykanckie”, „zachowania dewiacyjne”, 
„zaburzenia zachowania” czy „trudności wychowawcze”, wpro-
wadzając tym samym pewien chaos terminologiczny21.

W publikacjach psychologicznych ryzyko traktowane jest jako 
sytuacja, której rezultatów nie można przewidzieć ze stuprocen-
tową pewnością22 oraz jako prawdopodobieństwo zajścia zdarzeń, 
które są niezależne od podmiotu działającego23. Tak rozumiane 
zachowania ryzykowne wiążą się z pojęciem ryzyka. Z psycho-
logicznego punktu widzenia takie zachowania są ukierunkowane 
na osiągniecie celu rozwojowego i pełnią ważną funkcję dla adole-
scenta. Zatem o zaistnieniu sytuacji ryzykownej możemy mówić 
wówczas, gdy wynik działania jest niewiadomy, a sytuacja ryzyka 
najczęściej generuje zagrożenie.

W literaturze pedagogicznej zachowania ryzykowne, proble-
mowe czy zagrożone odnoszą się do młodzieży, której potencjał 
i możliwości, by wyrosnąć na ludzi odpowiedzialnych i produk-
tywnych, są ograniczone problemami samej psychiki, problema-
mi związanymi z  domem rodzinnym, środowiskiem szkolnym, 
problemami z przyswajaniem norm kulturowych czy przekazów 
społecznych. Interakcja różnych czynników sprawia, że dziecko 
zachowuje się zgodnie z normami i oczekiwaniami społecznymi 
lub podejmuje zachowania ryzykowne24.

Dość szeroką w swoim zakresie definicję zachowań ryzykow-
nych znajdziemy w publikacjach z zakresu profilaktyki. Na tym 
gruncie terminem zachowań ryzykownych określane są „działania 
zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych 
21  Por. K. Zajączkowski, Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, 

Toruń 1997, s.18.
22  Por. R. Studenski, Ryzyko i ryzykowanie, Katowice 2004, s.13.
23  Por. J. Sokołowska, Ryzyko: wyzwanie czy zagrożenie. Psychologiczne modele 

oceny i akceptacji ryzyka, Warszawa 2000, s. 23. 
24  Por. J. McWhirter i in., Zagrożona młodzież, Warszawa 2008, s. 3.
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psychologicznych, społecznych i  zdrowotnych konsekwencji”25. 
Zatem zachowania te w  sposób oczywisty zaburzają prawidło-
wy rozwój człowieka. Ponadto działania takie podejmowane są 
z  własnej woli i  mimo niepewności skutków ogólnych można 
wskazać ich negatywne następstwa dla zdrowia. Z tego powodu 
stają się coraz częściej rosnącym problemem w aspekcie medycz-
nym, psychologicznym i społecznym.

W literaturze przedmiotu wskazuje się na ścisły zwią-
zek zachowań ryzykownych z  teorią zachowań problemowych 
R.  i  S.  Jessorów, wskazującą na psychospołeczne funkcje tych 
zachowań26. W  myśl tej teorii wszelkie zachowania, zarówno 
ryzykowne, jak i zachowania powszechnie akceptowane zgodne 
z obowiązującymi normami społecznymi pozwalają nastolatkom 
na zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz zadań rozwojowych, 
ale również na radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych. 
Zatem zachowania ryzykowne rozumiane jako wszelkie zacho-
wania niezgodne ze społecznie akceptowanymi normami, mimo 
iż wywołują społeczną naganę oraz narażają jednostkę na reakcję 
sprzeciwu ze strony społeczeństwa, w rezultacie pełnią podobną 
funkcję w życiu jednostki co zachowania konwencjonalne. Często 
służą zaspokojeniu tych samych potrzeb (np. miłości, akceptacji) 
lub pozwalają na realizację takich samych celów rozwojowych 
(np. niezależności od rodziców).

Należy podkreślić, że zachowania ryzykowne występujące 
u  młodzieży mają tendencje do współwystępowania. Podjęcie 
jednego z  zachowań nieakceptowanych społecznie najczęściej 
otwiera drogę do następnych. Na współwystępowanie zachowań 
ryzykownych, czy wręcz kumulowanie się ich w postaci zespołu 
zachowań ryzykownych, wskazuje wiele badań, również na grun-
cie polskim27. Przyczyny takiego stanu upatruje się w  istnieniu 

25  A.E.  Kazdin, Zdrowie psychiczne młodzieży w  okresie dorastania. programy 
profilaktyczne i lecznicze, „Nowiny Psychologiczne” 1996, 2, s. 53-54.

26  Por. R. Jessor, Problem-Behavior Theory, Psychosocial Development, and Adole-
scent Problem Drinking, „British Journal of Addiction” 1987, T – 82, s. 331-342.

27  Por. m.in.: Z. Gaś, Pomoc psychologiczna młodzieży, Warszawa 1995; J. Szy-
mańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki, War-
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fałszywych obrazów własnego położenia życiowego lub w  po-
szukiwaniu ekscytacji i pobudzenia fizjologicznego, co określa się 
jako zachowania nierozsądne czy wręcz brawurowe.

Zachowania ryzykowne mogą się nawzajem zastępować. Jeże-
li z jakichś względów jedno zachowanie jest utrudnione lub nie-
możliwe, nastolatek może w to miejsce wbudować inne z listy za-
chowań ryzykownych. Ponadto zespół zachowań problemowych 
nie zawsze jest trwały i u części osób przestaje być widoczny wraz 
z osiągnięciem pełnej dojrzałości.

W literaturze przedmiotu znajdziemy wiele rodzajów zacho-
wań niepożądanych utożsamianych z zachowaniami ryzykowny-
mi. Wśród szerokiego spektrum zachowań ryzykownych należy 
wymienić: wagary i zaniedbywanie nauki, ucieczki z domu, od-
rzucanie autorytetów, brak poszanowania dla obowiązujących re-
guł i norm, zachowania agresywne i przestępcze, palenie tytoniu, 
spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i  różnych substan-
cji (w tym leków) w celach narkotycznych, niebezpieczne diety, 
wczesną aktywność seksualną, dokonywanie prób samobójczych, 
zachowania ekstremalne (przebieganie przed jadącym pociągiem, 
samochodem, leżenie na ulicy itp.), uzależnienie od gier kompu-
terowych, uzależnienie od Internetu, nieustanne rozmowy przez 
czat lub inne komunikatory, cyberprzemoc28.

szawa 2002; K.  Ostaszewski, Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań 
problemowych młodzieży, w: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w  teorii 
i  praktyce pedagogicznej, red. M.  Deptuła, Bydgoszcz 2005; E.  Zawisza-
-Masłyk, Kompetencje społeczne gimnazjalistów i ich wychowawcze implikacje, 
Kraków 2011; M.  Jędrzejko, M.  Janusz, M. Walancik, Zachowania ryzy-
kowne i  uzależnienia. Zjawisko i  uwarunkowania, Warszawa  – Dąbrowa 
Górnicza 2013; M.  Sitarczyk, Rodzinne korelaty zachowań ryzykownych,  
w: Zachowania ryzykowne, red. G.E. Kwiatkowska, I. Siudema, Lublin 2012.

28  Por. A. Czerkawski, A. Roter, Dylematy i problemy w badaniach zachowań 
ryzykownych, w: Pedagogika społeczna w  Polsce po 1989 roku, red. B.  Kro-
molicka, A. Radziewicz-Winnicki, M. Noszczyk-Bernasiewicz, Katowice 
2007; por. także J. Gaś, Pomoc psychologiczna młodzieży, dz. cyt., s. 23; por. 
także M. Jędrzejko, M. Janusz, M. Walancik, Zachowania ryzykowne i uza-
leżnienia. Zjawisko i uwarunkowania, dz. cyt., s. 44; por. także K. Krasoń, 
A. Czerkawski, Skłonność emergencyjna dzieci i adolescentów, Katowice 2000, 
s. 102-106; por. także R. Ilicka, T. Żak, Rola profilaktyki w eliminowaniu 
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Należy podkreślić, że podejmowanie zachowań ryzykownych 
jest zachowaniem charakterystycznym i dość powszechnym wśród 
nastolatków. Znajdując się w fazie przejściowej pomiędzy dzieciń-
stwem a dojrzałością, młodzi ludzie „eksperymentują”, podejmując 
różnorodne formy zachowań ryzykownych. Podejmowanie zacho-
wań ryzykownych w tym okresie rozwojowym pełni kilka ważnych 
funkcji: daje poczucie dojrzałości oraz uniezależnienia się od kontroli 
i wpływu rodziców, zaspokaja potrzebę dokonywania czynów nad-
zwyczajnych, pozwala rozładować napięcie emocjonalne poprzez 
dostarczenie sobie symulacji bodźcowej. Dlatego wielu specjalistów 
pracujących z młodzieżą uważa takie zachowania za normę rozwo-
jową wpisaną w okres dorastania. Część młodych ludzi zaczyna jed-
nak podejmować zachowania ryzykowne regularnie. Wówczas nie 
jest to już normą i często prowadzi do zaburzeń rozwoju osobowości 
oraz powoduje różne szkody zdrowotne i społeczne.

Zachowania ryzykowne młodzieży i style  
wychowania – prezentacja wyników  
badań własnych

Podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież jest 
wypadkową niektórych cech jednostki i  jej środowiska, które 
sprzyjają powstawaniu takich zachowań lub je hamują. Czynniki 
te nie są bezpośrednimi przyczynami podejmowania lub niepo-
dejmowania zachowań ryzykownych, ale ich obecność zwiększa 
lub zmniejsza ryzyko ich wystąpienia. Wśród czynników natury 
środowiskowej mogących stanowić zarówno czynnik ryzyka, jak 
i  czynnik chroniący, naczelne miejsce zajmuje rodzina. Liczne 
badania empiryczne potwierdzają zależność pomiędzy funkcjo-
nowaniem rodziny a indywidualnymi zachowaniami ich dzieci29.

ryzykownych zachowań dzieci i  młodzieży w  okresie dorastania, „Opieka  – 
Wychowanie – Terapia” 2003, nr 3, s. 41; por. także J. Szymańska, Programy 
profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki, dz. cyt., s. 14; i in.

29  Por. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama 
problematyki, dz. cyt., s. 14; por. także T. Kukołowicz, Rodzina w okresie uspo-
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Młody człowiek niedojrzały emocjonalnie, o niskim poczuciu 
własnej wartości, wychowujący się w rodzinie, która nie zaspo-
kaja jego podstawowych potrzeb psychicznych (między innymi: 
miłości, bezpieczeństwa, akceptacji), czujący się odrzucony, jest 
bardziej podatny na zagrożenia.

Niniejszy artykuł zawiera komunikat z  badań pilotażowych 
dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Autorka starała 
się wskazać na związek między stylami wychowania w rodzinie 
a przejawianymi zachowaniami ryzykownymi dzieci.

Badania, które posłużyły do zebrania materiału empirycznego, 
zostały przeprowadzone na terenie województwa podkarpackiego, 
w następujących aglomeracjach: trzech dużych, trzech średnich, 
trzech małych miastach oraz trzech środowiskach wiejskich. Przy 
prowadzeniu badań przyjęto metodę celowego i losowego wielo-
stopniowego doboru próby. Próba została dobrana przy zastoso-
waniu następujących wymogów: wszyscy badani byli uczniami 
gimnazjum, do badań losowo zakwalifikowano po jednej klasie 
pierwszej, drugiej, trzeciej z danej miejscowości, dokonując tym 
samym doboru warstwowego. Łącznie badaniami objęto 283 ucz-
niów gimnazjum klas I-III, w tym 135 dziewcząt i 148 chłopców.

Wśród badanych 52,3% stanowili chłopcy, a 47,7% dziewczę-
ta. Rozkład wiekowy biorących udział w badaniu to przedział po-
między 13. a 17. rokiem życia. Należy zaznaczyć, że w  jednym 
oddziale klasowym mogą się znajdować dzieci w różnym wieku, 
wiąże się to z momentem rozpoczęcia nauki, ale też z drugorocz-
nością wynikającą z niepowodzeń szkolnych.

Ze względu na działania badawcze o charakterze diagnostycz-
nym jako wiodącą metodę gromadzenia materiałów i organizu-
jącą badania przyjęto sondaż diagnostyczny. W  celu poznania 
założonej problematyki zastosowano dwa narzędzia badawcze: 
autorski kwestionariusz ankiety dla ucznia wzorowany na ankie-
cie dla ucznia K. Ostaszewskiego, służącej do badań czynników 
chroniących i  czynników ryzyka związanych z  zachowaniami 

łecznienia dziecka, Lublin 1973; T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości 
kształtowania się postaw, Warszawa 1977; por. także K. Kmiecik-Baran, Mło-
dzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, Warszawa 1999 i in.
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problemowymi30, i kwestionariuszu ESPAD 2007, służącym do 
międzynarodowych badań młodzieży szkolnej w  zakresie uży-
wania alkoholu i  środków odurzających31, oraz kwestionariusz 
„Analiza stylu wychowania w rodzinie” autorstwa M. Ryś32.

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań można stwier-
dzić, że problem zachowań ryzykownych dotyczy 85,5% bada-
nych. Zauważalne jest zróżnicowanie w poszczególnych szkołach 
pod względem przejawów tych zachowań oraz częstotliwości ich 
występowania. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania za-
chowań ryzykownych (obliczoną na podstawie odpowiedzi ucz-
niów na pytanie o osobiste doświadczenie), występują widoczne 
niewielkie różnice ze względu na wielkość miasta i płeć. Wśród 
ogółu badanych najczęściej zachowania ryzykowne przejawia 
młodzież mieszkająca w  dużym mieście (30,6%), a  najmniejszy 
odsetek zachowań ryzykownych wśród badanych uczniów wy-
stępuje w  aglomeracjach wiejskich (15,7%). Biorąc pod uwagę 
zmienną płci, to chłopcy częściej niż dziewczęta przejawiają róż-
nego rodzaju zachowania ryzykowne. Dane dotyczące najczęściej 
występujących zachowań ryzykownych przedstawia wykres 1.

Do najczęstszych zachowań ryzykownych przejawianych 
przez badaną młodzież należą: agresja (79,1%), inicjacja alkoho-
lowa (52,3%), stosowanie różnego rodzaju diet (51,6%), inicjacja 
nikotynowa (48,4%), cyberprzemoc (48,4%), wagary (45,2%) oraz 
robienie „czegoś” dla dreszczyku (44,5%). Warto podkreślić, że 
wśród młodzieży mającej za sobą inicjację alkoholową i nikoty-
nową wiele osób deklaruje regularne picie i palenie alkoholu. Jest 
to odpowiednio 39,5% i 36% ogółu badanych.

Analiza wyników badań pozwala na stwierdzenie, że 24% na-
stolatków jest po inicjacji seksualnej. Wśród deklarujących roz-

30  Por. K. Ostaszewski, A. Rustecka-Krawczyk, M. Wójcik, Czynniki chronią-
ce ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazja-
listów: klasy I-III, Warszawa 2011, s. 96-102.

31  Por. B. Hibell, U. Guttormsson, S. Ahlstrom, O. Balakireva, T. Bjarnason, 
A. Kokkevi, L. Kraus, The 2007 ESPAD Report, Stockholm 2009.

32  Por. M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia 
i rodziny własnej, dz. cyt.
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poczęcie współżycia seksualnego ponad połowa nie stosowała 
żadnych środków antykoncepcyjnych. Większość przyznaje, że 
nie myśli o antykoncepcji. A kiedy się nadarzy okazja do seksu, 
korzystają z niej. Nie powstrzymuje ich brak zabezpieczeń przed 
niepożądaną ciążą czy chorobami.

Niepokojący jest również rozmiar świadczenia różnego ro-
dzaju usług seksualnych za pieniądze czy inne dobra materialne 
(12,3%). Młodzi ludzie pytani, dlaczego tak postępują, odpowia-
dają, że chcą mieć modne ubrania, kosmetyki i gadżety czy też 
spełniać swoje zachcianki. Mając niezaspokojone potrzeby natury 
emocjonalnej i materialnej, wykorzystują swoje ciała do uzyskania 
pożądanych w danym momencie dóbr materialnych.

Wykres 1. Zachowania ryzykowne młodzieży

Źródło: opracowanie własne.

Oprócz wymienionych zachowań ryzykownych zauważalnym 
problemem wśród badanej młodzieży jest używanie narkotyków. 
W  ogólnej liczbie badanych 16,3% ma za sobą inicjację narko-
tykową. Najczęściej dotyczy to palenia marihuany – 12,3%. Do 
innych substancji narkotycznych, których młodzież próbowała, 
należą: amfetamina – 0,7%, LSD – 0,3% i grzybki halucynogen-
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ne – 1% wśród ogółu badanych. Większość doświadczeń z sub-
stancjami narkotycznymi wśród badanej młodzieży ma charakter 
eksperymentowania. Częste i regularne używanie marihuany de-
klarują dwie osoby, co stanowi 0,7% ogółu badanych, natomiast 
w przypadku pozostałych narkotyków żadna z osób nie potwier-
dza częstego czy regularnego używania. Można zatem stwierdzić, 
że uzależnienie od narkotyków nie jest znaczącym problemem 
wśród badanej młodzieży.

Wśród czynników wpływających na powstawanie zachowań 
ryzykownych należy zwrócić uwagę na znaczenie środowiska, 
a zwłaszcza czynników środowiska rodzinnego. Dla potrzeb ni-
niejszego opracowania uwzględniono stosowane przez rodziców 
style wychowania.

Analiza wyników badań w  tym zakresie pozwala na stwier-
dzenie, że dominującymi stylami wychowania w  rodzinach ba-
danych był styl demokratyczny i  liberalno-kochający. Zarówno 
demokratyczny, jak i liberalny styl wychowania częściej występo-
wał u matek badanych: 52,9% i 36,1% niż u ojców – odpowiednio: 
45,4% i 33,7%. Dzieci wychowywane w rodzinach przejawiają-
cych te style wychowania otoczone są życzliwością i miłością, do-
świadczają szacunku i respektowania ich praw. Rodzice wychodzą 
z założenia, że wraz z dorastaniem dzieci będą dokonywały właś-
ciwych wyborów. Styl liberalno-niekochający, najmniej pożądany 
w  wychowaniu, przejawiają rodzice 5,2% ogółu badanych ucz-
niów. Rodzice ci okazują dzieciom obojętność oraz chłód emocjo-
nalny. Dzieci pozostawione są same sobie, a dorośli nie interesują 
się ich sprawami.

Mimo iż rodzice mogą prezentować odmienne style wycho-
waniu, w  przypadku przedstawionych badań należy podkreślić 
występującą dużą zgodność wśród matek i ojców co do prezento-
wanych stylów wychowawczych.

Analizując problem zachowań ryzykownych młodzieży, nale-
ży podkreślić ich związek ze stylami wychowania w rodzinie. Od 
tego, jak funkcjonuje rodzina, zależy zachowanie dziecka. Dane 
dotyczące tych zależności ilustruje wykres 2.
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Wykres 2. Style wychowania w rodzinach a zachowania proble-
mowe młodzieży

Źródło: opracowanie własne. 

Style wychowania realizowane przez rodziców w  rodzinie, 
w jakiej wychowuje się dziecko, mają wpływ na przejawiane za-
chowania ryzykowne. Potwierdziły to uzyskane wyniki. Analiza 
porównawcza tych dwóch zmiennych uwzględniająca ogół bada-
nych rodziców potwierdza istnienie między nimi zależności. Siła 
związku tej zależności kształtuje się na poziomie przeciętnym 
(matka – c2=29,9681399; a = 0,05; df = 6; p = 3,986E-05; C Pear-
sona = 0,36960736; ojciec – c2=35,2240819; a = 0,05; df = 6; p = 
3,8994E-06; C Pearsona = 0,40184244).

Analiza wpływu stylu wychowania w rodzinie na rodzaj zacho-
wań ryzykownych wykazała ponadto, że przejawiany przez rodziców 
styl liberalno-niekochający sprzyja powstawaniu takich zachowań 
jak: podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej (4,2%), używanie 
narkotyków (3,1%) i  palenie papierosów (4,0). U  dzieci rodziców 
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prezentujących autokratyczny styl wychowania najczęściej spotyka 
się palenie papierosów, stosowanie różnorodnych diet i zachowania 
związane z cyberprzemocą, odpowiednio: 9,2%, 9,8% i 8,7%. Wśród 
ogółu badanych rodziców, którzy w postępowaniu wychowawczym 
z  dziećmi preferują demokratyczny styl wychowania, zauważono 
przejawianie zachowań agresywnych u 12,1% dzieci, picie alkoholu 
(9,4) i stosowanie diet (9,8).

Najwięcej problematycznych zachowań zanotowano wśród dzie-
ci rodziców prezentujących styl autokratyczny i liberalno-niekocha-
jący. Można przypuszczać, że takie niepożądane zachowania dzieci 
mogą być protestem przeciwko sztywnym i wygórowanym zacho-
waniom rodziców albo brakiem umiejętności w zakresie samodziel-
nej oceny, co jest dobre, a co złe.

Dokonując podsumowania, należy stwierdzić, że zachowania 
ryzykowne młodzieży są zdeterminowane przez style wycho-
wania w  rodzinie. Należy jednak zaznaczyć, że styl wychowa-
nia w rodzinie jest tylko jednym z czynników wpływających na 
osobowość, postępowanie dziecka i  wyznacza przebieg procesu 
socjalizacji. Dopiero w powiązaniu z postawami rodziców wobec 
dzieci, z emocjonalną więzią łączącą członków rodziny oraz ogól-
ną atmosferą w niej panującą, nabiera on właściwego znaczenia.

Zakończenie

Zachowania ryzykowne w  wieku dorastania są często próbą 
porzucenia dzieciństwa, a  więc normalnym elementem procesu 
wchodzenia w świat dorosłych. Na możliwość powstania zacho-
wań ryzykownych narażone jest każde dziecko, jednak fakt ist-
nienia takich zachowań nie może być wytłumaczeniem dla ak-
ceptacji omawianego zjawiska. Dlatego ważne staje się poznanie 
rozmiarów i przejawów zachowań ryzykownych oraz rządzących 
nimi prawidłowości. Pozwoli to na przeciwdziałania niepożąda-
nym i nieakceptowanym społecznie zachowaniom.

Przedstawione w  niniejszym artykule rozważania stanowią 
jedynie próbę pokazania ważności omawianej problematyki. 
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Przedstawione wyniki badań i ich interpretacja są szkicem tego 
problemu występującego wśród określonej grupy młodzieży  – 
uczniów gimnazjum z  różnej wielkości aglomeracji w  danym 
okresie i w określonych warunkach społecznych. Z tych wzglę-
dów zasadne byłoby prowadzenie dalszych badań na większej 
populacji młodzieży.
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Rola rodziców  
w rozwijaniu  
zdolności dzieci  
w młodszym wieku 
szkolnym

The Role of Parents  
in Developing  
the Ability of Children  
in Early School Age

Streszczenie: Edukatorzy, którzy pracują z  uczniami zdolnymi, pod-
kreślają fakt, że rodzina jest pierwszym i  podstawowym środowiskiem, 
w którym rozwija się inteligencja i  talent ucznia. Rola rodziców w diag-
nozowaniu i  rozwijaniu talentów dzieci jest istotna. Od nich zależy, czy 
będą w stanie zauważyć możliwości dziecka, wzmacniać je i pomagać je 
wykorzystać. Prawidłowa opieka nad dzieckiem zdolnym jest często dla 
rodziców wyzwaniem. Dziecko zdolne wymaga odpowiedniej postawy  
rodziców wobec zdolności jako takich oraz wobec faktu, że posiada je ich 
własne dziecko. Niektórzy rodzice mogą nie dostrzegać specyficznych 
możliwości dziecka lub z różnych powodów obniżać ich wartość. Wska-
zane jest, aby rodzice dziecka zdolnego podjęli działania służące eskalacji 
jego zdolności. Jednakże nie powinni zapominać, że dziecko zdolne pozo-
staje dzieckiem z jego wrodzoną potrzebą miłości, bezpieczeństwa, aktyw-
ności, zabawy i odpoczynku. Te wyżej wymienione potrzeby powinny być 
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zaspokajane jako pierwsze i w żadnym wypadku nie mogą być pomijane. 
Rodzice powinni zwrócić również uwagą na specyficzne potrzeby dziecka 
zdolnego, między innymi jego ciekawość świata czy chęć zgłębienia ja-
kiegoś szczególnie interesującego zagadnienia. Celem niniejszego artykułu 
jest ukazanie postaw rodzicielskich w stosunku do zdolności i działań przez 
nich podejmowanych w  relacji z  ich zdolnym dzieckiem. Poprzez anali-
zę przeprowadzonych badań empirycznych i wyciągnięcie odpowiednich 
wniosków z materiału badawczego autorka ukazuje ważną rolę rodziców 
w rozwijaniu zdolności dzieci oraz wskazuje pożądane postawy i skuteczne 
działania, które rodzice mogą i powinni podejmować.

Słowa kluczowe: uczeń zdolny, środowisko rodzinne ucznia zdolne-
go, specyficzne potrzeby, talent, zdolności

Summary: An educator who works with the talented learners empha-
size the fact that the family is the first and basic environment in which the 
development of intelligence and talent of the young learners take place. 
The role of parents in the diagnosis and the advancement of the talents of 
the children is important. Depends on them whether they will be able to 
see the possibilities of the child, enhance them and help them to use. The 
proper care of a capable child is often a challenge for parents. The talented 
child requires an appropriate attitude of parents towards the abilities in 
general and the fact that there is their own child that has them. Some par-
ents may not observe the specific capabilities of their child or lower their 
value under various reasons. It is recommended that parents of the talented 
child should undertake some actions to escalate his/her ability. However 
they should not forget that talented child is still a child with his/her innate 
needs as love, safety, activity, fun and relaxing. These above-mentioned 
needs should be fulfill first, and in any case should not be overlooked. On 
the other hand, parents should also pay attention to the special needs of 
talented child, i. a. his/her inquisitiveness and desire to explore any par-
ticular interesting subject. The purpose of this article is to depict parental 
attitudes in relation to the capacity and actions taken by them in relation-
ship to their talented child. Through the analysis of empirical research and 
drawing the appropriate conclusions from the research material, the Au-
thor shows the important role of parents in developing children’s ability 
and indicates the desired attitude and effective actions that parents can and 
should undertake.

Keywords: talented/gifted learners, the family background of talented 
learners, specific needs, talent, abilities
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Wprowadzenie

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia wiele 
funkcji w stosunku do dziecka/dzieci. Można zaliczyć do nich prze-
de wszystkim funkcję opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną, 
kulturalną, materialno-ekonomiczną, a także poznawczą. To rodzi-
ce/opiekunowie jako pierwsi ukazują dziecku świat relacji, symboli 
oraz języka. Do pewnego wieku są oni przekaźnikami informacji 
dziecku ze świata społecznego oraz modelują ustosunkowanie się 
dziecka do nich. Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie rodzi-
ny jest bardzo złożone, a wyliczone powyżej powinności rodziców 
są spełniane raczej w niejednorodnej formie. Jedne rodziny lepiej 
radzą sobie z zadaniami związanymi z opieką i wychowaniem nad 
dzieckiem, inne szerzej spełniają funkcje materialne itd. Rodzin tak 
zwanych „modelowych”, które znacznie zbliżają się do dość wy-
górowanych założeń teoretycznych, wskazywanych w  literaturze 
przedmiotu, jest stosunkowo niewiele. Na układ rodziny składa się 
tak wiele czynników, że jest on różnorodny i dynamiczny, szczegól-
nie w obecnej dobie wzmożonych przemian społecznych, politycz-
nych, ekonomicznych i innych. Jednakże nawet w rodzinach, które 
wypełniają swoje funkcje w sposób przynajmniej zadowalający, są 
wychowywane dzieci mogące rozwijać swoje talenty i zdolności.

Rodzina jako podstawowe środowisko 
wychowawcze

Rodzina jest wyjątkowym środowiskiem wychowawczym. 
O  jej wyjątkowości stanowią zarówno ludzie – rodzice i dzieci, 
jak i zespół przedmiotów materialnych i niematerialnych składa-
jących się na tak zwaną atmosferę rodzinną (inaczej nazywaną 
też klimatem psychicznym rodziny). O klimacie rodziny stanowią 
trzy kategorie warunków: kultura materialna rodziny, kultura du-
chowa rodziny oraz kultura pedagogiczna rodziny1.

1  Por. J.  Kołaczkowski, Pedagogika rodziny, w: Pedagogika, Subdyscypliny 
i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 5, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2010, s. 24.
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Można wyodrębnić cztery zasadnicze aspekty struktury ro-
dziny: psychologiczny (układ więzi emocjonalnych), społecz-
ny (układ pozycji społecznych, struktura, władza, autorytet), 
kulturowy (wzorce regulujące życie rodzinne, normy i  wzory 
wewnątrz rodzinnych ról społecznych), a  także demograficz-
ny (liczebność rodziny, rodzaj pokrewieństwa, usytuowanie 
przestrzenne).2

Prawidłowe funkcjonowanie rodziny jest możliwe dzięki od-
powiedniemu układowi i funkcjonowaniu wszystkich jej aspek-
tów i elementów oraz właściwym zasadom ich wzajemnego pod-
porządkowania. Owe elementy wraz z zasadami stanowiącymi 
o relacjach między nimi przesądzają o strukturze danej rodziny3.

Rola rodziców w diagnozowaniu i rozwijaniu  
możliwości i talentów dzieci – w świetle polskich 
i zagranicznych badaniach

Styl wychowawczy, postawy rodzicielskie, działania rodziców 
podejmowane w celach wychowawczo-edukacyjnych ich dzieci są 
bardzo istotne i znajdują swoje odzwierciedlenie w całościowym 
rozwoju dziecka (we wszystkich jego sferach: emocjonalnej, po-
znawczej, społecznej, motorycznej). Rodzice tworzący pierwotne 
środowisko dziecka są w  stanie uwarunkować jakość jego bytu 
na długie lata. Mogą zarówno zachęcić do poszukiwania włas-
nych talentów i zdolności, jak i skutecznie zniechęcić do tego typu 
działań.

W obrębie rodziny istnieje wiele czynników sprzyjających roz-
wojowi zdolności dzieci. Należą do nich między innymi:
1. Prezentowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec dzie-

ci, związanej w dużej mierze ze stylem wychowawczym, a tak-
że atmosferą w domu rodzinnym.

2  Por. A. Kwak, Rodzina – formy i warunki funkcjonowania, w: Encyklopedia 
pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch, Warszawa 2006, s. 45.

3  Por. tamże, s. 46.
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Często i konsekwentnie prezentowane postawy wobec potom-
stwa tworzą w  konsekwencji jakiś bliżej określony styl wycho-
wawczy, który jednakże nigdy nie jest stylem jednolitym – mogą 
bowiem przenikać się pewne cechy innych stylów wychowaw-
czych, prezentowane przez jednego lub obojga rodziców. We-
dług badań M.  Przetacznik-Gierowskiej i  G.  Makiełło-Jarży, 
najwłaściwszym systemem wychowawczym jest system demokra-
tyczny, który wiąże się z zaufaniem, miłością, wzajemną akcep-
tacją wszystkich członków rodziny, wspólnym ustalaniem zakre-
su praw i obowiązków oraz rezygnacją z kar na rzecz akceptacji 
wspólnie ustalonego modelu zachowania4. Podobnych ustaleń 
dokonali również K. Aunola, H. Stattin oraz J.E. Nurmi. Wyniki 
swoich badań przedstawili w „Journal of Adolescence”5. Ten styl 
wychowawczy pozwala na kreowanie atmosfery szacunku, miło-
ści i wzajemnego zrozumienia, która jest ważna również z punktu 
widzenia rozwoju zdolności.
2. Prezentowanie pozytywnego stosunku do zdolności w  ogól-

ności oraz do zdolności własnych dzieci, a  także posiadanie 
przez rodziców zdolności i zainteresowań oraz rozwijanie ich.
Jeśli rodzice posiadają własne zdiagnozowane zdolności i zain-

teresowania oraz są w  stanie stworzyć korzystne warunki do ich 
wzrostu, będzie im łatwiej zauważyć i  zaakceptować zdolności 
swoich dzieci. Będą też wspierać je w pogłębianiu zainteresowań 
i realizacji talentów. Rodzice, którzy uznali siebie lub zostali uznani 
za mniej uzdolnionych, mogą się obawiać, że ich utalentowane po-
tomstwo nie będzie postrzegało ich jako autorytetów. Nie będą więc 
bardziej lub mniej świadomie zainteresowani rozwojem dziecięcych 
możliwości na tyle, na ile byliby rodzice szczególnie uzdolnieni.

Ponadto w rodzinach, gdzie kultura duchowa, na której prze-
jawy składają się korzystanie z dorobku kultury w sensie szerokim 
(wyjścia do muzeum, kin, teatrów, na wystawy, wspólne czyta-

4  M.  Przetacznik-Gierowska, G.  Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa 
i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1992, s. 23.

5  Por. K.  Aunola, H.  Stattin, J.E.  Nurmi, Parenting styles and adolescents` 
achievement strategies, „Journal of Adolescence”, Volume 23, Issue 2, April 
2000, s. 205.
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nie, oglądanie filmów, wyjazdy i wiele innych), jest niska, zdolne 
dziecko nie będzie miało okazji do rozwoju. Dzieci niejako przy 
rodzicach korzystają z możliwości realizacji pasji. Często są one 
podpatrzone, przyjęte od rodziców czy od nich dziedziczone – za-
interesowania przekazywane z pokolenia na pokolenie.
3. Wyższe wykształcenie i wyższy status ekonomiczny rodziny

Z badań I. Borzym wynika, że uczniowie zdolni pochodzą ra-
czej z  rodzin o wyższym poziomie wykształcenia, gdzie ceni się 
naukę jako wartość samą w sobie, a rodzice mają własne aspiracje 
i osiągnięcia, z rodzin o wysokim statusie kulturalnym oraz zapew-
niających dobry poziom materialny6. Porównywalne wyniki badań 
uzyskali M. Dekovic, J.M. Janssens, opublikowali je w czasopiśmie 
naukowym – „Developmental Psychology” w 1992 roku7.
4. Współpraca szkoły z rodziną ułatwiająca diagnozowanie i roz-

wój zdolności.
Wspólna działalność placówki szkolnej i  rodziców ułatwia 

diagnozę i rozwój zdolności uczniów. Może następować wymiana 
spostrzeżeń dotyczących przejawianych przez dziecko zdolności 
i zainteresowań, w tym ich jakości, częstotliwości występowania 
czy natężenia. Dla rodziców cenne mogą okazać się wskazów-
ki nauczycieli specjalizujących się w temacie zdolności. Jednakże 
z badań tych wynika, że współpraca ta występuje w naszym kraju 
na ogół rzadko i  jest dość sporadyczna8. Należałoby zintensyfi-
kować wspólne działania szkoły z rodziną, inicjowane jednak po 
stronie tej wymienionej jako pierwszej, dla dobra dzieci zdolnych.

Natomiast badania różnych autorów nad liczebnością dzie-
ci w  rodzinie oraz nad tym, które kolejno urodzone dziecko 
ma większy iloraz inteligencji, są dość sprzeczne i  wydają się 
niemiarodajne.

Do czynników hamujących rozwój dziecięcych zdolności 

6  Por. I.  Borzym, Typ rodziny w  percepcji młodzieży i  jej rodziców a  rozwój 
ogólnych zdolności umysłowych młodzieży, w: Rodzina a rozwój jednostki, red. 
M. Tyszkowa, Poznań 1990, s. 56.

7  Por. M. Dekovic, J.M. Janssens, Parents` child-rearing style and child`s sociome-
tric status, „Developmental Psychology”, Vol. 28 (5), September 1992, p. 925.

8  Por. I. Czaja-Chudyba, Jak rozwijać zdolności dziecka, Warszawa 2009, s. 61.
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można natomiast zaliczyć:
 � negatywny lub obojętny stosunek rodziców do zdolności i do 

zdolności ich dzieci (uznają je za niepotrzebne lub wręcz za-
grażające wizerunkowi dziecka, co wiąże się  – w  ich mnie-
maniu – na przykład z brakiem akceptacji przez rówieśników 
dziecka – „zespół Frankensteina”9);

 � niedocenianie niektórych zdolności, na przykład artystycz-
nych czy sportowych;

 � zaniedbywanie podstawowych potrzeb dziecka na rzecz roz-
woju specyficznych zdolności;

 � nadmierną eksploatację uzdolnień dziecka wbrew jego możli-
wościom i potrzebom;

 � rozwijanie wąskich zdolności przy jednoczesnym zaniedbywa-
niu całościowego rozwoju dziecka;

 � wymuszanie kontynuacji rozwoju jakichś talentów wbrew woli 
dziecka;

 � niezauważanie zdolności dziecka;
 � ignorowanie istotnych problemów w obrębie innych istotnych 

sfer rozwoju dziecka zdolnego, na przykład w sferze emocjo-
nalnej i wiele innych.

Podstawy metodologiczne badań własnych

Przedmiotem niniejszych badań jest stosunek rodziców do 
zdolności w ogóle oraz do zdolności ich dzieci. Z kolei celem 
jest określenie, możliwie jak najdokładniejsze, stosunku bada-
nych rodziców do zdolności i w szczególności do zdolności ich 
własnych dzieci.

Został sformułowany główny problem badawczy, który brzmi 
następująco: ,,W jaki sposób rodzice postrzegają zdolności i w jaki 
sposób próbują je rozwijać u swoich dzieci?”.

Materiał badawczy został zebrany za pomocą wywiadu wy-
standaryzowanego. Autorka ma świadomość wycinkowego cha-
rakteru niniejszych badań. Interesujące byłoby przeprowadzenie 
9  D. Lewis, Jak wychować zdolne dziecko, Warszawa 1998, s. 18.
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szerszych badań, w tym o charakterze zależnościowym oraz na 
większej grupie badawczej.

Badania zostały przeprowadzone za pomocą wywiadu z pię-
cioma osobami – rodzicami, dobranymi losowo. Były to kobiety 
w wieku od 30 do 40 lat, których wykształcenie i rodzaj zatrud-
nienia nie został poznany. Cztery respondentki mieszkają w mie-
ście, a jedna na wsi.

Analiza wyników badań własnych i wnioski

Zabrany materiał badawczy pozwolił na następującą analizę:

Tabela 1. Rodzicielskie definicje ucznia zdolnego

Podana definicja Liczba osób

Potrafi myśleć w sposób oryginalny i twórczo 
rozwiązywać problemy 4

Osiąga wyższe wyniki w nauce niż inni jego/jej 
rówieśnicy 2

Wyróżnia się ponadprzeciętnymi zdolnościami 
w jednej dziedzinie lub w paru dziedzinach nauki 1

Łatwo przyswaja nową wiedzę 1

Posiada wszechstronne zainteresowania 1

Cechuje jego/ją wzmożona ciekawość świata 1

Zadaje wiele pytań 1

Jest pracowity(a) 1

Cechuje się wysokim ilorazem inteligencji 1

Źródła:  opracowanie własne, jedna osoba może udzielić więcej niż 
jednej odpowiedzi.
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Na pytanie: ,,Czy uznaje Pan/Pani rozwój jednostkowych 
zdolności uczniów za istotne przedsięwzięcie rodziny i  szkoły?” 
wszyscy rodzice odpowiedzieli twierdząco.

Tabela 2.  Zdolności rozpoznane przez badanych rodziców 
u swoich dzieci

Zdolności dzieci w różnych dziedzinach Liczba osób

Wybitna pamięć do recytowania długich wierszy 1

Zdolności sportowe (medale w zawodach szkolnych 
i pozaszkolnych) 1

Zdolności do uczenia się matematyki, historii 
i muzyki 1

Zdolności manualne, artystyczne i taneczne 1

Zdolności plastyczne 1

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast na pytanie: „Czy wykazywane przez niego zdolno-
ści uznaje Pan/Pani za istotne w jego dalszym życiu, w tym w ka-
rierze szkolnej?” trzy osoby odpowiedziały, że „niekoniecznie” (te 
osoby, które wymieniły talenty sportowe i artystyczne), dwie od-
powiedziały twierdząco (te osoby, które wymieniły talenty zwią-
zane z szybkim zapamiętywaniem długich tekstów oraz zdolności 
przedmiotowe – matematyczne i do uczenia się historii).

Tabela 3.  Sposoby stosowane przez badanych rodziców w celu 
rozwijania zdolności ich dzieci

Zabiegi stosowane przez rodziców  
w stosunku do ich dzieci Liczba osób

Zapisanie i inspirowanie do uczęszczania na dodatkowe 
zajęcia (koła zainteresowań szkolne i pozaszkolne) 3

Zapisanie dziecka do szkoły sportowej 1

Wymyślanie kreatywnych zadań dla dziecka w domu 1
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Zabiegi stosowane przez rodziców  
w stosunku do ich dzieci Liczba osób

Czytanie literatury dla dziecka 1

Zachęcanie do samodzielnego czytania literatury 
przez dziecko 1

Ogólne wspieranie i motywowanie do nauki 1

Sponsorowanie różnych zajęć i wyjazdów, zajęć 
sportowych oraz doping podczas zawodów 1

Źródła:  opracowania własne, możliwość udzielenia więcej  
niż jednej odpowiedzi.

Na pytanie: „Czy Pan/Pani określa siebie/ został określony 
podczas swojej edukacji jako uczeń zdolny?” troje rodziców od-
powiedziało, że w swojej edukacji zyskali miano uczniów zdol-
nych (podając zdolności do uczenia się i wysokie wyniki w na-
uce), natomiast dwoje z nich odpowiedziało, że nie byli uznani 
za osoby zdolne. Jednakże wszyscy zgodnie twierdzą, że roz-
wijają swoje zainteresowania w miarę możliwości (jedna osoba 
deklaruje uczestnictwo w kursach).

Na pytanie o  niedogodności związane z  wykazywanymi 
przez ich dzieci zdolnościami – trzy osoby stwierdziły, że nie 
doświadczają żadnych, dwie natomiast, że doświadczają i wy-
mieniły: a) koszty finansowe ponoszone na zajęcia sportowe oraz 
b) fakt, że dziecko wykazuje nieodpowiednie zachowanie na za-
jęciach, podyktowane nudą.

Dwie osoby twierdzą, że współpraca ze szkołą w  celu roz-
woju dalszych zdolności ich dzieci układa się pomyślnie, jedna, 
że niezbyt dobrze, a jedna, że źle. Jedna osoba uznała, że szkoła 
powinna fundować nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, 
a tego nie czyni (osoba, która uznała, że pomoc szkoły nie jest 
wystarczająca), oraz jedna osoba stwierdziła, że mieszkanie na 
wsi i posyłanie dziecka do wiejskiej szkoły uniemożliwia dalszy 
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rozwój jego zdolności w ramach kół zainteresowań, gdyż takich 
na tym terenie brakuje. Jeden z rodziców zauważył również, że 
w  szkole, do której jest zapisane jego dziecko, nauczyciele nie 
posługują się profesjonalną diagnozą w celu rozpoznania specy-
ficznych zdolności dzieci.

Podsumowanie

Z powyższych wycinkowych badań wynika, że wszyscy ba-
dani rodzice są w  stanie zauważyć pewne zdolności u  swoich 
dzieci, mimo że nie każdy z nich deklaruje własne rozpoznane 
zdolności. Natomiast podane przez nich określenia zdolności, 
na podstawie których diagnozują swoje dzieci, są wycinkowe 
i w dużej mierze potoczne. Nikt z rodziców nie podał pełniej-
szej definicji ucznia zdolnego i nie przytoczył fachowej defini-
cji zdolności. Rozumienie zdolności przez rodziców ma zatem 
wymiar potoczny i ogólnie przyjęty w społeczeństwie. Rodzice 
cenią sobie raczej zdolności umysłowe i związane z umiejętnoś-
cią uczenia się konkretnych przedmiotów, uznanych w szerszej 
społecznej opinii za istotne. Uwidacznia się to poprzez określe-
nie, że właśnie te wyżej wymienione zdolności będą ich zada-
niem miały większe znaczenie dla dalszej kariery szkolnej dzieci 
i  życia dorosłego. Osoby, które wymieniły zdolności sportowe 
i artystyczne, uważają, że niekoniecznie będą one przyczynkiem 
do poprawy jakości życia ich dzieci. Z  wypowiedzi rodziców 
wynika również, że oczekiwaliby oni większego wsparcia ze 
strony szkoły jako formalnej instytucji, podkreślali wagę spe-
cjalistycznej diagnozy zdolności, organizacji kół zainteresowań 
także w  środowisku wiejskim oraz wzbudzania motywacji do 
osiągnięć sportowych poprzez stosowanie nagród pieniężnych, 
które być może odciążyłyby rodziców w pewien sposób od dota-
cji finansowej na cele sportowe.
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Wnioski dla dalszych działań 
edukacyjno-wychowawczych

Rodzice powinni mieć możliwość edukacji w  zakresie pro-
fesjonalnego rozpoznawania różnorodnych zdolności ich dzie-
ci w ramach działalności szkoły. Ponadto należałoby promować 
w społeczeństwie bardziej pozytywne podejście również do zdol-
ności obecnie uznanych za mniej istotne, takich jak artystyczne 
i sportowe (wzorem krajów skandynawskich czy Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii). Istnieje także potrzeba organizo-
wania kół zainteresowań nie tylko w  środowisku miejskim, ale 
też wiejskim. Pozyskiwanie funduszy na te cele powinno stać się 
istotnym działaniem placówki szkolnej i odpowiedzialnych za nie 
władz lokalnych. Należałoby także objąć szerszą edukacją w dzie-
dzinie zdolności wszystkich nauczycieli poszczególnych szczebli 
nauczania w ramach studiów.
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O dziecięcym  
pojmowaniu 
sprawiedliwości

How Children  
conceive of Justice

Streszczenie: Sprawiedliwość od zarania dziejów fascynowała filozofów 
i była stałym przedmiotem ich rozważań. Jest to termin o bogatej treści – 
ogólnie ujmując, polega na uczciwości w sądzeniu, poszanowaniu prawdy, 
prawości postępowania. Sprawiedliwość jako sprawność moralna jest waż-
nym atrybutem osobowym, który podlega rozwojowi i  procesowi wycho-
wania. Bycie sprawiedliwym wymaga od człowieka pewnej wiedzy, do-
świadczenia, rozwiniętego sumienia oraz silnej woli, by w relacjach z innymi 
starać się być obiektywnym i szukającym prawdy. Etap edukacji elementar-
nej odpowiada etapowi moralności przedkonwencjonalnej, kiedy to dziec-
ko w  swoisty sposób pojmuje sprawiedliwość, na przykład dzieci poniżej 
czwartego roku życia w sytuacji dzielenia się kierują się własną korzyścią, 
gdy mają pięć-szesć lat starają się dzielić równo, dopiero od siódmego roku 
życia biorą przy tym pod uwagę zasługi obdzielanych ludzi. Analiza poglą-
dów dzieci na sprawiedliwość pozwoliła J. Piagetowi ustalić etapy w rozwo-
ju moralnym jednostki. W niniejszym artykule prezentuję wyniki badań, 
w których wykorzystałam stosowane przez J. Piageta historyjki, co pozwoli-
ło ujawnić dziecięcy sposób pojmowania sprawiedliwości. Nie jest to jedyna 
zastosowana metoda badawcza. Rozmowa z dziećmi pozwoliła także zebrać 
interesujący materiał badawczy. Artykuł wieńczą propozycje do praktyki pe-
dagogicznej dotyczące wychowania do sprawiedliwości. W wychowaniu do 
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sprawiedliwości nie należy zapominać, że sprawiedliwość powinna współ-
występować z miłością do ludzi – w przeciwnym wypadku może się okazać 
sprawiedliwością wyrachowaną, a nawet karykaturą sprawiedliwości.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość jako cnota, specyfika dziecięcego 
myślenia o sprawiedliwości, wychowanie do sprawiedliwości, komplemen-
tarność sprawiedliwości i miłości do ludzi

Summary: Since time immemorial, philosophers have been fascinated by 
justice which has been a permanent issue of their considerations. Justice is 
a term with rich content –generally speaking, it consists in being honest in 
one’s judgments, respecting the truth and being of great integrity. Justice as 
moral quality constitutes an important personal attribute subject to develop-
ment and to the process of education. If someone should be just, this will 
entail from him having some knowledge, experience, well-shaped conscience 
and strong will in order to try to be unbiased and to seek the truth in his rela-
tions with other people. The stage of elementary education corresponds with 
the stage of pre-conventional morality when a child conceives of justice in 
a particular way, e.g. children under 4 will be driven by their own advantage, 
when they are 5-6 they try to share in equal parts, and only having turned 
7 will they take into consideration the merits of the persons to whom they 
give something out. An analysis of children’s opinions about justice allowed 
J Piaget to determine the phases of an individual’s moral development. In 
this article I present the results of my investigations in which I have used 
some stories applied by J Piaget, which has allowed revealing how children 
understand justice. This is not the only research method – due to a conversa-
tion with children I have been able to collect some interesting research data. 
The article is crowned by some proposals aimed at the pedagogical practice, 
relative to education for justice. In the education for justice we must not for-
get that justice should appear together with love to people; otherwise, justice 
may turn out to be calculated justice or even a caricature of justice.

Keywords: justice as a virtue, specificity of a child’s concept of justice, 
education for justice, complementary nature of justice and love to people

Aby zrozumieć, a nawet przewidzieć zachowania człowieka, 
niezbędna jest wiedza o tym, jak odbiera on i interpretuje otacza-
jącą go rzeczywistość, jaki jest jego system przekonań wykorzy-
stywany do kategoryzowania i  rozumienia świata. Wiek przed-
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szkolny jest okresem, kiedy dzieci tworzą pojęcia potoczne, które 
dopiero w dalszych okresach rozwojowych mogą się stać pojęcia-
mi naukowymi. W dalszej części tekstu pokażę, jak dzieci pięcio- 
i sześcioletnie rozumieją pojęcie sprawiedliwość i jak rozumienie 
to przekłada się na niektóre ich zachowania i wybory.

Czym jest sprawiedliwość?  
Rodzaje sprawiedliwości

Sprawiedliwość należy do tego typu zjawisk, o  których naj-
donioślej się rozprawia, gdy ich zaczyna brakować1. Naruszenie 
zasad sprawiedliwości odbierane jest bowiem jako pogwałcenie 
zgodnych z  naturą praw, co zazwyczaj budzi oburzenie i  bunt. 
W Słowniku języka polskiego terminowi „sprawiedliwość” przypi-
sano dwa znaczenia: „1. Uczciwe, prawe postępowanie; 2. Orga-
na sądowe, sądownictwo, sąd, sądzenie”2. Już od czasów staro-
żytnych wymieniane są różne odmiany sprawiedliwości. W tym 
miejscu przedstawiam tylko te trzy pojęcia sprawiedliwości, któ-
rymi będę się posługiwać w dalszej części tekstu; są to:
1. Sprawiedliwość jako jedna z  cnót etycznych dotycząca kon-

kretnej jednostki.
2. Sprawiedliwość rozdzielcza (dystrybutywna) dotycząca po-

działu rozmaitych dóbr.
3. Sprawiedliwość wyrównawcza (komutatywną), której przed-

miotem jest wymiana, zadośćuczynienie i wyrównanie szkód.
„Cnota to cecha lub zespół cech charakterologicznych uważa-

nych za najwyższe dobro”3. Na sprawiedliwość jako cnotę wskazał 
już w V wieku p.n.e. Platon. W jego etyce sprawiedliwość stano-
wiła jedną z czterech cnót, obok mądrości, męstwa i opanowa-
nia, harmonizującą pozostałe i stanowiącą o ładzie duszy. Etyka 

1  Por. J.  Baggini, P.  Fosl, Przybornik etyka. Kompendium metod i  pojęć etycz-
nych, przeł. P. Borkowski, Warszawa 2010, s. 258.

2  http://sjp.pwn.pl/szukaj/sprawiedliwo%C5%9B%C4%87.html.
3  Hasło „Cnota”, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. B. Petrozolin-

-Skowrońska, t. 1,Warszawa 1995, s.774.
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Platona znalazła odbicie w chrześcijańskich poglądach na cnotę, 
gdzie wymienione cztery cechy (zwane kardynalnymi, od łac. car-
do – zawias, jako że na podobieństwo zawiasów pociągają za sobą 
inne cnoty) odróżnia się od cnót nadprzyrodzonych. Święty To-
masz z Akwinu określił sprawiedliwość jako mocną i stałą wolę 
człowieka, by oddawać każdemu to, co mu się słusznie należy4. 
Sprawiedliwość nie jest cnotą prostą w stosowaniu. Wymaga za-
równo wiedzy i doświadczenia, aby móc każdemu dać to, co mu 
się należy, jak i prawego sumienia, „a także mocnego postanowie-
nia, że w stosunkach z innymi będzie się zawsze kierować zasadą 
obiektywizmu i dobrej woli”5.

Pojęcie sprawiedliwości dystrybutywnej, zdaniem 
D. Hume’a, nie powstałoby, gdyby ludzie mieli pod dostatkiem 
potrzebnych im dóbr, a ponadto byli hojni. Tak jednak nie jest, 
więc od zawsze istniał problem, jak rozdzielić wypracowane 
przez społeczeństwo dobra6. Zasad dystrybucji jest wiele, na 
przykład każdemu po równo, każdemu według jego zasług lub 
według jego potrzeb bądź według jego pozycji albo według jego 
pochodzenia. Istnieją jednak wątpliwości, którą z tych zasad się 
kierować w  bardzo nieraz złożonych sytuacjach społecznych. 
Zasada równej miary, ujęta przez Ajdukiewicza w  słowach: 
„Nikomu nie należy się nic z tego tylko tytułu, że to właśnie on, 
a  nie kto inny”, nie zawsze wydaje się sprawiedliwa7. Podob-
nie rzecz przedstawia się z zasadą sformułowaną przed wiekami 
przez Arystotelesa, aby rozdzielać równo równym, a nierówno 
nierównym, bo czasem już samo ustalenie, kto komu jest równy, 
nastręcza dużo kłopotu8.

4  Hasło „Sprawiedliwość”, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. 
B. Petrozolin-Skowrońska, t. 5, Warszawa 1996, s. 977.

5  I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2007, 
s. 147.

6  Por. M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2011, s. 63
7  Por. tamże, s. 64 oraz M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1985, s. 144.
8  Por. „Jeśli nie ma równości między osobami, to nie powinny też mieć rów-

nych udziałów” – cytat z dzieła Arystotelesa Etyka nikomachejska Księga 5 
rozdział 3. O sprawiedliwości rozdzielającej, Warszawa 2011, s. 173. 
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Przedmiotem sprawiedliwości komutatywnej (łac. commuta-
tio – wymienność) jest wymiana, zadośćuczynienie i wyrównanie 
szkód. Zwana jest ona też sprawiedliwością wyrównawczą, zaś 
w odniesieniu tylko do problemu kary – retrybutywną. Chodzi 
o to, by właściwa kara została wymierzona „właściwym osobom 
we właściwy sposób i we właściwej mierze przez właściwą wła-
dzę z  właściwych przyczyn”9. Uzasadnieniem dla wymierzania 
kary są: odpłata, czyli sankcja za uczynione zło, przywrócenie 
dóbr uszkodzonych wskutek przestępstwa, zapobieżenie kolej-
nym przestępstwom, poprawa przestępcy i ochrona ogółu10. Spra-
wiedliwość komutatywna dotyczy również wymiany dóbr/usług, 
na przykład proponowanie zasadnej ceny za oferowany produkt 
czy stosownej opłaty za usługę.

Sprawiedliwość dziecięca

Już małe dzieci są bardzo wrażliwe na kwestie sprawiedliwo-
ści. Na forach internetowych bezsilne matki szukają porad, jak 
radzić sobie z pretensjami i roszczeniami paroletnich maluchów, 
które uważają, że traktowane są niesprawiedliwie. 

Czy wasze dzieci też są takie wrażliwe na sprawiedliwość domo-
wą? – pyta internautka Kasia11. – Nie mogę moim wytłumaczyć, 
że sprawiedliwie to nie zawsze równo, że czasem muszą być od-
stępstwa choćby spowodowane nieprzewidzianą sytuacją, wresz-
cie, że czasami nad sprawiedliwością jest miłosierdzie. Wiem, 
że to trudne sprawy, ale moi wyjątkowo skrupulatnie wyznają 
zasadę, w przyjemnościach mam dostać co najmniej tyle samo, 
ile rodzeństwo, a w obowiązkach co najwyżej tyle, ile rodzeń-
stwo. Nie mam już do tego siły. Dziś się pokłócili o serek, który 
został niezjedzony przez najmłodszego – ponieważ będzie nie-
sprawiedliwie, gdy ktoś go dostanie. Lepiej niech się zmarnuje. 

9  J. Baggini, P. Fosl, Przybornik etyka, dz. cyt., s. 261.
10  Por. tamże.
11  Kasia 24, napisane: luty 2012, http://wielodzietni.org/discussion/12329/

sprawiedliwo%C5%9Bc-dziecieca/p1 (dostęp: 1.09.2014).
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Odpowiedzi udzielone internautce świadczą o  tym, że jest to 
problem powszechny w rodzinach wielodzietnych, a matki różnie 
sobie z nim radzą. Jedna, opierając się na własnym doświadczeniu, 
sugeruje, aby zaproponować protestującemu dziecku, żeby samo 
wymyśliło słuszne rozwiązanie, co pomoże mu uzmysłowić sobie, 
że sprawiedliwość nie jest sprawą prostą. Inna uważa, że „przywi-
leje są następstwem obowiązków, dlatego starszym, którzy mają 
ich więcej, więcej wolno”12. Stwierdzenie to przywołało u kolejnej 
kobiety przykre wspomnienie z własnego dzieciństwa, gdyż w jej 
domu obowiązywała odwrotna zasada, w wyniku której ona, jako 
najstarsza, a  zatem „mądrzejsza”, musiała ustępować młodszemu 
rodzeństwu. Odczucie niesprawiedliwości i wynikający stąd bunt, 
odczuwany w takiej sytuacji przez starsze dziecko, jest zrozumiały. 
Znakomicie zostało to zilustrowane na zapamiętanym przeze mnie 
żarcie rysunkowym. Przedstawiono na nim dwóch chłopców  – 
jednego małego, drugiego trochę większego – a obok nich mocno 
zdenerwowaną matkę. Chłopcy walczą o piłkę, odbierając ją jeden 
drugiemu i  ciągnąc każdy ku sobie. Widocznie matka domagała 
się od starszego, żeby ustąpił, odwołując się do jego rozsądku, po-
nieważ w „dymku” wypływającym z jego ust znalazła się taka oto 
wypowiedź: „Nie jestem taki głupi, żeby zawsze być mądrzejszy”.

Perspektywę postrzegania sprawiedliwości przez dziecko wy-
znaczają kolejne stadia w jego rozwoju moralnym, przebiegające 
równolegle do postępów dziecka w sferze poznawczej i społecz-
nej. Stadia te wyodrębnił przedstawiciel poznawczo-rozwojowego 
nurtu w badaniach nad moralnością J. Piaget, a szczegółowo roz-
budował kontynuujący jego myśl L. Kohlberg. Według J. Piage-
ta dziecko przechodzi ze stadium heteronomii moralnej (przy-
padającego na wiek 4-9/10 lat), kiedy za sprawiedliwe uznaje to, 
co nakazał dorosły, do stadium autonomii moralnej, gdy zaczyna 
przyjmować te normy, do których słuszności samo się przekona-
ło. Przeciwnicy poglądów J. Piageta nie kwestionują wskazanego 
przezeń kierunku przemian rozumowania moralnego, ale zarzu-

12  http://wielodzietni.org/discussion/12329/sprawiedliwo%C5%9Bc-dzie-
cieca/p1(dostęp: 1.09.2014).
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cają mu, że najwyraźniej nie docenił dziecka, które wcześniej, niż 
to wskazał, jest zdolne zrozumieć motywy i intencje osób przeja-
wiających określone zachowania.

Zarówno J.  Piaget, jak i  L.  Kohlberg postrzegali sprawied-
liwość jako wyznacznik moralności, dlatego tak skonstruowali 
swoje narzędzia badawcze, aby wyeksponować w  nich kwestię 
sprawiedliwości. Zdaniem J. Piageta sprawiedliwość to „najbar-
dziej chyba racjonalne wśród pojęć moralnych, które wydaje się 
wynikać bezpośrednio ze współdziałania i  może być poddane 
analizie psychologicznej bez większych trudności”13. Za najwłaś-
ciwszą metodę badania poczucia sprawiedliwości i ogólnie – mo-
ralności dzieci J.  Piaget uznawał obserwację dużej liczby przy-
padków indywidualnych14. Tą metodą, wraz ze swoim zespołem, 
badał zachowanie dzieci podczas, popularnej w jego czasach, gry 
w kule. Następnie obserwację zdecydował uzupełnić inną meto-
dą. Skonstruował historyjki z dylematem moralnym i prosił dzie-
ci, aby wybierały z kilku propozycji najsłuszniejsze ich zdaniem 
rozwiązanie przedstawionego dylematu wraz z  uzasadnieniem. 
Piaget zdawał sobie sprawę z pewnych mankamentów takiej me-
tody – był zdania, że ocena rozwoju moralnego wystawiona temu 
samemu dziecku, gdy oceniane jest w sytuacji naturalnej, może 
być wyższa niż wtedy, gdy oceniane jest na podstawie wyboru 
rozwiązania przedstawionego mu dylematu, przy czym różnica 
ta może dotyczyć progresu, jaki dziecko to zdołałoby osiągnąć 
w przeciągu około dwóch lat. Poza wskazaniem etapów w ewo-
lucji rozwoju moralnego dzieci Piaget dowiódł, że ewolucja w są-
dach moralnych jest przede wszystkim wynikiem wzrastającej 
wraz z wiekiem solidarności między dziećmi i efektem wzajemnie 
okazywanego sobie szacunku, natomiast w  dużym stopniu jest 
ona niezależna od przepisów i wpływu dorosłych15.

Badania nad rozumowaniem dzieci w zakresie sprawiedliwo-
ści dystrybutywnej ujawniły, że rozumowanie to zmienia się wraz 

13  J. Piaget, Rozwój ocen moralnych dziecka, Warszawa 1967, s. 183.
14  Por. tamże, s. 102.
15  Por. tamże, s. 183.
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z wiekiem, przechodząc od kierowania się własną korzyścią i dą-
żeniem, aby uzyskać jak najwięcej (do 4. roku życia), poprzez za-
sadę równości, wyrażającą się w przydzielaniu każdemu po równo 
niezależnie od jego wkładu pracy (5-6 lat), do przyjęcia zasady: 
każdemu według jego zasług (7 lat i więcej). Ustalono też, w jaki 
sposób rozumuje dziecko, gdy znajduje się w sytuacji wymagającej 
od niego określenia czyjejś winy i ewentualnie wymierzenia ko-
muś kary (sprawiedliwość retrybutywna). W rozumowaniu tym 
dają się wyróżnić trzy etapy: najpierw dziecko sprawdza, czy zo-
stało popełnione zło; kiedy jest już o  tym przekonane, próbuje 
określić, kto ponosi odpowiedzialność; gdy już znajdzie winnego, 
zastanawia się nad karą i jej wielkością. Do wieku 5-6 lat osądza, 
kierując się głównie wielkością szkody uczynionej przez bohatera 
historyjki, następnie do około 8.-10. roku życia bierze pod uwagą 
zarówno szkodę, jak i motywy, zaś od 10. roku życia zaczyna się 
skupiać przede wszystkim na motywach16.

Sprawiedliwość dziecięca w świetle badań

Celem badań było poznanie, jakiego rodzaju zjawiska/zdarze-
nia dzieci w  wieku przedszkolnym oceniają jako sprawiedliwe, 
a jakie – jako niesprawiedliwe, w jaki sposób radzą sobie ze spra-
wiedliwym rozdzielaniem dóbr, jak należy postąpić w  sytuacji 
konfliktu między sprawiedliwością dystrybutywną a retrybutyw-
ną (w porównaniu z wypowiedziami dzieci, które opisał J. Piaget 
w swoim dziele). Do zbierania materiału badawczego wykorzysta-
no niektóre historyjki autorstwa J. Piageta zamieszczone w książ-
ce Rozwój ocen moralnych dziecka, a ponadto rozmowy z dziećmi 
i celowo zaaranżowane sytuacje17.

16  Por. R. Vasta R, M. Haith, S. Miller, Psychologia dziecka, Warszawa 1995, 
s. 494-496.

17  Materiał badawczy zebrały studentki studiów podyplomowych z  zakre-
su pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w  ramach prowadzonego 
przeze mnie seminarium w roku akademickim 2013/2014.
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Poniżej przedstawiam trzy różne przykłady – fragmenty z ma-
teriałów zgromadzonych przez studentki, ilustrujące pojmowanie 
sprawiedliwości przez dzieci.

Przykład 118

Sześcioletni Kuba w roku 2013/2014 uczęszczał do klasy zero-
wej. Kuba ma brata – czteroletniego Filipa, z którym często rywa-
lizuje i dochodzi sprawiedliwości. Matka – osoba badająca – przez 
dwa tygodnie wieczorem pytała Kubę, co sprawiedliwego, a  co 
niesprawiedliwego wydarzyło się w danym dniu i nagrywała jego 
wypowiedzi. Gdy przed przystąpieniem do badań matka zapyta-
ła, co to znaczy „sprawiedliwie”, usłyszała od syna „sprawiedliwie 
to sprawiedliwie, sprawiedliwie to dobrze”. Wypowiedzi Kuby 
w znacznym stopniu dotyczyły zdarzeń w przedszkolu.

Zdarzeniami sprawiedliwymi według sześcioletniego Kuby były:

1.  Sytuacja, kiedy Pani po równo podzieliła cukierki i  każde 
dziecko dostało po tyle samo. Dostałem dwa cukierki, mamo.

2.  Otrzymanie naklejki od Pana od szachów za to, że dobrze 
ustawiłem pionki.

3.  Rozdawanie jednakowej ilości kanapek każdemu dziecku. 
Ale ja czasem jem więcej, gdy jestem głodny. Niektórzy jedzą 
mniej, bo nie chcą, a ja dostaję więcej i to jest sprawiedliwe.

4.  Karanie niegrzecznych dzieci. Dzisiaj Kamil wyganiał od za-
bawek inne dzieci, nie pozwalał ani mnie, ani innym chłopa-
kom wjeżdżać do garażu, Pani kazała mu usiąść na krześle 
i my wtedy mogliśmy się bawić.

5.  Sprawiedliwe było, że zabrałem Filipowi misia, ponieważ miś 
był mój. Jak byłem mały, przywiozłem go od babci, a niespra-
wiedliwe było, że Filip zabrał mi tego misia i spał z nim.

6.  Wzajemne dzielenie się jednym autem z Filipem, na przykład 
jeden bawi się przez pięć minut, a później drugi pięć minut.

7.  Ciekawe i  atrakcyjne zabawy, mało nauki. Dziś był dzień 
zabawy.

18  Materiał badawczy zebrała Aleksandra Kaźmierska.
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8.  Otrzymanie dowolnej liczby naleśników na życzenie – tyle, ile 
każdy potrzebował, tak żeby nasze brzuchy były najedzone. Pani 
dała mnie trzy, a Filipowi cztery, ja już więcej później nie chciałem.

9.  Praca, większa ilość czasu jej poświęcana i duże zarobki.
10. Możliwość zjedzenia śniadania w dowolnych ilościach.

Kuba uznał za niesprawiedliwe następujące sytuacje i zdarzenia.

1.  Niesprawiedliwe było dziś to, że Pani zabroniła Kamilowi ze 
względu na jego zachowanie wyjazdu do teatru, będzie natomiast 
siedział w domu i nudził się. Mogła dać mu inną karę i pozwolić 
jednak jechać mu do teatru, gdyż często tam nie jeździmy.

2.  Niesprawiedliwe było to, że się za długo uczyłaś i nie miałaś 
dla nas nawet chwili czasu. Niesprawiedliwe jest, że trzeba 
iść na studia, jak się jest dużym, ponieważ są długie, trwają 
piętnaście dni.

3.  Kopciuszek musiał usługiwać swoim siostrom i jego macocha 
ciągle na niego krzyczała.

4.  Bartek uderzył mnie zamiast powiedzieć, co mu nie pasowało, 
sprawiedliwe było natomiast to, że mnie przeprosił.

5.  Dziewczyny nie pozwalają się bawić chłopakom ze sobą, 
a chłopaki pozwalają dziewczynom.

6.  Dawno nie byłem u Zosi. Ona u nas była już kilka razy, a ja 
u niej nie byłem tak dawno.

7.  Niesprawiedliwe jest gdy ktoś mówi, że ja kłamię, a ja nie kła-
małem. A Pani do tego jeszcze karze.

8.  Niesprawiedliwe jest, gdy przychodzi do nas Adaś i bawi się 
tylko z Filipem. Powinien bawić się i z Filipem, i ze mną. Dziś 
było mi smutno, gdy Adaś na początku bawił się tylko z nim.

9.  Wylosowałem dziś taką samą kolorowankę, którą już miałem. 
Samo losowanie było sprawiedliwe, ale niesprawiedliwe było, 
że wylosowałem taką samą, co dostałem kiedyś. Powinienem 
wylosować inną.

10. Tata zabiera mi talerz sprzed nosa, bo tata nie słucha dziecka.

Komentarz: Sześcioletni Kuba jest bardzo spostrzegawczym 
chłopcem, który dostrzega sprawiedliwość i  niesprawiedliwość 
w różnych aspektach życia, doznawaną zarówno przez siebie, jak 
i doświadczaną przez rówieśników, postaci bajkowe itd. W cza-
sie dwutygodniowego badania wskazał 38 zjawisk społecznych 
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uznanych przez niego za sprawiedliwe i 32 – za niesprawiedliwe. 
Kuba jest świadomy tego, że istnieją różne kryteria sprawiedli-
wych podziałów. Aprobuje kryterium „każdemu tyle samo”, ale 
zgadza się, że sprawiedliwe jest też kryterium „każdemu według 
potrzeb”, zwłaszcza w sytuacji rozdzielania pokarmu (przykład 3, 
8 i 10 z zestawu zdarzeń sprawiedliwych). Wydaje się, że rozumo-
wanie moralne Kuby jest dojrzalsze niż rozumowanie typowe dla 
stadium moralności heteronomicznej, kiedy to dziecko bezreflek-
syjnie aprobuje zachowania dorosłego. Chłopiec dostrzega nie-
sprawiedliwość w zachowaniach swojej pani z przedszkola, swojej 
mamy i swojego taty. Potrafi przy tym uzasadnić swoje stanowi-
sko, a czasem wskazać też słuszniejsze jego zdaniem rozwiązanie, 
na przykład nauczycielka nie powinna zabronić koledze jechać do 
teatru, ponieważ nie jeżdżą tam często, lecz wymierzyć mu inną 
karę. Zgadza się jednak z tym, że złe zachowania dzieci powinny 
być karane, na przykład gdy dziecko przeszkadza bawić się innym 
(przykład 4 z zestawu zdarzeń sprawiedliwych), a dobre – nagra-
dzane (przykład 2 z zestawu zdarzeń sprawiedliwych).

Przykład 219

Pięcioletni Filip ma swój ulubiony smakołyk, którym są długie 
kolorowe żelki. Mama nie pozwala chłopcu często ich spożywać, 
dlatego jedzenie ich jest dla dziecka szczególną przyjemnością. 
Osoba prowadząca badania zakupiła dużą paczkę żelków i popro-
siła chłopca, aby otworzył opakowanie i sprawiedliwie rozdzielił 
słodycze pomiędzy osoby znajdujące się poza Filipem w pomiesz-
czeniu, tj. osobę badającą i wujka. Badająca i mężczyzna otrzy-
mali po jednym cukierku, natomiast chłopiec po kolei przydzielał 
sobie resztę smakołyków.

Osoba badająca: Dlaczego wziąłeś sobie prawie wszystkie żelki?
Filip: Bo tak!
Osoba badająca: Prosiłam, żebyś podzielił słodycze sprawiedli-
wie. Czy to jest sprawiedliwe?
Filip: Tak!

19  Sytuację zaaranżowała M. Friedel.
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Osoba badająca: Dlaczego?
Filip: Bo ja najbardziej lubię te żelki.

Komentarz: W pierwszej chwili wydaje się, że znajdujący się 
w stadium egocentryzmu Filip kieruje się głównie własną korzyś-
cią; uważa za dobre to, co dla niego jest sprzyjające. Biorąc jednak 
pod uwagę jego argumentację dotyczącą dokonanego podziału, 
można też domniemywać, że mógł zastosować zasadę „każdemu 
według jego potrzeb”. Kolorowe żelki to zazwyczaj przysmak 
dzieci, a nie dorosłych, którzy preferują inne przysmaki – bardziej 
typowe dla dorosłych, a przy tym czasem niewskazane dla dzieci. 
Filip zapewne zdawał sobie sprawę z tego, że jego potrzeba po-
siadania tego rodzaju słodyczy („ja najbardziej lubię żelki”) była 
z pewnością większa niż towarzyszących mu dorosłych.

Przykład 320

Historyjkę zaczerpniętą z pracy Piageta przedstawiono trzy-
dzieściorgu pięcio- i sześcioletnim dzieciom, przy czym dziesię-
cioro z nich pochodziło ze wsi (Lipnica Murowana), dziesięcioro 
ze środowiska miejskiego (Tarnów) i dziesięcioro z wielkomiej-
skiego (Kraków). Badania przeprowadzono w maju 2014 roku.

Pewna mama miała dwie córki: jedną posłuszną, a drugą niepo-
słuszną. Mama kochała bardziej tę posłuszną i dawała jej więk-
sze kawałki ciasta. Co myślisz o tym?21

Przykładowe wypowiedzi dzieci przyznających słuszność matce:

•	 Dobrze zrobiła, że grzeczna dostała więcej, bo się jej należało, 
tamta mogła być też grzeczna.

•	 To jest sprawiedliwe; mama jest smutna, że ta druga córka jest 
niegrzeczna.

•	 To sprawiedliwe, bo ta dziewczynka, co była grzeczna, po-
winna dostać więcej.

20  Materiał badawczy zebrały studentki: S. Stramek, M. Paluch, J. Zbieżek.
21  J. Piaget, Rozwój ocen moralnych, dz. cyt., s. 243.
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•	 Ta druga dziewczynka była niegrzeczna, to mama może mniej 
ją kochać.

•	 To sprawiedliwe, bo jak dziewczynka nie słuchała mamy, to 
dostawała mniej.

•	 Ta zła dziewczynka, gdyby była grzeczna, to też by dostawa-
ła więcej. Tak, to sprawiedliwe, trzeba słuchać i wtedy mama 
kocha dzieci i daje im dużo ciasta.

•	 Mama dobrze zrobiła, trzeba ukarać, jak się jest niegrzecznym.

Przykładowe wypowiedzi dzieci nieprzyznających matce 
słuszności:

•	 Mama powinna obydwóm dać tyle samo, nawet jeśli ta druga 
była niegrzeczna, obie są jej córeczkami.

•	 Okropnie niesprawiedliwie, bo po równo jest sprawiedliwie.
•	 To niesprawiedliwe, bo jedna dziewczynka miała mniej 

i mama robi źle, że za mało kocha jedną córkę.
•	 Nie, ponieważ ta jedna dziewczynka miała więcej, a  druga 

mniej. Nawet jak tamta nie słuchała mamy, to żeby było spra-
wiedliwie, trzeba im dać tyle samo.

•	 Dziecku będzie smutno, kiedy nie dostanie takiego samego 
kawałka.

Komentarz: W  historyjce przedstawiono konflikt między 
sprawiedliwością retrybutywną a dystrybutywną. Według J. Pia-
geta młodsze dzieci przekładają sprawiedliwość retrybutywną 
nad dystrybutywną, starsze – odwrotnie; J. Piaget przytacza wy-
niki badań wskazujące, że 70% dzieci w wieku 6–9 lat, a  tylko 
40% dzieci w wieku 10–13 lat aprobowało postępowanie mamy. 
Jego zdaniem, nie bez znaczenia dla wyników badań jest jakość 
środowiska wychowawczego. „W środowisku, w  którym stosu-
je się dużo kar i gdzie sztywna reguła ciąży na dzieciach, będą 
one – jeśli tylko nie są wewnętrznie zbuntowane – długo uzna-
wać sankcję nad równością”22. Dzieci młodsze nie potrafią zrozu-
mieć kontekstu psychologicznego; nieczule i bezwzględnie złemu 
zachowaniu przyporządkowują surową karę, gdyż uważają, że 
taka właśnie kara zapobiegnie w przyszłości złemu zachowaniu. 

22  Tamże, s. 245.
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J. Piaget twierdzi, że dzieci te przyjmują punkt widzenia przy-
musu dorosłych, co jest typowe dla stadium realizmu moralnego. 
Starsze dzieci przekładające równość ponad sankcje nauczyły się 
lepiej rozumieć sytuacje psychologiczne i oceniać je według norm 
typowych dla wyższego stadium rozwoju moralnego.

Wyniki badań przeprowadzonych w 2014 roku kształtowały się 
następująco: piętnaścioro badanych pięcio- i  sześciolatków twier-
dziło, że mama postąpiła słusznie, czternaścioro  – niesłusznie, 
jedno – nie określiło jednoznacznie swojego stanowiska. Miejsce 
zamieszkania okazało się czynnikiem różnicującym sądy moralne 
dzieci. Matce przyznało rację dziewięcioro dzieci ze wsi i tylko po 
troje ze środowisk miejskich, co może świadczyć o tym, że w środo-
wisku wiejskim mniej dzieci kwestionuje wolę dorosłych, którzy są 
dla nich autorytetem i wzorem właściwego postępowania. W po-
równaniu z wynikami badań podanymi przez J. Piageta (początek 
XX wieku) współcześnie mniej dzieci sześcioletnich przyznało ra-
cję matce, o której była mowa w powyższej historyjce.

Wychowanie do sprawiedliwości

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego brak 
jest bezpośrednich odniesień do kształtowania sprawiedliwych za-
chowań, można znaleźć jednak zapisy, które bliskie są temu zagad-
nieniu. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest „rozwijanie 
umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 
relacjach z dziećmi i dorosłymi”. W rezultacie realizacji tego celu 
dziecko kończące przedszkole między innymi: „grzecznie zwraca 
się do innych”, „przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 
dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadanio-
wych) oraz w  świecie dorosłych”, „wie, że nie należy chwalić się 
bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniej-
szych warunkach”, „wie, że ludzie mają równe prawa”23.

23  Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 803), http://www.men.
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Istotą wychowania jest uwewnętrznienie wymagań sprawied-
liwości, elastyczne przeniesienie zewnętrznych norm sprawie 
dliwości wprost do (…) sumienia – pisze A. Żywczok. – Czasem 
wydaje się, że wystarczy jedynie pobudzić pierwotny zmysł spra-
wiedliwości, z którym człowiek przychodzi na świat i który jest 
mu dany jako jego naturalne wyposażenie. Małe dzieci wydają się 
wrażliwsze na nakazy sprawiedliwości, niż młodzież, czy osoby 
dorosłe, pozostające pod wpływem licznych presji społecznych24.

Wiele cennych uwag na temat kształtowania cnoty sprawied-
liwości podaje J.  Woroniecki25. Podkreśla on znaczenie umiaru 
osobistego oraz wychowania woli, wskazuje też na konieczność 
ładu i porządku w otoczeniu dziecka od chwili, gdy tylko przyj-
dzie na świat, oraz zwraca uwagę na wdrażanie dziecka do po-
szanowania tego ładu. Dziecko powinno nabierać przekonania, 
że stanowi istotną cząstkę społeczności, która może pomnażać 
radość i spokój bądź wnieść zamieszanie. Wzorem postępowania 
powinni być dla dziecka jego rodzice i wychowawcy oraz całe śro-
dowisko, w którym ono wzrasta. Dziecko systematycznie powin-
no zostać włączane w zajęcia mające na celu dobro wspólne i być 
wdrażane do liczenia się z uprawnieniami innych osób w zespole. 
W ten sposób, zdaniem J. Woronieckiego, rozwija się najważniej-
sza postać kardynalnej cnoty sprawiedliwości, którą nazwał spra-
wiedliwością współdzielczą, mającą na względzie to, co człowiek 
winien jest drugiemu, z którym znajduje się w jakimś stosunku.

Konkretne przykłady pracy z dzieckiem w zakresie wspierania 
go w kształtowaniu cnoty sprawiedliwości przedstawiają między 
innymi I. Koźmińska i E. Olszewska26 oraz P. Schiller i T. Bry-

gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa/1333-roz-
porzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-
-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-
-ksztalcenia-ogolnego-w-poszczegolnych-typach-szkol.

24  A.  Żywczok, Wartość sprawiedliwości w  procesie wychowania, w: Nauczyciel 
wobec problemów współczesności, red. B. Pituła, Katowice 2006, s. 28-37.

25  Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 3, Lublin 2013, s. 101.
26  Por. I.  Koźmińska, E.  Olszewska, Z  dzieckiem w  świat wartości, dz. cyt., 

s. 147-156. 
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ant27. Autorzy najpierw w przystępny sposób informują o istocie 
sprawiedliwości, po czym proponują bogaty zestaw rozmaitych 
ćwiczeń z tego zakresu.

W wychowaniu do sprawiedliwości należy akcentować to, 
że sprawiedliwość powinna współwystępować z miłością do lu-
dzi. Zarówno sprawiedliwość, jak i miłość to cnoty społeczne. 
W miłości inaczej jednak rozłożone są akcenty dotyczące da-
nego dobra i osoby. Miłość obejmuje wszelkie przejawy serca, 
dobroci, oddania, poświęcenia, podczas gdy sama sprawiedli-
wość to chłodny rozsądek, stanowczość i surowość28. Ich wza-
jemne dopełnianie jest konieczne, na co zwrócił uwagę kard. 
S. Wyszyński: „Obyśmy w poszukiwaniu sprawiedliwości nie 
spodleli! A można spodleć przez dochodzenie swego za wszel-
ką cenę”29.
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Oblicza dzieciństwa  
w rodzinie  
migracyjnej

Faces of Childhood  
in a Migration Family

Streszczenie: Rodziny migracyjne wyraźnie wpisały się w obraz współ-
czesnej rzeczywistości społecznej, stanowiąc znaczący odsetek ogółu pol-
skich rodzin. Chociaż migracja uznawana jest przez wielu autorów za 
zjawisko towarzyszące ludności od początków jej historii, to w dobie glo-
balizacji, industrializacji i urbanizacji wyjazdy zarobkowe do innych kra-
jów stały się powszechne. Z  możliwości podjęcia pracy poza granicami 
swojego kraju korzysta coraz większa liczba osób. Wyjazdy nie tylko ludzi 
młodych, samotnych, ale także posiadających dzieci w wieku przedszkol-
nym lub szkolnym doprowadziły do powstania nowej kategorii rodzin – ro-
dzin migracyjnych, z czasową nieobecnością rodzica lub rodziców. Migra-
cja zarobkowa powoduje wyraźne zmiany w organizacji życia rodzinnego, 
niosąc za sobą różnorodne (zarówno pozytywne, jak i  negatywne) skut-
ki. Na ogół rodzina migracyjna postrzegana jest jako mniej wartościowe 
środowisko wychowawcze, które nie zaspokaja w  pełni potrzeb swoich 
członków. Ukształtowały się pewne schematy sytuujące dziecko doświad-
czające czasowej rozłąki przynajmniej z  jednym rodzicem wśród jedno-
stek przejawiających różnego rodzaju zaburzenia w rozwoju i funkcjono-
waniu psychospołecznym. Jak jednak wynika z  doniesień wielu autorów 
oraz z przeprowadzonych badań własnych – obraz dzieciństwa w rodzinie 
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migracyjnej nie jest jednorodny i oczywisty, lecz może mieć różne obli-
cza. Celem opracowania jest zaprezentowanie, na podstawie wybranych 
przykładów, jak dzieci radzą sobie z sytuacją czasowej rozłąki z rodzicem/
rodzicami, jak postrzegają otaczającą je rzeczywistość, jaki jest świat ich 
przeżyć, doświadczeń, działań.

Słowa kluczowe: dziecko, dzieciństwo, migracja, rodzina, rodzina 
migracyjna

Summary: Migration families have clearly etched into the image of the 
contemporary social reality, constituting a significant proportion of the to-
tal number of Polish families. Although migration is considered by many 
authors a phenomenon accompanying humanity from the beginning of its 
history, in the era of globalization, industrialization and urbanization, eco-
nomic migration to other countries has become commonplace. An increas-
ing number of people take the opportunity to work outside their home 
country. The departures of not only young, single people, but also of those 
who have children at the preschool or school age, have led to the creation 
of a new category of families – migration families with temporary absence 
of one parent or parents. Economic migration triggers significant changes 
in the organization of family life, producing a variety of (both positive and 
negative) effects. In general, a migration family is perceived as a less valu-
able educational environment which does not fulfill its members’ needs. 
Certain schemes have been shaped situating a child experiencing tempo-
rary separation from at least one parent among individuals manifesting 
various kinds of disturbances in the psychosocial development and func-
tioning. However – as shown by many authors, and my own research – the 
image of childhood in a migration family is not uniform and obvious, but 
may have various faces. The aim of this paper is to present, on the basis of 
selected examples, how children cope with the situation of temporary sepa-
ration from a parent / parents, how they perceive the surrounding reality, 
what the world of their feelings, experiences, activities is like.

Key words: child, childhood, migration, family, migration family

Dzieciństwo, ze względu na obszerność pojęcia i wielość zna-
czeń, stanowi kategorię, która jest przedmiotem zainteresowań 
przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. W powszechnym 
rozumieniu termin ten oznacza określony etap życia każdego 
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człowieka, jednak postrzeganie dzieciństwa wyłącznie w  tym 
kontekście wydaje się dalece niewystarczające. Wieloaspekto-
we ujęcie problematyki dzieciństwa prezentuje między innymi 
M. Karwowska-Struczyk, według której:
 � dzieciństwo jest konstruktem społecznym tworzonym przez 

dzieci i  dla dzieci w  sieci negocjacji społecznych. Dzieciń-
stwo jest faktem biologicznym, ale jego rozumienie ma naturę 
społeczną;

 � dzieciństwo jako konstrukcja społeczna zależy od kontekstu 
społecznego, czasu, miejsca, kultury, czynników natury socjo-
ekonomicznej. Nie ma naturalnego ani uniwersalnego dziecka 
czy dzieciństwa, istnieje wiele równoległych, niezależnych 
konstrukcji tych pojęć;

 � dzieci są członkami społeczeństwa konstruującymi własną 
tożsamość oraz wpływającymi na tożsamość innych, mającymi 
prawo głosu w demokratycznym dialogu i procesie podejmo-
wania decyzji, przyczyniającymi się do rozwoju społecznego;

 � relacja między dorosłymi i dziećmi oparta jest na wzajemności, 
miłości oraz dzieleniu się władzą i kontrolą1.
W literaturze przedmiotu wyodrębnić można dwojakiego ro-

dzaju rozumienie pojęcia dzieciństwa: węższe – odnoszące się do 
indywidualnego dziecięcego świata doświadczeń, znaczeń i war-
tości, a  więc świata przeżywanego przez dziecko, świata dzie-
cięcych doświadczeń związanych ze środowiskiem życia dziecka 
(rodziną, grupą rówieśniczą, instytucjami społecznymi) i  szer-
sze – traktujące dzieciństwo jako historyczno-społeczno-kulturo-
wą kategorię opisującą sytuacje i położenie społeczne dzieci jako 
grupy społecznej2.

W niniejszym opracowaniu ujmuję dzieciństwo jako swoisty 
świat dziecka; składają się nań jego emocje, przeżycia, doświad-
czenia i relacje z otoczeniem, w którym zasadniczą rolę odgrywa 

1  Por. M.  Karwowska-Struczyk, Konstruowanie jakości edukacji przedszkol-
nej, w: Nigdy nie jest za wcześnie  – rozwój i  edukacja małych dzieci, red. 
T. Ogrodzińska,Warszawa 2004, s. 85.

2  Por. B.  Smolińska-Theiss, Dzieciństwo, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku, t. 1, red. T. Pilch, Warszawa 2003, s. 870.
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środowisko rodzinne dziecka. Słuszna wydaje się bowiem myśl 
J.  Garbarino, że środowisko życia dziecka stanowi nie tylko 
arenę czy kontekst jego działania, ale jest także, jeśli nie prze-
de wszystkim, tworzywem edukacyjnym, które wykorzystuje 
ono rozmaicie, czerpiąc z niego wiedzę i tworząc własny obraz 
rzeczywistości3. Mimo iż zagadnieniom dotyczącym dziecka 
poświęcono w  literaturze naukowej stosunkowo wiele miejsca, 
to ze względu na dynamizm zjawiska dzieciństwa4  – mający 
związek z całokształtem zmian zachodzących w rzeczywistości 
społecznej  – problematyka ta wymaga dalszych pogłębionych 
analiz badawczych. Celem artykułu jest zaprezentowanie, na 
podstawie dostępnego piśmiennictwa oraz wyników przeprowa-
dzonych badań, potencjalnych obrazów dzieciństwa w rodzinie 
migracyjnej, która to kategoria stanowi znaczący odsetek ogółu 
współczesnych rodzin.

Migracja znakiem czasów

Migracja – rozumiana jako „masowe przemieszczanie się lud-
ności, zwykle w  poszukiwaniu lepszych warunków życia”5 lub 
jako „przemieszczanie się osób między miejscowościami prowa-
dzące do stałej lub czasowej, ale długookresowej zmiany miejsca 
zamieszkania”6  – towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych 
czasów. Jest zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym, podejmo-
wanym przez badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscy-
pliny naukowe, między innymi demografów, ekonomistów, po-
lityków, socjologów, psychologów czy pedagogów. Funkcjonuje 
wiele typologii migracji, w zależności od ujęcia i kryterium po-
działu. I  tak na przykład zmiany miejsca pobytu (na określony 

3  Por. J.  Garbarino, cyt. za: M.  Szczepska-Pustkowska, Od filozofii dzieciń-
stwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji), Kraków 2011.

4  Por. B.  Smolińska-Theiss, Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne 
przywileje dzieci klasy średniej, Warszawa 2014, s. 278.

5  http://sjp.pwn.pl/szukaj/migracja.html (dostęp: 09.11.2014).
6  J. Holzer, Demografia, Warszawa 2003, s. 271.
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czas lub na stałe) odbywające się w obrębie jednego kraju okre-
ślane są mianem migracji wewnętrznych, natomiast wiążące się 
z koniecznością wyjazdu zagranicznego – migracji zewnętrznych 
(międzynarodowych). Ze względu na przyczynę decyzji o prze-
siedleniu się można wyróżnić między innymi migracje polityczne, 
ekonomiczne, religijne, społeczne. Z kolei biorąc pod uwagę czas 
trwania, mówi się o migracjach stałych, czasowych, sezonowych, 
długookresowych, krótkookresowych. Odległość daje podstawy 
do wyodrębnienia migracji dalekich i bliskich, natomiast kwestia 
uregulowań prawnych jest istotna przy wyróżnianiu migracji le-
galnych i nielegalnych. To oczywiście tylko przykładowe rodzaje 
migracji funkcjonujące w dyskursie społecznym oraz w literaturze 
przedmiotu.

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że migracja jest zna-
kiem naszych czasów, bo mimo że występowała praktycznie we 
wszystkich epokach historycznych, to jej wyraźne nasilenie na-
stąpiło w  XX wieku. Obecnie, jak ocenia ONZ, każdego roku 
na całym świecie migruje ponad 100 milionów ludzi, przy czym 
są to szacunki obejmujące jedynie permanentne migracje prze-
siedleńcze7. W  Polsce zjawisko migracji nasiliło się zwłaszcza 
w ostatnim dziesięcioleciu. Wstąpienie naszego kraju do Unii Eu-
ropejskiej w 2004 roku i związane z tym otwarcie granic, a wraz 
z nimi nowych, atrakcyjnych rynków pracy, spowodowało zna-
czący wzrost wyjazdów zarobkowych Polaków do innych krajów. 
Z  szacunkowych danych wynika, że w  końcu 2013 roku poza 
granicami naszego kraju przebywało czasowo około 2196 tys. 
osób mających zameldowanie na pobyt stały w Polsce, tj. o 66 tys.  
więcej niż w  2012 roku. Dla porównania, w  roku 2002 (przed 
akcesją Polski do Unii Europejskiej) liczba emigrantów z Polski 
szacowana była na ok. 786 tys. osób. Należy przy tym zaznaczyć, 
że dane do 2006 roku obejmowały osoby przebywające poza gra-
nicami kraju powyżej dwóch miesięcy, natomiast w późniejszych 
badaniach statystycznych uwzględniano – jako kryterium emigra-
7  Por. B.  Walczak, Migracje rodzicielskie, w: Szkoła wobec mobilności zawo-

dowej rodziców i  opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, red. E.  Kozdrowicz, 
B. Walczak, Warszawa 2008, s. 7.
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cji – co najmniej trzymiesięczne okresy przebywania za granicą. 
W związku z tym dane za lata 2007-2013 nie obejmują znacznej 
liczby migrantów sezonowych, wyjeżdżających na krótki, dwu-, 
trzymiesięczny okres. Wyniki szacunkowe wskazują, że ponad 
75% polskich emigrantów przebywa za granicą 12 miesięcy lub 
dłużej, pozostałe 25% – od 3 do 12 miesięcy.

Najpopularniejszym kierunkiem migracji naszych rodaków 
są kraje Unii Europejskiej (81,5%): ponad 29% ogółu emigran-
tów wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, około 25% do Niemiec, 
ponad 5% – do Irlandii i nieznacznie mniejszy odsetek do Ho-
landii i Włoch8. Zagraniczne wyjazdy zarobkowe podejmowane 
są przede wszystkim przez ludzi młodych, którzy – ze względu 
na wysoką stopę bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek 
pracy – mają trudności ze znalezieniem satysfakcjonującego za-
trudnienia w Polsce. Oprócz osób stanu wolnego, znaczący udział 
w  wyjazdach migracyjnych (zwłaszcza o  charakterze zarobko-
wym) mają także zamężne kobiety czy żonaci mężczyźni, któ-
rzy poza współmałżonkiem często pozostawiają w kraju nieletnie 
dzieci. Według szacunkowych obliczeń opublikowanych przez 
B. Walczaka

w ciągu ostatnich trzech lat na czasową migrację (bez sezonowych) 
zdecydowała się matka mniej więcej co dwudziestego i  ojciec co 
dziesiątego ucznia. Jeśli uwzględnimy wyjazdy sezonowe, okaże 
się, że okresowej rozłąki z przynajmniej jednym rodzicem doświad-
czyło między 26 a 29% uczniów w przedziale wiekowym 9-18 lat9. 

Udział matek i ojców w ogólnej liczbie migracji wzrośnie, je-
żeli weźmiemy pod uwagę także rodziców dzieci młodszych (do 
dziewiątego roku życia), nieuwzględnionych w  przytoczonych 
badaniach.

8  Por. Informacja o  rozmiarach i  kierunkach czasowej emigracji z  Polski w  latach 
2004-2013, GUS, Departament Badań Demograficznych; dostępny online, 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informa-
cja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042013,2,7.
html (dostęp: 12.11.2014).

9  B. Walczak, Migracje rodzicielskie, art. cyt., s. 13-14.
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Wyjazdy rodziców i ich czasowy pobyt poza granicami kra-
ju skutkują powstaniem kategorii rodzin określanych zamiennie 
pojęciami rodzin migracyjnych, rozłączonych z powodu migra-
cji, transnarodowych czy czasowo niepełnych. W zależności od 
liczby rodziców przebywających za granicą oraz miejsca i czasu 
pobytu, wyróżnia się następujące typy rodzin migracyjnych:

 � czasowo niepełne, z  powodu zarobkowego pobytu jednego 
rodzica za granicą;

 � czasowo niepełne, z powodu zarobkowego pobytu obojga ro-
dziców za granicą równocześnie;

 � czasowo niepełne, z powodu zamiennych wyjazdów za gra-
nicę obojga rodziców;

 � stale niepełne przed wyjazdem rodzica za granicę;
 � stale niepełne na skutek rozwodu lub porzucenia w  trakcie 

migracji zagranicznej10.
Mimo że rodziny migracyjne stały się nieodłącznym elemen-

tem współczesnej rzeczywistości, brakuje dokładnych danych 
obrazujących rozmiary ich występowania11. Niewystarczający 
wydaje się także zakres badań dotyczących skutków funkcjono-
wania rodzin rozłączonych z powodu migracji dla poszczegól-
nych jej członków.

10  Por. M. Gramlewicz, Eurosieroctwo – próba oceny zjawiska, w: Wielowymiaro-
wość kryzysu w rodzinie. Aspekt inerdyscyplinarny zjawiska, red. M. Gawęc ka, 
Piotrków Trybunalski 2009, s. 102.

11  Precyzyjne określenie skali zjawiska migracji oraz ustalenie dokładnej 
liczby rodzin migracyjnych jest niezwykle trudne ze względu na różne 
systemy ewidencjonowania przepływów migracyjnych w poszczególnych 
krajach oraz uwzględnianie różnych okresów przebywania jako kryterium 
zaliczania osoby do imigrantów. Dodatkową przeszkodą w  obserwacji 
i ewidencji migracji są trudności związane z oceną charakteru współczes-
nej mobilności oraz bazowanie przy określaniu liczby emigrantów na re-
jestrach zameldowań i  wymeldowań (wielu Polaków wyjeżdżających za 
granicę nie zgłasza oficjalnie tego faktu i nie wymeldowuje się z miejsca 
zamieszkania).
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Skutki migracji

Nie budzi żadnej dyskusji teza, że „zjawisko masowej emi-
gracji lub czasowej migracji, pociąga za sobą bardzo poważne 
konsekwencje rodzinne, społeczno-ekonomiczne i cywilizacyjno-
-kulturowe”12. W  kontekście problematyki niniejszego opraco-
wania szczególnie istotne wydają się jednak rodzinne implikacje 
podejmowanych wyjazdów, a  szczególnie skutki migracji rodzi-
cielskich dla dzieci.

Następstwem przestrzennego rozdzielenia rodziny spowodo-
wanego wyjazdem migracyjnym rodzica są zmiany w  zakresie 
pełnionych ról rodzinnych czy małżeńskich, zakłócenia w  pro-
cesie komunikacji rodzinnej i  realizacji poszczególnych funkcji 
rodzinnych13.

Powszechnie w opinii publicznej (kreowanej w dużej mierze 
przez media) rodzina migracyjna postrzegana jest jako mniej war-
tościowe środowisko wychowawcze, które nie zaspokaja w pełni 
potrzeb swoich członków. Ukształtowały się pewne schematy 
sytuujące dziecko doświadczające czasowej rozłąki przynajmniej 
z  jednym rodzicem wśród jednostek przejawiających różnego 
rodzaju zaburzenia w rozwoju i funkcjonowaniu psychospołecz-
nym. Autorzy artykułów prasowych i obszerniejszych publikacji 
poświęconych problematyce migracji podkreślają znaczenie ne-
gatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych dla członków 
rodziny, a zwłaszcza dzieci. Wyraźnie akcentują między innymi 
nieobecność rodziców w codziennym życiu i związaną z nią nie-
znajomość dziecięcych problemów i spraw codziennych; poczucie 
osamotnienia dzieci pozostawionych przez rodzica/rodziców; brak 
właściwie sprawowanej opieki; rozluźnienie więzi emocjonalnych; 

12  K.K.  Przybycień, B.  Wiatrzyk, Polska rodzina na emigracji, w: Społeczno-
-pedagogiczne skutki wielkiej emigracji zarobkowej. Zarys problematyki, red. 
K.K. Przybycień, Stalowa Wola 2007, s. 140.

13  Por. A. Lewandowska-Walter, J. Michałek, Predyktory przystosowania dziec-
ka w sytuacji rozłąki z rodzicem, w: Rodzina – młodzież – dziecko. Szkice z te-
orii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, red. M. Piorunek, J. Ko-
zielska, A. Skowrońska-Pućka, Poznań 2013, s. 305.
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brak wspólnego spędzania czasu; trudności wychowawcze dzie-
ci: spóźnienia i nieobecności w  szkole, obniżenie motywacji do 
nauki, pogarszające się oceny, konflikty z rówieśnikami14. Dzieci 
doświadczające rozłąki z rodzicem dotkliwie odczuwają brak bli-
skiej osoby, możliwości bezpośredniego kontaktu z nią, zachwia-
niu ulega ich poczucie bezpieczeństwa, często niezaspokojona zo-
staje ich potrzeba miłości czy przynależności. Jeszcze trudniejsza 
jest sytuacja dzieci odczuwających skutki wyjazdu obojga rodzi-
ców. Pozostają one pod opieką dziadków, starszego rodzeństwa, 
dalszych krewnych, a czasami także obcych osób, z którymi nie 
łączą ich żadne emocjonalne więzi. Negatywne konsekwencje 
wyjazdów rodziców dla rozwoju dziecka przejawiają się w postaci 
problemów występujących głównie w obszarach:
 � wychowawczym (agresja, konflikty z  rówieśnikami, brak to-

lerancji, brak dyscypliny na lekcjach, wagary, absencja na za-
jęciach, trudności w dostosowaniu się do regulaminu szkoły, 
spadek dyscypliny, zaniedbywanie obowiązków szkolnych);

 � szkolno-edukacyjnym (problemy z nauką, słabe wyniki w na-
uce, brak zadań domowych);

 � emocjonalnym (większa płaczliwość, reakcje nieadekwatne do 
bodźca, rozdrażnienie, potrzeba bliskości, duża nerwowość, 
nasilenie negatywnych zachowań, samotność, smutek, tęskno-
ta, wycofanie)15.
Aleksander Tynelski w raporcie MEN Sytuacja dziecka w ro-

dzinie migrującej w Polsce wśród zagrożeń, na jakie narażone są 
dzieci z  rodzin migracyjnych, wymienia: obniżenie poczucia 
bezpieczeństwa, osamotnienie, poczucie odtrącenia, trudności 
w kształtowaniu tożsamości, zaburzenia w rozwoju samokontroli 
emocjonalnej, intelektualnej i  decyzyjnej, trudności w  kształto-
waniu systemu wartości i realizacji zadań związanych z obowiąz-

14  Por. W. Danilewicz, Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych, w: Mi-
gracja, uchodźstwo, wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym świe-
cie, red. D. Lalek, Warszawa 2007, s. 162; S. Kozak, Patologia eurosieroctwa 
w Polsce, Warszawa 2010, s. 119.

15  Por. Eurosieroctwo  – skala zjawiska w  województwie podlaskim, Białystok 
2011.
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kami szkolnymi. Konsekwencją tych zagrożeń może być – szcze-
gólnie w  odniesieniu do starszych dzieci i  młodzieży  – utrata 
sensu życia, różne przejawy nieprzystosowania społecznego, za-
chowania aspołeczne i antyspołeczne, a w skrajnych przypadkach 
nawet zachowania naruszające prawo16.

Przedstawione pokrótce koszty migracji ponosi – w mniej lub 
bardziej ograniczonym zakresie  – większość rodzin decydują-
cych się na zagraniczny wyjazd zarobkowy. Nie można jednak 
pominąć pozytywnych konsekwencji decyzji rodzica o podjęciu 
pracy poza granicami swojego kraju. Do „zysków” wynikających 
z migracji zalicza się poprawę dotychczasowej sytuacji material-
nej rodziny, co wpływa na podwyższenie standardu życia co-
dziennego, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci, poprawę ich 
przyszłego startu życiowego (pod względem finansowym); wzrost 
samodzielności pozostałych w kraju członków rodziny (związa-
nej z prowadzeniem domu i przejęciem obowiązków nieobecnego 
rodzica); uświadomienie sobie w wyniku rozłąki przez wszystkich 
członków rodziny łączących ich więzi i uczuć; uwolnienie się od 
„toksycznego” rodzica, którego zachowanie było destruktywne; 
nabycie przez osobę migrującą nowych umiejętności; wyższą po-
zycję społeczną rodziny; poznanie kultury kraju migracyjnego17.

Interesujące wydają się wnioski, do jakich  – na podstawie 
przeprowadzonych badań  – dochodzi Z.  Kawczyńska-Butrym. 
Uczestnicy wyjazdów zagranicznych korzyści wynikające z mi-
gracji zarobkowych odnoszą przede wszystkim do sfery finan-
sowej (poprawa sytuacji materialnej i  wzrost standardu życia) 
i  poznawczej (poznanie kultury innego kraju). W  kategoriach 
zysku oceniają oni także wzrost kapitału edukacyjnego (możli-
wość finansowania edukacji dzieci, zdobycie doświadczeń zawo-
dowych, znajomość języka). Z  kolei negatywne wymiary pracy 
za granicą dotyczą, zdaniem ankietowanych, w głównej mierze 
sfery emocjonalnej (rozłąka z bliskimi, tęsknota, osłabienie wię-

16  Por. A.  Tynelski, Sytuacja dziecka w  rodzinie migrującej w  Polsce, Raport 
MEN 2010.

17  Por. W. Danilewicz, Społeczne konsekwencje migracji, art. cyt., s. 89-91.
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zi rodzinnych) i obszaru zdrowia (częściowa jego utrata), a także 
warunków pracy za granicą (długi czas pracy i brak wypoczynku) 
i strat poniesionych w sferze socjalnej (brak ubezpieczenia)18. 

Coraz popularniejsze stają się wieloaspektowe podejścia bada-
czy ukazujące różnorodne, zarówno negatywne, jak i pozytywne 
konsekwencje migracji. Jak podkreśla W.  Danilewicz, długo-
trwała rozłąka może doprowadzić do rozbicia rodziny. Autorka 
w kręgu następstw rodzinnej rozłąki migracyjnej dostrzega także 
przemoc małżeńską, alkoholizm, ciąże nastolatek, słabe wyniki 
w nauce dzieci, przestępczość, a nawet samobójstwa. Jednocześnie 
zwraca ona uwagę, że „coraz częściej krytykowane jest przewidy-
wanie i  ukazywanie konsekwencji transnarodowych przemiesz-
czeń rodziców wyłącznie w  negatywnych ujęciach, zwłaszcza 
w badaniach dotyczących migrujących kobiet – matek”19. Danile-
wicz przytacza wyniki zagranicznych badań dotyczących rodzin 
przestrzennie rozdzielonych. Ich autorzy, opisując życie ponad 
granicami, zaznaczają, że rodziny te nadal mogą być razem i mieć 
poczucie wspólnoty i wsparcia. 

Siły, które utrzymują jako całość rodziny transnarodowe, są moc-
niejsze niż siły prawne i  fizyczne, które rozdzielają ich człon-
ków. (…) Rozproszeni członkowie rodziny połączeni są w jednej 
społecznej przestrzeni dzięki emocjonalnej i  finansowej więzi. 
Utrzymują kontakt poprzez nowoczesne formy komunikacji oraz 
poprzez okazjonalne fizyczne przemieszczenia pomiędzy kraja-
mi wysyłającymi i przyciągającymi20.

Uwagi poczynione na temat konsekwencji wyjazdów zagra-
nicznych rodzica/rodziców potwierdzają tezę, że sytuacja rodzin 
18  Por. Z.  Kawczyńska-Butrym, Zyski i  straty uczestników migracji  – wyniki 

badań własnych, w: Migracja – wyzwanie XXI wieku, red. M.St. Zięba, Lub-
lin 2008, s. 153-162.

19  W. Danilewicz, Transnarodowe rodzicielstwo jako alternatywna forma „orga-
nizacji” rodziny, w: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodzi-
ny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. M. Ciczkowska-
-Giedziun, E. Kantowicz, Toruń 2010, s. 76-77.

20  F.  Herrera, cyt. za: W.  Danilewicz, Transnarodowe rodzicielstwo, art. cyt., 
s. 77.
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migracyjnych nie jest jednorodna. Zależy ona od wielu czyn-
ników, takich jak: wiek dziecka; osoba wyjeżdżająca – matka, 
ojciec czy oboje rodziców; czas trwania rozłąki; miejsce pobytu 
migrującego rodzica; stosunek emocjonalny dziecka do wyjazdu 
rodzica; jakość (formy i częstotliwość) kontaktów z nieobecnym 
rodzicem; relacje z osobą opiekującą się dzieckiem; więzi emo-
cjonalno-społeczne łączące poszczególnych członków rodziny; 
sytuacja materialna rodziny21.

Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej

Sytuacja dziecka doświadczającego rozłąki z  rodzicem lub 
rodzicami zdeterminowana jest wieloma różnorodnymi czynni-
kami. Stres związany z wyjazdem najbliższych osób w każdym 
przypadku może być odmiennie przeżywany: zależy to zarów-
no od indywidualnych cech dziecka, jak również od kontekstu 
społecznego, odnoszącego się przede wszystkim do oddziaływań 
środowiska rodzinnego. Wioletta Danilewicz, biorąc pod uwagę 
całokształt czynników determinujących położenie dzieci dotknię-
tych skutkami wyjazdu rodzica za granicę, wyróżnia następujące 
obrazy dzieciństwa w rodzinach migracyjnych:
 � dzieciństwo w  tęsknocie  – rozłąka z  rodzicem/rodzicami 

wywołuje u dzieci tęsknotę, nasilającą się zwłaszcza podczas 
świąt, uroczystości rodzinnych, gdy pojawiają się problemy ro-
dzinne, gdy dochodzi do konfliktów z rodzicem – opiekunem. 
Tęsknota towarzyszy szczególnie dzieciom w wieku szkolnym, 
które są silnie związane z rodzicami jako osobami znaczącymi;

 � dzieciństwo osamotnione – dotyczy zwłaszcza dzieci, których 
oboje rodzice równocześnie pracują za granicą lub których ro-
dzice wyjeżdżają zamiennie. Pozostawanie dziecka pod opie-
ką jednego z rodziców lub dziadków, a w rzadszych przypad-

21  Por. W.  Danilewicz, Dziecko w  rodzinie rozłączonej, w: Wymiary dzieciń-
stwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, red. 
J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss, Kraków 2005, s. 138; A. Lewandowska-
-Walter, J. Michałek, Predyktory przystosowania dziecka, art. cyt., s. 305.
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kach – pod opieką członków dalszej rodziny, a nawet płatnych 
opiekunek, może skutkować licznymi negatywnymi konse-
kwencjami. Zaburzeniu mogą ulec stosunki i  więzi między-
osobowe zarówno w rodzinie, w której opiekę nad dzieckiem 
sprawuje tylko jeden rodzic, jak i w rodzinie, w której opiekę 
nad dziećmi sprawują dziadkowie. W najbardziej niekorzyst-
nej sytuacji znajdują się jednak nieletni mieszkający podczas 
nieobecności rodziców bez osób dorosłych. Brak bliskiej osoby 
sprawia, że dzieci poszukują jej substytutu w gronie rówieś-
ników. Niedostateczna kontrola nad dzieckiem może prowa-
dzić do złego wykorzystania wolności. Nadmierna swoboda 
odczuwana przez dziecko implikuje niesystematyczną naukę, 
obniżenie osiągnięć szkolnych czy przedkładanie przyjemno-
ści nad obowiązki;

 � dzieciństwo osierocone  – wyjazd za granicę może prowa-
dzić do rozluźnienia, a nawet zerwania więzi uczuciowych, 
co w  rezultacie skutkuje formalnym lub nieformalnym roz-
padem małżeństwa i  rodziny. Sytuacja wychowawcza w  ta-
kich rodzinach jest niekorzystna. Dzieci mają poczucie po-
zostawienia ich samym sobie, rodzice zaangażowani w spory 
i konflikty nie poświęcają im należytej uwagi, czasu. Na roz-
pad związku narażone są przede wszystkim rodziny długo-
trwale rozłączone lub takie, które przeżywały kryzys jeszcze 
przed wyjazdem;

 � dzieciństwo zaniedbane  – nieobecność emigrującego rodzica 
powoduje, że obowiązki obojga rodziców pełni jedno z nich. 
Nadmierne obciążenie zadaniami rodzica pozostającego 
w  kraju, ciążąca na nim odpowiedzialność za zapewnienie 
dzieciom odpowiedniej opieki, organizację życia rodzinnego 
czy rozwiązywanie bieżących problemów wpływa na ograni-
czenie lub brak czasu na bezpośredni kontakt z dzieckiem, na 
wspólny wypoczynek, pomoc w nauce, wsparcie w  trudnych 
sytuacjach. Przeciążenie obowiązkami, zmęczenie, niezado-
wolenie, stres sprawiają, że rodzic koncentruje się na własnym 
niekorzystnym położeniu, nie dostrzegając potrzeb i  proble-
mów dziecka. Sytuacja taka może skutkować pojawieniem się 
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trudności wychowawczych, typu wagarowanie, niskie osiąg-
nięcia edukacyjne, niedostosowanie społeczne;

 � dzieciństwo bez trosk materialnych – wyjazd rodzica za granicę 
i podjęta tam praca poprawiają znacznie sytuację materialną ro-
dziny. Napływające środki finansowe pozwalają zaspokoić nie 
tylko podstawowe potrzeby egzystencjalne, ale także zabez-
pieczyć przyszłość rodziny, w szczególności przyszłość dzieci. 
Wpływa to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i niejed-
nokrotnie stanowi czynnik stabilizacji rodziny i  jej członków. 
Praca za granicą przynosi znaczne korzyści finansowe zwłaszcza 
tym rodzinom, w których rodzic przebywa na emigracji przez 
dłuższy czas. Pieniądze zarobione podczas krótkich wyjazdów, 
często do prac sezonowych, wystarczają jedynie na pokrycie 
kosztów związanych z bieżącymi wydatkami i nie przyczyniają 
się istotnie do wyraźnej poprawy kondycji finansowej rodziny;

 � dzieciństwo odpowiedzialne  – poważne, wspierające sa-
motnego rodzica – polega na czynnym uczestnictwie dzieci 
w organizacji życia rodzinnego, przejmowaniu obowiązków 
i  ról rodzica/rodziców. Udział w  prowadzeniu gospodar-
stwa domowego oraz podejmowane przez dzieci działania 
umożliwiają rozwijanie samodzielności, zdobywanie nowych 
doświadczeń czy umiejętności, uczą szacunku do pracy, od-
powiedzialności. Z  drugiej strony, mogą powodować prze-
ciążenie dzieci obowiązkami wypełnianymi w  zastępstwie 
rodziców (emigrujących lub pozostających w kraju, ale niera-
dzących sobie z rzeczywistością);

 � dzieciństwo trudne  – charakteryzuje się różnego rodzaju 
trudnościami wychowawczymi dzieci rodziców migracyj-
nych, typu: osiąganie niskich wyników w nauce, wagarowa-
nie, trudności w porozumiewaniu się z rówieśnikami, z ro-
dzicami oraz niedostosowanie społeczne i  niepowodzenia 
szkolne. Pomimo braku pewności, czy bezpośrednią przy-
czyną opisanych trudności jest nieobecność rodzica, wielce 
prawdopodobne wydaje się, że aktywny udział obojga rodzi-
ców w życiu dziecka mógłby doprowadzić do redukcji bądź 
ograniczenia niektórych nieprawidłowości;
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 � dzieciństwo spokojne i bezpieczne – dotyczy przede wszyst-
kim rodzin, w których emigrujący rodzic nie wypełniał przed 
wyjazdem prawidłowo swojej roli, a  często wręcz zakłócał 
funkcjonowanie rodziny: wywoływał awantury, nadużywał 
alkoholu, znęcał się nad członkami rodziny. Wyjazd takiego 
rodzica stanowi dla rodziny/dzieci wyzwolenie, odzyskanie 
spokoju, poczucia bezpieczeństwa, wpływa na poprawę at-
mosfery życia rodzinnego, przynosi rozwiązanie dotychcza-
sowych problemów;

 � dzieciństwo niestabilne – charakteryzuje się powtarzającymi 
się wyjazdami i powrotami rodzica/rodziców, co przyczynia 
się do braku stabilizacji rodziny, powoduje zaburzenie rów-
nowagi emocjonalnej i  poczucia bezpieczeństwa. Naprze-
mienne wyjazdy i  przyjazdy rodzica/rodziców wymuszają 
konieczność przystosowania się do zmieniającej się sytuacji, 
skutkują niestałością w przebiegu i realizacji funkcji pełnio-
nych przez rodzinę, poczuciem nadmiernej kontroli bądź 
swobody, w zależności od tego, kto w danym momencie spra-
wuje opiekę nad dziećmi, chwiejnością codziennego życia;

 � dzieciństwo ukierunkowane na wyjazd za granicę – podkre-
ślanie zalet pobytu rodzica za granicą rodzi u dzieci przeko-
nanie, że sukces finansowy, poczucie bezpieczeństwa ekono-
micznego oraz własną przyszłość można budować tylko poza 
granicami kraju. Wpływa to na zaburzenie rozwoju osobo-
wości w zakresie przynależności narodowej, wartości patrio-
tycznych, budowania hierarchii wartości, poczucia szacunku 
i godności dla człowieka i jego odmienności kulturowej;

 � dzieciństwo w  perspektywie kultury obcego kraju  – dzieci 
mają możliwość rozwoju poprzez poznanie kultury innego 
kraju (miejsca emigracji rodzica/rodziców); kontakt z  języ-
kiem, tradycją, kulturowym dziedzictwem danego państwa 
jest twórczy nie tylko dla migrantów, ale także ich rodzin 
(poprzez przenoszenie elementów kultury obcej do środowi-
ska rodzinnego, poszerzanie wiedzy dzieci, wzbudzanie ich 
ciekawości i chęci poznania świata). Możliwość odwiedzenia 
rodzica/rodziców za granicą motywuje do nauki języka ob-
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cego, wpływa na kształtowanie postaw otwartości, tolerancji 
i szacunku dla odmienności narodowej22.
Zagraniczna migracja rodzica i związana z nią rozłąka w każ-

dym przypadku burzy dotychczasowy świat dziecka i destabili-
zuje rytm życia całej rodziny. Jak jednak zaznacza E.  Kozdro-
wicz, „dzieciństwo rozłączone ma różne oblicza, od korzystnego, 
poprzez ambiwalentne, do bardzo niekorzystnego”23. Autorka – 
bazując na kategoriach dzieciństwa w  rodzinie migracyjnej za-
proponowanych przez W. Danilewicz i T. Kukołowicz – za ko-
rzystną uznaje sytuację dziecka doświadczającego dzieciństwa 
zabezpieczonego [materialnie  – przyp. aut.] i  rozwijającego  
(w typologii Danilewicz – w perspektywie kultury obcego kraju). 
Mniej zadowalające według Kozdrowicz jest położenie jednostek, 
których dzieciństwo określa się pojęciami: „w tęsknocie”, „spo-
kojne”, „odpowiedzialne”, niestabilne”, „nastawione na wyjazd”. 
Dzieci te mają udział zarówno w pozytywnych, jak i negatyw-
nych skutkach wyjazdu rodzica/rodziców. W zdecydowanie naj-
gorszej sytuacji, niekorzystnej dla ich rozwoju i funkcjonowania, 
są – zdaniem autorki – dzieci osamotnione, osierocone, zaniedba-
ne24. W kategoriach tych mieszczą się często osoby odczuwające 
konsekwencje migracji obojga rodziców.

Aby przybliżyć świat dziecięcych przeżyć i doświadczeń zwią-
zanych z funkcjonowaniem w środowisku dotkniętym problemem 
migracji rodzica/rodziców, poczynione rozważania teoretyczne 
zostaną uzupełnione analizą wybranych przypadków. Indywidu-
alne charakterystyki stanowią fragmenty obszerniejszych badań 
dotyczących potencjalnych kształtów, wymiarów dzieciństwa 
w rodzinie migracyjnej.

22  Por. W.  Danilewicz, Dziecko w  rodzinie rozłączonej, art. cyt., s.  139-143; 
E. Kozdrowicz, Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, w: Szkoła wo-
bec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów, dz. cyt., s. 26-27; B. Maty-
jas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa 2008, s. 236-243.

23  E. Kozdrowicz, Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, art. cyt., s. 25.
24  Por. tamże, s. 26-27.
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Przypadek 1

Kasia (lat 6) pochodzi z  czteroosobowej rodziny. Matka  
(40 lat), wykształcenie średnie – pracuje w sklepie. Ojciec (45 lat), 
wykształcenie zawodowe, od czterech lat przebywa za granicą, 
gdzie pracuje w  zawodzie spawacza. Do Polski przyjeżdża trzy 
razy w  roku na czterotygodniowe pobyty. Siostra dziewczynki  
(20 lat) studiuje poza miejscem zamieszkania. Do domu przyjeż-
dża raz w miesiącu. Wychowaniem i opieką nad dzieckiem zaj-
muje się matka, a w czasie, kiedy pracuje, jej obowiązki przejmuje 
ciocia dziewczynki.

Z rozmowy z matką wynika, że dziewczynka ma bardzo do-
bre relacje z siostrą. Jednakże ze względu na to, że studiuje ona 
w dużej odległości od domu, ich kontakty są bardzo rzadkie. Ka-
sia czuje się odrzucona, uważając, że siostra celowo nie chce jej 
odwiedzać. Ojciec rozpoczął pracę za granicą, kiedy dziewczynka 
miała dwa lata. Od tego czasu wyjeżdża systematycznie i bardzo 
rzadko bywa w domu, przez co relacje między nim a córką nie 
należą do zażyłych. Dziewczynka przyzwyczaiła się, że jest tylko 
z mamą i siostrą. Kiedy wraca ojciec, czuje się zagubiona i zdez-
orientowana. Zdaniem matki wyjazd jej męża spowodował, że 
jest on dla Kasi osobą mało znaczącą, wręcz obcą, dlatego za-
mierzają zmienić obecną sytuację: chcą, aby ojciec dziewczynki 
wrócił do Polski i tu podjął pracę.

Interesującego materiału diagnostycznego dostarczył wyko-
nany przez dziewczynkę rysunek rodziny. Kasia przedstawiła 
na nim postać mamy oraz pająka, którego jej siostra dostała na 
osiemnaste urodziny. Dziewczynka pominęła pozostałych człon-
ków rodziny (ojca i siostrę), co może świadczyć o braku kontaktu 
emocjonalnego lub kierowanej pod ich adresem wrogości. Natu-
ralne wydaje się narysowanie w pierwszej kolejności i ze szcze-
gólną starannością postaci matki – jest ona dla córki najbliższą, 
najważniejszą osobą, z którą łączą ją silne więzi emocjonalne. Za-
skakujące jest natomiast zamieszczenie na rysunku postaci zwie-
rzęcej – w tym przypadku pająka, któremu według dziewczynki 
jest najlepiej w  rodzinie, „bo ma swoje akwarium i  wszyscy się 
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nim opiekują”. W odczuciu dziecka powroty do domu ojca i sio-
stry wynikają właśnie z tęsknoty za pająkiem. Autorka rysunku 
zazdrości zwierzęciu, na którym skupia się uwaga domowników. 
Sama odczuwa brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa, mi-
łości i przynależności. Dziewczynka nie akceptuje takiej sytuacji, 
czego przejawem jest pominięcie na rysunku własnej osoby.

Przypadek 2

Iza (lat 6) pochodzi z czteroosobowej rodziny. W jej skład – 
poza badaną dziewczynką  – wchodzi matka (35 lat), ojciec  
(37 lat), siostra Kasia (10 lat). Rodzina Izy mieszka w wynajętym 
domu. Matka dziewczynki legitymuje się wykształceniem wyż-
szym i pracuje w szpitalu jako pielęgniarka. Ojciec z wykształce-
nia jest kucharzem. Chęć poprawy sytuacji finansowej i zgroma-
dzenia środków niezbędnych na zakup mieszkania lub budowę 
domu zmusiła go do podjęcia pracy za granicą. Mężczyzna od 
trzech lat wyjeżdża z Polski na kilkumiesięczne (9-10 miesięcy) 
pobyty zarobkowe.

Iza ma bardzo dobry kontakt ze starszą siostrą, która – w opi-
nii matki – jest jej najlepszą przyjaciółką. Dziesięciolatka, wczu-
wając się w rolę starszej siostry, stara się we wszystkim pomagać 
Izie, czasami aż za bardzo ją wyręczając.

Dziewczynka ze zrozumieniem przyjmuje decyzję o wyjeź-
dzie ojca, chociaż – jak wynika z rozmowy z matką – bardzo za 
nim tęskni. Często pyta o ojca i odlicza w swoim kalendarzu dni 
do jego powrotu. Z pewnością ważne dla Izy, ale również dla 
jej nieobecnego rodzica, są ich codzienne rozmowy telefoniczne, 
w trakcie których dziewczynka szczegółowo relacjonuje bieżące 
wydarzenia. Po przyjeździe ojca do kraju Iza stara się być jak 
najbliżej niego, obawiając się, że wkrótce znów może dojść do 
ich rozłąki.

Rysunek wykonany przez dziewczynkę wskazuje na właściwe 
relacje rodzinne w percepcji dziecka. Żadna z narysowanych po-
staci nie jest ani szczególnie wyróżniana, ani dewaloryzowana. 
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Dziewczynka prawdopodobnie ma bliski kontakt emocjonalny 
z  matką, którą umieściła najbliżej swojej osoby, natomiast nie-
co większe oddalenie postaci ojca może być wyrazem pewnego 
dystansu między nimi wynikającego z oddalenia fizycznego przy 
jednoczesnym pragnieniu zbliżenia się do niego.

Rodzice mają świadomość, że migracja ojca jest dla całej rodzi-
ny sytuacją trudną, ale perspektywa zgromadzenia funduszy na 
własne mieszkanie pomaga wszystkim członkom rodziny zmie-
rzyć się z codziennymi problemami.

Przypadek 3

Amelia (lat 5) jest jedynaczką. Od kiedy jej rodzice przebywa-
ją w celach zarobkowych za granicą (ojciec od trzech lat, matka 
od dwóch lat), dziewczynka mieszka z dziadkami. Rodzice kilka 
razy w roku odwiedzają córkę. Starają się także utrzymywać z nią 
codzienny kontakt za pomocą Skype’a. Wydaje się jednak, że roz-
łąka z  dzieckiem odcisnęła wyraźne piętno na ich wzajemnych 
stosunkach. Zarówno wykonany przez Amelkę rysunek rodziny, 
jak i analiza TSR wskazują na ewidentne rozluźnienie (żeby nie 
powiedzieć o  całkowitym braku) więzi emocjonalno-społecznej 
między dziewczynką a obojgiem rodziców. Amelia, tworząc obraz 
własnej rodziny, uwzględnia babcię i dziadka, natomiast zupełnie 
pomija zarówno matkę, jak i ojca.

Dziadkowie, którzy przejęli opiekę nad dzieckiem podczas 
nieobecności rodziców, mają wyższe wykształcenie i – jak sami 
zaznaczają – są świadomi, jak ważne dla prawidłowego rozwoju 
jest zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych. Dlatego 
starają się zapewnić wnuczce poczucie bezpieczeństwa, dając jej 
dużo ciepła i miłości. Jednocześnie nie rozpieszczają dziewczyn-
ki, są konsekwentni i wymagający.

Amelia, mimo że jest dzieckiem bardzo aktywnym ruchowo, 
nie sprawia problemów wychowawczych. Dzięki pogodnemu 
usposobieniu i otwartości bez trudu nawiązuje kontakty z rówieś-
nikami, inicjuje zabawy i wchodzi w interakcje społeczne z inny-
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mi osobami. Jest ona silnie związana emocjonalnie z dziadkami, 
na których przelała uczucia, jakie dzieci w jej wieku kierują zwy-
kle pod adresem rodziców. Można przyjąć, że dziadkowie zajęli 
miejsce rodziców w życiu dziewczynki. 

Przypadek 4

Lena (lat 5) mieszka razem z matką i starszym 12-letnim bra-
tem. Ojciec od 18 miesięcy przebywa za granicą w celach zarob-
kowych. Mężczyzna przyjeżdża do Polski na święta. Stara się 
także spędzać z rodziną część ferii zimowych czy wakacji. Dzieci 
utrzymują z nim stały kontakt dzięki codziennym rozmowom te-
lefonicznym lub wykorzystując Skype’a. Matka – zajęta obowiąz-
kami domowymi i zawodowymi – ma dla Leny i jej brata niewiele 
czasu. W opiece pomaga jej babcia dzieci.

Dziewczynka najwięcej czasu spędza w  towarzystwie brata, 
z którym jest silnie związana. Brat jest dla niej bliską, znaczącą 
osobą, zapewnia jej poczucie bezpieczeństwa. Lena faworyzuje 
osobę brata, rysując jego postać (największą) w pierwszej kolejno-
ści. Pod jego adresem kieruje także największą liczbę wskazań po-
zytywnych i tyko pojedyncze emocje o zabarwieniu negatywnym.

Pozytywne relacje łączą dziewczynkę także z  matką, na 
co wskazuje dominacja emocji pozytywnych nad negatywny-
mi (TSR). Wydaje się jednak, że dziewczynce brakuje bliskości 
z  matką (Rysunek rodziny), która nadmiernie obciążona obo-
wiązkami, nie poświęca jej być może dostatecznie dużo czasu.

Niestety, zarówno technika rysunkowa, jak i  TSR wskazują 
na zaburzone relacje między Leną a  ojcem. Pomniejszenie po-
staci ojca, wykorzystanie do narysowania go czarnego koloru, 
a następnie kierowanie i odbieranie od niego (w subiektywnym 
odczuciu dziecka) głównie negatywnych uczuć, wskazują na brak 
więzi między dziewczynką a ojcem.

Opisane przypadki nie wyczerpują, rzecz jasna, możliwości 
obrazów, kształtów dzieciństwa doświadczanego przez dzieci wy-
chowujące się w  rodzinach migracyjnych. Potwierdzają jednak, 
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że sytuacja dziecka dotkniętego problemem rozłąki z  rodzicem 
lub rodzicami zależy od wielu uwarunkowań i charakteryzuje się 
różnymi, często odmiennymi przejawami. Istotną uwagą poczy-
nioną podczas analizy przeprowadzonych badań jest stwierdzenie  
(w niektórych przypadkach) rozbieżności w  postrzeganiu poło-
żenia dziecka przez samo dziecko oraz osoby opiekujące się nim 
podczas nieobecności rodzica/rodziców. Z  deklaracji dorosłych 
wynika, że nie zawsze zdają sobie oni sprawę z  przeżywanych 
przez dziecko emocji i  uczuć, sądząc, że dokładane przez nich 
starania powinny w pełni wynagrodzić dziecku brak codziennego 
kontaktu z  przebywającym za granicą rodzicem. Zróżnicowana 
percepcja dzieciństwa w rodzinie migracyjnej oraz wieloaspekto-
wość ujęcia problematyki jeszcze raz potwierdza potrzebę pro-
wadzenia szeroko zakrojonych badań dotyczących tej kategorii 
rodziny, a  szczególnie świata społecznego dziecka zanurzonego 
w realia rodzinnej codzienności.

Zakończenie

Migracja jest zjawiskiem charakterystycznym dla ponowo-
czesnego świata, silnie oddziałującym na rodzinę i  zachodzące 
w niej przemiany. Zdaniem J. Izdebskiej 

procesy globalizacji, ponowoczesności [i związane z nimi prze-
mieszczanie się ludności – przyp. aut.] wywierają swój wpływ na 
współczesną rodzinę, jej strukturę i funkcjonowanie, wywołując 
wiele pozytywnych zmian, stwarzając nowe szanse życia, pozna-
wania, edukacji i wychowania, ale także poważne zagrożenia25. 

Jak słusznie zaznacza M.  Gramlewicz, „emigracja jednego 
z rodziców stała się w naszym kraju akceptowaną normą”26. W re-
zultacie coraz większa liczba dzieci doświadcza czasowej rozłąki 

25  J. Izdebska, Współczesna rodzina w kontekście zagrożeń globalizacji i ponowo-
czesności, w: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, red. 
W. Danilewicz, Warszawa 2009, s. 174.

26  M. Gramlewicz, Eurosieroctwo – próba oceny zjawiska, art. cyt., s. 111.
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przynajmniej z  jednym rodzicem. Mimo że wyjazdy zarobkowe 
zakrojone są na dużą skalę, brakuje badań diagnozujących ich 
rozmiary i  konsekwencje. Autorzy zajmujący się problematyką 
migracji rodziców zwracają uwagę na słabe przygotowanie insty-
tucji opiekuńczych, edukacyjnych, pomocy społecznej do badania 
następstw rozłąki migracyjnej i przeciwdziałania jej negatywnym 
skutkom27. Tymczasem sytuacja rodzin migracyjnych i wychowu-
jących się w nich dzieci w znacznej mierze zależna jest od otrzy-
mywanych form wsparcia społecznego. W świetle poczynionych 
uwag palącym problemem staje się podjęcie szeroko zakrojonych 
badań teoretycznych i  działań praktycznych mających na celu 
diagnozę i  analizę zjawiska migracji oraz opracowanie skutecz-
nych sposobów minimalizowania negatywnych konsekwencji 
rozłąki migracyjnej. Szczególnie istotne wydaje się:
1. Prowadzenie monitoringu zjawiska migracji, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyjazdów rodziców.
2. Upowszechnienie wiedzy na temat (faktycznych, a nie domnie-

manych) konsekwencji wychowania w rodzinie rozłączonej dla 
funkcjonowania dziecka.

3. Budowanie systemu wsparcia dla rodzin doświadczających 
skutków migracji.

4. Zwiększenie zaangażowania instytucji opiekuńczych, eduka-
cyjnych, pomocy społecznej w podejmowanie działań na rzecz 
dzieci dotkniętych problemem rozłąki migracyjnej.

5. Organizowanie pomocy oraz wsparcia psychologicznego i pe-
dagogicznego dla dzieci i młodzieży z rodzin migracyjnych.

6. Pedagogizacja rodziców – dostarczenie niezbędnej wiedzy na te-
mat rozwoju dziecka, jego potrzeb i znaczenia więzi rodzinnych 
oraz konsekwencji rozłąki z najbliższymi członkami rodziny.

Nie ulega wątpliwości, że warunki, jakie zapewnia swoim 
członkom rodzina migracyjna, odbiegają od tych, jakie tworzą 

27  Por. B. Walczak, Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej, w: Współczesne mi-
gracje: dylematy Europy i Polski, red. M. Duszczyk, M. Lesińska, Warszawa 
2009, s. 167; Eurosieroctwo – skala zjawiska w województwie podlaskim, Bia-
łystok 2011, s. 21.
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oboje rodzice zajmujący się na co dzień wychowaniem dziecka. 
Społeczeństwo powinno więc być świadome zagrożeń, jakie dla 
właściwego funkcjonowania jednostki mogą wynikać z czasowej 
nieobecności rodzica/rodziców. Nie można jednak traktować tej 
kategorii rodzin jako gorszego środowiska wychowawczego, od-
bierającego swym najmłodszym członkom szansę normalnego, 
harmonijnego rozwoju. Dokonywane analizy wskazują bowiem, 
że w rodzinach czasowo rozłączonych są zarówno dzieci przeja-
wiające różnego rodzaju problemy i zaburzenia, jak i takie, które 
bardzo dobrze odnajdują się w nowej dla siebie sytuacji. Dlatego 
też jednoznaczna ocena sytuacji dziecka w rodzinie migracyjnej 
jest bardzo trudna, o ile w ogóle możliwa. Każdorazowo powinna 
być ona odrębnie rozpatrywana w kontekście całokształtu okolicz-
ności towarzyszących wyjazdowi migracyjnemu rodzica. Proble-
matyka funkcjonowania dzieci doświadczających skutków rozłąki 
migracyjnej jest płaszczyzną złożoną, stanowiącą istotne i trudne 
wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak również dla praktyki opie-
kuńczej, wychowawczej i społecznej. Bez względu na ewentualne 
przeszkody, powinna ona stanowić teren poszukiwań i eksplora-
cji, gdyż, jak trafnie zauważa M. Szczepska-Pustkowska, „studia 
nad dzieciństwem, ze względu na specyficzny charakter, stanowią 
żywą i otwartą przestrzeń badawczą, niezwykle czułą na wszelkie 
nowe zjawiska społeczno-kulturowe, które w jakikolwiek sposób 
odnoszą się do dzieciństwa lub angażują dziecko”28.

Bibliografia

Danilewicz W., Dziecko w rodzinie rozłączonej, w: Wymiary dzie-
ciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się spo-
łeczeństwie, red. J.  Bińczycka, B.  Smolińska-Theiss, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Danilewicz W., Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych, 
w: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość: zderzenie kultur we 

28  M. Szczepska-Pustkowska, Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. 
Casus władzy (i demokracji), dz. cyt., s. 13.



300 Iwona Zwierzchowska

współczesnym świecie, red. D. Lalek, Wydawnictwo Akademic-
kie „Żak”, Warszawa 2007.

Danilewicz W., Transnarodowe rodzicielstwo jako alternatywna 
forma „organizacji” rodziny, w: Pedagogika społeczna wobec prob-
lemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na po-
czątku XXI wieku, red. M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kanto-
wicz, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.

Eurosieroctwo – skala zjawiska w województwie podlaskim, Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Obserwa-
torium Integracji Społecznej, Białystok 2011.

Gizicka D., Gorbaniuk J., Szyszka M., Rodzina w sytuacji rozłąki 
migracyjnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Gramlewicz M., Eurosieroctwo – próba oceny zjawiska, w: Wielo-
wymiarowość kryzysu w  rodzinie. Aspekt inerdyscyplinarny zja-
wiska, red. M. Gawęcka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkow-
skie, Piotrków Trybunalski 2009.

Holzer J., Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2003.

Informacja o  rozmiarach i  kierunkach czasowej emigracji z  Polski 
w latach 2004-2013, GUS, Departament Badań Demograficz-
nych; dostępny online, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kie-
runkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042013,2,7.html (do-
stęp: 12.11.2014).

Izdebska J., Współczesna rodzina w kontekście zagrożeń globalizacji 
i ponowoczesności, w: Oblicza współczesności w perspektywie pe-
dagogiki społecznej, red. W. Danilewicz, Wydawnictwo Akade-
mickie „Żak”, Warszawa 2009.

Karwowska-Struczyk M., Konstruowanie jakości edukacji przed-
szkolnej, w: Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja ma-
łych dzieci, red. T. Ogrodzińska, Fundacja Rozwoju Dzieci im. 
Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa 2004.

Kawczyńska-Butrym Z., Zyski i straty uczestników migracji – wy-
niki badań własnych, w: Migracja – wyzwanie XXI wieku, red. 
M.St. Zięba, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. Fundacji Rozwoju 
KUL, Lublin 2008.



301Oblicza dzieciństwa w rodzinie migracyjnej  

Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2010.

Kozdrowicz E., Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej,  
w: Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i  opiekunów. 
Niezbędnik nauczyciela – Zeszyty metodyczne nr 8, red. E. Ko-
zdrowicz, B.  Walczak, Centrum Metodyczne Pomocy Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2008.

Lewandowska-Walter A., Michałek J., Predyktory przystoso-
wania dziecka w  sytuacji rozłąki z  rodzicem, w: Rodzina  – 
młodzież  – dziecko. Szkice z  teorii i  praktyki pomocy psycho-
pedagogicznej i  socjalnej, red. M.  Piorunek, J.  Kozielska, 
A.  Skowrońska-Pućka, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2013.

Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnic-
two Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.

Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.

Przybycień K.K., Wiatrzyk B., Polska rodzina na emigracji,  
w: Społeczno-pedagogiczne skutki wielkiej emigracji zarobkowej. 
Zarys problematyki, red. K.K. Przybycień, Fundacja Uniwersy-
tecka, Stalowa Wola 2007.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo, w: Encyklopedia pedagogiczna 
XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2003.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyj-
ne przywileje dzieci klasy średniej, Wydawnictwo APS, War-
szawa 2014.

Szczepska-Pustkowska M., Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej 
filozofii życia. Casus władzy (i demokracji), Oficyna Wydawni-
cza „Impuls”, Kraków 2011.

Tynelski A., Sytuacja dziecka w rodzinie migrującej w Polsce, Ra-
port MEN 2010.

Walczak B., Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej, w: Współczesne 
migracje: dylematy Europy i Polski, red. M. Duszczyk, M. Le-
sińska, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet War-
szawski, Warszawa 2009.



Walczak B., Migracje rodzicielskie, w: Szkoła wobec mobilności za-
wodowej rodziców i  opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, red. 
E. Kozdrowicz, B. Walczak, Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2008.

Netografia

http://sjp.pwn.pl/szukaj/migracja.html (dostęp: 09.11.2014).

Nota o autorze

Dr Iwona Zwierzchowska – Zakład Pedagogiki Przedszkolnej, In-
stytut Pedagogiki UMCS w Lublinie.



303

Katarzyna Długosz
Uniwersytet Jagielloński 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Współczesna rodzina  
a wychowanie dziecka  
niepełnosprawnego –  
studium przypadku

The Contemporary Family  
and Education of Children  
with Disabilities –  
Case Study

Streszczenie: Mimo iż rodzina jest podstawową i  pierwszą w  życiu 
człowieka komórką społeczną, w  obecnych czasach przeżywa poważ-
ny kryzys. Jego przyczyny można upatrywać w wielu bardziej lub mniej 
skomplikowanych czynnikach. Jednym z nich może być niepełnospraw-
ność dziecka. W  sytuacji takiej rodzina, która zwłaszcza dziś narażona 
jest na czynniki „atakujące” ją z zewnątrz, staje się dodatkowo obciążona, 
zmaga się z przeciwnościami losu, zwątpieniem, niejednokrotnie złością. 
Jeśli chodzi o pełnienie funkcji wychowawczej w stosunku do niepełno-
sprawnego dziecka, rodzina stoi przed ogromnym wyzwaniem, gdyż wy-
maga ono nie tylko rehabilitacji fizycznej, odpowiedniej opieki medycznej, 
edukacji dostosowanej do jego możliwości i potrzeb. Oprócz zaspokojenia 
tych podstawowych potrzeb należy je otoczyć szczególną troską i miłoś-
cią. Autorka pracy opisuje, z jakimi dylematami, problemami wychowaw-
czymi zmagają się każdego dnia współczesne rodziny, które w  tak trud-



304 Katarzyna Długosz

nym dla nich czasie dodatkowo niosą ciężar niepełnosprawności dziecka. 
W pracy opisano przykład takiej, która mimo trudnej sytuacji, zagrożeń 
ze strony współczesności, kryzysu wartości rodzinnych, dylematów wy-
chowawczych, potrafi odnaleźć się w dzisiejszym świecie. Stawianie czoła 
niepełnosprawności dziecka w przypadku tej rodziny pokazuje, że warto 
walczyć o życie, miłość, szczęście i dobro, które powinny być nadrzędny-
mi wartościami w całym procesie wychowania każdego człowieka. Pod-
sumowaniem pracy jest nawiązanie do filozofii księdza Tischnera, który 
nawoływał do wychowania ku wartościom. W przypadku bowiem rodzin 
z niepełnosprawnymi dziećmi to właśnie takie podejście może być szcze-
gólną pomocą w zmaganiach z codziennością i jej dylematami, także tymi 
na płaszczyźnie wychowawczej.

Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, niepełnosprawność, dylematy 
wychowawcze, zagrożenia

Summary: Although the family is the basic and first unit in human so-
cial life, nowadays is experiencing a serious crisis. Its causes can be traced 
in a number of more or less complicated factors. One of the reasons for 
the difficulties may be child’s disability. In such a situation, the family is 
exposed nowadays to the elements “attacking” it from the outside and has 
to struggle with adversity, doubts, sometimes angrily. When it comes to 
performing the function of education in relation to a disabled child, the 
family is facing a huge challenge. Children with disabilities requires not 
only rehabilitation physical, but it must be particular care, love and show 
that is a member of the family as anyone else. The author describes the 
dilemmas of work and educational problems faced by modern family every 
day, which in such a difficult time for them additionally carry the burden of 
the child’s disability. In this work describes an example of a family that de-
spite this situation, despite threats from present, the crisis of family values, 
educational dilemmas, is able to find own place in today’s world. Facing the 
child’s disability in the case of this family, shows that it is worth fighting 
for life, love, happiness and well-being, which should be overriding values 
in the whole process of education of each individual. Summary of the work 
is a reference to the philosophy of Tischner, who called for education to-
wards values. In case, the families of disabled children, such an approach 
can be a particular help to cope with everyday life and its dilemmas, in-
cluding those at the level of education.

Keywords: family, education, disability, educational dilemmas, threats
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Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze

Jak wielu jest autorów zajmujących się problematyką wycho-
wania, tak wiele istnieje definicji tego procesu. Najczęściej jed-
nak wychowanie w ujęciu szerokim określane jest jako: „oddzia-
ływanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców 
i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, 
profesjonalnych i  nieprofesjonalnych przynoszących względnie 
trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w jej sferze fizycznej, 
umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej”1. Można więc jed-
noznacznie stwierdzić, iż wychowanie nie jest procesem odbywa-
jącym się w obrębie jednostki. Jest to proces, w którym uczest-
niczą całe społeczności – mniejsze lub większe, w zależności od 
tego, na jakim etapie swojego życia znajduje się podmiot wycho-
wania. Każdy człowiek na początku swojego życia poddany jest 
intensywnym procesom wychowawczym, po to, by mógł spraw-
nie funkcjonować w obrębie danej społeczności, a także, by mógł 
być jej współtwórcą, jej kreatorem i  aktywnym uczestnikiem. 
Kolejne etapy życia człowieka niosą z sobą doświadczanie coraz 
szerszego uczestnictwa w owych środowiskach. Każde z tych śro-
dowisk w większy bądź mniejszy sposób oddziałuje na człowieka, 
a  tym samym człowiek przechodzi przez kolejne etapy procesu 
wychowania.

O ogromnej roli, jaką odgrywa rodzina w procesie wychowa-
nia, mówi się, pisze w  literaturze pedagogicznej oraz psycholo-
gicznej bardzo dużo. Podkreślany jest wpływ rodziny zarówno 
na rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny, jak i rozwój moralny 
oraz społeczny dziecka. Zdaniem J. Rembowskiego rodzina jest 
małą, ale najważniejszą, bo pierwotną grupą społeczną człowieka. 
Każdą rodzinę wyróżnia swoista organizacja życia oraz panujący 
w niej określony układ ról pomiędzy poszczególnymi jej członka-
mi. Rodzina jest szczególną grupą społeczną – charakteryzuje się 
wzajemną odpowiedzialnością moralną jej członków, co prowadzi 
do świadomości na temat jej odrębności, tradycji i przyzwyczajeń. 

1   W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1997, s. 918.
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Członków rodziny łączy miłość i akceptacja2. Rodzina jest pod-
stawową komórką społeczną, spotykaną we wszystkich epokach, 
a także w różnych kulturach. To również instytucja wychowaw-
cza, która oddziałuje na człowieka najdłużej, często przez całe 
jego życie. Bez wątpienia jednak najsilniejszy wpływ rodziny na 
człowieka zauważa się w okresie dzieciństwa, gdy oddziaływanie 
innych instytucji jest jeszcze ograniczone, zaś za opiekę i wycho-
wanie dziecka odpowiedzialni są wtedy głównie rodzice. Ważne 
są więc cechy, zachowania, przyzwyczajenia rodziców, które z ko-
lei są wyniesione z ich rodzin, ich system wartości, emocjonalny 
stosunek do dzieci, związki uczuciowe z rodzicami, szacunek do 
nich. Te wszystkie czynniki nadają rodzicom swego rodzaju wła-
dzę pedagogiczną już w tworzonej przez nich rodzinie.

Sposób wychowania w  konkretnej rodzinie ma swój jedy-
ny i niepowtarzalny charakter. Jak podkreśla E.  Jarosz, rodzina 
w  znaczeniu subiektywnego środowiska wychowawczego jest 
środowiskiem indywidualnym, o  specyficznym, jednostkowym 
charakterze. Postawy rodziców mają istotny wpływ na właści-
we funkcjonowanie dziecka w szerszych społecznościach. Dzię-
ki nim rozwijają się u dziecka potrzeby wyższego rzędu, dziecko 
uczy się tradycji, rozwija swoje aspiracje, dąży do określonych 
celów, zdobywa wiedzę i  umiejętności, także te intelektualne3. 
Wraz z  wiekiem dziecka część z  zadań, funkcji rodziny przej-
mują kolejne środowiska wychowawcze, instytucje opiekuńcze 
oraz kształcące. Wskazuje to więc na niepowtarzalne znaczenie 
rodziny w procesie wychowania każdego człowieka, co przejawia 
się przede wszystkim poprzez określone jej zadania, rolę i udział 
w  procesach psychicznych, fizycznych i  społecznych, dokonują-
cych się w  obrębie konkretnej jednostki, jaką jest dziecko. Ro-
dzina bowiem zaspokaja takie potrzeby dziecka jak: potrzebę 
bezpieczeństwa, zależności, miłości, kształtuje nowe potrzeby 
poznawcze, emocjonalne i  społeczne – życzliwości, uznania czy 

2   Por. J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972, s. 31.  
3   Por. E.  Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 

2003, s. 16-17.
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samorealizacji. Rodzina stanowi zatem zarówno teren socjalizacji 
dziecka, jak i jest swego rodzaju polem doświadczalnym, na któ-
rym młody człowiek może wypróbować swoje siły i możliwości, 
a w razie potrzeby znajdzie wsparcie oraz pomoc w rodzicach, ro-
dzeństwie i pozostałych członkach swojej rodziny4.

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

Problem niepełnosprawności dziecka w  rodzinie przejawia 
się w  jej życiu i  funkcjonowaniu niejako „dwupłaszczyznowo”. 
W jednej z płaszczyzn rodzina jako pierwsze podstawowe środo-
wisko społeczne daje każdemu dziecku, zwłaszcza jednak temu 
niepełnosprawnemu, odpowiednie wsparcie psychiczne, fizyczne 
oraz emocjonalne. Druga płaszczyzna przeżywania niepełno-
sprawności dziecka w rodzinie to ta, w obrębie której owo najbliż-
sze osobie niepełnosprawnej środowisko wychowawcze doświad-
cza bezpośrednich konsekwencji swego rodzaju niedomagania 
jednego ze swych członków5. Pojawienie się dziecka niepełno-
sprawnego w  rodzinie bez wątpienia zakłóca jej dotychczasową 
strukturę, zmienia jej dotychczasowy sposób funkcjonowania, 
wprowadza nieznane dotychczas problemy. Ten swoisty „kry-
zys” ogranicza życie danej rodziny, przez co powoduje zmiany 
w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym poszczególnych 
jej członków6. Negatywne emocje, jakie się pojawiają, które do-
tąd nie były znane wielu rodzinom dzieci niepełnosprawnych, to: 
nieustanny lęk o rozwój i przyszłość dziecka niepełnosprawnego, 

4   Por. M.  Przetacznik-Gierowska, Z.  Włodarski, Psychologia wychowawcza, 
Warszawa 2002, s. 113-119.

5   Por. M. Ogryzko-Wiewiórkowska, Społeczna kondycja polskiej rodziny zma-
gającej się z niepełnosprawnością, w: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie 
polskim okresu transformacji, red. B. Skrętowicz, M. Komorska, Lublin 2008, 
s. 101.

6   Por. M. Sekułowicz, Problemy funkcjonowania matek i ojców dzieci z niepełno-
sprawnością, w: Edukacyjne i  rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z  nie-
pełnosprawnością w różnych okresach ich życia, red. Z. Palak, A. Bujnowska, 
A. Pawlak, Lublin 2010, s. 47.
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zagubienie i wątpliwości powodowane brakiem bądź niejasnymi 
informacjami na temat choroby dziecka, towarzyszące właści-
wie bezustannie rodzicom wątpliwości dotyczące odpowiednie-
go postępowania wychowawczego. Negatywny wydźwięk owych 
uczuć, przeżyć podkreśla równoczesny brak akceptacji ze strony 
społeczeństwa, zbyt małe wsparcie ze strony instytucji społecz-
nych, placówek leczniczych oraz stałe zmęczenie i  obciążenie 
psychiczne, które jest wynikiem konieczności bycia w nieustannej 
gotowości, a także zwiększenia liczby obowiązków7.

A. Twardowski podkreśla, iż sytuację rodziny dziecka niepeł-
nosprawnego należy ujmować w perspektywie czasowej, nie tylko 
zaś w układzie przyczynowo-skutkowym. Związane jest to między 
innymi z  rzutowaniem niepełnosprawności dziecka na warunki 
materialne rodziny, ale i psychiczny, emocjonalny wymiar sytuacji, 
w jakiej się znajduje. Psychiczne przystosowanie się do sytuacji nie-
pełnosprawności dziecka przybiera postać kilkuetapowego godze-
nia się z nią. Etapy, jakie wymienia się w tym przypadku, to:
 � szok,
 � kryzys emocjonalny,
 � pozorne przystosowanie,
 � konstruktywne przystosowanie8.

Biorąc pod uwagę ograniczenia dziecka związane z jego nie-
pełnosprawnością, określaną przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych jako: „niemożność do samodzielnego, częściowego 
lub całkowitego zapewnienia sobie możliwości normalnego życia 
indywidualnego lub społecznego na skutek wrodzonego lub naby-
tego upośledzenia sprawności fizycznych lub psychicznych”9, na-
leży zdać sobie sprawę, iż stają się one zadaniami dla poszczegól-
nych członków rodziny. Jak podkreśla Karwowska, rodzice dzieci 

7   Por. I. Grzegorzewska, Sprawowanie funkcji rodzicielskiej wobec dziecka nie-
pełnosprawnego, w: Teraźniejszość i  przyszłość osób niepełnosprawnych, red. 
G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska, Kraków 2008, s. 351-352. 

8   Por. A.  Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, w: Dziecko 
niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 1991, s. 20-21.

9   Rządowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Warszawa 1994, 
s. 14.
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niepełnosprawnych bardzo często doznają poczucia osamotnie-
nia, marginalizacji, czują się wyizolowani w  swoim środowisku 
lokalnym, co wiąże się z ich mniejszą wydolnością rodzicielsko-
-wychowawczą10. Rodzice dzieci niepełnosprawnych często na 
którymś z etapów wychowania zaczynają wątpić we własne kom-
petencje, są bardziej niecierpliwi, do głosu dochodzą takie nega-
tywne emocje jak złość, brak akceptacji dla siebie, a w najgorszym 
wypadku – odrzucenie samego dziecka.

Ogromnym zadaniem dla instytucji wspierających osoby nie-
pełnosprawne staje się więc otoczenie opieką i wsparcie rodziny 
takich osób. To bowiem od funkcjonowania owych pierwszych 
środowisk wychowania człowieka zależy rozwój dziecka niepeł-
nosprawnego. Wsparcie rodzin dzieci niepełnosprawnych od-
bywać się może poprzez różne formy pomocy. Smith dzieli je 
następująco:
 � wsparcie naturalne – własne zasoby jednostki, koledzy w pra-

cy, rówieśnicy w szkole, rodzina, przyjaciele i sąsiedzi;
 � wsparcie bezpłatne  – pomoc sąsiedzka i  społeczna, kluby, 

związki, grupy rekreacyjne, organizacje prywatne;
 � wsparcie ogólne  – wsparcie ogólnodostępne, na przykład 

transport publiczny czy system opieki społecznej;
 � wsparcie specjalistyczne – związane w tym przypadku z nie-

pełnosprawnością, na przykład kształcenie specjalne, wczesna 
interwencja, rehabilitacja zawodowa11.

Wychowanie w rodzinie w obliczu  
niepełnosprawności dziecka

Wszystkie elementy wychowania dziecka niepełnosprawnego 
w rodzinie ściśle się z sobą wiążą. Znaczenie poszczególnych ele-
mentów jest bardzo indywidualne dla danego przypadku. Mo-

10  Por. M. Karwowska, Rodzice w trudnej sytuacji wychowania dziecka niepełno-
sprawnego intelektualnie, w: Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Kraków 2005, s. 54.

11  Por. D.D. Smith, Pedagogika specjalna, Warszawa 2008, s. 248.
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dyfikowane są one bowiem przez cechy danego dziecka, rodzaj 
niepełnosprawności, a  także podejście rodziców do samego wy-
chowania. Prócz modyfikacji, jakie towarzyszą obecności owych 
elementów wychowania, mają one również wpływ na kształtowa-
nie wychowawczej atmosfery w domu. Dla wychowania niepeł-
nosprawnego dziecka nieocenione znaczenie ma nie tylko posta-
wa wychowawcza rodziców wobec dziecka, ale także konkretne 
postawy rodziców względem siebie12.

Warren i Hasenstab zwracają uwagę na rolę postaw rodziciel-
skich w  rozwoju dziecka13. Odrzucenie czy z  kolei nadmierna 
opiekuńczość mają negatywny wpływ na rozwój dziecka, w prze-
ciwieństwie do jego pełnej akceptacji i  stawiania mu wymagań 
właściwych do poziomu rozwoju oraz stopnia i  rodzaju niepeł-
nosprawności. Postępy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością 
także uzależnione są od systemu i metod pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej nie tylko rodziców, ale również placówek specjali-
stycznych i szkoły14.

Rodzina jest środowiskiem mającym w życiu każdego człowie-
ka niezwykle duże znaczenie. To właśnie w niej zachodzą kolejne 
etapy rozwoju osoby ludzkiej. Proces wychowania dziecka w ro-
dzinie z jednej strony uzależniony jest od owego rozwoju, z drugiej 
zaś to on warunkuje prawidłowy rozwój psychiczny, moralny i du-
chowy dziecka, także tego dotkniętego niepełnosprawnością15.

W dobie kryzysu małżeństwa i  rodziny, te, które są dodat-
kowo obciążone sytuacją niepełnosprawności dziecka, jeszcze 
wyraźniej poszukują odpowiedzi w  kwestiach wychowania czy 

12  Por. L. Sadowska i in., Odpowiedzialność rodzicielska w procesie rozwoju dziec-
ka niepełnosprawnego, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” 
2006, nr 1, Rzeszów 2006, s. 11-21.

13  Por. C. Warren, S. Hasenstab, Self concept of severely and profoundly hearing 
impaired children, „Volta Review” 1986, 88, s. 289-295.

14  Por. L.  Bobkowicz-Lewartowska, Niepełnosprawność intelektualna, diagno-
zowanie, edukacja i wychowanie, Gdańsk 2011, s. 86.

15  Por. M.  Kluz, Wychowanie chrześcijańskie w  rodzinie w  dobie permisywi-
zmu moralnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2007, nr 40, 
s. 370-374.
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kształtowania postaw moralnych swoich dzieci. Katechizm Koś-
cioła Katolic kiego ujmuje rodzinę jako: „wspólnotę, w której od 
dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić 
Boga i dobrze używać wolności”16. W rodzinie również najpeł-
niej realizuje się proces chrześcijańskiego wychowania każdego 
człowieka, także więc dziecka niepełnosprawnego. To bowiem 
rodzina wywiera znaczący wpływ na życie każdej osoby ludz-
kiej17, otaczając każdego członka miłością, zrozumieniem i wyka-
zując się postawą poszanowania dla życia i godności człowieka18. 
M. Wolicki pisze: 

W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być oto-
czone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godno-
ści osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. 
Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie ważkie staje 
się wobec tego małego, wymagającego opieki całkowitej, wobec 
chorego, cierpiącego lub upośledzonego19.

Jak podkreślają J. Stala i E. Osewska: „Tylko w rodzinie może 
dokonać się proces «uczłowieczenia» człowieka zakorzenionego 
w wierze i wychowanego w miłości”20. Postawa rodziców wobec 
dziecka niepełnosprawnego, ale także wobec siebie nawzajem, 
która wynika z głębokiego zakorzenienia w wartościach chrześci-
jańskich, jest czynnikiem wspierającym rozwój dziecka. Ma ono 
bowiem poczucie, że jest kochane, rozumiane, czuje się członkiem 
rodziny takim, jak inni. Wychowanie wśród wartości pomaga 
rodzicom dziecka zrozumieć wiele problemów wychowawczych 
i  tych związanych z  codziennością. Ułatwia to więc codzienne 
zmaganie się z sytuacją jego niepełnosprawności.

16  Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2207.
17  Por. M. Kluz, Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywizmu 

moralnego, art. cyt., s. 374.
18  Por. J. Stala, Personalistyczny charakter życia i wychowania rodzinnego, w: Dzi-

siejsze aspiracje katechezy rodzinnej, red. J. Stala, Kielce 2005, s. 375.
19  M. Wolicki, Wychowanie do wartości, Wrocław 1999, s. 26.
20  J. Stala, E. Osewska, Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej, 

Tarnów 2000, s. 61.
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Prezentacja przypadku rodziny dziecka  
niepełnosprawnego i identyfikacja problemów

Ewa ma 8 lat. Urodziła się 14 sierpnia 2006 roku. Do rodziny, 
w której przeprowadzano badania, trafiła 30 grudnia 2011 roku. 
Jak wspominają jej rodzice (rodzina zastępcza), pomimo niepeł-
nosprawności dziecka nie mieli wątpliwości co do podjęcia nad 
nim opieki. „Dziewczynka została po prostu odrzucona przez 
matkę (rodziców) z powodów dla nas nieznanych. Przypuszczamy 
jednak, że powodem była niepełnosprawność dziecka. Ewa ma 
jeszcze starszą siostrę oraz młodszego brata i tym rodzeństwem 
rodzice się zajmują”.

Niepełnosprawność Ewy jest złożona. Schorzenia, jakie stwier-
dzono u dziewczynki po szeregu przeprowadzonych badań, to:
 � niedobór masy ciała i wzrostu;
 � opóźnienie rozwoju psychoruchowego;
 � astygmatyzm nadwzroczny, zez zbieżny naprzemienny;
 � wystający język, wada wymowy, zgryz otwarty;
 � skolioza, stopy przywiedzione;
 � toxocaroza;
 � zespół nerczycowy, odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy.

Samą decyzję o podjęciu opieki nad niepełnosprawną Ewą jej 
rodzice zastępczy opisują tak: „Otrzymaliśmy telefon z PCPR-u, 
że jest dziewczynka niepełnosprawna, dla której poszukiwana 
jest rodzina zastępcza. Poprosiliśmy o kontakt z rodziną, w której 
w tym czasie przebywała od około 3 tygodni (w pogotowiu opie-
kuńczym). Umówiliśmy się i pojechaliśmy na spotkanie. Okazało 
się, że opiekunowie odebrali dziewczynkę ze szpitala, w którym 
przebywała i była leczona przez dwa miesiące, w tym dwa tygo-
dnie na oddziale intensywnej terapii”.

Ewa trafiła do szpitala z domu rodzinnego w stanie krytycz-
nym. Konieczny był natychmiastowy transport z udziałem Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego, gdyż jej życie było zagrożone. 
Organizm był skrajnie wyniszczony z  niedożywienia. Rodzice 
wspominają: „(…) miała duży brzuch wysklepiony powyżej klatki 
piersiowej, a z informacji, jakie uzyskaliśmy, ważyła wtedy 10 kg”. 
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U Ewy rozwinęło się zapalenie płuc, które w jej stanie pogarszało 
rokowanie. Podczas pobytu w szpitalu Ewa przybrała na wadze 
7 kg, przechodziła rehabilitację, dopiero tam uczyła się chodzić. 
„Zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas dużo pracy, kilka miesię-
cy wcześniej przeszliśmy specjalistyczne szkolenie w Krakowie. 
Już dzisiaj jednak możemy powiedzieć, że była to dobra decyzja”.

Początki pobytu Ewy w nowym domu, niełatwe ze względu 
na choroby występujące u Ewy, które wymagały i nadal wymagają 
nieustannej opieki, pomocy w wielu czynnościach, wspominane 
są przez rodziców zastępczych jako chwile pełne radości, życzli-
wości ze strony najbliższych oraz wzajemnego zrozumienia. Nowi 
rodzice Ewy są osobami głęboko wierzącymi i jak twierdzą właś-
nie spojrzenie na wiele spraw oczami wiary, miłości bliźniego jest 
sposobem na pokonanie trudów dnia codziennego, wynikających 
z wychowywania niepełnosprawnego dziecka. Podstawą wycho-
wania w opisywanej rodzinie są wartości najwyższe, jak miłość do 
bliźniego, poszanowanie dla życia i godności drugiego człowieka, 
wzajemne zrozumienie, pomoc w chwilach trudnych, a także pie-
lęgnowanie wartości religijnych i tradycji rodzinnych. Jak poka-
zuje przykład tej rodziny, takie wychowanie sprzyja rozwojowi 
dziecka niepełnosprawnego, podnosi w dziecku świadomość jego 
wartości, roli, jaką pełni w rodzinie.

To doskonale widać na przykładzie Ewy. Rodzice mówią: 

Ewcia bardzo szybko się zadomowiła, początkowo zwracała się do 
nas „ciocia” i „wujek”, szybko jednak zaczęła mówić „mama” i „tata”. 
W rozwoju Ewy również zaszły wielkie zmiany. Po prawie trzylet-
nim pobycie dziewczynki w nowej rodzinie widać, że zrobiła duże 
postępy, rozwija się coraz lepiej. 

Ewa poddawana jest ciągłej rehabilitacji i leczeniu w kilku po-
radniach specjalistycznych: endokrynologicznej, neurologicznej, 
ortopedycznej, okulistycznej, urologicznej, laryngologicznej, lo-
gopedycznej, ortodontycznej i rehabilitacyjnej. 

Pomimo kosztów związanych z leczeniem, zakupem leków, rehabi-
litacją, widzimy, jak wiele są w stanie one pomóc Ewie. Wyraźnie 
widać, że przynoszą one efekty w postaci poprawy jej stanu zdrowia.
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Ewa obecnie uczęszcza do pierwszej klasy, została odroczona 
o rok. Na chwilę obecną w szkole radzi sobie bardzo dobrze, posia-
da dużą wiedzę na różne tematy, zadaje bardzo dużo pytań. Dzięki 
uwadze przybranych rodziców, miłości i wyrozumiałości, jaką darzą 
Ewę, jest ona dzieckiem pogodnym, wesołym, bardzo wrażliwym.

Wychowanie wśród najwyższych wartości sprawia, iż rodzi-
ce Ewy, pomimo trudności towarzyszących temu procesowi, do-
strzegają korzyści, jakie przynosi im sytuacja, w której się znajdują 
i którą świadomie wybrali. Wrażliwość i spontaniczne zachowa-
nie Ewy wynagradza wszelkie niedogodności. Rodzice wypowia-
dają się o Ewie: 

Nie mamy z nią większych problemów wychowawczych. To, co 
jest obecnie największą trudnością w kwestii wychowania i pra-
cy z nią, to fakt, że bardzo szybko się zniechęca, gdy coś jej nie 
wychodzi. Wtedy złości się, ale dużo z nią rozmawiamy, tłuma-
czymy, wtedy stara się zapanować nad sobą. 

Ewa jest dzieckiem wymagającym okazywania czułości, „cią-
gle chce się przytulać”, ale sama także potrafi okazywać uczucia 
i jest w tym bardzo bezpośrednia.

Podsumowanie

Proces wychowania każdego człowieka najpełniej odbywa się 
w rodzinie. To w niej człowiek odkrywa swoją wartość, w atmo-
sferze miłości i  poczucia bezpieczeństwa rozwija swoją osobo-
wość. Dziecko niepełnosprawne jeszcze pełniej przeżywa proces 
rozwoju osobowego w rodzinie. Pomimo trudności, jakie towa-
rzyszą rodzicom dziecka oraz jego bliskim, ich funkcja wycho-
wawcza nie może zostać pominięta.

Na podstawie powyższych rozważań oraz przywołanego przy-
kładu rodziny można konkludować, iż wychowanie dziecka nie-
pełnosprawnego w atmosferze wartości chrześcijańskich pomaga 
uporać się z wieloma trudami codzienności. Dzięki wychowaniu 
chrześcijańskiemu, miłości bliźniego i przekonaniu o sensie ist-
nienia każdej istoty ludzkiej, niepełnosprawność dziecka nie jest 
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w oczach matki i  ojca traktowana jako „kara”, ale jako przejaw 
swego rodzaju zaufania Stwórcy do nich jako rodziców.

Poprzez codzienne trudy, ale i  radości, które są przeżywane 
przez całą rodzinę wspólnie, w  towarzyszącej im miłości, zrozu-
mieniu, wartościach chrześcijańskich, niepełnosprawne dzieci, po-
mimo wielu trudności, ograniczeń wynikających z  ich niepełno-
sprawności, mogą poczuć, że są rozumiane i kochane.
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System wsparcia dziecka 
chorującego przewlekle 
w rodzinie i szkole –  
teoria i praktyka  
na przykładzie dziecka 
z cukrzycą typu 1

The Support System  
of Chronically Ill Child in Family  
and at School – the Theory  
and the Practice the Example  
of a Child with Type 1 Diabetes

Streszczenie: Zagadnienia wychowania i nauczania dzieci przewlekle 
chorych stanowią od lat ważny problem pedagogiczny, szczególnie uza-
sadniony w kontekście wzrostu liczby dzieci przewlekle chorych w ostat-
nich latach w  Polsce. Dzieci chorujące przewlekle, najczęściej, pomimo 
choroby, są sprawne intelektualnie. Stąd bardzo ważnym elementem pracy 
terapeutycznej jest zapewnienie możliwości realizacji obowiązku szkol-
nego przy wykorzystaniu wszelkich możliwości wsparcia systemowego. 
Systematycznie wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
rozwiązania prawne dają nadzieję na możliwość wykorzystania systemu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wspomaganiu rozwoju dziecka 
przewlekle chorego. Niestety wiele rozwiązań sprowadza się nadal do re-
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alizacji nauczania dziecka przewlekle chorującego poza placówką szkol-
ną  – w  formie nauczania indywidualnego. Taka forma nauczania wpły-
wa negatywnie nie tylko na dziecko, ale także na rodzinę – ograniczenie 
kontaktu z grupą rówieśniczą czy obniżenie liczby bodźców stymulujących 
do rozwoju jest faktem, pozostaje kwestia organizacji życia rodzinnego, 
opieki nad dzieckiem, uczestnictwa w zajęciach wspomagających rozwój. 
W niniejszej publikacji autorka dokona analizy dostępnej oferty wsparcia 
dziecka przewlekle chorego i jego rodziny w kontekście edukacyjnym.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, edukacja, system wsparcia, ro-
dzina, dziecko przewlekle chore

Summary: The issue of growing up and education of chronically ill 
children is an important pedagogical problem, especially valid in growing 
number of chronically ill children in Poland during last years. Chronically 
ill children, the most, except the illness are intellectually efficient. That is 
why an assurance of a compulsory schooling is an important piece of thera-
py work, using every chance of system support. The Ministry of Education 
law solutions, which are systematically inputted to polish law system, give 
us the hope for using the psychological and pedagogical support with pow-
er to chronically ill children development. Unfortunately, a lot of solutions 
are still understood as a chronically ill child teaching outside school – as 
an individual teaching. This form of education has a negative influence not 
only on child but on the family, too – contacts with peers limitation or re-
duction of a number of stimuli for development are facts, there is the fam-
ily life organization matter, child care, participation in progress support 
classes. In this publication the author is making the analysis of chronically 
ill child and his family available offert in educational contexts.

Keywords: disability, education, support system, family, chronically ill child

Żaden kraj nie jest odporny na cukrzycę. Żaden kraj nie zna 
odpowiedzi na pytanie, jak wygrać z  tym wspólnym wrogiem. 
Żadnemu z państw nie udało się zatrzymać galopującego wzro-
stu występowania choroby. Pokonanie cukrzycy będzie wyma-
gało od nas wszystkich niebywałej pomysłowości i maksymalne-
go zaangażowania.

Jean Claude Mbanya, 
Międzynarodowa Federacja Cukrzycy, listopad 2010
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Wstęp

Celem artykułu jest prezentacja systemu wsparcia dziecka 
chorującego przewlekle w rodzinie i w szkole, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci chorujących na cukrzycę typu 1. Naj-
nowsze dane Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej 
(IDF, International Diabetes Federation)1 opublikowane 14 li-
stopada 2013 roku pokazują, że już 382 milionów osób na świe-
cie choruje na cukrzycę i  statystyki te stale rosną. Dynamika 
wzrostu liczby osób chorych dotyczy przede wszystkim osób 
dorosłych z  cukrzycą typu 2, ale w ostatnich dziesięcioleciach 
w  całej Europie zauważalny jest wyraźny wzrost zachorowal-
ności na cukrzycę typu 1 wśród dzieci i  młodzieży. W  latach 
90. ubiegłego wieku wskaźnik zapadalności na ten typ cukrzycy 
wynosił około 15 zachorowań na 100 tys. mieszkańców rocznie, 
a obecnie – 20-25 zachorowań na 100 tys. mieszkańców rocznie 
w zależności od regionu, przy czym najwyższa zapadalność wy-
stępuje w północnej Polsce2.

Cukrzyca jako choroba przewlekła

Cukrzyca typu 1 jest jedną z najczęściej występujących chorób 
przewlekłych u dzieci i młodzieży – na podstawie wyników ba-
dań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny można 
oszacować, iż co szósty uczeń w wieku obowiązkowego nauczania 
ma długotrwałe kłopoty ze zdrowiem, a co piąty uczeń potrzebuje 
opieki z  powodu choroby przewlekłej, w  tym także cukrzycy3. 
Według Polskiego słownika medycznego choroba przewlekła to: 
„proces patologiczny trwający ponad cztery tygodnie, cechujący 
się brakiem nasilonych objawów chorobowych. W przebiegu cho-

1  Por. Koalicja na rzecz walki z cukrzycą. Niebieska Księga Cukrzycy, Warszawa 
2013, s. 3.

2  Por. tamże, s. 6.
3  Por. J.  Szymborski, Zdrowie dzieci i  młodzieży w  Polsce, „Biuletyn RPO” 

2008, nr 62, s. 71-103.
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rób przewlekłych mogą wystąpić zaostrzenia objawów chorobo-
wych, zmniejszenie się ich nasilenia lub czasowe ustąpienie”4.

Cukrzyca to 

grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hipergli-
kemią (wysoki poziom glukozy we krwi), wynikającą z defektu 
wydzielania i/lub działania insuliny (jedyny hormon powodujący 
obniżenie poziomu glukozy we krwi). Przewlekła hiperglikemia 
wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydol-
nością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, ser-
ca i naczyń krwionośnych5. 

U  chorych na cukrzycę typu 1 dochodzi do zniszczenia ko-
mórek beta trzustki, które jako jedyne produkują w organizmie 
człowieka insulinę. Ten rodzaj cukrzycy od początku leczenia 
wymaga podawania insuliny, która jest lekiem ratującym życie. 
Cukrzyca typu 1 jest chorobą, która — od chwili rozpoznania — 
trwa przez całe życie pacjenta. Umiemy ją skutecznie leczyć, ale 
nie można jej jeszcze w chwili obecnej wyleczyć.

Dziecko przewlekle chore w szkole – uwarunkowania 
prawne, medyczne i psychologiczno-pedagogiczne

Rozpoznanie przewlekłej choroby u  dziecka skutkuje wielo-
ma istotnymi zmianami w funkcjonowaniu całej rodziny. Jest to 
sytuacja kryzysowa, z którą trzeba się zmierzyć i która wprowa-
dza trwałe zmiany – w życie dziecka, jego rodziców, rodzeństwa, 
otoczenia. Pojawienie się choroby przewlekłej, obok zaburzeń so-
matycznych nieodłącznie towarzyszących tego typu chorobom, 
powoduje pojawienie się u dzieci rozległych skutków psycholo-
gicznych wymagających, obok terapii medycznej, działań ukierun-
kowanych na rozwiązywanie problemów natury psychologicznej 

4  Polski słownik medyczny, Warszawa 1981. 
5  D. Witkowski, J. Pietrusińska, A. Szewczyk, R. Wójcik, One są wśród nas, 

dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opieku-
nów, Warszawa 2009, s. 8.
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i psychospołecznej. Problemy te są widoczne zwłaszcza u dzieci, 
które po długotrwałym leczeniu ambulatoryjnym, hospitalizacji 
czy pobytach w sanatoriach wracają do szkoły ogólnodostępnej.

W dniu 17 listopada 2010 roku podpisany został przez Mini-
stra Edukacji Narodowej nowy pakiet rozporządzeń dotyczących 
organizacji kształcenia oraz udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w  przedszkolach, szkołach i  placówkach, tym 
samym rozpoczął się w naszym kraju proces wprowadzania wie-
lu zmian w systemie oświaty, w tym w odniesieniu do dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – także chorującymi prze-
wlekle. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN w  sprawie 
pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych każdy 
rodzic ma prawo wyboru szkoły dla swojego dziecka. Ten, kto 
wybierze masową szkołę w swoim najbliższym otoczeniu, może 
również liczyć na zwiększoną subwencję oświatową zgodnie 
z  orzeczeniem dziecka. W  myśl projektowanych zmian wdra-
żana jest w polskiej szkole idea edukacji włączającej. W ramach 
włączania każde dziecko bez względu na swoją niepełnospraw-
ność ma prawo do pobierania nauki w szkole najbliższej swojego 
miejsca zamieszkania. Idąc tym tokiem myślenia, każdy człowiek 
niepełnosprawny ma prawo do pełnego uczestnictwa i  równych 
szans edukacyjnych. Włączanie polega na edukacji uczniów ze 
specjalnymi potrzebami z  ich zdrowymi rówieśnikami i  ich ro-
dzeństwem w najbliższej szkole ich zamieszkania6.

W świetle najnowszych aktów prawnych, które regulują funk-
cjonowanie dziecka przewlekle chorego w szkole, uczniowie ci re-
alizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obo-
wiązek szkolny i obowiązek nauki na podstawie przepisów prawa 
oświatowego7.

Dzieci przewlekle chore mogą uczęszczać do ogólnodostęp-
nych placówek oświatowych (szkół i  przedszkoli) zgodnie z  in-
dywidualnymi potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi oraz 
6  Por. M.  Tarwacki, Edukacja włączająca  – przyszłość polskiej edukacji, War-

szawa 2010, s. 4. 
7  Por. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991 nr 95, 

poz. 425. 
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predyspozycjami. W wielu wypadkach powoduje to fakt wystę-
powania nowych sytuacji, z którymi do tej pory nie stykali się dy-
rektorzy szkół, przedszkoli, wychowawcy i nauczyciele. Zgodnie 
z  zapisami ustawy o  systemie oświaty8, przedszkole lub szkoła, 
w których dziecko realizuje obowiązek szkolny, winny zapewnić 
dziecku, w  zależności od potrzeb, dostosowanie treści, metod 
i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka, 
a  także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami uczeń z niepełnosprawnością somatycz-
ną, w  tym przypadku z  cukrzycą, może korzystać z  nauczania 
indywidualnego tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego stan zdro-
wia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły9. 
Prawo takie przysługuje mu na podstawie orzeczenia wydanego 
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodzica 
poparty stosownym zaświadczeniem lekarskim. Dzieci przewle-
kle chore mogące uczęszczać do szkoły kształcone są natomiast na 
zasadach ogólnych określonych Ustawą o systemie oświaty. De-
cyzję o przyjęciu dziecka przewlekle chorego do wybranej przez 
rodziców placówki podejmuje każdorazowo dyrektor. Należy 
nadmienić, że art. 5 ust. 7 Ustawy o systemie oświaty nakłada na 
organ prowadzący przedszkole/szkołę/placówkę między innymi 
obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży.

Jeśli wśród uczniów jest dziecko przewlekle chore, dyrektor 
przedszkola, szkoły oraz placówki zobowiązany jest przygotować 
kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z dzieckiem 
oraz stałego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewnić mu 
optymalne warunki pobytu10.

W sytuacji, gdy dziecko wymaga podawania leków lub po-
dejmowania innych działań związanych ze stanem zdrowia, 

8  Por. tamże, art. 1, pkt. 4, 5, 5a.
9  Por. tamże, art. 71b, ust 1.
10  Tamże, ust. 5, ust. 7. 
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niezbędna jest ścisła współpraca dyrektora placówki z rodzicami 
dziecka. Współpraca ta winna rozpocząć się jeszcze przed przy-
jęciem dziecka do placówki szkolnej  – niezbędne jest upoważ-
nienie dyrektora placówki do podejmowania działań w  sytuacji 
pogorszenia stanu zdrowia. Ściśle określony – najlepiej w formie 
pisemnej  – plan działań w  przypadku pogorszenia stanu zdro-
wia dziecka i przyjęcie przez dyrektora placówki (lub osobę przez 
niego wyznaczoną) zobowiązania realizacji zaplanowanych dzia-
łań pozwoli na bezpieczne i efektywne funkcjonowanie dziecka 
w  szkole. Konieczne jest jasne ustalenie obowiązujących zasad 
i  świadomość rodziców, że to na nich i  lekarzu prowadzącym 
dziecko przewlekle chore spoczywa pełna odpowiedzialność za 
leczenie dziecka. Nauczyciele pełnią jedynie funkcję wspierającą 
i służą pomocą w ściśle określonych sytuacjach nagłych. 

W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga na-
tychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły 
lub pielęgniarka są zobowiązani do udzielenia pomocy przedme-
dycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wezwania 
karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie mają oni obowią-
zek zawiadomić o tym rodziców lub opiekunów prawnych dziec-
ka11. Jeśli uczeń z chorobą przewlekłą musi stale przyjmować leki 
w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zo-
bowiązani są do poinformowania: na jaką chorobę dziecko choru-
je oraz jakie leki zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania).

Konieczne jest również przekazanie pielęgniarce zlecenia le-
karskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku 
leków (dotyczy to także uczniów pełnoletnich). Gdy w  czasie 
nieobecności pielęgniarki w  placówce oświatowej trzeba podać 
dziec ku lek lub wykonać inne czynności (np. skontrolować po-
ziom cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę), czynności 
te mogą być wykonane przez inne osoby (w tym: dziecko, rodzi-
ców, nauczyciela), jeżeli odbyły one przeszkolenie w tym zakresie. 
Osoby przyjmujące to zadanie muszą wyrazić na to zgodę – wy-
11  Por. Stanowisko w  sprawie możliwości podawania leków przez nauczycieli 

w szkole i przedszkolu. Informacja z dnia 4 maja 2010 roku, opublikowana na 
stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, www.mz.gov.pl. 
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kształcenie medyczne nie jest wymogiem koniecznym. Przeka-
zywanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności 
związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szko-
ły i  zobowiązanie do sprawowania opieki powinny mieć formę 
umowy (ustnej lub pisemnej) między rodzicami dziecka przewle-
kle chorego a pracownikiem szkoły12.

Dzieci przewlekle chore w szkole –  
analiza przypadku

Jak wskazuje praktyka, w  tym wypowiedzi rodziców dzie- 
ci chorujących na cukrzycę zebrane przez autorkę, sytuacja dzieci 
chorujących na cukrzycę w polskim systemie oświaty jest bardzo 
różna w różnych placówkach, kreowana indywidualnie przez dy-
rektorów. Skrajnie odmienne jest podejście do funkcjonowania 
dziecka z cukrzycą w szkole – od stwierdzeń rodziców o całko-
witym braku wsparcia i zrozumienia potrzeb dziecka chorującego 
aż do pełnego zrozumienia, profesjonalnego podejścia przeszko-
lonych do pracy z dzieckiem i współpracy z rodzicami nauczycieli:

Moja córeczka ma nauczanie indywidualne. Szkoła zażądała ode 
mnie (jedyna, która zgodziła się córkę przyjąć), abym 6 godzin 
stała pod drzwiami klasy, a  że mamy drugą córkę, to stercza-
łam pod klasą przez 6 godzin przez cały wrzesień i październik, 
z 4,5-miesiecznym niemowlęciem. Nikogo to nie interesowało. 
A jak wręcz błagałam, aby wyrazili chęć pomocy i nauki, to sły-
szałam „to Pani dziecko”. No, ale to jeszcze nic. Szczyt był, kiedy 
przyniosłam dyrektorowi orzeczenie o potrzebie nauczania in-
dywidualnego i usłyszałam z wyrzutem „no tak, tylko ciekawe, 
skąd mam wziąć na to pieniądze”. Nam nikt nie pomógł.

Panie nie robiły problemu. Chętnie się uczyły. Pani kucharka też 
robiła tak, że synek mógł jeść razem z innymi dziećmi.

Od początku była bardzo dobrze traktowana w szkole. Nie mie-
liśmy jakichkolwiek problemów. Z końcem wakacji poszłam do 

12  Por. tamże.
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pani dyrektor. Przedstawiłam sytuację, zaproponowałam szkole-
nia. Nauczyciele zostali przeszkoleni, w każdej sytuacji możemy 
na nich liczyć.

Ważnym elementem systemu wsparcia jest realizacja zapisów 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 17 listo-
pada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, 
szkołach i  placówkach13. W  świetle tego dokumentu pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w  przedszko-
lu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu in-
dywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 
ucznia, wynikających w  szczególności: ze szczególnych uzdol-
nień, z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z za-
grożenia niedostosowaniem społecznym, ze specyficznych trud-
ności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby 
przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepo-
wodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych 
z sytuacją bytową ucznia i  jego rodziny, ze sposobem spędzania 
czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, z  trudności adap-
tacyjnych związanych z  różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w  tym związanych z  wcześniejszym 
kształceniem za granicą. Należy zwrócić uwagę, że powyższy 
katalog indywidualnych potrzeb edukacyjnych i  rozwojowych 
uczniów nie jest zamknięty. W  przepisie wymieniono bowiem 
potrzeby uczniów, które w  ocenie projektodawcy powinny być 
w  pierwszym rzędzie identyfikowane przez nauczycieli, wy-
chowawców grup wychowawczych i  specjalistów podczas pracy 
z uczniem, w szczególności podczas prowadzenia zajęć14. 

13  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 17 listopada 2010 
roku w  sprawie zasad udzielania i  organizacji pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach,  
Dz. U. Nr 228, poz. 1487.

14  Por. J. Rafał-Łuniewska, Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi razem – rodzice i szkoła, Warszawa 2014, s. 8. 
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Ważnym ogniwem nowo opracowanego i wdrażanego systemu 
wsparcia jest współpraca z rodzicami. To rodzice jako osoby najle-
piej znające dziecko – jego możliwości i ograniczenia, winni stać 
się partnerem szkoły w projektowaniu najlepiej dopasowanego do 
potrzeb planu działań wspierających. Na barkach rodziców spo-
czywa odpowiedzialność co do wyboru placówki, w której będzie 
się uczyć dziecko, a także decyzja co do uczestnictwa ucznia w za-
jęciach z  zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które 
z zasady są dobrowolne i nieodpłatne. Dobra informacja i współ-
praca na linii dziecko – rodzic – nauczyciel daje szanse na właści-
we zaplanowanie i realizowanie planu działań wspierających.

Dla dziecka chorego na cukrzycę typu 1 przy planowaniu pro-
cesu edukacji szczególnie ważne jest uwzględnienie tych wszyst-
kich sytuacji szczególnych, które mogą mieć bezpośredni wpływ 
na stan zdrowia ucznia. Są to:
 � Egzamin – sytuacje stresowe (a każdy egzamin do takich nale-

ży) zwiększają ryzyko wystąpienia nieprawidłowego poziomu 
cukru we krwi. Z tego powodu dziecko z cukrzycą typu 1 ma 
prawo do tego, aby mieć przy sobie podczas egzaminu nastę-
pujące rzeczy: zestaw do badania krwi, paski do badania mo-
czu, peny lub pompę do podania insuliny, węglowodany pro-
ste na wypadek hipoglikemii, posiłek, który powinien spożyć 
w  trakcie egzaminu (jeżeli taki jest schemat jego leczenia)15. 
Dodatkowo, na podstawie zaświadczenia o  stanie zdrowia 
wydanego przez lekarza lub orzeczenia o  potrzebie indywi-
dualnego nauczania, dopuszczalne są następujące sposoby 
dostosowania warunków i  form przeprowadzania sprawdzia-
nu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej 
klasie gimnazjum:
•	 dostosowanie warunków organizacyjnych zgodnie z zalece-

niami lekarza;
•	 korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego 

i leków;

15  Por. D. Witkowski, J. Pietrusińska, A. Szewczyk, R. Wójcik, One są wśród 
nas, dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu, dz. cyt., s. 31.
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•	 przedłużanie czasu sprawdzianu nie więcej niż o 30 minut 
części humanistycznej i  matematyczno-przyrodniczej eg-
zaminu gimnazjalnego nie więcej niż o  60 minut (każda 
część), części egzaminu z języka obcego nowożytnego nie 
więcej niż o 45 minut;

•	 przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego 
w oddzielnej sali (możliwe tylko wtedy, gdy uczeń korzysta 
z przedłużenia czasu)16.

 � Zajęcia wychowania fizycznego – ruch jest formą leczenia cuk-
rzycy, zwolnienie na stałe z zajęć wychowania fizycznego, tylko 
z powodu cukrzycy typu 1, jest rzadkością – może występować 
w przypadku zalecenia lekarza prowadzącego. Dziec ko cho-
rujące na cukrzycę powinno mieć możliwość uczestniczenia 
we wszelkich zajęciach, na równi ze swoimi zdrowymi rówieś-
nikami. Ważna jest pełna wiedza nauczyciela prowadzącego 
wychowanie fizyczne o  możliwościach i  potrzebach ucznia 
związanych z wahaniami poziomu cukru powodowanymi wy-
siłkiem fizycznym, kontrolą i sposobami wyrównywania tych 
poziomów.

 � Wycieczka szkolna – jest dla każdego ucznia, także chorują-
cego przewlekle, wydarzeniem oczekiwanym i  atrakcyjnym. 
Uczestnictwo dziecka w  tej formie aktywności jest uwarun-
kowane wieloma czynnikami – między innymi aktualnym sta-
nem zdrowia dziecka. Ostateczna decyzja co do uczestnictwa 
dziecka w wycieczce należy do rodziców. Trzeba pamiętać, że 
wyjazd takiego dziecka z domu jest dla jego rodziców wielkim 
wydarzeniem — muszą oni przekazać opiekę nad dzieckiem 
i  jego chorobą osobom trzecim. Bardzo często wzbudza to 
w nich lęk o zdrowie ich dzieci. Jeżeli taka jest ich prośba, na-
leży im umożliwić uczestnictwo w wycieczce, w roli opiekuna 
grupy, by mogli nadzorować leczenie swojego dziecka17.

16  Por. A. Gąstoł, Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, materiały szkoleniowe, część II, Warszawa 2010, 
s. 235.

17  D. Witkowski, J. Pietrusińska, A. Szewczyk, R. Wójcik, One są wśród nas, 
dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu, dz. cyt., s. 34.
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Istotnym elementem wsparcia dziecka chorującego przewle-
kle w  zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest po-
moc w wyborze dalszego kształcenia i zawodu. Większość za-
burzeń w  stanie zdrowia i  rozwoju uczniów ujawnia się przed 
okresem dojrzewania i  przed okresem podejmowania decyzji 
o  wyborze zawodu. Dotyczy to szczególnie dzieci przewlekle 
cho rych i niepełnosprawnych, stanowiących około 10% rówieś-
niczej populacji18.

Planowanie przyszłości jest głęboko wpisane w  aktywność 
jednostki. Zamierzenia dotyczące przyszłości własnej i świata są 
szczególnie doniosłe w  okresie adolescencji, gdy kształtują się 
marzenia o  życiu i przyszłości19. Młodzież, która wykształciła 
w sobie zdolność do planowania swej przyszłości, jest przygoto-
wana do życia osobistego. Jednostki niepełnosprawne oceniają 
skutki niepełnosprawności oraz jej znaczenie i w związku z tym 
kształtują pojęcie o sobie w zależności od swoich doświadczeń 
w  środowisku, w  którym żyją. Ogólna samoocena decyduje 
o tym, jak człowiek zachowa się wobec sytuacji nowych, do któ-
rych zaliczyć trzeba planowanie kariery zawodowej20.

Proces doradztwa zawodowego jest aktem długotrwałym ma-
jącym na celu pomoc drugiej osobie w osiąganiu lepszego zrozu-
mienia siebie samego w kontekście środowiska pracy, w odniesie-
niu do wyboru właściwego zawodu czy też zmiany zatrudnienia21. 
Aby zminimalizować lęk osoby niepełnosprawnej przed zasadami 
panującymi na rynku pracy, istotny jest odpowiedni proces do-
radztwa edukacyjno-zawodowego, a zwłaszcza wykwalifikowany 
doradca zawodowy. To on w pierwszej kolejności poznaje moż-

18  Por. G. Sołtysińska, ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla 
osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego, War-
szawa 2010, s. 30.

19  Por. www.luszczakmarek.republika.pl (dostęp:15.10. 2010).
20  Por. E. Drozd, Postawy rodziców dzieci niepełnosprawnych, „Edukacja i Dia-

log” 1999, nr 10, s. 35-40.
21  A. Bańka, Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście zmian w wy-

miarze europejskim, w: Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa za-
wodowego, red. S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć, Warszawa 2006, s. 36.
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liwości oraz ograniczenia zawodowe i  dokonuje swego rodzaju 
oceny przydatności do pracy. Ponadto aby doradca w pełni mógł 
przeprowadzić proces doradczy, powinien posiadać rozeznanie co 
do szans zawodowych danej osoby na rynku pracy, wiedzę i do-
świadczenie dotyczące pracy osób z niepełnosprawnością22. We-
dług A. Bańki, proces doradczy jest 

tą formą praktyki doradczej, która polega na asystowaniu ludziom 
na wszelkich stadiach rozwoju (…) w rozwiązywaniu problemów 
będących konsekwencją podjęcia przez nich dobrowolnej decyzji 
życia, pracy lub nauki23. 

Niestety w  obowiązującym aktualnie rozporządzeniu czyta-
my, że „w przypadku braku doradcy zawodowego w  szkole lub 
placówce, dyrektor wyznacza nauczyciela planującego i realizują-
cego zadania z  zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”24. 
Rozporządzenie dopuszcza taką ewentualność jedynie w  przy-
padku doradcy zawodowego. Podobny zapis nie widnieje przy 
funkcji pedagoga lub logopedy. Dodatkowo w uzasadnieniu tego 
rozporządzenia czytamy, że celem zmian jest zapewnienie każ-
demu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która 
będzie zindywidualizowana, zgodna z  potrzebami i  możliwoś-
ciami rozwojowymi ucznia, i która będzie funkcjonowała w jego 
najbliższym otoczeniu. Wydaje się, że przyjęcie funkcji doradcy 
zawodowego przez nauczyciela, wychowawcę nie daje pewności 
realizacji tych założeń, ponieważ nie każdy nauczyciel, wycho-
wawca ma dzisiaj wystarczającą wiedzę na temat specyfiki rynku 
pracy, w tym dla osób chorujących przewlekle.

22  A. Nowak, Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, Katowice 2002, s. 46.
23  A. Bańka, Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście zmian w wy-

miarze europejskim, art. cyt., s. 36.
24  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 17 listopada 2010 

roku w  sprawie zasad udzielania i  organizacji pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach,  
Dz. U. Nr 228, poz. 1487, § 25, punkt 2.
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Zakończenie

Przedstawione w  powyższym tekście elementy systemu 
wsparcia ucznia chorującego przewlekle dają nadzieję na jego 
lepsze funkcjonowanie w  szkole, lepsze przygotowanie do peł-
nej integracji społeczno-zawodowej w  dorosłym życiu. Wiele 
zaprojektowanych zmian wymaga zmian w  dotychczasowej or-
ganizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, przygotowania 
nauczycieli i  dyrektorów placówek do realizacji nowych zadań, 
a  także bardziej efektywnej niż dotychczas współpracy na linii 
uczeń – rodzice – nauczyciele.
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Mediacja jako metoda  
przezwyciężania kryzysu 
w rodzinie i wychowaniu

Mediation as a Method  
of Overcoming the Crisis  
in the Family and Upbringing

Streszczenie: Konflikty są nieodzowną częścią naszego życia. W sytua-
cji konfliktów rodzice często koncentrują się na swoich potrzebach, zranie-
niach i uczuciach. Zapominają lub na dalszy plan spychają potrzeby dzieci. 
Rodzice angażujący się w konflikt nie dostrzegają lub też są nieświadomi 
dysfunkcji rodziny. Możemy zatem w  tych sytuacjach mówić o kryzysie 
w wychowaniu. Metodą przezwyciężania tych sytuacji i pomocy rodzinie 
w kryzysie, szczególnie tej zagrożonej rozpadem, jest mediacja. Mediacja 
rodzinna w swojej formule pozwala skonfliktowanym rodzicom na oddzie-
lenie postawy małżeńskiej od rodzicielskiej i skupienie się na potrzebach 
i bezpieczeństwie dziecka.

I tak w tym celu mediator podejmuje z rodzicami pracę nad planem wy-
chowawczym. Zawiera on zapisy dotyczące istotnych kwestii wspólnego 
postępowania w  realizacji władzy rodzicielskiej, edukacji dziecka oraz 
finansowania jego potrzeb. Daje to rodzicom pełną jasność wyznaczonych 
kierunków dalszego działania, zabezpieczenia wszystkich sfer funkcjono-
wania dziecka. Mediator w  tej pracy zwraca uwagę rodziców na reakcje 
i konsekwencje dziecka przeżywane w związku z sytuacją rodziny, co jesz-
cze mocniej uświadamia determinację rodziców. Przezwyciężenie kryzysu 
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w wychowaniu z wykorzystaniem mediacji daje duże prawdopodobieństwo 
trwałych rozwiązań, a  samemu dziecku zapewnia przyjazne środowisko 
wychowawcze oraz bezpieczeństwo.

Słowa kluczowe: mediacja, konflikt, porozumienie, dialog, rodzicielstwo

Summary: Conflicts are an indispensable part of our lives. In a situation 
of conflict parents often focus on their needs, injuries and feelings. They 
forget or push into the background the needs of children. Parents engaged 
in a conflict do not recognize or are too ignorant of family dysfunction. We, 
therefore, in these situations, talk about the crisis in education. The method 
of overcoming these situations and help the family in crisis, particularly the 
risk decomposition, is mediation. Family mediation in its formula allows 
estranged parents marital separation from parental attitudes and focus on 
the needs and safety of the child. And so for this purpose the mediator 
shall work with parents to develop a plan for child care. It contains provi-
sions on the important issues in the implementation of the joint conduct 
of parental authority, the child’s education and financing needs. This gives 
parents full brightness set directions for further proceedings, securing all 
spheres of functioning of the child. The mediator in this paper draws at-
tention to parents’ reactions and consequences of child abused in relation 
to the situation of the family, which realizes even more determination to 
parents. Overcoming the crisis in education with the use of mediation gives 
a high probability of lasting solutions and builds himself a child friendly 
environment, education and security.

Keywords: mediation, conflict, understanding, dialogue, parenting

Kryzysy i  problemy pojawiają się w  każdej rodzinie, małżeń-
stwie i społeczeństwie. Współczesna rodzina w procesie globaliza-
cji w sposób szczególny narażona jest na doświadczanie trudności 
w  swoim funkcjonowaniu. Rodzina jest integralną częścią społe-
czeństwa, jego podstawową komórką, a więc w znacznym stopniu 
pozostaje pod wpływem środowiska zewnętrznego. Dynamicznie 
zmieniające się postrzeganie funkcji rodziny, wpływ środków ma-
sowego przekazu i kreowanej polityki wobec rodziny niejednokrot-
nie osłabiają jej funkcjonowanie, pozycję i rolę. Rodzina jednak ma 
nieprzecenioną rolę do spełnienia. Należy ją upatrywać w katego-
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riach „zbawienia” dla często zagubionego współczesnego świata. To 
w rodzinie człowiek się rodzi i wychowuje. To w rodzinie nawiązuje 
pierwsze bliskie relacje, uczy się norm i zachowań. Rodzina powin-
na stanowić podstawowe źródło oparcia w  sytuacji pojawiających 
się kryzysów i problemów. Zazwyczaj nie trwają one wiecznie, a są 
procesem przejściowym. Aby tak jednak się stało, aby kryzysy nie 
wpływały na nasze życie destrukcyjnie, a rozwojowo, należy wspie-
rać rodzinę, również w wymiarze edukacyjnym. Do podstawowych 
wyzwań edukacyjnych należą kompetencje: komunikacji, współpra-
cy i współodpowiedzialności za siebie, w  tym w  szczególności za 
małoletnie dzieci. Wyzwania te stanowią ważny wymiar funkcjo-
nowania naszego społeczeństwa i rodziny. W dobie powszechnych 
rozwodów, odraczania decyzji o zawarciu małżeństwa oraz ciągłego 
lęku o przyszłość rodziny należy rozwijać system pomocy rodzinie 
oraz wychowania prorodzinnego. Szczególnego znaczenia nabiera 
również etap przygotowania narzeczonych do zawarcia małżeństwa.

Czynniki wspierające i budujące siłę rodziny

Na odczuwanie satysfakcji z życia w rodzinie wpływa szereg 
czynników, zarówno tych wewnętrznych, jak i  zewnętrznych. 
Jak wskazuje F. Adamski, do tych o charakterze wewnętrznym 
w szczególności należą: 

miłość małżonków i członków rodziny, poczucie odpowiedzial-
ności za współmałżonka i  dzieci, wspólne dążenie do kariery, 
urządzanie się, usilne dążenie do spełnienia własnych marzeń 
i wyobrażeń z okresu narzeczeństwa, troska o wspólne miesz-
kanie, dom i  sprawiedliwy podział ról domowo-rodzinnych, 
a wreszcie możliwość harmonijnego rozwoju osobowości współ-
małżonków i wykorzystanie małżeństwa jako środka realizacji 
dążności osobistych każdego z małżonków1. 

Czynniki zewnętrzne w  postnowoczesnym świecie tracą na 
wartości. Rozwody są społecznie akceptowalne, obniżył się po-
ziom traktowania jako patologii życia w kohabitacji lub wychowy-
1   F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 22.
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wania dziecka w rodzinie niepełnej. W kontekście budowania siły 
rodziny nie bez znaczenia jest jednak tworzenie sprzyjających wa-
runków do godzenia życia społeczno-zawodowego z rodzinnym, 
budowanie zewnętrznego systemu oparcia i  pomocy rodzinie. 
A nade wszystko budowanie pozytywnego wizerunku rodziny.

Jako czynniki integrujące rodzinę i budujące spójność rodziny 
M. Ryś wskazała między innymi: zaspokajanie potrzeb członków 
rodziny, w szczególności tych wspólnych dla wszystkich: ochrony, 
bezpieczeństwa i  uczucia, przewaga pozytywnego przeżywania 
życia rodzinnego, realizacja wspólnych ideałów i zainteresowań, 
budowanie atmosfery życzliwości, równości i  sprawiedliwości, 
a także wspólne przeżywanie ceremonii i uroczystości2. Istotnym 
czynnikiem jest również umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Siłę rodziny, małżeństwa, a tym samym i rodzicielstwa budują 
uwarunkowania osobowościowe małżonków, a  także w  sytuacji 
ich deficytów sprawnie działające instytucje zewnętrzne stosują-
ce skuteczne metody pomocy rodzinie. Jedną z takich metod jest 
mediacja. W Polsce jeszcze w niewielkim stopniu uznana i wyko-
rzystywana, na świecie powszechnie stosowana.

Istota mediacji rodzinnej i jej wymiar 
edukacyjno-wychowawczy

Mediacja (łac. mediatio  – pośrednictwo, mediare – pośredni-
czyć w sporze) rodzinna jest to proces, procedura rozwiązywania 
konfliktów z udziałem trzeciej osoby – mediatora. Mediator jako 
bezstronna i  neutralna strona pomaga przeżywającym konflikt 
małżonkom zdefiniować kwestie sporne, określić swoje potrze-
by i  interesy oraz wypracować satysfakcjonujące i  świadome dla 
obydwu stron porozumienie3. Ch. Moore definiuje mediację jako 
„interwencję w  negocjacje lub konflikt akceptowalnej trzeciej 

2   M. Ryś, Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują?, Warszawa 1998, s. 28.
3   Więcej: K.  Wojtanowicz, Mediacje rodzinne jako sposób na rozwiązywanie 

konfliktów w rodzinie, w: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Kraków 
2010, s. 225-289.
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strony, która ma minimalną możliwość podejmowania decyzji lub 
w ogóle pozbawiona jest tej możliwości, która towarzyszy zaan-
gażowanym stronom w dobrowolnym zmierzaniu do obustronnie 
akceptowalnego porozumienia”4.

Mediacja jak każda procedura kieruje się określonymi, ścisłe 
przestrzeganymi przez mediatora zasadami:
 � dobrowolność stron uczestniczenia w mediacji,
 � bezstronność,
 � neutralność,
 � poufność,
 � samodzielność stron w podejmowaniu decyzji.

Powyższe zasady odgrywają szczególną rolę w procesie media-
cji. To dzięki ich przestrzeganiu możemy wskazywać na skutecz-
ność mediacji oraz jej wyższą skuteczność w porównaniu z innymi 
metodami i narzędziami pomocowymi.

Mediator w całym procesie mediacji kieruje się całkowitą dobro-
wolnością uczestniczenia w  nim stron konfliktu. Dobrowolność, 
czyli działanie bez przymusu, wpływa na większe zaangażowa-
nie i odpowiedzialność za podjętą z własnej woli decyzję udziału 
w  procesie mediacji. Swoją ważną rolę odgrywają również zasa-
dy: bezstronności i  neutralności. Bezstronny, niepodpowiadający 
rozwiązań mediator, stroniący od oceny i  wskazywania winnego 
konfliktu wpływa na pogłębianie zaangażowania stron i wzmac-
nianie odpowiedzialności oraz stabilność poczucia bezpieczeństwa. 
Niejednokrotnie w procesie mediacji strony doświadczają własnej 
siły, decyzyjności oraz braku ingerencji i narzucania woli innych, 
co pozwala im na obiektywne spojrzenie na sytuację, w której się 
znalazły. Kolejna z  zasad mediacji, zasada poufności, wzmacnia 
poczucie bezpieczeństwa. Frustracja, nadmiar negatywnych emocji 
w sytuacji konfliktu są normą. Poczucie, że wszelkie „bolące” rela-
cje i zachowania pozostają tylko w „czterech ścianach”, pozwala na 
otworzenie się na przeżycie zmiany. I w końcu zasada samodziel-
ności stron w wypracowywaniu rozwiązań w połączeniu z powyż-

4   Ch.W.  Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, 
Warszawa 2009, s. 30.
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szymi zasadami daje całość poczucia sprawstwa stron, a  tym sa-
mym proces mediacji może się stać procesem zmiany, odbudowania 
godności i szacunku wzajemnego stron. Całość tych zasad na równi 
przyczynia się do przeżycia procesu prowadzącego do zmiany po-
strzegania sytuacji, gotowości i otwartości na podjęcie trudu reali-
zacji przyjętych rozwiązań oraz odpowiedzialności za konsekwen-
cje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Jak wskazują badania 
przeprowadzone wśród stron uczestniczących w procesie mediacji5, 
powyższe zasady, ich przestrzeganie przez mediatora, wpływają na 
poziom satysfakcji, poprawę wzajemnych relacji oraz dają doświad-
czenie na przyszłość w  przezwyciężaniu kryzysów i  konfliktów. 
Istota procesu mediacji nie zawsze jest tylko i wyłącznie uwarunko-
wana zawarciem porozumienia. Również strony procesu mediacji, 
którym w tym momencie nie udało się takowego zawrzeć, są w sta-
nie wskazać na korzyści swojego udziału oraz w  pełni deklarują 
polecenie mediacji innym skonfliktowanym małżonkom.

Nie bez znaczenia w  procesie mediacji rodzinnej jest posta-
wa, rola i kompetencje mediatora. To właśnie ten rodzaj media-
cji, zarówno przez prawników, jak i mediatorów uznany jest za 
najbardziej wymagający i trudny w prowadzeniu. Określonym do 
realizacji celem procesu mediacji rodzinnej nie jest tylko osiąg-
niecie porozumienia, ale odbudowanie relacji, wzajemnego zaufa-
nia i ukierunkowanie na dalsze współdziałanie. Takie pozytywne 
doświadczenie, pokładane nadzieje na przyszłość dają edukacyj-
ny wymiar zmiany, możliwość czerpania z  tego doświadczenia 
w przyszłości. Można to również określić procesem dojrzewania 
do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Rola komunikacji w procesie mediacji

Komunikacja to, najkrócej określając, proces porozumiewania 
się. Pochodzi od łacińskiego słowa communicatio określającego 
łączność, wymianę, rozmowę. Komunikacja wpływa na budo-

5  Badania przeprowadzone przez A. Gurgacz, opublikowane w pracy magister-
skiej pt. Mediacje i mediator rodzinny w systemie wspierania rodziny, Kraków 2010.
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wanie i podtrzymywanie relacji. Istotą komunikacji są posiadane 
umiejętności interpersonalne. Do najważniejszych w procesie ko-
munikacji należą:
 � umiejętności związane z  właściwym odczytaniem intencji, 

motywów i cech osobowości rozmówcy;
 � umiejętność właściwego rozumienia przekazywanych nam 

komunikatów oraz właściwe przekazywanie komunikatów na-
szym rozmówcom;

 � wzajemne oddziaływanie na siebie rozmówców i niesienie so-
bie pomocy;

 � umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i konstruk-
tywnej współpracy6.
Analizując proces komunikacji osób przeżywających konflikt, 

cechuje go: brak wzajemnego zaufania, silne emocje, brak zrozu-
mienia drugiej strony i przypisywanie jej złych intencji, chęć ode-
grania się, wzajemne obwinianie się oraz silna wola zwycięstwa. 
Są to procesy zarówno świadome, jak i często nieuświadomione 
przez strony konfliktu. Taki przebieg procesu komunikacji często 
towarzyszy rodzicom przeżywającym kryzys związku, konflikty. 
To właśnie tym rodzicom potrzebna jest pomoc mediatora. Me-
diator jako pośrednik procesu komunikacji, stosując techniki sku-
tecznej komunikacji, jest w stanie pomóc spierającym się stronom 
w  usprawnieniu tego procesu, zbudowaniu wzajemnego zrozu-
mienia i zaufania. Tylko porozumienie oparte na tych filarach ma 
szansę realizacji w przyszłości.

Mediacja jest często określana procesem porozumiewania się. 
Powszechnie uznana teza, że jeśli dwie strony konfliktu rozma-
wiają z sobą, to muszą się dogadać, nie zawsze się sprawdza. To 
właśnie od umiejętności komunikacyjnych mediatora zależy sku-
teczny proces porozumienia się stron konfliktu. Najczęstszymi 
technikami komunikacji stosowanymi w mediacji są:
 � neutralizacja i normalizacja sytuacji konfliktowej – mediator 

w swoich wypowiedziach odwołuje się do powszechnych za-

6  K.  Łęcki, A.  Szóstak, Komunikacja interpersonalna w  pracy socjalnej, War-
szawa 1996, s. 15.
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chowań, postaw i reakcji innych par przeżywających podobne 
sytuacje oraz nakreśla możliwości przezwyciężenia tych trud-
ności poprzez uczestniczenie w  procesie mediacji. Powoduje 
tym samym stan rozładowania napięcia, buduje nadzieję stron 
konfliktu na ich sukces oraz zaufanie do profesjonalisty – me-
diatora jako osoby rozumiejącej i  doświadczonej w  niesieniu 
pomocy;

 � powtórzenia, podsumowania i parafraza – mediator, stosując 
często te techniki, z  jednej strony upewnia uczestników me-
diacji, że są słuchani i rozumiani przez niego, a z drugiej strony 
pomaga w lepszym, wzajemnym rozumieniu się uczestników 
mediacji, zwraca ich uwagę na istotę problemu, podkreślając 
jego ważne aspekty i budując rozumienie całej sytuacji;

 � dowartościowanie  – stosowanie przez mediatora pochwały, 
zwrócenie uwagi na pozytywną zmianę, postęp w rozwiązy-
waniu konfliktu pozwala na zbudowanie poczucia „spraw-
stwa”, własnej siły i  możliwości uczestników mediacji. Ta 
technika nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji konfliktu, 
kiedy jego uczestnicy rzadko mówią drugiej stronie i  słyszą 
w swoim kierunku życzliwe słowa. Dowartościowanie buduje 
poczucie własnej wartości, które może zmienić postrzeganie 
przeżywanej sytuacji;

 � uwspólnianie  – to pokazywanie przez mediatora wspólnych 
dla obydwu stron potrzeb, interesów, trosk i obaw. Każde do-
strzeżenie wspólnych obszarów, podobieństwa w  dążeniach 
prowadzi do zakwestionowania pierwotnego postrzegania 
rozwiązania jako wygrany – przegrany, niemożności osiągnię-
cia satysfakcjonującego dla obydwu stron porozumienia. Sto-
sowanie przez mediatora tej techniki pozwala więc na dostrze-
żenie przez strony, że ich potrzeby nie muszą się wykluczać, 
wszystkie są istotne i możliwe do zabezpieczenia i realizacji;

 � pozytywne przeformułowanie  – negatywne postrzeganie 
i  określanie drugiej strony jest częstym zjawiskiem w  prze-
żywaniu konfliktu. Wysłuchanie stron pokazuje mediatorowi 
ramy, w jakich ujmują one rzeczywistość, znaczenia, jakie na-
dają sytuacjom, osobom oraz zdarzeniom. Mediator, nadając 
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pozytywny wymiar tym ramom, zamieniając „negatyw na po-
zytyw”, nadaje inne, nowe, pozytywne znaczenie wypowiedzi, 
postrzeganiu, ocenie. Pozwala to często na nową „odsłonę” 
sytuacji, w której strony są w stanie odkryć inne znaczenie do-
tychczas stosowanych ram;

 � zadawanie pytań – umiejętne zadawanie pytań to najważniej-
sze narzędzie pracy mediatora. Poprzez umiejętne zadawa-
nie pytań – odpowiedziami wypełnia treść procesu mediacji. 
W mediacji zastosowanie znajdują zarówno pytania otwarte, 
jak i  zamknięte. Mediator, zadając pytanie, unika sytuacji, 
w której mógłby zasugerować odpowiedź stronom, a  jedynie 
wprowadza je na płaszczyznę rozumienia ich sytuacji, włas-
nych potrzeb, dążeń oraz propozycji rozwiązania sytuacji7;

 � odzwierciedlanie uczuć, emocji – to ważna umiejętność w pro-
wadzeniu procesu mediacji. Konfliktom zazwyczaj towarzyszą 
negatywne emocje, które hamują proces porozumienia. Mogą 
odwrócić uwagę stron od spraw istotnych, zniszczyć związek, 
a także mogą być w sposób niewłaściwy wykorzystane przez 
jedną ze stron. Bywają więc przeszkodą, źródłem trudności, 
ale mogą być również cennym kapitałem. Pozytywne emocje 
zazwyczaj dodają nam skrzydeł. Odczuwane w procesie me-
diacji wobec drugiej strony sprzyjają porozumieniu, powstawa-
niu więzi nacechowanych dobrą wolą, zrozumieniem i chęcią 
znalezienia wspólnego języka8.
Jak powyżej opisano, komunikacja pełni szczególną funkcję 

w procesie porozumiewania się. To dzięki efektywnej komunika-
cji jesteśmy w stanie osłabić, a nawet całkowicie zniwelować ry-
walizację stron, chęć do unikania podjęcia trudu porozumienia się 
i wypracowania trwałych i satysfakcjonujących rozwiązań. Za jej 
przyczyną możemy wypracować orientację na podjęcie współpra-
cy i kompromisu, jeśli sytuacja tego wymaga. Pozytywna komu-
nikacja buduje również zachowania asertywne, a także wpływa na 

7  A. Gójska, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, War-
szawa 2007, s. 164-180.

8  R. Fisher, D. Shapiro, Emocje w negocjacjach, Warszawa 2009, s. 15-19.
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modelowanie samego siebie. To właśnie te możliwości odgrywają 
rolę wychowawczą wobec rodziców uczestniczących w mediacji. 
Pozytywne rozwiązanie sytuacji konfliktu, przezwyciężenie kry-
zysu wpływa na samopoznanie, wzmacnia empatię, wzajemną 
życzliwość, otwartość oraz motywację do podjęcia zmian. Taki 
kierunek doświadczania pozwoli na przeniesienie poznanych 
umiejętności do budowania relacji międzyludzkich.

Ochrona dziecka w sytuacji konfliktu rodziców

Przeżywający kryzysy i konflikty rodzice są często skupieni na 
swoim przeżywaniu, zranieniu, odczuwanych przez siebie skut-
kach sytuacji. Jak wskazuje W. Jaede, „wielu rodziców jest zdania, 
że kłócić należy się otwarcie, w obecności dzieci, żeby o wszyst-
kim wiedziały i  żeby niczego przed nimi nie zatajać”9. „Każde 
dziecko, w zależności od wieku, nasilenia konfliktu oraz zachowań 
rodziców przeżywa te sytuacje”10. Jak wskazuje A. Gójska, każ-
de rozstanie, separacja czy rozwód zmieniają strukturę rodziny, 
wpływając na kształt dotychczasowych relacji między członkami 
rodziny, oraz dotykają wielu osób. Nie tylko samych małżonków, 
ale właśnie i dzieci oraz dalszych członków rodziny. Rolą mediato-
ra rodzinnego jest więc dbałość o zabezpieczenie potrzeb dziecka. 
Mediator stosuje zatem niełatwą do wypracowania, ale możliwą 
i skuteczną strategię oddzielenia roli małżeńskiej, partnerskiej od 
roli rodzicielskiej. Skupienie uwagi rodziców na potrzebach dziec-
ka, wspólnym dążeniu do zabezpieczenia bezpieczeństwa dziecka, 
dbałości o  jego dobro, harmonijny rozwój i  szybką adaptację do 
nowej sytuacji to kierunek, w  którym mediator próbuje skiero-
wać skonfliktowanych rodziców. W trakcie mediacji poddawane 
są szczególnej analizie kwestie związane z doświadczeniami oraz 
reakcjami dzieci w związku z przeżywaną sytuacją rodzinną i ro-
zumieniem konsekwencji swojego postępowania przez rodziców. 

9  W. Jaede, Jak uchronić dzieci przed skutkami rozwodu rodziców. Poradnik dla 
rodziców, Kraków 2007, s. 26.

10  Więcej: K. Wojtanowicz, Mapa pomocy rodzinie w kryzysie, Kraków 2009.
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Ma to wpłynąć na zbudowanie innej, nowej perspektywy rodzi-
ców, zmianę z tej skierowanej na siebie na skierowaną ku dziecku.

Często skonfliktowani rodzice wzajemnie obwiniają się za obec-
ną sytuację rodzinną, przypisują sobie brak zainteresowania spra-
wami dziecka, niewłaściwe wypełnianie ról rodzicielskich, a  co 
najbardziej rani dziecko, wykorzystują je w walce przeciwko sobie. 
Rolą mediatora jest zatem, w sytuacjach tego wymagających, edu-
kacja rodziców w zakresie sposobów postępowania i ochrony dziec-
ka. Przekłada się to na ustalenia związane z potrzebą wspólnego 
sposobu rozmowy z dzieckiem na temat zaistniałej sytuacji, mó-
wienia jednym głosem, powstrzymania się od krytyki drugiego ro-
dzica, nieangażowania dziecka w walkę przeciwko sobie, ustalenia 
wspólnych zasad wychowawczych.

Bardzo pomocnym narzędziem w tym zakresie jest tak zwa-
ny plan opieki rodzicielskiej, określany również jako plan wy-
chowawczy. To właśnie w  tym dokumencie rodzice z udziałem 
mediatora dokonują ustaleń wszystkich istotnych kwestii związa-
nych z zabezpieczeniem potrzeb dziecka lub dzieci. Plan opieki 
rodzicielskiej zawiera najczęściej następujące ustalenia:
 � miejsce zamieszkania dziecka/dzieci po rozstaniu;
 � zakres i charakter kontaktów z rodzicem na co dzień z dziec-

kiem niezamieszkującym, sposoby komunikacji z nim;
 � kontakty z dziadkami, dalszą rodziną i przyjaciółmi;
 � sposób spędzania świąt, ważnych wydarzeń w życiu dziecka;
 � udział rodziców w życiu szkolnym dziecka (wybór szkoły, za-

jęć pozalekcyjnych, udział w wywiadówkach i przekazywanie 
informacji o postępach szkolnych dziecka);

 � organizowanie i spędzanie wakacji;
 � opieka zdrowotna;
 � stosowane zasady wychowawcze i  na przykład wychowanie 

religijne;
 � finansowanie potrzeb dziecka oraz innych istotnych z punktu 

widzenia rodziców kwestii.
Otwartość do wypracowania powyższego zakresu, jego obopól-

na akceptacja buduje gotowość i motywację do realizacji powziętych 
postanowień, co z pewnością przełoży się na dobrostan dziecka.
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Podczas sesji mediacyjnej mediator modeluje również nowe 
spojrzenie i otwartość na zamianę. Zdarza się, i to nierzadko, że 
w trakcie mediacji rodzice odkrywają także potrzebę utrzymania 
relacji małżeńskiej. Odraczają decyzję o rozwodzie, a nawet ją po-
rzucają. Zdarza się również, że dojrzewają do decyzji o podjęciu 
terapii, czy to indywidualnej, czy rodzinnej.

Podsumowanie

Liczba rozwodów w Polsce ciągle rośnie, a liczba zawieranych 
małżeństw maleje. Rozwody, które są konsekwencją konfliktów 
i  trwających kryzysów, nie rozwiązują sytuacji. Wręcz przeciw-
nie, wymagają od rozstających się rodziców silnej determinacji 
w wypełnianiu funkcji rodzicielskich wobec wspólnych, małolet-
nich dzieci. Relacja rodzicielska jest nadal trwała i wymagająca 
budowania wielu płaszczyzn współpracy. Mediacja jest więc szan-
są nie tylko na porozumienie w tym trudnym okresie, ale również 
przestrzenią do odbudowania zerwanych relacji, zaufania i goto-
wości do dalszego działania. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do 
mediacji to pierwszy krok do podjęcia zmiany, przepracowania 
własnych ograniczeń i wykazania się troską o wspólne dobro, do-
bro tych najbardziej potrzebujących ochrony – dzieci.

Mediacja znajduje wiele zastosowań  – od spraw rodzinnych 
związanych z  rozwodem, separacją, podziałem majątku, opieką 
nad dziećmi do tych łączących się z podjęciem decyzji o warun-
kach utrzymania związku, podjęciu terapii.

Jak wskazuje M. Ryś, 

rodzina jako wspólnota nie jest dziełem umowy społecznej, a jej 
tworzenie opiera się na bogactwie natury ludzkiej. U podstaw jej 
natury leży miłość, a nie prawo. (…..) Rodzina jako wspólnota 
wymaga od swych członków, przede wszystkim rodziców, in-
tegralnego zespolenia celów i dążeń, podejmowania na jej rzecz 
działań dobrowolnych, ale wynikających z poczucia wewnętrz-
nej konieczności11.

11  M. Ryś, Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują?, dz. cyt., s. 28.
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Brak więzi w rodzinie to zagrożenie dla rodziny, a szczegól-
nie dla wychowujących się w niej dzieci. Plaga rodzin niepełnych 
we współczesnym społeczeństwie to czynnik wysokiego ryzyka 
powielania takiego modelu życia rodzinnego. Współczesność wy-
maga więc podejmowania wielu zintegrowanych działań na rzecz 
pomocy rodzinie, szczególnie tej zagrożonej rozpadem, przeży-
wającej trudności w  funkcjonowaniu. Jedną z  takich alternatyw 
jest edukacja oraz zwiększanie dostępności do mediacji, ciągle 
jeszcze w Polsce mało rozpowszechnionej i w niewielkim zakresie 
wykorzystywanej. Mediacja to szansa dla rodzin przeżywających 
kryzysy i nowy wymiar edukacji w zakresie podejmowania dialo-
gu, odpowiedzialności i samostanowienia.
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Terapia rodzinna  
jako forma wsparcia  
rodziny dysfunkcjonalnej

Family Therapy as a Form of Dys-
functional Family Support

Streszczenie: Pod wpływem przemian społecznych, ekonomicznych, 
urbanizacyjnych i industrializacyjnych funkcje rodziny ulegają przekształ-
ceniom. Wiele rodzin pesymistycznie ocenia swoje możliwości i perspek-
tywy życiowe. Zauważalna jest deprywacja wielu potrzeb, zarówno osób 
dorosłych w rodzinie, jak też dzieci. 

Każda rodzina boryka się z różnorodnymi problemami, a rodziny funkcjonal-
ne od dysfunkcjonalnych odróżnia nie brak problemów, lecz sposób ich roz-
wiązywania oraz zdolność adaptacji do nowych, często trudnych warunków.

Liczne rodziny, napotykając w różnych fazach swego rozwoju trudne, cza-
sem traumatyczne sytuacje – potrafią niwelować ich niekorzystny wpływ 
na swoje funkcjonowanie. To niekorzystne znaczenie pojedynczych czyn-
ników może być zmniejszane i kompensowane dzięki wykorzystaniu in-
nych pozytywnych walorów tkwiących w rodzinie.

Dla wielu jednak dysfunkcjonalnych rodzin niezbędna jest kompetentna, 
często znaczna i wielokierunkowa pomoc. Taką formą pomocy coraz częś-
ciej bywa terapia rodzinna, zorientowana na cel, którym jest pomoc w roz-
wiązywaniu problemów rodziny i w efekcie osiągnięcie przez nią lepszej 
jakości życia.
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Terapia rodzinna obejmuje wiele kierunków i orientacji, które badają i opi-
sują określony fragment rzeczywistości oraz skupiają się na konkretnym 
zagadnieniu. Znajomość poszczególnych założeń głównych kierunków te-
rapii rodzinnej ma wartość teoretyczną oraz praktyczną, stając się cennym 
źródłem inspiracji dla pracy terapeutycznej. To, co łączy konkurujące nie-
raz z sobą podejścia terapeutyczne, to świadomość, że rodzina jest szcze-
gólnego rodzaju systemem, a  prawa, które rządzą systemami, posiadają 
swoje ważne aplikacje wiedzy na temat rodziny.

Słowa kluczowe: rodzina funkcjonalna, dysfunkcje rodziny, szkoły 
i kierunki terapii rodzinnej, system rodzinny, terapeuta rodzinny

Summary: Social, economic, industrial and urbanization changes cause 
transformation of family’s functions. Many families pessimistic evaluate 
their opportunities and life perspectives. There has been noticeable depri-
vation of adults and kids needs in family.

Every family struggles with a variety of problems, and functional families 
distinguishes from dysfunctional families not lack of problems but solving 
the problems and adaptive to new and oftentimes difficult conditions.

A lot of families encountered difficult, sometimes traumatic issues during 
their developmental stage of life but they are able to eliminate this negative 
impact on their functioning. This negative significance of single factors can 
be reduced and compensated due to other positive family values.

Nonetheless, competent, multidisciplinary and often significant support 
is necessary for many dysfunctional families. This form of aid increas-
ingly is family therapy oriented to help in resolving family problems re-
sulting better quality of family’s life.

Family therapy encompass a  lot of directions which investigate and de-
scribe certain part of reality and focus on specific concept. Individual 
tenets knowledge of main therapy directions has theoretical and practi-
cal value becoming valuable source of inspiration for therapeutic activities. 
Spirit connected, at times, competitive therapeutic attitudes is awareness 
that family is specific system guided by principles about family knowledge.

Key words: functional families, dysfunctional families, family system, 
family therapy directions, family therapist
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Wstęp

Transformacja ustrojowa w  Polsce, polityczne i  gospodar-
cze przemiany przyczyniają się do wyraźnej polaryzacji grup 
społecznych w  realizacji swoich celów i  zamierzeń. Z  jednej 
strony zauważamy zamożne, wykształcone, kreatywne eli-
ty, a  z  drugiej ludzi żyjących w  skrajnym ubóstwie, niezarad-
nych życiowo, borykających się z  różnorodnymi problemami  
i trudnościami.

Pod wpływem przemian społecznych, ekonomicznych, ur-
banizacyjnych i  industrializacyjnych funkcje rodziny ulegają 
przekształceniom. Wiele rodzin pesymistycznie ocenia swoje 
możliwości i perspektywy życiowe. Zauważalna jest deprywacja 
wielu potrzeb zarówno osób dorosłych w rodzinie, jak też dzie-
ci. Szczególnie silnie, boleśnie degradujące problemy i trudności 
życia rodzinnego mogą wpływać właśnie na psychikę i  rozwój 
dzieci. Pamiętajmy, że osobowość człowieka, jego system war-
tości, postrzeganie siebie i otaczającego świata zaczynają kształ-
tować się w rodzinie. Wyjątkowo silnie oddziaływanie rodziny 
zaznacza się w okresie dzieciństwa, kiedy środowisko rodzinne 
jest podstawowym, a często jedynym środowiskiem społecznym 
dziecka. W procesie socjalizacji i wychowania dzieci przejmują 
określone zwyczaje, doświadczenia, poglądy i wartości również 
w tych rodzinach, o których często mówimy, że są niezaradne, 
problemowe, dysfunkcjonalne.

Należy stwierdzić, że zdecydowana większość polskich ro-
dzin pomyślnie przechodzi kolejne fazy swego rozwoju, prze-
zwyciężając różnorodne trudności i kryzysy. Stara się stworzyć 
zarówno dorosłym członkom rodziny, jak również dzieciom ko-
rzystne, choć nie zawsze optymalne środowisko życia i rozwo-
ju. Znaczny odsetek rodzin nie wypełnia jednak różnorodnych 
funkcji w sposób zadowalający lub też kształtuje je – z różnych 
przyczyn – wadliwie.
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Problemy dysfunkcjonalności rodzin

W literaturze socjologicznej, pedagogicznej, psychologicznej 
występują różne teorie i klasyfikacje funkcji rodzinnych. Są one 
ujmowane zwykle jako zespół przypisywanych rodzinie zadań 
oraz ich efektów. Przez Z. Tyszkę funkcje rodziny określane są 
jako1 

wyspecjalizowane oraz permanentne działania i współdziałania 
członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadomio-
nych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyzna-
czonych przez obowiązujące normy i  wzory, a  prowadzące do 
określonych efektów głównych i pobocznych. 

Do funkcji rodziny zalicza między innymi: materialno-
ekono miczną, prokreacyjną, seksualną, opiekuńczą, społeczno- 
-wyznaczającą, socjalizacyjno-wychowawczą, kulturalną, emo - 
cjonalno-ekspresyjną2.

Z kolei S.  Kawula wskazuje na funkcje3: biologiczno-opie-
kuńczą, kulturalno-towarzyską, ekonomiczną, wychowawczą 
i analizując dezorganizację rodziny, wskazuje na różne poziomy 
dysfunkcji: dysfunkcję całkowitą rodziny wymagającą wsparcia 
zewnętrznego oraz dysfunkcję częściową, która oznacza, że ro-
dzina nie realizuje niektórych zadań i funkcji.

Funkcje realizowane przez rodzinę odnoszą się do specyficz-
nych cech i obszarów życia rodziny. Ich nieprawidłowa realizacja 
może prowadzić do dezintegracji środowiska rodzinnego. Ogra-
niczenia w  zakresie realizacji funkcji rodzinnych muszą jednak 
zachować adekwatne do potrzeb rodziny możliwości ich realiza-
cji, aby system rodzinny nie uległ degradacji. Taka sytuacja mo-
głaby w  konsekwencji implikować zjawiska dysfunkcjonalności, 
dewiacji, patologii w  rodzinie i w  rezultacie również wyklucze-

1   Por. Rodzina a  struktura społeczna, red. Z.  Tyszka, Bydgoszcz 1984, 
s. 137-138.

2   Por. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 60-70.
3   Por. S. Kawula, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, w: Pe-

dagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń 1998, s. 57.
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nie społeczne. Dysfunkcjonalność rodziny może dotyczyć poje-
dynczych funkcji lub ich kilku sekwencji. Ogólnie przyjmuje się, 
że rodziny dysfunkcjonalne mają wyraźne zakłócenia w  swoich 
działaniach i nie potrafią swoich trudności samodzielnie rozwią-
zać. W literaturze przedmiotu wymienia się wśród symptomów 
dysfunkcji między innymi zaniedbania wychowawcze, dezorga-
nizację, dezintegrację rodziny, zaniedbania emocjonalne, niewy-
dolność ekonomiczną, niewydolność społeczną.

Często spotykany podział środowiska rodzinnego, w którym 
wychowują się dzieci, w aspekcie funkcjonalności rodziny przed-
stawia się następująco:
 � rodzina funkcjonalna – spełnia wszystkie funkcje i  zaspoka-

ja potrzeby dziecka, troszczy się o zaspokojenie tych potrzeb, 
a w miarę jak dziecko rośnie, uczy je, jak ma te potrzeby za-
spokajać samodzielnie;

 � rodzina dysfunkcjonalna – nie spełnia swoich funkcji, nie za-
spokaja podstawowych potrzeb i  jest dla jej członków źród-
łem przykrości, podłożem napięć i frustracji (przy całkowitej 
dysfunkcjonalności występuje: utrata więzi, totalny chaos; przy 
częściowej dysfunkcji występują między innymi: uzależnienie 
od alkoholu, środków psychoaktywnych, długotrwała choroba 
w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie)4.
W ujęciu psychologicznym I. Namysłowska wskazuje następu-

jące cechy rodziny funkcjonalnej5:
 � poczucie przywiązania, zaangażowania, bliskości;
 � szacunek dla różnic indywidualnych i odrębnych potrzeb;
 � stabilność organizacyjna – przejrzystość, spójność oraz przewi-

dywalność wzorców reakcji;
 � adaptacyjność i elastyczność w razie zmiany;
 � otwarta, prawidłowa komunikacja;
 � skuteczne rodzicielskie przywództwo i autorytet;
 � skuteczność w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi;

4   Por. B.  Czeredrecka, Analiza pedagogiczna zaburzeń w  zachowaniu dzieci 
w młodszym wieku szkolnym, Rzeszów 1994, s. 37.

5   Por. I. Namysłowska, Transformacja rodziny – przejawy i implikacje dla psy-
choterapii, „Psychoterapia” 2011, nr 1, s. 6-9.
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Autorka posługuje się metaforą, iż rodzina funkcjonalna jest 
„jak orkiestra symfoniczna – każdy gra na innym instrumencie, 
razem tworząc układ harmonii, dający poczucie spełnienia”. Ro-
dziny dysfunkcjonalne natomiast, mimo że każda z nich jest inna, 
prezentują jedną wspólną cechę:
 � brak wewnętrznych zasobów, zwłaszcza możliwości zmiany.

Również w  tym ujęciu wskazana jest metafora porównująca 
relacje panujące w rodzinie do gry w pokera, gdy każdy trzyma 
w ręku swoje karty, ale nie wykłada ich na stół, bo nikt nie ryzy-
kuje przegranej lub zwycięstwa. Gra staje się zatem bezcelowym 
ćwiczeniem.

Wiele czynników może osłabić pełnienie przez rodzinę jej 
funkcji. Należy do nich niewątpliwie niedostatek, a  zwłaszcza 
ubóstwo. Badania socjologiczne wskazują na znaczny jego zasięg 
i środowiskowe zróżnicowanie, podkreślając fakt deprywacji po-
trzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych. Kon-
centracja ubóstwa prowadzi do wykluczenia społecznego. Jedną 
z przyczyn niedostatku, a także czynnikiem destabilizującym ży-
cie rodzin jest bezrobocie, szczególnie dotkliwe dla rodzin wielo-
dzietnych. Długotrwałe bezrobocie sprzyja wycofywaniu się z ról 
społecznych i społecznych przestrzeni. Poprzez niski poziom edu-
kacji i kwalifikacji ubóstwo dotyka dzieci i rodziny wielodzietne, 
jak również bezrobotnych młodego pokolenia6.

Bezrobocie powoduje coraz częstsze poszukiwanie pracy 
w miejscach znacznie oddalonych od domu. Emigracja „za chle-
bem” jednego, a  czasem obojga rodziców powoduje wyłącze-
nie jego osoby z bieżącego życia rodziny i może stanowić jedną 
z przyczyn osłabienia więzi rodzinnych. W tej sytuacji zmianie 
ulegają również dotychczasowe formy i  zakres realizacji funkcji 
rodzinnych.

Przyczyną radykalnej zmiany funkcjonowania rodziny jest 
także rozpad małżeństw. W ostatnich latach obserwujemy zwięk-
szanie się liczby rodzin niepełnych na skutek destrukcji życia 
6   Por. E. Tarkowska, Bieda w Polsce w świetle badań jakościowych – próba pod-

sumowania, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne, red. S. Golinowska, E. Tar-
kowska, I. Kopińska, Warszawa 2005, s. 170.
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małżeńskiego, której rezultatem staje się często separacja lub roz-
wód. Według danych GUS-u w 2000 roku orzeczonych zostało 
43 tys. rozwodów, w 2004 roku – 56 tys., w 2009-65,3 tys. Wśród 
rozwiedzionych w  2010 roku małżeństw około 60% wychowy-
wało ponad 52 tys. nieletnich dzieci (do 18. roku życia). Orze-
kana przez sąd liczba separacji małżeńskich również gwałtownie 
wzrastała od 1,3 tys. w 2000 roku do 11,6 tys. w 2005 roku. Do-
tkliwość zmian w  rodzinie spowodowana rozpadem małżeństw 
w dużym stopniu zależy od sytuacji poprzedzającej rozwód oraz 
jego wpływu na losy małoletnich dzieci. Ponad połowa wyroków 
sądowych za przestępstwa przeciw rodzinie dotyczy niewywiązy-
wania się rodziców z należnych dzieciom alimentów7.

Rodziny doświadczają różnorodnych traumatycznych przy-
padków losowych, takich jak śmierć bliskich, przewlekłe choroby, 
niepełnosprawność etc., które zaburzają poczucie bezpieczeństwa 
w rodzinie oraz możliwość realizacji różnorodnych potrzeb. Do 
dysfunkcjonalności rodziny przyczyniają się też takie czynni-
ki jak: brak więzi uczuciowych, niewłaściwa atmosfera wycho-
wawcza, konflikty rodzinne, stałe zaniedbywanie obowiązków 
rodzicielskich.

Wskazane wyżej sytuacje utrudniają funkcjonowanie rodzi-
ny, ale żadna z nich nie przesądza o jej degradacji i wykluczeniu 
społecznym. Zagrożenie pojawia się wówczas, gdy liczne sytuacje 
trudne nawarstwiają się i kumulują, a rodzina nie potrafi lub nie 
chce obronić się przed ich destrukcyjnym wpływem.

Oprócz wymienionych wyżej czynników należy wskazać na 
ewidentne zaburzenia funkcjonowania rodzin determinowane 
zjawiskami tak zwanej jawnej patologii: alkoholizm i  inne uza-
leżnienia, przemoc fizyczna lub psychiczna, maltretowanie i wy-
korzystywanie seksualne, prostytucja, środowisko kryminogen-
ne, hazard, pasożytnictwo społeczne. Dane liczbowe Komendy 
Głównej Policji informują o  ponad 83 tys. interwencji wobec 
przemocy w rodzinie w 2010 roku. Ponad 52 tys. sprawców dzia-
łało pod wpływem alkoholu. Spośród ofiar przemocy 82 tys. sta-

7   Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2010.
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nowiły kobiety, dzieci do lat 13 – 26 802, a małoletni od 13. do 
18. roku życia to grupa 13 311 osób8.

Rodziny o  skumulowanych cechach patologicznych stano-
wią środowiska zagrażające dobru dzieci. Zachowania, postawy, 
poglądy dorosłych rażąco odbiegające od wzorów społecznie ak-
ceptowanych  – wadliwie modelują sposób postrzegania rzeczy-
wistości oraz dzieci. I. Namysłowska z pozycji psychoterapeuty, 
psychologa klinicznego psychiatrycznego oddziału młodzieżo-
wego wyodrębnia typ rodziny „przemocowej” oraz wskazuje na 
generowanie w tego typu rodzinie zaburzeń w zachowaniu dzieci 
i młodzieży. U rodziny przemocowej występują:
 � zaburzenia więzi – rodzice emocjonalnie niedostępni,
 � deprywacja „dobrego obiektu”,
 � deprywacja „dobrej struktury rodzinnej”,
 � wzmacnianie wrodzonych tendencji do dysregulacji emocji,
 � uczenie się agresji jako sposobu regulowania interakcji,
 � przemoc w szkole, status kozła ofiarnego lub agresora.

Szczególnie niebezpieczne są zauważane w  rodzinie prze-
mocowej, a dotyczące dzieci i młodzieży generowane przez nią 
wpływy: obniżona samoocena, narastające zaburzenia zacho-
wań, samouszkodzenia, próby samobójcze. Młodzi ludzie po-
dejmują nieskuteczne próby radzenia sobie poprzez takie for-
my zachowań jak dominacja w  grupie szkolnej, wiązanie się 
z  grupami subkulturowymi, spożywanie alkoholu i  substancji 
psychoaktywnych9. 

Wykluczenie społeczne może być implikacją powtórzenia 
w  dorosłym życiu dewiacyjnych zachowań rodziców, poczucia 
własnej odmienności, kompensacją niskiego statusu agresją, prze-
mocą, krzywdzeniem innych.

Liczne rodziny, napotykając w różnych fazach swego rozwoju 
trudne, czasem traumatyczne sytuacje – potrafią niwelować ich 
niekorzystny wpływ na swoje funkcjonowanie. Niekorzystne zna-

8   Por. Komenda Główna Policji, www.kgp.gov.pl
9   Por. I. Namysłowska, Transformacja rodziny – przejawy i implikacje dla psy-

choterapii, art. cyt., s. 9.
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czenie pojedynczych czynników może być zmniejszane i  kom-
pensowane dzięki wykorzystaniu innych pozytywnych walorów 
tkwiących w  rodzinie. Dla wielu jednak dysfunkcjonalnych ro-
dzin niezbędna jest kompetentna pomoc, często znaczna i wielo-
kierunkowa. Jej brak lub nieskuteczność mogą prowadzić do de-
gradacji i wykluczenia społecznego.

Terapia rodzinna formą wsparcia psychologicznego 
rodziny dysfunkcjonalnej

Wieloaspektowa diagnoza stanowi pierwszy etap pracy z  ro-
dziną. Pozwala ocenić środowisko rodzinne zarówno w aspekcie 
negatywnym, jak i  pod kątem pozytywnych zasobów rodziny. 
W ujęciu K. Ostrowskiej diagnoza tego typu spełnia dwie funk-
cje10: pozwala rozpoznać ogniska konfliktowe, blokujące możli-
wość wypełniania przez rodzinę jej zadań, oraz stymuluje rozwój 
zjawisk pozytywnych. Diagnoza całościowa środowiska rodzin-
nego odzwierciedla pełną rzeczywistość danej rodziny w aspekcie 
psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym. Diagnoza ne-
gatywna wskazuje na zaburzenia i dysfunkcje, a diagnoza pozy-
tywna uwzględnia mocne strony środowiska rodzinnego.

Adekwatna, wielowymiarowa diagnoza umożliwia określenie 
przyczyn, które spowodowały powstanie sytuacji problemowej 
lub kryzysowej, określenie i  oszacowanie potrzeb rodziny, oce-
nę pozytywnych zasobów rodziny, wstępne zaplanowanie działań 
służące likwidacji problemu i  wzmocnieniu rodziny. Diagnozę 
przeprowadzają najczęściej pracownicy różnego rodzaju instytucji 
wspierających, przede wszystkich ośrodków pomocy społecznej, 
pomocy rodzinie, placówek interwencyjnych.

Warunkiem skutecznej pracy z  rodziną jest takie działanie, 
które z  jednej strony zapewnia wsparcie, a  z drugiej mobilizuje 
rodzinę do samodzielnego rozwiązywania problemów, wpływa 

10  Por. K. Ostrowska, Diagnozowanie środowiska rodzinnego, w: K. Ostrowska, 
E.  Milewska, Diagnozowanie psychologiczne w  kryminologii, Warszawa 
1986, s. 71.
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pozytywnie na rozwój zdolności adaptacyjnych wszystkich człon-
ków rodziny. Strategie wspierania rodziny powinny zakładać 
podtrzymywanie inicjatyw i własnych działań jej członków, wy-
znaczać granice ingerencji, ale równocześnie zobowiązywać różne 
podmioty do korzystnych społecznie działań wobec rodziny.

Ogromną rolę w poprawie kondycji borykających się z  trud-
nościami rodzin ma sprawny system wsparcia społecznego, rozbu-
dowanego poradnictwa i terapii rodzinnej. Coraz częściej rodzina 
dysfunkcjonalna korzysta z profesjonalnej pomocy w postaci tera-
pii rodzinnej.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, jakie są główne założenia, cele 
i  metody tej formy pomocy psychologicznej. Wiele osób sądzi, 
że terapia rodzinna jest tradycyjną formą psychoterapii, ale pro-
wadzonej w większym gronie. Nie jest to do końca stwierdzenie 
prawdziwe. Czym zatem jest terapia rodzinna? W węższym zna-
czeniu jest to metoda leczenia zaburzeń i rozwiązywania konflik-
tów w rodzinie. W szerszym – to zbiór teorii dotyczących wpływu 
rodziny na rozwój jednostki.

Terapia rodzinna pojawiła się jako metoda leczenia osób za-
burzonych psychicznie w  ośrodkach medycznych wielu krajów 
w połowie lat 50. ubiegłego wieku. W USA prowadzono badania 
nad wpływem życia rodzinnego na etiologię i rozwój chorób psy-
chicznych u pacjentów. Badania te spowodowały zdobycie wielu 
ważnych informacji w tym zakresie i w rezultacie terapia rodzinna 
zaczęła występować jako „trzecia droga” leczenia, obok leczenia 
farmakologicznego oraz klasycznej psychoterapii.

Do lat 80. ubiegłego wieku w  terapii rodzinnej dominowali 
teoretycy i  praktycy w Stanach Zjednoczonych, a następnie te-
rapia rodzinna zaczęła bardzo intensywnie rozwijać się w Euro-
pie, szczególnie we Włoszech gdzie powstała tak zwana szkoła 
mediolańska. Terapia rodzinna obejmuje wiele kierunków i orien-
tacji, które badają i  opisują określony fragment rzeczywistości 
oraz skupiają się na konkretnych zagadnieniach. Znajomość po-
szczególnych założeń głównych kierunków terapii rodzinnej ma 
wartość teoretyczną oraz praktyczną, stając się cennym źródłem 
inspiracji dla pracy terapeutycznej.
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Wyróżnia się następujące kierunki terapii rodzinnej, które wy-
warły i nadal wywierają znaczący wpływ na teorię i praktykę11:
a) Psychoanalityczna terapia rodzin oraz kierunki wywodzące się 

z teorii związku z obiektem.
b) Behawioralna terapia rodzin.
c) Podejście transgeneracyjne w terapii rodzin:

•	 kontekstualna terapia rodzin,
•	 symboliczna terapia rodzin C. Whitakera,
•	 teoria systemów rodzinnych i terapia M. Bowena.

d) Terapia rodzin oparta na teorii systemów:
•	 interakcyjno-komunikacyjna terapia rodzin,
•	 terapia strategiczna,
•	 terapia strukturalna,
•	 systemowe terapie rodzin: klasyczna mediolańska szkoła te-

rapii rodzin, postmediolańska terapia rodzin, obserwująca 
system terapia systemowa,

•	 ewolucja terapii systemowej: zespól reflektujący, konsultacja 
systemowa, systemowa praca z jedną osobą.

e) Inne kierunki terapii rodzin.
Terapia rodzinna opiera się na założeniu, że istota trudności 

w  funkcjonowaniu poszczególnych członków rodziny najczęściej 
tkwi nie w nich samych, lecz w ich wzajemnych relacjach. Osoba 
postrzegana przez pryzmat terapii rodzinnej nie jest odrębną, inte-
gralną całością, lecz organiczną częścią systemu rodzinnego. Stano-
wi również ważny układ odniesienia dla wszystkich członków ro-
dziny. Konsekwencją tego szczególnego podejścia jest traktowanie 
określonej trudności, problemu nie jako indywidualnego zaburze-
nia, lecz jako zjawiska, które dotyczy całej rodziny. Jedno z założeń 
terapii rodzinnej mówi, że pozytywne zmiany w rodzinie generują 
pozytywne zmiany w zachowaniu wszystkich jej członków.

Szczególną popularność w ostatnich latach zyskała orientacja 
systemowej terapii rodzin, którą można uznać za reprezentatyw-
ną dla współczesnej terapii rodzin. Wspólnym mianownikiem 
kierunku systemowego są założenia teorii systemów, teorii ko-

11  Por. I. Namysłowska, Terapia rodzin, Warszawa 2000, s. 42-43.
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munikacji i cybernetyki społecznej. Każda ze szkół w podejściu 
systemowym skupia się na różnych aspektach układu rodzinnego 
i korzysta z odmiennych technik terapeutycznych.

Do wspólnych cech najczęściej zalicza się12:
 � znaczenie hierarchii podsystemów rodziny, zapobiegające jej 

rozpadowi;
 � skupienie się na teraźniejszości, dystansowanie się od terapii 

psychodynamicznych, a zwłaszcza nurtu psychoanalitycznego;
 � przekonanie o właściwościach leczniczych;
 � diagnozę i przyczynowość cyrkularną.

W terapii rodzin pojęcie system występuje jako określenie 
szczególnego systemu społecznego złożonego z  pojedynczych 
członków rodziny, którzy pozostają w interakcji podczas wspól-
nego życia. W rodzinach można wyodrębnić podsystemy, który-
mi mogą być zarówno poszczególni członkowie rodzin, jak i para 
małżeńska lub dzieci. Liczba podsystemów w rodzinie wiąże się 
z podstawowymi funkcjami, jakie ona pełni, oraz procesami, jakie 
zachodzą w obrębie rodziny. Każda osoba w rodzinie należy do 
różnych podsystemów rodzinnych, w których wchodzi w  różne 
komplementarne relacje. Podsystemy posiadają swoje granice bę-
dące regułami określającymi normatywne sposoby postępowania 
każdego z członków podsystemów

Minuchin zwraca uwagę na dwa szczególne rodzaje 
podsystemów13:
 � Przymierze. Zwykle jest to związek dwojga ludzi (diada). Przy-

mierze jest związkiem o elastycznych granicach, które mogą 
być łatwo przekraczane przez osoby tworzące diadę. Może też 
być porzucane, a jej członkowie mogą tworzyć inne diady, lub 
też przez przyłączenie się do dwóch osób tworzących przy-
mierze – następnej osoby – może tworzyć się triada.

 � Koalicja. Tworzą ją najczęściej dwie osoby i ma często element 
negatywny w postaci trwałego izolowania i wyłączenia inne-

12  Por. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, 
Kraków 1991, s. 6-7.

13  Por. I. Namysłowska, Terapia rodzin, dz. cyt., s. 108-109.
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go członka rodziny. Koalicja posiada zwykle sztywne granice, 
które uniemożliwiają opuszczenie tego związku.
Zarówno koalicja, jak i przymierze występują w każdej rodzi-

nie, a czas ich trwania może obejmować różne przedziały czasowe.
Podział na podsystemy ma charakter dynamiczny i zależy od 

faz cyklu życia rodziny. Najczęściej w  literaturze wymienia się 
sześć do ośmiu etapów, które w przybliżeniu występują w typowej 
pełnej rodzinie.

Cykle życia rodzinnego według Duvall ujęte są następująco14:
I faza: para małżeńska (bez dzieci) – około 2 lata;
II faza: para z małym dzieckiem (od urodzenia do 30. miesiąca 

życia pierwszego dziecka);
III faza: rodzina z dzieckiem (dziećmi) w okresie przedszkolnym 

(między 30. miesiącem życia a  6. rokiem życia pierwszego 
dziecka);

IV faza: rodzina z dzieckiem (dziećmi) w okresie szkolnym (naj-
starsze dziecko między 6. a 13. rokiem życia);

V faza: rodzina z  nastolatkami (między 13. a  21. rokiem życia 
pierwszego dziecka);

VI faza: rodzina z dziećmi opuszczającymi dom (od pierwszego 
do ostatniego dziecka opuszczającego dom);

VII faza: rodzice w wieku średnim („puste gniazdo”, wycofywa-
nie się z aktywności, przejście na emeryturę);

VIII faza: starzenie się członków rodziny (odejście, śmierć obu 
małżonków).
Z kolei w ujęciu Haleya cykl życia rodzinnego obejmuje sześć faz:

I faza: narzeczeństwo („randkowanie”);
II faza: wczesne małżeństwo (partnerstwo prawnie usankcjonowane);
III faza: narodziny dziecka;
IV faza: średnia faza małżeńska (rodzina z dziećmi w wieku szkolnym);
V faza: rodzice oddzieleni od dzieci („puste gniazdo”);
VI faza: emerytura i starość.

14  Por. K. Ostoja-Zawadzka, Cykl życia rodzinnego, w: Wprowadzenie do syste-
mowego rozumienia rodziny, dz. cyt., s. 20-21.
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Fazy w  życiu rodziny charakteryzują się występowaniem 
określonych podsystemów, na przykład w  fazie rodziny z  ma-
łym dzieckiem naturalnym i  funkcjonalnym podsystemem bę-
dzie podsystem matka – dziecko, gwarantujący zaspokojenie po-
trzeb biologicznych i psychicznych dziecka, zakładając osłabienie 
w tym okresie diady obojga małżonków. Przetrwanie tego pod-
systemu w tak silnej formie w późniejszych fazach życia rodzin-
nego (dorastające dziecko) będzie symptomem wskazującym na 
dysfunkcjonalność systemu rodzinnego15.

Ważne dla systemu rodzinnego są również granice, które mają 
dwojaki charakter. W  literaturze często występuje określenie 
granic wewnętrznych pomiędzy członkami rodziny lub poszcze-
gólnymi podsystemami. Granice wyznaczają stopień przepływu 
informacji, określają również sposoby postępowania poszczegól-
nych osób wchodzących w skład danego podsystemu. Z kolei gra-
nice zewnętrzne, odgradzając rodzinę od innych podsystemów, 
wpływają na komunikację rodziny z innymi systemami społecz-
nymi, z którymi się kontaktuje, realizując swoje funkcje. Minu-
chin wskazuje na rolę i znaczenie granic systemu rodzinnego dla 
jego funkcjonalności, opisując stopień przepływu informacji od 
granic sztywnych, poprzez granice prawidłowe, elastyczne do 
granic zatartych16.

Przestrzeganie granic to również utrzymanie struktury rodzi-
ny, wiążące się na przykład z  czytelnością granic pomiędzy ro-
dzicami a dziećmi. To również granice w zakresie prywatności, 
zapewnienia szacunku zarówno w  odniesieniu do podsystemu 
rodziców, jak i  podsystemu dzieci. Przypadki różnego rodzaju 
przemocy i nadużyć w rodzinie często wiążą się z brakiem jedno-
znacznych granic.

Granice wiążą się także z hierarchią, której zachowanie leży 
w  interesie każdego systemu, również rodzinnego. W  systemie 
rodzinnym podsystemy tworzą porządek hierarchiczny, który 
jest determinowany takimi czynnikami jak na przykład wiek, 

15  Por. I. Namysłowska, Terapia rodzin, dz. cyt., s. 32.
16  Por. tamże, s. 33.
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wykształcenie, wykonywany zawód, doświadczenie życiowe etc. 
Zatarte granice burzą naturalną hierarchię w  rodzinie, miesza-
ją się role, funkcje rodzinne i podsystemy. Rodzice przestają być 
rodzicami, a  dzieci dziećmi. Czasem w  rodzinach patologicz-
nych dzieci z konieczności wchodzą w rolę rodziców wobec ro-
dzeństwa i bywa, że również wobec rodziców (np. w rodzinach 
alkoholików).

Hierarchia podsystemów rodziny jest ważnym czynnikiem, 
który przeciwdziała jej rozpadowi. Znaczenie hierarchii w funk-
cjonowaniu rodziny jest szczególnie widoczne w  ujęciu szkoły 
strukturalnej terapii rodzin.

W systemowej terapii rodzin rodzina postrzegana jest jako 
układ zorientowany na osiągnięcie określonych celów, który rzą-
dzi się własnymi zasadami. Zasady funkcjonowania rodziny są 
utrzymywane dzięki homeostazie i ujemnemu sprzężeniu zwrot-
nemu. Pojęcie homeostazy rodzinnej pochodzi od Jacksona, we-
dług którego wszelkie interakcje rodzinne można ująć jako za-
mknięty system informacji, a  różnice w  zachowaniu służą jako 
informacja zwrotna, za pomocą której dokonuje się korekcja od-
powiedzi systemu. Zachowania rodziny są zgodne ze strategią ho-
meostazy rodzinnej i opisuje się je następująco17:
1. Członkowie systemu rodzinnego starają się zachować równo-

wagę i stałość we wzajemnych relacjach
2. Biorą oni udział w zachowaniu równowagi zarówno wprost, jak 

i nie wprost.
3. Homeostazę rodzinną obserwować można poprzez powtarza-

jące się, dające się przewidzieć wzorce zachowań wszystkich 
członków rodziny. 

4. Kiedy równowadze rodzinnej zagraża destabilizacja, wszy-
scy członkowie rodziny zgodnie podejmują działania, aby ją 
utrzymać.

5. Kiedy jeden z członków rodziny sygnalizuje chęć zmiany w re-
lacji z innym, ten będzie zachowywał się tak, aby zmniejszyć 
lub zmodyfikować tę tendencję.

17  Por. tamże, s. 33-34.
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Homeostaza jako mechanizm samokorygujący wiąże się z za-
chowaniem istniejącego stanu rzeczy. Dla terapeuty rodzinnego 
bardzo istotny jest fakt, iż objawy pacjenta identyfikowanego 
mogą służyć zachowaniu równowagi w  rodzinie. Na przykład 
choroba psychosomatyczna dziecka może być nieuświadomioną 
próbą scalenia rodziny w  sytuacji konfliktu rodziców. Ograni-
czone jednak możliwości stosowania mechanizmu homeostazy 
przyczyniły się do powstania innych koncepcji mechanizmów 
regulujących funkcjonowanie systemu rodzinnego, między in-
nymi morfogenezy, która oznacza proces zmiany w  systemie 
zapewniający rozwój. W tej koncepcji nacisk został przesunięty 
z samokorelacji występującej w homeostazie na samokierowanie 
w morfogenezie. Zarówno jeden, jak i drugi mechanizm wystę-
puje w wysoko zorganizowanych systemach18.

Rodzina jest traktowana jako system osób, członków rodziny, 
między którymi zachodzą nieustanne interakcje. Te wzajemne 
oddziaływania można zrozumieć tylko w świetle przyczynowości 
cyrkularnej. Ważne w tym ujęciu jest twierdzenie, że zaburzenie 
lub nieadekwatne zachowanie nie występuje oddzielnie, lecz za-
wsze stanowi określony element w łańcuchu przyczyn i skutków. 
Zachowanie jednostki można zrozumieć dopiero w  kontekście 
jej interakcji z  co najmniej dwiema innymi osobami. Zgodnie 
z  cyrkularnym modelem przyczynowości objaw nigdy nie jest 
odizolowanym zjawiskiem, lecz stanowi część składową niekoń-
czącego się ciągu interakcji. Członek rodziny cierpiący na zabu-
rzenie i określany jako tak zwany pacjent zidentyfikowany nie jest 
traktowany jako ofiara czy sprawca problemów, lecz jako jedno 
z  licznych ogniw dysfunkcjonalnego łańcucha zachowań, inter-
akcji w systemie rodzinnym. Uzdrowienie systemu prowadzi do 
uzdrowienia wszystkich członków rodziny19.

W obrębie systemu żadna część nie może się poruszać i funk-
cjonować bez wpływu na inne jego części. Terapeuta powinien 

18  Por. L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów w: Wprowadzenie do systemo-
wego rozumienia rodziny, dz. cyt., s. 15.

19  Por. tamże, s. 15-16.
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mieć świadomość tych zasad i przez cały czas terapii traktować 
rodzinę jak integralny system. Dopiero wówczas będzie mógł do-
konywać poprawnej analizy jego funkcjonowania oraz elimino-
wać skutecznie występujące zaburzenia20.

Systemowe ujęcie terapii rodzin kładzie duży nacisk na wnikli-
wą analizę sposobów porozumiewania się i wynikających z nich 
konsekwencji. Dysfunkcjonalna komunikacja, na przykład dłu-
gotrwałe milczenie, wycofywanie się z kontaktów, izolacja – sku-
tecznie blokuje możliwość rozwoju i zmian w rodzinie. Podobnie 
jest z przemieszczeniami komunikacji, kiedy określony objaw 
staje się objawem zastępczym na przykład u jednego z członków 
rodziny i jest traktowany jako forma interpersonalnego komuni-
katu. Z kolei efekt tak zwanego podwójnego wiązania może być 
przejawem takiego uszkodzenia komunikacji, gdzie występuje 
ewidentna sprzeczność między komunikatem werbalnym a  ko-
munikatem na poziomie metakomunikacyjnym (ton głosu, wyraz 
twarzy, język ciała)21.

B. de Barbaro zwraca uwagę na wielowymiarowość obserwacji 
i opisu życia rodziny, charakteryzowanego przez jej strukturę, sy-
stem ról, system władzy oraz kontroli, sposoby porozumiewania 
się i swoistą komunikację. Te różnorodne aspekty życia rodzinne-
go stanowią podstawy teoretyczne różnych szkół terapeutycznych 
systemowej terapii rodzin22.

I tak szkoła strukturalna kładzie główny nacisk na przy-
wrócenie rodzinie właściwej struktury wewnętrznej. Twórcą tej 
szkoły jest Salvador Minuchin, który traktuje rodzinę jako zło-
żony system składający się z podsystemów i będący równocześ-
nie częścią innych systemów. To ujęcie zakłada, że zaburzenia 
i  konflikty występujące w  rodzinie mają swoją genezę przede 
wszystkim w  wadliwej strukturze rodziny, w  nieadekwatnych 

20  Por. M. Radochański, Psychoterapia rodzinna w ujęciu systemowym, Rzeszów 
1984, s. 40-41. 

21  Por. P. Budzyna-Dawidowski, Komunikacja w rodzinie, w: Wprowadzenie do 
systemowego rozumienia rodziny, dz. cyt., s. 58-60.

22  Por. B. de Barbaro, Wstęp, w: G. Cecchin, Mediolańska szkoła terapii rodzin. 
Wybór prac, Kraków 1995, s. 5-6.
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granicach, braku reguł i niejasno określonych rolach oraz w sła-
bości podsystemu małżeńskiego.

W organizacji rodziny terapeuci strukturalni kładą duży na-
cisk na hierarchiczność struktury rodziny. System rodziny róż-
nicuje się i  rozwija poprzez podsystemy w których członkowie 
rodziny uczą się pełnić równocześnie ważne role społeczne. W te-
rapii strukturalnej dużą rolę odgrywa pojęcie granic w systemie 
rodzinnym, które oznaczają zarówno granice pomiędzy rodziną 
a otaczającymi ją systemami, jak i granicę pomiędzy podsystema-
mi w rodzinie23.

Objaw w  tym ujęciu to skutek zaburzeń w  strukturze, zbyt 
sztywne granice podsystemów lub ich brak. Celem terapii jest 
usunięcie symptomu, przywrócenie prawidłowej struktury, po-
znanie rodzinnych wzorów interakcji i  ich zmiana za pomocą 
interwencji wprost, dostarczenie rodzinie nowych informacji. 
Analizując to ujęcie terapeutyczne, M. de Barbaro zwraca uwagę 
na szczególną rolę terapeuty w  podejściu proponowanym przez 
Minuchina24. Terapeuta wchodzi w istotną relację z rodziną na-
zywaną przyłączaniem się. Stwarza to rodzaj kontaktu, w którym 
rodzina czuje się rozumiana przez terapeutę i wie, że jest on gotów 
ją chronić. Ten typ relacji zakłada, że eksploracja problemów ro-
dziny, a następnie zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy rodzina 
postrzega terapeutę jak kogoś, kto stara się zrozumieć jej proble-
my, a nie intruza. Terapeuta przyjmuje pozycję neutralnego lide-
ra, nauczyciela, komentatora, daje oparcie rodzinie i nadzieję na 
uzyskanie wsparcia i pomocy. Podczas spotkań terapeuta stosuje 
niekonwencjonalne rozwiązania, jego pracę charakteryzuje prag-
matyzm i bezpośredniość25.

Większość autorów omawiających terapię strukturalną zwraca 
uwagę na jej skomplikowany charakter wynikający z trudnej do 
powtórzenia charyzmy twórcy tego ujęcia, jak również z koniecz-

23  Por. I. Namysłowska, Terapia rodzin, dz. cyt., s. 108-110.
24  Por. M. de Barbaro, Struktura rodziny, w: Wprowadzenie do systemowego ro-

zumienia rodziny, dz. cyt., s. 45-46.
25  Por. tamże, s. 53-54.
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ności posługiwania się sobą w  terapii oraz potrzebą ogromnej 
kreatywności terapeuty26. Ten typ terapii wymaga szczególnych 
cech osobowościowych terapeuty oraz superwizowania jego pracy.

Z kolei tak zwana szkoła komunikacyjna przyjmuje za podsta-
wę swojego działania terapeutycznego udoskonalenie sposobów 
porozumiewania się w  rodzinie. Najbardziej znaną przedstawi-
cielką tego kierunku jest Virginia Satir, która zyskała sobie przy-
domek „matki terapii rodzinnej” (mother of family therapy). Inni 
liczący się teoretycy to J. Haley, Don D. Jackson.

W ujęciu komunikacyjnej terapii rodzin człowiek jest człon-
kiem systemu rodzinnego komunikującego się według pewnego 
stylu (syntaksy). Interakcje między członkami rodziny tłumaczo-
ne są za pomocą pojęć opartych na teoriach systemów, gier i cy-
bernetyki. Pojęcia zawarte w teorii komunikacji wewnątrzrodzin-
nej umożliwiają rozumienie rodziny jako funkcjonującej całości. 
Zrozumienie kontekstu lub metakontekstu, posługiwanie się po-
jęciem cyrkularności oraz podwójnego wiązania pozwala na inne 
widzenie pacjenta27.

Zdrowa rodzina to rodzina, w której panuje otwarta i spraw-
na komunikacja. Symptomy choroby są ważnym komunikatem 
do rozszyfrowania. Aspekt relacyjny wiadomości dominuje nad 
treścią, często bywają one sprzeczne z sobą.

Terapia komunikacyjna skupia się na interakcjach zachodzą-
cych nieustannie pomiędzy członkami rodziny, które utrzymują 
i powielają problem. Ważną rolę w wadliwej komunikacji odgry-
wają ukryte komunikaty, których prawdziwy sens terapeuta stara 
się odczytać i wspólnie z rodziną przeanalizować. Celem terapii 
jest zmiana patogennych wzorców komunikowania się. Wpro-
wadza się zatem nowe reguły komunikowania się – komunikację 
wprost.

W terapii komunikacyjnej terapeuta jest dyrektywny w swojej 
roli, nastawiony na pomoc rodzinie jako całości. Swoim zacho-
waniem i  interwencjami wdraża rodzinę do prawidłowej komu-

26  Por. I. Namysłowska, Terapia rodzin, dz. cyt., s. 114-115.
27  Por. P. Budzyna-Dawidowski, Komunikacja w rodzinie, art. cyt., s. 60-61.
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nikacji. Wprowadzone przez terapeutę nowe reguły oddziałują 
na sposób porozumiewania się i w konsekwencji na zachowania 
członków rodziny.

Inna szkoła w  systemowej terapii rodzin to szkoła określana 
jako strategiczna. W  tym ujęciu zwraca się uwagę na wprowa-
dzanie takich metod terapeutycznych, które umożliwiałyby roz-
wiązywanie problemów i przeciwstawiały się dysfunkcjonalnym 
strategiom rodzinnym. Za prekursora szkoły strategicznej uważa 
się M. Ericksona. Inni wybitni przedstawiciele tego podejścia to: 
J. Haley, C.e Madanes, P. Watzlawick, S. Pallazoli.

Podejście strategiczne zorientowane jest głównie na konkret-
ne rozwiązanie problemu występującego w rodzinie. Podstawowe 
założenia, na których oparte są terapeutyczne strategie, B. Józefik 
przedstawia następująco28:
1. Objawy są rozumiane jako szczególnego typu zachowania ma-

jące funkcje homeostatycznych mechanizmów, regulujących 
relacje rodzinne.

2. Problemy identyfikowanego pacjenta muszą być rozpatrywane 
w rodzinnym i społecznym kontekście.

3. Zachowanie jednostki nie zmieni się, o ile nie zmieni się jego 
system rodzinny.

4. Wgląd i rozumienie nie są konieczne aby zaistniała zmiana.
Według podejścia strategicznego symptomy podtrzymują ho-

meostazę i regulują relacje w rodzinie, koalicje międzypokolenio-
we, triangulacje. Rodzina traktowana jest jako system jednostek 
ludzkich, między którymi zachodzą nieustanne interakcje. I. Na-
mysłowska podkreśla, że zasadniczą cechą terapii strategicznej jest 
pragmatyczność, skupienie się na objawach oraz unikanie walki 
z  rodziną29. Terapeuta jest osobą dynamiczną, aktywną, mocno 
zaangażowaną w proces terapii. Otwarcie również podejmuje od-
powiedzialność za swój wpływ na członków rodziny. W tej terapii 
niezwykle ważna jest pozycja terapeuty i dobry kontakt z rodzi-

28  Por. B. Józefik, Strategie rodzinne, w: Wprowadzenie do systemowego rozumie-
nia rodziny, dz. cyt., s. 76-77.

29  Por. I. Namysłowska, Terapia rodzin, dz. cyt., s. 104.
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ną. W przypadku, gdy nie udaje się osiągnąć zmiany w systemie 
rodzinnym, uważa się, że jest to „wina” terapeuty, ponieważ nie 
znalazł odpowiednich strategii30.

Interwencje terapeutyczne mają często formę instrukcji od-
noszących się do tego, co członkowie rodziny mają robić w trak-
cie sesji rodzinnej lub poza nią. Ich celem jest zmiana zachowań 
członków rodziny wobec siebie i wobec terapeuty. Dyrektywy sta-
nowią podstawowe narzędzie terapii, mogą być kierowane wprost 
lub mieć charakter paradoksu. W tej terapii dla każdego problemu 
opracowuje się konkretną strategię postępowania, a jeżeli nie jest 
ona skuteczna, sporządza się nowy plan terapeutyczny31.

Systemowa terapia rodzin i ogólnie podejście systemowe często 
utożsamiane jest z  inną szkołą, która nosi nazwę mediolańskiej 
szkoły terapii. Założycielką szkoły mediolańskiej jest Mara Sel-
vini Palazolli, do której powołała grupę innych lekarzy; należą 
do niej między innymi: Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin oraz 
Giuliana Prata.

Szkoła mediolańska czerpie inspiracje z  trzech źródeł: teorii 
systemów, cybernetyki i  teorii informacji. Przedstawiciele tego 
kierunku zakładają, że rodzina jest samorealizującym się sy-
stemem i  że każde zachowanie jest komunikacją. Interesują ich 
przede wszystkim prawa regulujące charakterystyczne dla danej 
rodziny cechy komunikowania się i zachowania.

Przeobrażenie układu rodzinnego odbywa się przede wszyst-
kim za pośrednictwem zmian w sposobie postrzegania i rozumie-
nia rodziny, zwanym „mapą rzeczywistości”. Dużą wagę przywią-
zuje się do terapeutycznego znaczenia mitów rodzinnych.

Namysłowska wskazuje trzy podstawowe zasady prowadzenia 
sesji terapeutycznej w mediolańskiej terapii rodzin: stawianie hi-
potez, cyrkularność, neutralność32. Stawianie hipotez to proces 
formułowania przez terapeutę przypuszczeń na temat sytuacji 
rodziny na podstawie posiadanych informacji na pewnym etapie 

30  Por. tamże, s. 105.
31  Por. B. Józefik, Strategie rodzinne, art. cyt., s. 76.
32  Por. I. Namysłowska, Terapia rodzin, dz. cyt., s. 133.
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terapii. Dzięki pytaniom cyrkularnym terapeuta uzyskuje in-
formacje nie tylko na temat granic, reguł i  ról funkcjonujących 
w układzie rodzinnym, ale również dowiaduje się o sposobach in-
terakcji i ogólnej atmosferze panującej w rodzinie. Trzecią zasadą 
jest ścisłe przestrzeganie wymogu neutralności, który obowiązuje 
terapeutę od pierwszego kontaktu z rodziną.

Rola terapeuty polega na uczestnictwie, obserwacji i dialogu 
organizowanego wokół problemu. Terapeutę cechuje ciekawość 
wobec systemu rodzinnego i własnego w nim udziału. Nie zmie-
nia rodziny swoimi dyrektywami, ale może oferować alternatyw-
ne spojrzenia i tłumaczenia oraz swoje sugestie tak, aby stały się 
częścią wspólnego dialogu z rodziną33.

To, co łączy konkurujące nieraz z sobą podejścia terapeutycz-
ne, to świadomość, że rodzina jest szczególnego rodzaju syste-
mem, a  prawa, które rządzą systemami, posiadają swoje ważne 
aplikacje wiedzy na temat rodziny.

Uwagi końcowe

Terapia rodzinna jest przede wszystkim zorientowana na cel, 
którym jest pomoc w  rozwiązywaniu problemów rodziny i w  re-
zultacie osiągnięcie przez nią lepszej jakości życia. Wiele funkcji 
rodzinnych, takie jak na przykład rekreacyjno-towarzyska, kultural-
na, materialno-opiekuńcza może być również realizowanych poza 
rodziną. Żadna jednak instytucja społeczna nie dorównuje rodzinie 
w jakości więzi uczuciowych, otwartości w wyrażaniu uczuć i po-
trzeb, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych członków rodziny i wy-
rażaniu swojej osobowości, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa 
i oparcia. Środowisko rodzinne w najpełniejszy sposób odpowiada 
na potrzeby dziecka, jest źródłem autentycznych kontaktów i relacji 
interpersonalnych, umożliwia tworzenie silnych więzi psychicznych.

Każda rodzina boryka się z różnorodnymi problemami, a ro-
dziny funkcjonalne od dysfunkcjonalnych odróżnia nie brak 
problemów, lecz sposób ich rozwiązywania i  zdolność adaptacji 
33  Por. tamże, s. 122-124.
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do nowych, często trudnych warunków. Zadaniem terapii rodzin-
nej jest między innymi przywrócenie rodzinie tych umiejętności. 
Należy pamiętać, że rodzina, która zwraca się o  pomoc, szuka 
możliwości rozwiązania określonego problemu, z którym wcześ-
niej nie udało jej się samodzielnie uporać. Terapeuta musi zro-
zumieć troski, zmartwienia i  cierpienia rodziny. Szacunek oka-
zywany wszystkim członkom rodziny budzi i  utrwala poczucie 
własnej wartości członków rodziny. Równocześnie sprawia, że 
rodzina zaczyna szanować sama siebie. Ogromnie ważna w tera-
pii jest również tolerancja oznaczająca szacunek dla odmienności 
drugiego człowieka. Warto w tym miejscu zacytować wypowiedź 
wybitnego twórcy mediolańskiej szkoły terapii Gianfranco Cec-
china, który w rozmowie z prof. B. de Barbaro powiedział: 

Terapeuta nie może zakładać, że to on decyduje o kierunku zmian 
w rodzinie, ponieważ każdy system organizuje się w sobie właś-
ciwy sposób. Nigdy dokładnie nie da się przewidzieć, do czego 
sytuacja zmierza. Oczywiście, próbujemy sugerować, dajemy ja-
kieś pomysły, mamy nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku. Ale 
zawsze trzeba pamiętać, że to rodzina organizuje się według włas-
nych wewnętrznych zasad. I dalej stwierdza: zadaniem terapeuty 
jest pomoc ludziom w wychodzeniu z tego impasu. A więc żeby 
mogli znowu rozwijać się tak, jak to robili, zanim utknęli34.
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Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

„Wirtualny świat” –  
szansą czy zagrożeniem 
w wychowaniu  
małego dziecka

„Virtual Reality”  
as a Chance or Danger  
in the Upbringing  
of a Small Child

Streszczenie: W dzisiejszych czasach środki masowego przekazu mają 
coraz większe znaczenie. Ilu znamy wokół siebie ludzi, którzy nie mają 
komputera? A ilu w dzisiejszych czasach nie korzysta z Internetu? Środ-
ki masowego przekazu stały się nieodłącznym elementem naszej kultury. 
Dziś każde dziecko, nawet to przedszkolne, zapytane, czy korzysta z kom-
putera, z uśmiechem na twarzy odpowiada, że tak. Właśnie w  ten spo-
sób zmienia się nasz świat. Dzisiaj do zabawy nie jest nam potrzebny inny 
człowiek, tylko urządzenie o nazwie komputer. A coraz większa grupa jego 
zwolenników zachęciła mnie do napisania referatu o roli Internetu w roz-
woju psychicznym dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz jego pozytyw-
nym i negatywnym wpływie na wychowanie. W niniejszej pracy pragnę 
zanalizować wyniki badań własnych.

Słowa kluczowe: Internet, wychowanie, dziecko, rodzina, zagrożenia
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Summary: Nowadays, the mass media are becoming increasingly influ-
ential. How many people do we know who do not have a computer? How 
many people do not use the Internet. The mass media have become an in-
herent element of our culture. Every child, even at kindergarten age, asked 
today if it uses the computer, answers smiling that it does. That is how our 
world is changing. At present, we do not need another person but a device 
called the computer to play with. The increasing number of the computer’s 
advocates has encouraged me to write a paper concerning the role of the 
Internet in the psychological development of children at the early school 
age. It also deals with the positive and negative influence of the Internet 
on upbringing. The following paper aims at analyzing findings from my 
personal research. 

Keywords: Internet, education, child, family, threats

Początek XXI wieku to epoka dynamicznego rozwoju techno-
logii informatycznej. Tak to dotknęło każdego z nas, że trudno 
dziś sobie wyobrazić świat bez komputera czy Internetu. Rozglą-
dając się dookoła, sami widzimy, jak ta „wirtualna sieć” oplotła nas 
wszystkich  – starszych, młodszych, a  przede wszystkim dzieci. 
Współczesny człowiek jest poddawany oddziaływaniu multime-
diów w coraz młodszym wieku, praktycznie od początku życia. 
Dziś każde dziecko wie, co to jest komputer i jak można z niego 
korzystać. Nie jest to już zaskakujące, iż najmłodsi najsilniej ule-
gają wpływowi tych mediów, gdyż stanowią najbardziej chłonną 
grupę społeczną.

Dzieciństwo i Internet

Okres dzieciństwa to okres kształtowania się osobowości, jest 
to czas, który odpowiednio wykorzystany ma ogromne znaczenie 
dla rozwoju psychicznego dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
Komputer i Internet mogą wywierać pozytywny wpływ na rozwój 
psychiczny naszych dzieci, ponieważ pobudzają myślenie, kształ-
tują określone umiejętności, pobudzają wyobraźnię oraz wzmac-
niają poczucie wiary w swoje możliwości i umiejętności. Ale jest 
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i druga strona „medalu” – to negatywny wpływ na rozwój psy-
chiczny dzieci objawiający się: utratą zdolności porozumiewania 
się z otoczeniem, lęk przed kontaktami z ludźmi, osamotnienie, 
ucieczka w świat fikcji. Niekontrolowane i nieumiarkowane ko-
rzystanie z gier pobudza u dzieci agresję, przemoc oraz napady 
furii, a konsekwencją tego są uzależnienia i negatywny wpływ na 
rozwój psychiczny młodego człowieka.

Parry Antab pisze, że Internet jest niezwykłym miejscem, któ-
re pozwala jednocześnie porozumiewać się, uczyć i bawić. Dzieci 
nie mogą być internetowymi analfabetami, gdyż w  przyszłości 
mogą otrzymać dobrą pracę, kończyć szkoły czy wstępować na 
uniwersytet. Zabraniając im dostępu do sieci, ograniczamy ich 
szanse na sukces1.

Internet ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju dzieci i mło-
dzieży, zwłaszcza iż wymagania współczesnego świata, coraz 
większe zapotrzebowanie na specjalistów oraz szybkość i dyna-
mika zmian w  świecie naukowym na niespotykaną do tej pory 
skalę sprawiają, że poszukiwane są alternatywne formy przekazu 
wiedzy.

Dzieci bardzo wszechstronnie wykorzystują dzisiaj swój wolny 
czas. Jedne będą uczyć się nowych technologii programowania, 
inne z kolei kontaktują się przez Internet z  rówieśnikami z  ca-
łego świata. Część dzisiejszych komputerowych dzieciaków za 
kilkanaście lat będzie pożądaną częścią elity informatycznej ju-
tra. Powstają nowe zawody, o których nikt dotąd nie słyszał. Dają 
one znakomite perspektywy, jakimi jest stała praca, dobre zarobki 
i możliwość kariery2.

Usługi internetowe, takie jak: grupy dyskusyjne, poczta elek-
troniczna, bazy danych oraz zasoby stron WWW (World Wide 
Web) oferują bogate, jak żadne inne dotąd, źródło informacji. 
Internet zapewnia szybki i  łatwy dostęp do ogromnych zaso-
bów wiedzy zgromadzonych w największych bibliotekach świa-
1   Por. P. Antab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, War-

szawa 2003, s. 21.
2   Por. F.  Huber, Ch. Neuschaffer, Rodzice off line? Jak nawiązać kontakt ze 

skomputeryzowanym dzieckiem, Warszawa 2011, s. 67.



378 Aleksandra Majsterek

ta. Jedynym ograniczeniem pozostał techniczny dostęp do sieci. 
Współczesne multimedia dają wspaniałe możliwości dzieciom, 
udostępniają dźwięk, tekst, grafikę i animację, łącząc je w niespo-
tykany dotychczas sposób. Dziś komputer i Internet umożliwiają 
między innymi wyszukiwanie i gromadzenie ogromnej ilości in-
formacji czy obróbkę danych. Ponadto różnego rodzaju symulacje 
zjawisk – takie jak obraz skojarzony z dźwiękiem oraz tekstem – 
są znakomitym narzędziem do prezentacji wiedzy3.

Zastosowanie multimediów inspiruje i  stymuluje uczniów do 
poszerzania wiedzy, gdyż ich postać jest atrakcyjna oraz bardziej 
zrozumiała4. Internet jest dla dzieci i młodzieży narzędziem edu-
kacji, źródłem wiedzy, ale bardzo często to także sposób na nudę.

Do niedawna jeszcze to telewizja, radio czy prasa pełniły zna-
czącą funkcję, współcześnie Internet stał się medium odgrywają-
cym istotną, jeśli nie największą rolę w komunikowaniu, ponieważ 
umożliwia stały dostępu do szybkiej, świeżej informacji i dodatko-
wo prezentuje ją w bardzo atrakcyjnej, multimedialnej formie.

Wirtualny świat zagrożeniem

Sięgając pamięcią wstecz, w polskim Internecie młodsze dzieci 
traktowane były po macoszemu. Portale i witryny przeznaczone 
dla tej grupy wiekowej były stosunkowo ubogie. W ostatnim okre-
sie notuje się jednak znaczący wzrost propozycji przeznaczonych 
dla tej części użytkowników sieci. Wynika to przede wszystkim 
z obniżenia wieku dzieci korzystających z Internetu. Komputery 
zagościły na stałe w naszych domach, stanowiąc nieodłączny ele-
ment środowiska, w którym dzieci się rozwijają i dorastają5.

W polskim Internecie stron przeznaczonych dla dzieci można 
obecnie znaleźć wiele. Najczęściej używane katalogi i programy 

3   Por. B.F.  Siemieniecki, W.  Lewandowski, Internet w  szkole, Toruń 2000, 
s. 91.

4   Tamże.
5   Por. M. Kuciński, Dzieci a Internet, w: Internet a relacje międzyludzkie, red. 

E. Laskowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2010, s. 164
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wyszukujące po wpisaniu słów kluczy na przykład „strony dla 
dzieci”, „serwisy dla dzieci” czy „portale dla dzieci” wyświetla-
ją nam od kilku do kilkunastu trafnych pozycji, większa część 
z  nich jest już profesjonalnie przygotowana dla dzieci w  tym 
wieku. Charakteryzują się one ciekawą i bogatą grafiką, jest tam 
wiele zabaw i gier edukacyjnych. Zwykle są one łatwe i intuicyjne 
w obsłudze. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju 
zabawach, takich jak: puzzle, układanki, rozsypanki, labirynty, 
kolorowanki, gry i  tym podobne, które równocześnie posiadają 
walory kształcące, mogą nie tylko zachęcić dziecko do pracy, ale 
równocześnie mogą być traktowane jako wspaniała zabawa. Po-
zwalają rozwijać umiejętność logicznego myślenia, ćwiczą spo-
strzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, wyobraźnię 3D, 
refleks, a także uczą przestrzegać ustalonych norm i zasad6.

Renomowane portale starają się, aby ich strony odwiedzały nie 
tylko dzieci, ale i dorosłe osoby. Portale dziecięce, często na wzór 
dorosłych, świadczą podobne usługi. Pozwalają swoim młodym 
użytkownikom na pogaduszki na czacie, wysyłanie pocztówek 
lub członkostwo w klubach. Osobną, dość licznie reprezentowa-
ną kategorię w Internecie stanowią strony, których autorami lub 
współtwórcami są dzieci. Tematyka tych stron wiąże się najczęś-
ciej z  ich zainteresowaniami. Dzieci prezentują tu swoją osobę, 
ulubione postacie z bajek czy filmów, często zamieszczają własne 
prace plastyczne lub twórczość literacką7.

Można wymieniać bardzo wiele pozytywnych walorów Inter-
netu, ale są również i te mniej zadowalające. Bardzo niebezpiecz-
ne jest niekontrolowane przebywanie młodych ludzi w nierealnej 
rzeczywistości, która wciąga i działa z czasem jak narkotyk. Ne-
gatywne skutki jego nieprawidłowego użytkowania obserwowane 
są również w gronie językoznawców, którzy dostrzegają zuboże-
nie i degradację współczesnej polszczyzny8.

6   Por. P. Antab, Internet a dzieci, dz. cyt., s. 41.
7   Por. M. Kuciński, Dzieci a Internet, art. cyt., s. 164-165.
8   Por. B.F. Siemieniecki, W. Lewandowski, Internet w szkole, dz. cyt., s. 93.
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Osobowość dziecka jest bardzo podatna na wpływy telewizji, 
Internetu. Odzwierciedla to czas poświęcany na ich użytkowanie 
kosztem innych, wartościowszych zajęć, obniżona umiejętność 
abstrakcyjnego myślenia, zaś szczególnym niebezpieczeństwem 
jest odbiór nieadekwatnych do rozwoju dzieci i młodzieży treści. 
Nietrudno zauważyć, że oglądanie programów o dużym ładunku 
przemocy utrwala takie formy zachowania9.

Dlatego, aby uniknąć nałogu zwanego netoholizmem, związa-
nego z wielogodzinnym przesiadywaniem dziecka przed ekranem 
komputera oraz negatywnymi zmianami w  osobowości, takimi 
jak poczucie strachu, przerażenia, bólu głowy, ujemne działanie 
na wzrok, rodzice, nauczyciele i dorośli, udostępniający to źródło 
przekazu, powinni systematycznie kontrolować korzystanie z nie-
go. Kontakt z  Internetem nie może być traktowany tylko jako 
jedyna forma spędzania wolnego czasu, gdyż wówczas najczęściej 
powstają problemy natury moralnej, społecznej, ekonomicznej czy 
religijnej, a ponadto wiąże się to z redukcją czasu spędzanego na 
świeżym powietrzu.

Trafne jest stwierdzenie Janusza Czapińskiego, iż uczestnic-
two w dobrodziejstwach cywilizacji nie powinno się kończyć do-
browolnym niewolnictwem10.

W literaturze zgłębiającej kwestie zagrożeń wymienia się 
najczęściej dwa rodzaje niebezpieczeństw, na które narażone są 
dzieci:
 � niebezpieczeństwa sfery umysłowej, narażenie wrażliwości oraz 

rozwoju intelektualnego,
 � niebezpieczeństwa sfery fizycznej11.

Dodatkowo dzieci są narażone na nawiązanie niewłaściwych 
kontaktów, nabycie umiejętności wysyłania wirusów, nieprawid-

9  Por. J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie pol-
skiej, Kielce 2006, s. 97.

10  Por. J. Anderson, R. Wilkins, Żegnaj telewizorku. Jak nauczyć swoją rodzinę 
rozsądnie korzystać z  telewizora, gier komputerowych i  Internetu, Warszawa 
2000, s. 17.

11  Por. J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie pol-
skiej, dz. cyt., s. 106.
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łowych działań, nieświadome ujawnianie danych oraz korzysta-
nie z  niepożądanych stron. Współcześnie najbardziej dostępne 
i  niebezpieczne są treści odnoszące się do tematyki seksualnej, 
propagującej przemoc, nietolerancję.

Analiza wyników badań

W dzisiejszych czasach środki masowego przekazu mają coraz 
większe znaczenie. Ilu znamy wokół siebie ludzi, którzy nie mają 
komputera? A ilu w dzisiejszych czasach nie korzysta z Internetu? 
Środki masowego przekazu stały się nieodłącznym elementem na-
szej kultury. Dziś każde dziecko, nawet to przedszkolne, zapytane, 
czy korzysta z komputera, z uśmiechem na twarzy odpowiada, że 
tak. Właśnie w ten sposób zmienia się nasz świat. Dzisiaj do zaba-
wy nie jest nam potrzebny inny człowiek, tylko urządzenie o na-
zwie komputer. Prezentowane badania dotyczące wpływu Inter-
netu na dzieci w wieku wczesnoszkolnym zostały przeprowadzone 
w kwietniu 2014 roku w klasach I-III szkoły podstawowej.

Wykres 1. Czy posiadasz komputer w domu?

Źródło: opracowanie własne.
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Jedno z pierwszych pytań zadanych w ankiecie brzmiało na-
stępująco: „Czy masz w domu komputer?”. Jak widzimy na wy-
kresie 1, 87% dzieci posiada w domu komputer, natomiast 13% 
odpowiedziało, że nie ma.
Wykres 2. Czy umiesz pracować na komputerze?

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku wprowadzonej reformy szkolnictwa w klasach I-III 
odbywają się zajęcia komputerowe. Dzieci mają dostęp do kompu-
tera, poznają jego możliwości. Dzieci musiały odpowiedzieć, czy 
potrafią pracować z komputerem. Aż 96% ankietowanych odpo-
wiedziało, że potrafi pracować z komputerem. Pozostałe 4%, któ-
re zadeklarowało, że nie potrafi, to dzieci z klasy I, które dopiero 
oswajają się z tym urządzeniem (wykres 2). Wynik tego pytania 
jest bardzo wysoki, co świadczy o szybkim i efektownym rozwoju 
dzieci w  nauczaniu wczesnoszkolnym. Mamy tu odpowiedź na 
jedno z podstawowych pytań, która pozwala nam stwierdzić, jak 
silny wpływ ma komputer na dzieci i to nawet najmłodsze, które 
w I klasie poznają litery, uczą się czytać, a komputer i jego funkcje 
znają już bardzo dobrze.
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Wykres 3. Jak często korzystasz z Internetu?

Źródło: opracowanie własne.

Kolejne pytania dotyczyły już korzystania z Internetu. „Jak czę-
sto korzystasz z Internetu?” – 34% odpowiedziało, że korzysta co-
dziennie, 29% – 3-5 razy w tygodniu, 29% – 1-3 razy w tygodniu, 
8% – nie korzysta wcale. Jak widać, dzieci bardzo często korzystają 
z Internetu. Sytuacja ta została zobrazowana na wykresie 3.

Wykres 4. Jak najczęściej wykorzystujesz komputer?

Źródło: opracowanie własne.
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Uczniowie zostali poproszeni, aby powiedzieli, do czego naj-
częściej wykorzystują komputer. Jak widzimy na wykresie 4, aż 
29% ankietowanych odpowiedziało, że gra, 22% – ogląda filmy, 
bajki, zdjęcia, 17% – korzysta z Internetu i rysuje, 11% – pisze, 
4% – korzysta z programów naukowych.

Wykres 5. Jeżeli korzystam z Internetu, to?

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani uczniowie, jeśli korzystają z Internetu, to w kon-
kretnym celu, który ma charakter rozrywkowy. 43% ankietowanych 
gra w gry internetowe, 26% – ogląda bajki lub filmy w Internecie, 
23% – w większości uczniowie klasy III, szuka informacji na lekcje 
w Internecie, 8% – również uczniów klasy III, rozmawia na czacie.
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Wykres 6. Jeżeli rozmawiasz na czacie, to z:

Źródło: opracowanie własne

Uczniowie zaznaczali, iż rozmawiają na czacie, dlatego następne 
pytanie dotyczyło tego, z kim rozmawiają. Tutaj odpowiedzi były 
następujące: 35% rozmawia z członkami rodziny, 28% z kolegami 
z klasy, 4% z osobami nieznanymi, poznanymi w Internecie, 33% 
nic nie zaznaczyło, co może oznaczać, że nie rozmawia na czacie 
z nikim. Sytuacja ta została przedstawiona na wykresie 6.

Wykres 7.  Czy rodzice rozmawiają z Tobą na temat zagrożeń 
internetowych?

Źródło: opracowanie własne.
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Na wykresie 7 zostało zobrazowane pytanie dotyczące roz-
mów dzieci z rodzicami na temat zagrożeń internetowych. 72% 
uczniów przyznało, że rozmawiało z rodzicami o zagrożeniach 
płynących z Internetu, 28% odpowiedziało, że rodzice z nimi na 
ten temat nie rozmawiali.
Wykres 8.  Czy nauczyciele rozmawiali z Tobą na temat zagrożeń 

internetowych?

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda, gdy spytano uczniów 
o to, czy nauczyciele rozmawiają z nimi na temat zagrożeń inter-
netowych (wykres 8). 96% badanych uczniów odpowiedziało, że 
nauczyciele poruszają tematykę zagrożeń płynących z Internetu. 
Tylko 4% odpowiedziało, iż takie rozmowy nie są prowadzone.

Wykres 9. Czy rodzice kontrolują Twoją pracę na komputerze?

Źródło: opracowanie własne.
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Ważnym elementem właściwego korzystania z Internetu przez 
dzieci jest kontrola rodzicielska. Jak wynika z wykresu 9, 34% ro-
dziców nigdy nie kontroluje swoich dzieci, 29% – rzadko, 30% – 
często, tylko 7% – zawsze.

Wykres 10. Czy zdarzyło Ci się wejść na zakazaną dla Ciebie stronę?

Źródło: opracowanie własne.

Gdy dziecko nie jest we właściwy sposób kontrolowane w cza-
sie korzystania z Internetu, może się zdarzyć, iż otworzy strony 
z niewłaściwymi dla siebie treściami. Na wykresie 10 widać, iż 
15% dzieci weszło na zakazane strony, pozostałe 85% nie.

Wykres 11.  Czy masz założone blokady na strony zakazane dzieciom?

Źródło: opracowanie własne.
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Dzieci zapytane, czy mają blokady na zakazane dla dzieci stro-
ny, odpowiedziały: 13% – tak, 28% – nie oraz 59% nie wie, czy coś 
takiego ma założone w swoim komputerze (wykres 11).

Wykres 12. Czy słyszałeś o tych stronach WWW:

Źródło: opracowanie własne.

W ankiecie dzieci musiały zaznaczyć znane im strony bez-
pieczne dla dzieci, prezentujące właściwe treści. Ze znajomością 
takich stron jest różnie, najlepiej orientują się dzieci starsze z klasy 
III, 42% wchodzi na stronę www.sieciaki.pl, 21% na stronę www.
ciufcia.pl, 18% na stronę www.czasdzieci.pl, niestety aż 15% an-
kietowanych dzieci nie słyszało o tych stronach (wykres 12).

Przeprowadzone badanie wykazały, że dzieci bardzo często ko-
rzystają z  komputera i  Internetu. Komputer posiada 87% dzieci, 
96% deklaruje, że umie z niego korzystać. Dzieci, mając do dyspo-
zycji komputer, najczęściej użytkują go, grając w gry komputerowe. 
Popularnością wśród badanej grupy dzieci cieszył się także Inter-
net, jak również oglądanie bajek i filmów. Dzieci zapytane, czy mają 
blokady na zakazane dla nich strony, odpowiedziały: 13% – tak, 
28% – nie oraz 59% nie wie, czy coś takiego ma założone w swo-
im komputerze. Jedno z pytań w kwestionariuszu ankiety brzmiało 
„Czy rodzice kontrolują Twoją pracę na komputerze?”; 63% dzie-
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ci odpowiedziało, że nigdy oraz rzadko, natomiast 37% – często 
i zawsze. Wyniki przedstawiają nam, że jednak wciąż nie wszyscy 
rodzice zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie Internet, i nie 
kontrolują pracy dziecka na komputerze. Zadowalająca jest nato-
miast odpowiedź na pytanie „Czy nauczyciel rozmawiał z Tobą na 
temat zagrożeń internetowych”; 96% odpowiedziało „tak” i tylko 
4% – „nie”. W ankiecie dzieci musiały zaznaczyć znane im strony 
bezpieczne dla dzieci, prezentujące właściwe treści. Ze znajomością 
takich stron jest różnie, najlepiej orientują się dzieci starsze z klasy 
III, 42% wchodzi na stronę www.sieciaki.pl, 21% na stronę www.
ciufcia.pl, 18% na stronę www.czasdzieci.pl, niestety aż 15% ankie-
towanych dzieci nie słyszało o tych stronach.

Zakończenie

Bardzo ważne jest, żeby dzieci miały świadomość, że media 
to nie tylko przyjemność, ale i zagrożenie. Rodzice bowiem mają 
tu decydujący wpływ na zakres doświadczeń dziecka związanych 
z korzystaniem z komputera i  Internetu. To od nich zależy, ile 
czasu dziecko spędza przed komputerem, z jakich programów ko-
rzysta i o jakiej porze.

Opiekunowie powinni przede wszystkim mieć świadomość, 
że dzieci, aby być szczęśliwymi, potrzebują miłości, ciepła, zain-
teresowania, a przede wszystkim poświęcenia im swojego cenne-
go czasu. Tak dużo dziś mówi się o szybkim tempie życia, a 

Zapracowani rodzice chętnie oddają dziecko takiemu „medialne-
mu wychowawcy”. Dzieckiem wpatrzonym w ekran nie trzeba się 
specjalnie zajmować, nie trzeba go zabawiać, podsyłać pomysłów 
do zabaw, organizować czasu. Telewizor, komputer staje się „le-
karstwem” na nudę, niegrzeczne zachowanie, zmartwienia. Zdaje 
się, że wszystkie dziecięce problemy przestają wtedy istnieć12. 

Taki obraz rzeczywistości zastajemy dziś. A czy nie warto za-
trzymać się w tym pędzie i zastanowić się, co będzie jutro, po-

12  J. Wilkowska, Telepokusa, „Wychowawca” 1998, nr 5, s. 30.
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jutrze, za rok. W czasach, gdzie wszystko jest w zasięgu naszej 
ręki, bardzo ciężko jest nie korzystać czy wręcz odrzucić takie 
dobrodziejstwa jak komputer i Internet. Wirtualny świat, jaki jest 
wokół nas, cały czas będzie, tylko my musimy sprawić, aby był on 
szansą, a nie zagrożeniem. 
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Przestrzeń medialna dziecka 
jako element środowiska 
wychowawczego  
a potrzeby kształtowania 
kultury medialnej

Media Space as a Part  
of the Child  
Educational Environment –  
the Needs for Development  
of Media Culture

Streszczenie: W dobie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych 
środowisko wychowawcze dziecka staje się w coraz większym stopniu śro-
dowiskiem bazującym na przekazach medialnych. Współczesna przestrzeń 
życia dziecka wypełniona jest różnego rodzaju urządzeniami medialnymi. 
Telewizor, komputer, odtwarzacz DVD, konsole do gier, telefon komór-
kowy czy tablet to obecnie stałe elementy wyposażenia wielu polskich do-
mów, z których dzieci korzystają już od najmłodszych lat.

W tym kontekście ogromnym i  bardzo aktualnym wyzwaniem staje się 
przygotowanie dziecka do odbioru komunikatów medialnych, prawidło-
wego i zgodnego z prawem korzystania z mediów cyfrowych oraz tworze-
nia własnych form wypowiedzi medialnej.



392 Irena Pulak

Kultura informacyjna i  medialna staje się zatem istotnym elementem 
przygotowania dziecka do funkcjonowania w zmediatyzowanej rzeczy-
wistości, która nas otacza. Zadaniem nauczycieli i rodziców jest kształ-
towanie u dzieci i młodzieży postaw świadomego i krytycznego odbior-
cy komunikatów medialnych, szczególnie uwrażliwienie na działania 
manipulacyjne i propagandowe. Tylko dojrzałość informacyjna uchroni 
młodego odbiorcę od zagrożeń, jakie niesie z  sobą rozwój technolo-
gii, i  pozwoli przygotować świadomego użytkownika nowych mediów 
elektronicznych.

Słowa kluczowe: środowisko medialne dziecka, media cyfrowe, 
kultura medialna, kultura informacyjna, kompetencje medialne

Summary: In the era of dynamic growth of digital technology, child-
rens’ educational environment is increasingly based on communications 
media. Contemporary space of a young generation life is filled with all 
kinds of media devices. Nowadays TV, computer, DVD player, gaming 
consoles, mobile phone or tablet are a large part of accessories in many 
Polish homes and equipment which is used every day by children from an 
early age. So the presence of numerous media devices leads to significant 
changes in the factors affecting the education of young people. A lot of 
the information reaches the children just through the media, often out  
of parents control.

In this context, a huge and very hot challenge is to prepare the child for 
the reception of media messages, correct and lawful use of digital media 
and creating their own forms of media expression.

Information culture and media culture become an important element of 
the preparation of the child to function in media reality that surrounds 
us. The important task of parents and teachers is to develop in children 
and youth the attitudes of conscious and critical recipient of media mes-
sages, especially the sensitivity to manipulation and propaganda activi-
ties. Only maturity will protect the young recipients of information from 
the threats posed by the development of technology and will prepare an 
informed user of new electronic media.

Keywords: media environment of the child, digital media, media cul-
ture, information culture, media competencies
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Wprowadzenie

Wszyscy zajmujący się wychowaniem i  edukacją mają obec-
nie świadomość, iż media  – szczególnie media elektroniczne  – 
w  znaczącym stopniu zmieniły środowisko, w  którym dorasta 
i  funkcjonuje współczesny człowiek. Niezwykle szybki postęp 
techniczny, który dokonał się na przestrzeni ostatniego stulecia, 
sprawił, iż jednym z integralnych elementów rzeczywistości, któ-
ra nas otacza, stały się media masowe. Towarzysząc nam prak-
tycznie w  każdej chwili, oddziałują na wiele aspektów naszego 
życia, głównie jednak na sposób, w jaki pozyskujemy informacje 
i komunikujemy się z innymi.

Szczególnie młodzi ludzie funkcjonują zanurzeni w  środowi-
sku kreowanym przez nowe media cyfrowe. Przestrzeń wirtualna 
w porównaniu do przestrzeni fizycznej wydaje się dla dzieci i mło-
dzieży bardzo atrakcyjna, dostarcza bowiem możliwości niedostęp-
nych lub trudno dostępnych w  rzeczywistym świecie. Młodzież, 
na co dzień obcując z mediami, pozyskuje nie tylko informacje, ale 
również przejmuje wartości i  postawy promowane w przekazach 
medialnych oraz nabywa przyzwyczajeń konsumenckich związa-
nych z korzystaniem z nowych technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. Pod wpływem mediów kształtuje swoje poglądy i ko-
rzystając z możliwości, jakie one stwarzają, kreuje własne przekazy. 
Wchodzi w ten sposób w świat współczesnej kultury medialnej.

Media we współczesnym środowisku  
wychowawczym dziecka

Wysoki stopień nasycenia różnorodnymi urządzeniami me-
dialnymi współczesnego środowiska, w  którym dorasta młode 
pokolenie dzieci i młodzieży, potwierdzają wyniki prowadzonych 
badań naukowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat ukazało się 
wiele opracowań i raportów, przygotowanych przez szerokie gro-
no niezależnych instytucji i uwzględniające wiele aspektów procesu 
mediatyzacji życia codziennego. Znaczenie jednak problematyki 
medialnej wzrasta i w badaniach coraz częściej brane są pod uwagę 
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coraz młodsze wiekowo grupy dzieci. Z opublikowanych ostatnio 
danych statystycznych wyłania się aktualny i  nieco niepokojący 
obraz środowiska medialnego współczesnego dziecka.

Wiele ze wspomnianych dokumentów dotyczyło sposobów 
wykorzystania Internetu przez młodzież oraz związanych z tym 
zagrożeń i  niebezpieczeństw. Internet jest bowiem stosunkowo 
nowym i szczególnego rodzaju medium, nadal – choć proporcje 
te z czasem ulegają zmianie – zdominowanym przede wszystkim 
przez młodych użytkowników.

Zaprezentowane poniżej dane liczbowe, mające na celu ilu-
strację aktualnego nasycenia mediami środowiska wychowaw-
czego dzieci i młodzieży, zaczerpnięte zostały głównie z  trzech 
opracowań: Children and Parents: Media Use and Attitudes Report 
(Ofcom, 3 October 2013), Risk and safety on Internet. Full finding 
and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 years 
olds and their parents in 25 countries (EU Kids Online network) 
oraz dokumentu Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 roku 
pt. Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 roku w świetle wyników 
badania budżetów gospodarstw domowych.

Jedną z podstawowych kategorii związanych z tworzeniem się 
środowiska medialnego jest dostępność do poszczególnych urzą-
dzeń. Ta dostępność wynika bezpośrednio z wyposażenia gospo-
darstw domowych w sprzęt medialny. Według danych GUS w roku 
2012 urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej i kablowej miało 
w Polsce 73% gospodarstw domowych, a ponad połowa (56%) po-
siadała telewizor plazmowy lub LCD. Z kolei komputerem z dostę-
pem do Internetu dysponowało 68% gospodarstw domowych. War-
to jednak zwrócić uwagę na fakt, iż według danych statystycznych 
gospodarstwa domowe, które miały dzieci na utrzymaniu, były 
zdecydowanie lepiej wyposażone w sprzęt komputerowy, audiowi-
zualny i multimedialny. I tak w rodzinach z dziećmi komputer z do-
stępem do Internetu posiadało aż 90,5% gospodarstw domowych 
w porównaniu do 51,3% gospodarstw, w których nie było dzieci1.
1  Por. Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja gospodarstw domowych w  2012 

roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Materiał 
na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r., http://stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/WZ_sytuacja_gosp_dom_2012.pdf (dostęp: 14.12.2014).
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Studium szczegółowo ukazującym, z  jakich urządzeń me-
dialnych i w jaki sposób korzystają dzieci i młodzież w Wielkiej 
Brytanii, jest raport Children and Parents: Media Use and Attitu-
des. Autorzy analizowali dane statystyczne w  poszczególnych 
kategoriach wiekowych i  w  odróżnieniu od innych opracowań 
uwzględnili również najmłodszych użytkowników mediów – bra-
li bowiem pod uwagę już dzieci w wieku przedszkolnym, od trze-
ciego roku życia. Jak pokazują wyniki badań, dostęp do typowych 
urządzeń, takich jak komputery, telewizory, radioodbiorniki, od-
twarzacze DVD i konsole do gier, miało od 70 do 90% badanych 
dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Jedynie do tabletów dzieci mają do-
stęp znacznie rzadziej (ok. 50%), jednak powszechność ich użycia 
i popularność szybko wzrasta2.

Szczegółowe dane z 2013 roku dla poszczególnych przedzia-
łów wiekowych zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela. 1.  Dostępność mediów dla poszczególnych grup wiekowych 
w procentach (dane z roku 2013).

 Medium
Wiek

Komputer, 
laptop

Konsole 
do gier DVD Radio Tablet

3-4 83% 66% 76% 76% 51%

5-7 88% 78% 73% 75% 53%

8-11 91% 91% 75% 77% 54%

12-15 94% 89% 75% 79% 48%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych zawartych  
w raporcie Children and Parents: Media Use and Attitu-
des Report, Ofcom, 3 October 2013, http://stakeholders.
ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/octo-
ber-2013/research07Oct2013.pdf (dostęp: 14.12.14).

2  Por. Children and Parents: Media Use and Attitudes Report, Ofcom, 3 Octo-
ber 2013, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-lite-
racy/october-2013/research07Oct2013.pdf (dostęp: 14.12.2014).
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Dostępność mediów wskazuje jedynie na potencjalną możli-
wość wykorzystania, o wiele ciekawszą informację z punktu wi-
dzenia analizy wpływu mediów na dzieci dostarczają dane do-
tyczące poziomu rzeczywistego wykorzystania różnorodnych 
urządzeń. Według danych opublikowanych w brytyjskim rapor-
cie, najbardziej popularnym wśród dzieci i  młodzieży medium 
jest podłączony do Internetu komputer (81%), telefony komór-
kowe i smartfony (89%) oraz konsole do gier (87%). Najlepszym 
wyznacznikiem poziomu konsumpcji jest czas spędzany z wyko-
rzystaniem danego medium. W tabeli 2 przedstawiono przybli-
żoną liczbę godzin tygodniowo spędzanych na poszczególnych 
aktywnościach.

Tabela. 2.  Przykładowa liczba godzin spędzana tygodniowo przez 
dzieci i młodzież w poszczególnych kategoriach  
wiekowych na aktywnościach medialnych

Medium
Wiek

Oglądanie 
telewizji

Korzystanie 
z Internetu

Granie 
w gry elek-
troniczne

Słuchanie 
radia

3-4 15,5 6,5 5,5 8,2

5-7 13,9 6,7 6,2 6,2

8-11 15,2 9,2 8,4 6,3

12-15 16,6 17,0 10,7 7,5

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych zawartych 
w raporcie Children and Parents: Media Use and Attitudes 
Report, art. cyt.

Specyficzną kategorią pojawiającą się w badaniach są dane do-
tyczące mediów obecnych w pokoju dziecinnym, a więc pozosta-
jących do wyłącznej dyspozycji małych użytkowników. W pokoju 
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dzieci najczęściej można było napotkać odbiornik TV (52%), kon-
sole do gier (47%), komputer z podłączeniem do Internetu (20%), 
radioodbiornik (15%). Niepokojący wydaje się fakt, iż 22% dzieci 
w wieku 3-4 lat w Wielkiej Brytanii ma już do swojej dyspozycji 
we własnym pokoju telewizor3.

Telewizja jest nadal bardzo popularnym medium. Ta popular-
ność może wynikać między innymi z tego, że na skutek rozwoju 
nowych technologii i postępującej konwergencji mediów staje się 
ona dostępna praktycznie na wielu współczesnych urządzeniach 
cyfrowych. Ta dywersyfikacja urządzeń powoduje, że coraz częś-
ciej młodzież ogląda programy telewizyjne, korzystając z kompu-
tera lub urządzeń mobilnych.

Wyniki badań porównawczych przeprowadzonych w  roku 
2010 w krajach Unii Europejskiej wśród młodzieży w wieku 9-16 
lat pokazały, że aż 63% polskich dzieci korzysta z Internetu częś-
ciej we własnym pokoju niż w  ogólnodostępnych pomieszcze-
niach (27%). Stanowi to na tle innych państw dość wysoki odse-
tek. Około jednej trzeciej ankietowanych w Polsce dzieci używało 
w  tym celu telefonów komórkowych lub innych urządzeń mo-
bilnych (5%). W Polsce codziennie korzystało z sieci 74% bada-
nej młodzieży, a 24% raz lub dwa razy na tydzień. Częstotliwość 
korzystania z sieci stawiała polskich młodych użytkowników na  
9. miejscu wśród 26 analizowanych krajów4.

Obraz współczesnego środowiska, w  którym dorasta młode 
pokolenie, wyłaniający się z opublikowanych raportów, pokazuje, 
jak bardzo nasycone jest ono różnymi formami przekazów me-
dialnych. Potwierdza również, jak ważną rolę odgrywają media 
cyfrowe w procesie wychowawczym i edukacyjnym.

3  Por. tamże.
4  Por. S. Livingstone, L. Haddon, A. Gorzig, K. Olafsson (EU Kids Online 

network), Risk and safety on Internet. Full finding and policy implications from 
the EU Kids Online survey of 9-16 years olds and their parents in 25 countries, 
The London School of Economics and Political Science, www.eukidonline.
net, http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20
Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFin-
dings.pdf (dostęp: 14.11.2014).
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Wychowanie do mediów – kształtowanie kultury 
medialnej i informacyjnej

Miejscem, w którym młode pokolenie głównie korzysta z tech-
nologii i mediów cyfrowych, jest dom rodzinny. To właśnie tam 
dochodzi do pierwszego kontaktu dziecka z mediami. Do zadań 
rodziny należy zatem przygotowanie dzieci od najmłodszych lat 
do prawidłowego korzystania z urządzeń medialnych i wprowa-
dzenie ich w szeroko rozumianą kulturę medialną. Jadwiga Izdeb-
ska podkreśla, że przede wszystkim charakter korzystania przez 
dzieci z mediów wzbudza wiele zastrzeżeń. Spotkania z mediami 
zaczynają się już od momentu narodzin. W pierwszym roku ży-
cia zazwyczaj dziecko już staje się biernym odbiorcą, spogląda-
jąc na ekran telewizora czy komputera. Od drugiego roku życia 
dzieci stają się już konsumentami przekazów medialnych, oglą-
dają pierwsze bajki emitowane w telewizji lub nagrane na płytach 
DVD.  W  wieku przedszkolnym przeciętne dziecko spędza na-
wet do kilku godzin, korzystając z różnych urządzeń medialnych. 
Media stanowią bowiem jeden z  ważnych punktów startowych 
obcowania z kulturą, kontaktu dziecka ze światem zewnętrznym, 
ale poznawanym pośrednio, w sposób audiowizualny5.

W ogólnym znaczeniu kultura medialna określana bywa jako 
„ogół materialnych i  intelektualnych wartości w  sferze mediów 
oraz ich reprodukcji i  funkcjonowania w  obiegu społecznym”6. 
W kontekście wychowawczym i edukacyjnym jednak warto od-
nieść się do szczególnego jej znaczenia odwołującego się do zaso-
bów jednostki, jej wiedzy i posiadanych kompetencji związanych 
z umiejętnością rozumienia i wartościowania przekazów medial-
nych oraz komunikowania się z  innymi za pośrednictwem me-
diów, przestrzegając przy tym norm społecznych7. Współcześnie 
5  Por. J.  Izdebska, Rodzinna edukacja medialna dziecka, w: Kompetencje me-

dialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań 
2004, s. 380-385.

6  A.  Ogonowska, Współczesna edukacja medialna: teoria i  rzeczywistość, Kra-
ków 2013, s. 75.

7  Por. tamże.
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kultura medialna – jak zauważa Agnieszka Ogonowska – stanowi 
jeden z ważnych elementów składowych kultury informacyjnej8.

Kształtowanie kompetencji medialnych obejmuje poszerzanie 
wiedzy dotyczącej sfery działania mediów, mechanizmów nimi 
rządzących oraz nabywanie niezbędnych umiejętności posługi-
wania się nimi w życiu codziennym, procesie edukacji, a potem 
w  pracy zawodowej. Kompetencje te są konieczne, aby w  pełni 
korzystać z  możliwości oferowanych współcześnie przez trady-
cyjne i  cyfrowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Po-
siadane umiejętności pozwolą na uniknięcie czyhających niebez-
pieczeństw i ułatwią ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z korzystania z tych usług.

Kompetencje medialne i informacyjne

Jeszcze w roku 1999 w założeniach programowych konferen-
cji UNESCO Educating for the Media and the Digital Age autorzy 
podkreślali, że edukacja medialna powinna przygotować ludzi do 
rozumienia specyfiki przekazów medialnych, analizowania, kry-
tycznej oceny i tworzenia tekstów medialnych, nauczyć właściwe-
go korzystania z mediów w celu komunikowania się z innymi. Po-
winna również nauczyć identyfikacji źródeł, znajomości tekstów 
i  narracji medialnych, interpretacji i  wartościowania informacji 
oferowanych przez media, umiejętności dobierania odpowiednich 
środków i narzędzi w procesie komunikacji cyfrowej9.

Na gruncie polskim przykładem przełożenia tych założeń na 
zestaw konkretnych wiadomości i umiejętności, które umożliwią 
prawidłowe i bezpieczne poruszanie się w przestrzeni medialnej, 
jest Katalog Kompetencji Medialnych i  Informacyjnych „Cyfrowa 

8  Por. tamże, s. 79.
9  Por. UNESCO, Recommendations Addressed to the United Nations Educatio-

nal Scientific and Cultural Organisation UNESCO Adopted by the Vienna 
Conference, „Educating for the Media and the Digital Age” Vienna 18-
20 April 1999, http://www.mediamanual.at/en/pdf/recommendations.pdf 
(dostęp: 14.11.2014). 
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Przyszłość”. Twórcy katalogu zagadnienia dotyczące kompeten-
cji medialnych i  informacyjnych ujęli w  ośmiu przenikających 
się wzajemnie obszarach tematycznych. Obejmują one kolejno: 
korzystanie z informacji, relacje w środowisku medialnym, język 
mediów, kreatywne korzystanie z mediów, etyka i wartości w ko-
munikacji i mediach, bezpieczeństwo w komunikacji i mediach, 
prawo w komunikacji i mediach oraz ekonomiczne aspekty dzia-
łania mediów10.

Na kompetencje związane z korzystaniem z  informacji skła-
da się znajomość źródeł, narzędzi i  strategii wyszukiwania oraz 
umiejętność dokonania selekcji i ewaluacji na podstawie wybra-
nych kryteriów oceny pozyskanych materiałów pod kątem okre-
ślonych potrzeb informacyjnych.

Podobnie kategoria kreatywna korzystanie z  mediów bazuje 
w dużej mierze na umiejętnościach praktycznych i dotyczy samo-
dzielnego tworzenia z  wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
cyfrowych komunikatów medialnych, w tym materiałów multi-
medialnych i  hipermedialnych. Tworzenie własnych przekazów 
w wielu sytuacjach opiera się na przetwarzaniu zasobów siecio-
wych i pozasieciowych, ich modyfikacjach i miksowaniu. Ważną 
częścią twórczości jest prezentowanie i publikowanie treści w róż-
nej postaci: tekstu, zdjęć i grafiki, wideo, dźwięku, animacji itp.

Ważnym aspektem kompetencji medialnych jest etyczne 
i  zgodne z  prawem poruszanie w  środowisku medialnym, zna-
jomość obowiązujących norm społecznych, przepisów prawnych 
i licencji związanych z korzystaniem z narzędzi komunikacji oraz 
zasobów cyfrowych. W skład tej wiedzy wchodzi znajomość ne-
tykiety i przestrzeganie w praktyce przepisów o ochronie własno-
ści intelektualnej tak powszechnie łamanej w Internecie.

Konieczna jest również podstawowa wiedza z zakresu ekono-
micznych i  organizacyjnych uwarunkowań związanych z  funk-
cjonowaniem mediów oraz relacji zachodzących w  środowisku 

10  Cyfrowa Przyszłość. Katalog Kompetencji Medialnych i Informacyjnych, Fun-
dacja Nowoczesna Polska, https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/
uploads/2012/05/Cyfrowa-Przyszlosc-Katalog-Kompetencji-Medial-
nych-i-Informacyjnych1.pdf (dostęp: 14.11.2014), s. 12-24.
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medialnym. Umiejętność zachowania zasad bezpieczeństwa, świa-
domość potrzeby dbałości o swój wizerunek medialny to także nie-
zbędne współcześnie kompetencje, które powinien nabyć młody 
człowiek, aby stać się w pełni uczestnikiem nowoczesnego procesu 
komunikacji społecznej.

Charakteryzując kategorię język mediów, autorzy katalo-
gu kompetencji medialnych podkreślali potrzebę kształtowania 
kultury komunikacji szczególnie wśród młodych użytkowników, 
kształcenia osobistej kultury językowej oraz uwzględniania kon-
tekstu komunikacji (np. grono rówieśnicze, nauczyciele, rodzice). 
Obserwacja komentarzy i wpisów na portalach społecznościach 
i forach pozwala zobaczyć, jak palący stanowi to problem.

Katalog opisuje kompetencje medialne i  informacyjne roz-
wijane zarówno w procesie edukacji formalnej, jak i kształcenia 
ustawicznego (lifelong learning). W  ramach edukacji formalnej 
realizowanej przez instytucje oświatowe uwzględniono poszcze-
gólne szczeble kształcenia: wychowanie przedszkolne, szkołę 
podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz szkol-
nictwo wyższe. W podejściu drugim dotyczącym edukacji nie-
formalnej – odbywającej się poprzez samokształcenie, w rodzinie, 
środowisku rówieśniczym – kompetencje podzielono na trzy po-
ziomy zaawansowania, wyróżniając poziom minimalny, optymal-
ny i mistrzowski.

Część problematyki i  zadań związanych z  edukacją medialną 
młodego pokolenia i wprowadzaniem go w kulturę medialną przej-
muje szkoła, jednak podstawową wiedzę w tym zakresie, dostarcze-
nie wzorców zachowań i kształtowanie postaw powinno zapewnić 
wychowanie w rodzinie. Szczególnie wiedza teoretyczna nabywana 
na zajęciach powinna znaleźć odzwierciedlenie w praktyce, w co-
dziennych sytuacjach, w których dzieci i młodzież obcują z nowy-
mi cyfrowymi urządzeniami medialnymi i za ich pośrednictwem 
komunikują się z  innymi. Wiedza, umiejętności, prawidłowe na-
wyki oraz pozytywne doświadczenia korzystania z mediów wynie-
sione z domu rodzinnego pozwolą dzieciom w burzliwym okresie 
młodzieńczym i dorosłym życiu bardziej bezpiecznie funkcjonować 
w środowisku medialnym.
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Potrzeba podejmowania działań w zakresie  
edukacji medialnej

Obawy rodziców związane z funkcjonowaniem dziecka w śro-
dowisku medialnym dotyczą zazwyczaj treści przekazów medial-
nych, bezpieczeństwa dzieci w  Internecie podczas surfowania 
po zasobach sieci oraz korzystania z narzędzi komunikacyjnych, 
szczególnie portali społecznościowych.

Na przykładzie Wielkiej Brytanii wyniki badań pokazują, że 
około 20% rodziców wyraża obawy związane z treściami, z którymi 
dzieci i młodzież mają styczność za pośrednictwem mediów. Do-
tyczy to najczęściej programów telewizyjnych, filmów i gier wideo 
oraz treści publikowanych w Internecie. W tej grupie mediów wy-
mieniane są również telefony komórkowe. Rodzice przede wszyst-
kim zwracają uwagę na kontakt z przekazami nieodpowiednimi do 
wieku dziecka, w  tym na użycie wulgarnego języka, epatowanie 
brutalnością, seksem i nagością oraz propagowanie zachowań anty-
społecznych. Wśród istotnych zagrożeń wymieniają również moż-
liwość nieświadomego pozyskiwania treści płatnych oraz instalo-
wanie złośliwego oprogramowania (wirusy, programy szpiegujące). 
W badaniach podkreślało to od 10 do 20% ankietowanych rodzi-
ców. Ponad 22% rodziców obawiało się, że dziecko ujawni osobom 
postronnym szczegóły z życia prywatnego, przez co może się stać 
potencjalną ofiarą cyberprzemocy. Rodzice niepokoją się również 
możliwością zaistnienia odwrotnej sytuacji, w której ich dzieci sta-
ną się sprawcami niebezpiecznych działań – najczęściej wymieniane 
obawy związane były z dostępem do nielegalnych treści i dzieleniem 
się nimi lub prześladowaniem kolegów w sieci (ok. 14%)11.

Formułowane przez rodziców obawy znajdują potwierdzenie 
w danych statystycznych, wykazano bowiem, iż w 2010 roku bli-
sko 15% polskich dzieci w wieku 9-16 lat i 11% w Wielkiej Bry-
tanii zetknęło się w sieci ze zdjęciami erotycznymi. Z kolei aktów 
cyberprzemocy doznało odpowiednio 6 i  8% polskich i  brytyj-
skich dzieci. Dość wysoki również, bo wynoszący aż 22%, był 
odsetek dzieci w  Polsce, które na portalach społecznościowych 
11  Por. Children and Parents: Media Use and Attitudes Report, art. cyt.
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umożliwiły identyfikację poprzez ujawnienie swojego adresu lub 
numeru telefonu, a 3% badanych dzieci – prawdopodobnie, aby ze 
względu na ograniczenia wiekowe móc korzystać z usług Face-
booka – podaje nieprawdziwą datę urodzin12.

Postawy rodziców wobec potrzeby podjęcia działań edukacyjnych 
przygotowujących do prawidłowego korzystania i posługiwania się 
współczesnymi technologiami medialnymi bywają niejednorodne. 
Zaangażowani w wychowanie, świadomi siły i zasięgu oddziaływa-
nia mediów rodzice próbują racjonalnie organizować i kontrolować 
czas korzystania przez dzieci z mediów. Starają się wspólnie z dzie-
ckiem oglądać programy TV, rozmawiać o grach komputerowych 
i wideo, uczą rozumienia kontekstu przekazów i oceny ich treści.

Druga grupa to osoby, które dostrzegają i deklarują taką ko-
nieczność, ale same podejmują działania związane z kontrolą do-
stępu dzieci do mediów zazwyczaj w  sposób niesystematyczny 
i  okazjonalny. Bardzo często koncentrują się jedynie na wybra-
nych aspektach działań wychowawczych. Istnieje jednak spory 
odsetek rodziców wykazujących bierną postawę, nieprzywiązują-
cych wagi do profilaktyki lub w ogóle niedostrzegających potrze-
by wprowadzania dzieci i młodzieży w świat kultury medialnej.

Z brytyjskich badań wynika, że około 83% rodziców ustala 
z  dziećmi reguły obowiązujące podczas korzystania z  telewi-
zji, 79% z  Internetu, 74% z  gier komputerowych i  wideo oraz 
71% z  telefonów komórkowych13. Najczęściej reguły te dotyczą 
kontroli czasu korzystania z mediów, częstotliwości, pory dnia, 
w których dziecko korzysta z mediów, tematyki przekazów oraz 
charakteru odbioru. Stosunkowo rzadko do monitorowania ak-
tywności medialnej dzieci rodzice wykorzystują możliwości kon-
troli rodzicielskiej wbudowane w urządzenia medialne (np. opcje 
kontroli rodzicielskiej w telewizorach, konsolach do gier). Ich wy-
korzystanie w praktyce waha się na poziomie 40%14.

12  Por. S. Livingstone, L. Haddon, A. Gorzig, K. Olafsson (EU Kids Online 
network), Risk and safety on Internet, art. cyt.

13  Por. Children and Parents: Media Use and Attitudes Report, art. cyt.
14  Por. tamże.
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Niestety zaledwie nieco ponad połowa rodziców – jak pokazuje 
raport  – systematycznie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat 
ich działań i bezpieczeństwa w Internecie, pomaga odszukać po-
trzebne informacje, a jedna trzecia wspólnie podejmuje lub nad-
zoruje aktywność dzieci15.

W przypadku oglądania telewizji rodzice najczęściej ustalają 
reguły dotyczące ograniczeń czasowych (czasu spędzanego przed 
telewizorem, oglądania telewizji do określonej godziny – ok. 50%) 
oraz bieżącej kontroli dorosłych, co dzieci oglądają. Przy ocenie 
programów część dorosłych sugeruje się dostępnymi ratingami 
wiekowymi W  jednej rodzinie na cztery dzieci mogą oglądać 
jedynie dziecięce kanały telewizji kablowej, pozostałe kanały są 
dla nich dostępne po uzyskaniu zgody rodziców i wpisaniu hasła. 
Ograniczenia związane z  tematyką programów i  filmów (seks, 
przemoc, nieodpowiedni język) stosuje co trzecia ankietowana 
rodzina. Dużo mniej, bo 10% badanych rodziców, przyznało, że 
dzieci mają prawo oglądać jedynie te filmy DVD, które oni sami 
wcześniej obejrzeli.

Podobne reguły dotyczą korzystania z Internetu, poza limitami 
czasowymi (32%) najczęściej pojawiają się ograniczenia i zakazy 
korzystania z zasobów płatnych (27%), portali społecznościowych 
(18%) oraz komunikatorów internetowych pozwalających dziecku 
na kontakt z nieznanymi osobami (13%). Prawie co drugi rodzic 
przyznał, że regularnie monitoruje działania dziecka w sieci.

Dość często, gdyż w przypadku 72% dzieci, ustalane są pre-
cyzyjne zasady korzystania z  telefonu komórkowego. Obejmują 
one najczęściej limit kwotowy rozmów, ograniczenie możliwo-
ści dzwonienia tylko do grupy wybranych osób lub korzystania 
z  numerów i  usług płatnych. Szczególnie w  przypadku młod-
szych użytkowników telefonów rodzice starają się blokować różne 
usługi, w tym możliwość korzystania z Internetu i  instalowania 
dodatkowych aplikacji. Około jednej trzeciej rodziców biorących 
udział w badaniu przyznała, iż regularnie kontroluje aktywność 

15  Por. S. Livingstone, L. Haddon, A. Gorzig, K. Olafsson (EU Kids Online 
network), Risk and safety on Internet, art. cyt.
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dzieci w tym zakresie. Część z kolei pozostawia dziecku regulo-
wanie rachunków za telefon, czyniąc je w  ten sposób odpowie-
dzialnym za swoje działania.

Kolejnym medium, dla którego formułowane są zasady korzy-
stania, to konsole do gier. Weryfikacji podlega najczęściej ozna-
czenie wiekowe gier (np. według systemu PEGI) – 50%, tematyka 
i treść gier (ok. 30%) oraz możliwość grania online (15%).

Takich szczegółowych badań jakościowych, ukazujących 
szeroką perspektywę wykorzystania mediów cyfrowych przez 
najmłodszych użytkowników, brakuje na polskim gruncie. Do-
stępne w Polsce opracowania koncentrują się bowiem głównie na 
aktywności i bezpieczeństwie dzieci w Internecie. Dziś w dobie 
konwergencji mediów cyfrowych potrzebna jest szersza diagnoza 
i analiza potrzeb młodego pokolenia związanych z edukacją me-
dialną, przygotowującą do świadomego i efektywnego uczestnic-
twa w środowisku cyfrowym.

Zakończenie

W kontekście dynamicznego rozwoju i bogactwa sfery medial-
nej jednym z zadań stojących obecnie przed rodzicami i nauczy-
cielami jest wychowanie młodego pokolenia do funkcjonowania 
w  świecie mediów, stopniowe wprowadzenie dziecka w kulturę 
medialną poprzez systematycznie prowadzoną edukację medial-
ną. We wnioskach i rekomendacjach opracowanych na I Kongre-
sie Edukacji Medialnej, który odbył się w  Krakowie w  dniach 
25-26 września 2014 roku, autorzy podkreślają znaczenie edu-
kacji medialnej rozumianej jako kształcenie „o mediach, poprzez 
media, dla i  do mediów”. Ich zdaniem edukacja medialna sta-
nowi obecnie jeden z  najważniejszych obszarów rozwoju kom-
petencji cywilizacyjnych. W praktyce powinna być realizowana 
wielo torowo i wieloaspektowo. Sposób realizacji musi obejmować 
zarówno ścieżkę edukacji formalnej, jak również edukacji niefor-
malnej, ustawicznej, odbywającej się w  codziennych sytuacjach, 
w szkole, w grupie rówieśniczej lub w ramach działalności edu-
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kacyjnej organizacji pozarządowych i instytucji kultury16. Szkoła 
jednak i żadna z tych instytucji nie zastąpi w tym zakresie działań 
wychowawczych podejmowanych w rodzinie.
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Streszczenie: Celem artykułu jest dokonanie analizy oraz oceny in-
formacji zamieszczanych na wybranych stronach internetowych doty-
czących buntu dwulatka pod kątem ich użyteczności dla rodziców oraz 
obecności elementów procesu wychowania. Na podstawie analizy treści 
artykułów informacje dotyczące buntu dwulatka podzielono na cztery 
kategorie: geneza buntu dwulatka, objawy buntu dwulatka, sposoby po-
stępowania wobec buntu dwulatka oraz konsekwencje buntu i konkret-
nych sposobów postępowania dla wychowania i dalszego rozwoju dziec-
ka. Z analizy wynika również, że większość informacji to te dotyczące 
metod postępowania z dzieckiem, najmniej jest zaś informacji ukazują-
cych wychowawcze znaczenie tych metod.
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Słowa kluczowe: wychowanie, wiek poniemowlęcy, psychologia roz-
woju, bunt dwulatka

Summary: The purpose of this article is to analyze and assess the in-
formation provided on selected websites on the “two years old rebellion” 
in terms of their usefulness for the parents and the presence of elements of 
the process of education. Based on the analysis of the articles information 
about the rebellion two years old were divided into four categories: the gen-
esis of the rebellion two year old, two year old rebellion symptoms, ways of 
dealing with the rebellion of a two year old and the consequences of rebel-
lion and specific procedures for education and further child development. 
The analysis also shows that most of the information relates to methods of 
dealing with a child, the least is the information showing the educational 
significance of these methods.

Keywords: ducation, early age, psychology of development, two years 
old rebellion

Niniejszy artykuł wpisuje się szerzej w  problematykę kon-
frontacji naukowej i  obiektywnej wiedzy dotyczącej rozwoju 
i wychowania małych dzieci z informacjami zawartymi w łatwo 
dostępnym obecnie medium, jakim jest Internet. Na przykładzie 
zjawiska buntu dwulatka chciałabym wskazać na pewne braki 
wiedzy zawartej w  Internecie oraz rozbieżności między wiedzą 
naukową a potoczną, a następnie ukazać znaczenie tych braków 
dla praktyki pedagogicznej.

Celem artykułu jest dokonanie analizy oraz oceny informacji 
zamieszczanych na wybranych stronach internetowych dotyczą-
cych buntu dwulatka pod kątem ich użyteczności dla rodziców oraz 
obecności elementów procesu wychowania. Analiza dotyczyć będzie 
w szczególności obecności rozumienia buntu dwulatka, odniesienia 
informacji do wartości i celów ważnych dla rodziców w wychowa-
niu, wychowawczego znaczenia zaproponowanych metod.

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu uczyniłam 
zjawisko zwane potocznie buntem dwulatka, które ma swoje uza-
sadnienie w literaturze naukowej, chociaż nie jest ono w niej tak 
nazywane.
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Bunt dwulatka – charakterystyka postawy

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest tak 
zwany bunt dwulatka. Terminem tym określane jest zjawisko, 
którego doświadczają rodzice małych dzieci w  związku z  jego 
rozwojem w wieku około dwóch lat. Jest to specyficzna postawa 
dziecka, wyrażająca się w negatywnym stosunku emocjonalnym 
do ograniczania autonomii dziecka oraz zachowaniami, których 
celem jest stawianie oporu opiekunom. Termin ten nie jest poję-
ciem naukowym, a nazwą przyjętą przez rodziców, zaskoczonych 
jego przebiegiem. W ich przekonaniu pojawia się nagle i staje się 
niejako wyzwaniem wychowawczym dla rodziców, dlatego warto 
jest opisać jego objawy, wyjaśnić genezę i podstawy teoretyczne. 
Najczęstszymi widocznymi objawami tego zjawiska są: wybuchy 
złości i agresji, odmowa współpracy w codziennych czynnościach 
(ubieranie, jedzenie itp.), narzucanie własnego zdania, nieustanna 
walka o samodzielność ze strony dziecka.

Bunt pojawia się dość nagle, najczęściej między 18. a 26. mie-
siącem życia i jest procesem całkowicie naturalnym, niewynika-
jącym ze złych metod wychowawczych. Jest to burzliwy okres 
w  życiu dziecka, ale dzięki niemu poznaje ono swoją pozycję 
w rodzinie oraz zdobywa wiedzę na temat relacji międzyludzkich. 
Uczy się emocji, a przez to, że nie umie ich jeszcze wyrazić, poja-
wia się u niego frustracja i gniew.

Bunt dwulatka jest pierwszym z  poważnych zadań wycho-
wawczych, przed którym postawieni zostają rodzice i opiekuno-
wie. Można określić, że jest to pierwszy „sprawdzian” wychowa-
nia dla rodziców.

Rozwój emocjonalno-wolitywny dzieci w wieku 
poniemowlęcym jako podstawa buntu dwulatka

W drugim roku życia dziecko zaczyna chodzić, intensywnie 
rozwija się mowa, co pozwala na lepszą eksplorację świata oraz 
wyrażanie i  realizację własnych potrzeb. Według E.  Eriksona 
dziecko w wieku około dwóch lat przechodzi kryzys, którego bie-



412 Ewelina Świdrak

gunami są autonomia i doświadczenie wstydu i zwątpienia. Po-
czucie autonomii rozwija się w kontekście doświadczania przez 
nie posiadania kontroli nad szeregiem różnych sytuacji społecz-
nych. Dziecko staje wobec potrzeby autonomii w otoczeniu ro-
dziców, którzy ograniczają jego samodzielność w imię zasad pa-
nujących w rodzinie i społeczeństwie1. Trudna droga, polegająca 
na znajdowaniu kompromisu między wymaganiami dorosłych 
a niepohamowaną ochotą dziecka, by robić w określony sposób, 
wiedzie je od całkowitej impulsywności do stopniowego uzyski-
wania kontroli nad codziennymi czynnościami2.

Z wyżej opisanym kryzysem łączy się rozwój woli dziecka. 
Najważniejszą kompetencją dziecka w tym wieku jest chęć wy-
rażania własnej woli, która jest możliwa dzięki odkryciu włas-
nego ja oraz własnej odrębności i sprawczości w działaniu. Chęć 
decydowania i wyrażania własnego zdania przejawia się w tym, 
że dziecko odmawia spełnienia próśb i wykonania poleceń doro-
słego3. Wspieranie woli dziecka przez stwarzanie mu sposobności 
do dokonywania samodzielnych wyborów oraz respektowanie jej, 
gdy to możliwe i społecznie sensowne, pozwala dziecku rozwijać 
własną indywidualność wyrażającą się w swobodnym wyborze4.

Rodzice wobec zmian w rozwoju dziecka  
w drugim roku życia

Rozwój autonomii i  chęć decydowania dziecka w  okresie 
poniemowlęcym jest trudnym doświadczeniem dla rodziców5. 
1   Por. A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000, s. 252-253.
2   Por. Sz. Hejmanowski, J. Wojciechowska, Wczesne dzieciństwo – 2. i 3. rok ży-

cia dziecka: szanse i zagrożenia dla rozwoju, w: Dzieci i młodzież wobec agresji 
i przemocy, red. A. Brzezińska, E. Hornowska, Warszawa 2007, s. 46.

3   Por. A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia 
rozwojowa, Sopot 2013, s. 118-119.

4   Por. Sz. Hejmanowski, J. Wojciechowska, Wczesne dzieciństwo – 2 i 3 rok życia 
dziecka: szanse i zagrożenia dla rozwoju, art. cyt., s. 47.

5   Jest to podkreślane zarówno przez rodziców, w artykułach popularnonauko-
wych, również internetowych, jak i w literaturze naukowej. 
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Jeżeli jest to pierwsze dziecko, to początkową reakcją rodziców 
na opór dziecka jest z  reguły zaskoczenie, walka z  dzieckiem 
i  negatywne reakcje emocjonalne, poszukiwanie sposobów ra-
dzenia sobie na zasadzie prób i błędów, stosowanie kar i nagród, 
rozmowy, próby opanowania własnych emocji i inne chaotyczne 
działania. Zachowania rodziców wobec specyfiki rozwoju małe-
go dziecka mogą być różne i zależą przykładowo od osobowo-
ści rodziców, wiedzy pedagogicznej, własnych przekonań. Na 
początku najczęściej rodzice zdecydowanie odrzucają zachowa-
nie dziecka, akceptacja raczej się nie zdarza. Poszukiwanie spo-
sobów radzenia sobie z zaistniałą sytuacją kończy się z  reguły 
przyjęciem jednej z postaw, związanej z podejściem do dziecka 
jako człowieka. W literaturze psychologicznej przyjmuje się kil-
ka postaw wobec rodzącej się autonomii dziecka.

Pierwsza polega na pozostawianiu dziecku całkowitej swobo-
dy. Dorośli w  tym modelu postaw unikają wpływania na natu-
ralny i spontaniczny proces rozwoju dziecka. Konsekwencją tego 
typu wychowania jest ukształtowanie ludzi, którzy mają poczucie 
nieograniczonej autonomii, dla których własne potrzeby i prag-
nienia są ważniejsze niż inni.

W drugiej postawie przyjmuje się, że człowiek jest jak pla-
styczna glina, którą można w dowolny sposób formować. Rodzi-
ce, wpływając na dziecko, przyjmują system kar i nagród, a także 
są dla nich wzorami postępowania celem osiągnięcia pożądanych 
przez nich wyników. Dzieci są zaś bierne i muszą podporządko-
wać się wychowawcom.

W trzeciej postawie, konfliktowej, przyjmuje się zaś, że dziec-
ko jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego i  wyraża tę 
aktywność w  przeciwstawianiu się wymaganiom rodziców, co 
prowadzi do konfliktów. Zadaniem opiekunów jest zmuszenie 
dziecka do porzucenia jego egoistycznych preferencji i przyjęcia 
zachowań, które są niezgodne z jego naturą, ale wymagane, pre-
ferowane przez dorosłych.

Wszystkie trzy postawy rodzą niebezpieczeństwo dla autono-
mii dziecka, ograniczając ją zbytnio lub dając za dużo swobody.
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W czwartej postawie przyjmuje się zaś, że dziecko jest równo-
rzędnym partnerem w interakcji z dorosłymi, dlatego wzajemne 
relacje buduje się na zasadzie dopasowania się, gdzie każda stro-
na jest wartościowa i wnosi swój wkład w tę relację6.

Wychowanie dziecka w wieku poniemowlęcym – 
normy, cele i metody

Normy wychowania określają, jak powinien postępować wy-
chowawca w pewnych warunkach. Jest wiele klasyfikacji norm 
wychowania, które odnoszą się do wychowania dziecka w każ-
dym wieku. Przykładowo w wychowaniu powinno się być świa-
domym założonych celów, uwzględniać indywidualność wycho-
wanka w wychowaniu, powinno się także w sposób prewencyjny 
minimalizować negatywne zjawiska po to, by później nie trzeba 
było ich korygować7. Dotyczy to również okresu poniemowlę-
cego, ponadto w tym wieku normy i cele wychowania są ściśle 
związane z charakterystycznymi dla tego okresu zachowaniami, 
możliwościami i ograniczeniami w rozwoju.

Celem wychowania powinno być usamodzielnianie dziecka 
w  czynnościach samoobsługowych, przykładowo w  jedzeniu, 
piciu, ubieraniu, korzystaniu z toalety itp. W rozwoju emocjo-
nalnym ważne jest nazywanie i rozpoznawanie uczuć u dzieci, 
a  jednocześnie ograniczanie zachowań agresywnych – głównie 
agresji instrumentalnej, rozwijanie empatii i uczuć prospołecz-
nych. Nie powinno się zaś wymagać kontroli emocjonalnej od 
dziecka czy na przykład tłumienia uczuć negatywnych w mo-
mencie ich wybuchu, gdyż nie jest to możliwe w tym wieku. Ce-
lem wychowania powinno być również rozumienie norm społecz-
nych przez dziecko oraz ukazywanie tego, co jest dobre, a co złe  
(rozwój moralny). Tłumaczymy zatem i pokazujemy, jak dziec  
 
6  Por. A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka, dz. cyt., s. 121-122.
7  Por. B.  Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 

2012, s. 139-140. 
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ko powinno się zachowywać w  każdej sytuacji wobec swoich 
rówieśników, wobec osób starszych, a także w określonych miej-
scach, na przykład w sklepie, na spacerze, w kościele itp. Oczy-
wiście wymagania należy dostosować do możliwości rozwojo-
wych, nie ograniczając konieczności aktywności ruchowej czy 
spontanicznych zachowań emocjonalnych w tym wieku. Wśród 
metod wychowania bardzo ważną rolę odgrywa naśladownic-
two oraz rozmowa z  dzieckiem. Należy również założyć, że 
wychowanie jest długotrwałym, a także plastycznym procesem, 
i nie nastawiać się na osiągnięcie pożądanych efektów w krót-
kim czasie, a wziąć pod uwagę możliwość zmiany swoich dzia-
łań pod wpływem różnych czynników8.

Metodologia badań własnych

Celem artykułu jest dokonanie analizy oraz oceny informacji 
zamieszczanych na wybranych stronach internetowych dotyczą-
cych buntu dwulatka pod kątem ich użyteczności dla rodziców 
oraz obecności elementów procesu wychowania. Przedmiotem 
zainteresowania niniejszego artykułu jest zjawisko zwane potocz-
nie buntem dwulatka, jego naukowa i potoczna charakterystyka. 
Aby zrealizować powyższy cel badań, postawiono następujące 
problemy badawcze:
 � Problem główny: Jak przedstawiane jest zjawisko buntu dwu-

latka w literaturze naukowej na najpopularniejszych polskich 
stornach internetowych?

 � Problemy szczegółowe:
•	 Jakie informacje dotyczące buntu dwulatka są umieszczane 

na stronach internetowych?
•	 Jakie odniesienia do procesu wychowania umieszcza się 

na stronach internetowych w kontekście zjawiska zwanego 
buntem dwulatka?

8  Por. tamże, s. 224-226.
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•	 Jakie jest wychowawcze znaczenie proponowanych technik 
radzenia sobie z buntem dwulatka?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania badawcze, podda-
no analizie 16 artykułów dotyczących buntu dwulatka umiesz-
czonych na polskich stronach internetowych9. Były to teks-
ty, które pojawiają się jako pierwsze w kolejności po wpisaniu 
hasła bunt dwulatka w  wyszukiwarce internetowej Google. 
Są to zatem informacje najbardziej dostępne dla czytelników 
i  czytelniczek, po które sięgają oni najczęściej. Artykuły były 
w  większości umieszczane na stronach internetowych prze-
znaczonych dla rodziców i  kobiet, jeden pochodził z  Wiki-
pedii. Badania przeprowadzono we wrześniu i  październiku  
2014 roku.

9  Strony internetowe poddane badaniom:
1.    http://pl.wikipedia.org/wiki/Bunt_dwulatka
2.    http://babyonline.pl/bunt-dwulatka-sposoby-na-bunt-dwulatka-objawy-

-buntu,dwulatek-artykul,7493,r1p1.html
3.    http://parenting.pl/portal/bunt-dwulatka; http://www.benc.pl/

czytelnia/45/bunt-dwulatka/
4.    http://www.mamazone.pl/artykuly/male-dziecko/dziecko-1-3-lata/rozwoj-

-i-wychowanie/2009/bunt-dwulatka.aspx
5.    http://mamdziecko.interia.pl/

news-jak-przetrwac-bunt-dwulatka,nId,617578,nPack,2
6.    http://www.edziecko.pl/male_dziecko/1,79340,14975276,Bunt_dwulatka.

html
7.    http://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/rozwoj-dziecka/1358-

-bunt-dwulatka-jak-poskromic-zlosnika.html
8.   http://dziecko.niania.pl/maluch/artykul,5933.html
9.   http://stressfree.pl/bunt-dwulatka-szkola-przetrwania-dla-rodzicow/
10. http://canpolbabies.com/pl/porady/porada/users/20/1655
11. http://strefamamy.pl/wychowanie/bunt-dwulatka/
12.  http://czasdzieci.pl/eksperci/artykul,801757-bunt_dwulatka_jak.html 

13.http://www.mjakmama24.pl/male-dziecko/rozwoj-i-wychowanie/bunt-
-dwulatka-poskromienie-zlosnika,163_405.html

14. http://wizaz.pl/Mama-z-klasa/I-rok-z-dzieckiem/Bunt-dwulatka
15. http://polki.pl/rodzina_maledziecko_artykul,10022913.html
16. http://www.dobra4.waw.pl/TXT/BUNT_DWULATKA.pdf
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Analiza badań

Kategorie informacji dotyczące buntu dwulatka w wy-
branych artykułach internetowych

Na podstawie analizy treści artykułów informacje dotyczące 
buntu dwulatka podzielono na cztery kategorie: geneza buntu 
dwulatka, objawy buntu dwulatka, sposoby postępowania wobec 
buntu dwulatka oraz konsekwencje buntu i konkretnych sposo-
bów postępowania dla wychowania i dalszego rozwoju dziecka. 
Procentowy udział tekstu w stosunku do całości artykułu przed-
stawiony został w tabeli 1.

Pierwsza kategoria informacji dotyczy genezy tego zjawiska. 
W artykułach wskazuje się na podstawy teoretyczne i prawidło-
wości rozwoju psychicznego dziecka w  wieku poniemowlęcym, 
które są przyczyną negatywizmu w  tym wieku. Jest to wiedza 
zaczerpnięta z dokonań psychologii rozwoju człowieka. Jak wy-
nika z  tabeli 1, informacje te zajmują średnio 23,57% ogółu in-
formacji zawartych we wszystkich badanych artykułach. Z ana-
lizy wynika, że informacje te są prawdziwe i zgodne z literaturą 
naukową w  tym zakresie. Niepokojący jest natomiast niewielki 
procent w stosunku do całości, a w około połowie artykułów ilość 
informacji o genezie buntu dwulatka można uznać za znikomą. 
W  jednym zaś nie ma żadnej informacji o  tym, dlaczego takie 
zjawisko występuje.

Drugą kategorią informacji występujących w  artykułach są 
objawy buntu dwulatka. Należą do nich zachowania, które towa-
rzyszą temu zjawisku. Zajmują one około 16% całości artykułów. 
Najbardziej rozbudowaną częścią artykułów są informacje doty-
czące sposobów postępowania wobec buntu dwulatka. Stanowią 
one ponad 50% ogółu informacji zawartych w  analizowanych 
tekstach. W poszczególnych artykułach to znaczna część zawar-
tości – nawet do 80%.

Ostatnią z  kategorii są efekty prawidłowego postępowania 
w buncie dwulatka. W artykułach ukazane są konsekwencje dla 
przyszłego rozwoju oraz wychowania dziecka. Niestety te infor-
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macje stanowią niewielką część w artykułach. W siedmiu arty-
kułach nie ma tego typu informacji w ogóle, w pozostałych zaś 
aspekt wychowawczy stanowi kilka do kilkunastu procent zawar-
tości treściowej artykułów. Oznacza to, że aspekt wychowawczy 
jest ukazany na badanych stronach w niewielkim stopniu bądź nie 
ma go w ogóle.

Tabela 1.  Procentowy rozkład poszczególnych kategorii informacji 
o buncie dwulatka w stosunku do całości tekstu  
w poszczególnych artykułach

Strona 
WWW Geneza Objawy Sposoby  

postępowania Konsekwencje

1 35,41 15,01 40,46 10,34
2 2,65 24,63 68,11 0
3 24,77 0,97 57,69 16,30
4 11,89 6,74 65,83 10,24
5 4,36 11,43 81,98 1,18
6 45,51 27,18 22,07 5,24
7 12,76 0,17 72,37 0
8 0 25,71 72,05 0
9 7,09 12,90 56,55 9,51

10 8,72 3,45 29,00 2,32
11 23,22 13,29 59,44 3,56
12 29,63 20,09 49,94 0
13 60,78 6,76 14,02 0
14 53,25 13,38 14,46 8,39
15 23,04 25,73 48,39 0
16 45,89 49,05 16,51 0

Średni 
procent 23,57 16,03 50,16 7,33

* Procent informacji w stosunku do całości tekstu. Procent  
nie zawsze sumuje się do 100, gdyż w artykułach niewielką część  
zajmowały treści niezwiązane z żadną z wyróżnionych kategorii.
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Analiza informacji dotyczących genezy zjawiska  
buntu dwulatka

Informacje dotyczące genezy zjawiska buntu dwulatka umiesz-
czono niemalże we wszystkich artykułach (oprócz jednego). Są 
w  nich zawarte, po pierwsze, próby opisu zjawiska, w  których 
najczęściej podkreśla się, że jest to zjawisko normalne i nie wy-
nika z niewłaściwego postępowania wychowawczego. Po drugie, 
określone są ramy czasowe zjawiska (między 18. a 24. miesiącem 
życia), po trzecie, wskazuje się na ważne w  tym okresie proce-
sy rozwojowe będące jego podstawą związane z kształtowaniem 
się woli, emocji, własnej odrębności i  sprawczości. Wśród pod-
staw buntu podkreśla się także potrzeby dziecka w  tym wieku, 
na przykład potrzebę samodzielności i poczucia bezpieczeństwa. 
Można powiedzieć, że informacje te są zgodne z literaturą nauko-
wą, są również napisane przystępnym dla czytelnika językiem.

Zachowania świadczące o obecności buntu dwulatka 
zamieszczone na wybranych stronach WWW

Trzecią z wyróżnionych kategorii informacji są te dotyczące 
objawów buntu dwulatka. Wśród zachowań wymienia się mię-
dzy innymi:
 � negatywizm, egoizm i przekorę – stawianie się w opozycji wo-

bec próśb, poleceń i nakazów dorosłych, odmowa współpracy, 
lekceważenie poleceń, uciekanie;

 � zachowania świadczące o wyrażaniu złości – okazywanie zło-
ści w formie krzyczenia, płaczu, rzucania się na ziemię, kopa-
nia i gryzienia innych.
W opisach objawów pojawiają się konkretne sytuacje, którym 

towarzyszy bunt.

Czasem mówimy, że dziecko jest złośliwe i uparte. Nie potra-
fimy się z nim porozumieć. My swoje, ono swoje. Na przykład: 
powoli się ubiera, podśpiewuje przy tym, a nam zależy na czasie. 
Mówimy: „Załóż wreszcie buty, bo musimy już wyjść”. A ono 
dalej nuci, sprawia wrażenie, że nie nic słyszy i nadal bawi się 
guzikami sweterka. Albo scena w kuchni: maluch widzi słodycze 
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na stole, a my nakrywamy do posiłku. On sięga po łakocie, a my 
chwytamy go za rękę i mówimy: – „Nie będziesz teraz jadł cia-
stek, tylko obiad”. Dziecko w krzyk, a my szarpiemy się z nim 
o te ciastka. Kiedy żadna ze stron nie chce ustąpić, konflikt na-
rasta. Denerwuje się maluch, tracimy cierpliwość my. Zaczynają 
się krzyki, płacz i najczęściej (nie ukrywajmy) wykorzystujemy 
siłę, żeby opanować sytuację.

Ogólnie można powiedzieć, że wymienione objawy i ich opisy 
są bardzo szczegółowe, ale zgodne z prawdą i literaturą naukową.

Sposoby radzenia sobie z buntem dwulatka  
na badanych stronach WWW

Na podstawie analizy zawartości treściowej podzielono spo-
soby radzenia sobie z buntem dwulatka na trzy kategorie: do-
tyczące zachowań rodziców, ukierunkowane na pobudzenie 
aktywności dziecka, ukierunkowane na zapobieganie złości 
i negatywizmowi dziecka.

Wśród zachowań dotyczących rodziców do najczęściej wy-
mienianych sposobów postępowania wobec zachowania dziecka 
należą następujące postulaty: opanowanie emocjonalne, uspoko-
jenie emocji własnych, brak reakcji, czyli ignorowanie dziecka, 
a  także wyrobienie w sobie cech takich jak: opanowanie, cierp-
liwość, wyrozumiałość, stanowczość, dobra wola, konsekwencja 
w każdym działaniu. Rodzicom zakazuje się również używania 
siły fizycznej, krzyczenia, wyzywania i  etykietowania dziecka, 
poleca się także nie zwracać uwagi na komentarze osób trzecich 
oraz nagradzać dziecko za dobre zachowanie – chwaląc je. Wśród 
kar za złe wychowanie jedynie w jednym z artykułów wymienia 
się krzesełko grzecznościowe oraz odebranie przywileju dziecku.

Postępowanie rodziców mające na celu uniknięcie zachowań 
problemowych dziecka skupiło się wokół: ustalenia stałego rytmu 
dnia dziecka, wcześniejszego rozładowania energii dziecka, kon-
sekwencji w postępowaniu wobec dziecka oraz unikaniu sytuacji, 
które mogłyby wywołać bunt.

Wśród działań nakierowanych na zmianę zachowania dziec-
ka najczęściej występowały: dawanie dziecku różnych możliwo-
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ści wyboru, rozmowa oraz zwracanie uwagi dziecku na niewłaś-
ciwe zachowanie.

W artykułach istnieje zgodność co do sposobów postępowania 
z dzieckiem. Nie ma sprzecznych z sobą rad i informacji, co może 
oznaczać, że wynikają one ze wspólnych celów. Jednakże cele te 
w większości nie są przedstawione. Rady są bardzo praktyczne 
i szczegółowe. We wszystkich artykułach zdecydowanie potępio-
na jest wszelka przemoc wobec dziecka, jest to wyrażone zarówno 
w postaci zakazów, jak i rad pozbawionych przymusu.

Konsekwencje rozwojowe buntu dwulatka  
i ich wychowawcze znaczenie przedstawione  
na wybranych stronach WWW

Konsekwencje, jakie niesie z  sobą prawidłowe postępowanie 
w buncie dwulatka, mają istotne znaczenie dla prawidłowego roz-
woju społeczno-emocjonalnego dziecka i odpowiedniego procesu 
wychowania i socjalizacji. Na podstawie analizy treściowej arty-
kułów można powiedzieć, że konsekwencje właściwego postępo-
wania z dzieckiem wskazują w większości na możliwość zdobycia 
pożądanych wychowawczo kompetencji dziecka.

W nielicznych konsekwencjach związanych z umiejętnościa-
mi, które zdobywa dziecko dzięki zachowaniom buntowniczym, 
wskazuje się na to, że dziecko, które nie jest w zbędny sposób 
ograniczane, ma okazję do samodzielnego podejmowania decy-
zji i do rozmowy na tematy sporne, będzie miało w przyszłości 
większą kontrolę nad własnym życiem, będzie bardziej nieza-
leżne i chętnie wykaże się inicjatywą. Prawidłowe postępowanie 
gwarantuje również uspokojenie dziecka i pobudzi do większej 
kontroli własnych emocji. Wśród korzyści związanych z relacja-
mi rodzinnymi wskazuje się na: wzajemne zrozumienie i dobrą 
komunikację, umiejętność dokonywania wyborów i współpracy.

Niestety ukazane konsekwencje wskazują czasami ukryte cele 
związane z wygodą i komfortem psychicznym rodziców, są nimi 
między innymi posłuszeństwo dziecka i kontrola jego zachowań. 
Oto przykładowa wypowiedź tego typu: 
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Jeśli sama masz trudności ze stałym rytmem dnia, rób wieczo-
rem plany. Po pierwsze, łatwiej zrealizujesz swoje zamierzenia. 
Po drugie, będziesz miała poczucie kontroli nad wszystkim, 
a  co za tym idzie, staniesz się po prostu spokojniejsza. Wtedy 
nie wyprowadzi cię z równowagi pierwszy butny krzyk malucha. 
Po trzecie wreszcie, plany dają przekonanie, że czegoś naprawdę 
chcemy („Dziś idziemy na plac zabaw, a nie do parku”). Jest szan-
sa, że maluszek, widząc twoją pewność, niemal automatycznie  
(i bez marudzenia) pomaszeruje w stronę huśtawek i piaskownicy.

W jednym z  artykułów zostały ukazane negatywne konse-
kwencje w przypadku nieprawidłowego postępowania. „Nadmier-
na próba kontroli w okresie buntu może prowadzić w dorosłym 
życiu do łatwego ulegania presji otoczenia, natomiast nadmierna 
pobłażliwość do niepewności oraz braku zaufania do świata”.

Niestety w większości artykułów nie ma informacji na temat 
wychowawczego znaczenia podanych sposobów, nie jest powie-
dziane, jaki skutekt osiągnie rodzic, stosując się do podanych rad. 
Ponadto w  żadnym z  artykułów nie są ukazane konsekwencje 
długofalowe, jedynie te dotyczące najbliższej sfery rozwoju lub 
doraźne środki, których wynikiem jest zmiana zachowania. Przy-
kładowo: „Twoje opanowanie pomoże smykowi wrócić do równo-
wagi, a konsekwencja sprawi, że maluszek coraz rzadziej będzie 
reagował histerią. No bo w końcu po co robić takie sceny, skoro 
z góry wiadomo, że mama i tak nie ustąpi?”.

Odnosząc badane treści do norm przedstawionych przez 
K.  Denka, można powiedzieć, że w  postulatach internetowych 
dominują normy teleologiczne. Są to normy nakazujące podjęcie 
odpowiednich środków do zrealizowania określonego celu. Ogól-
na struktura tych norm przybiera postać następującą: Jeśli ma być 
A, czyń B. Jeśli chcesz osiągnąć cel, to postępuj w określony spo-
sób. Część A odnosi się do celu, natomiast część B do sposobu 
postępowania10. Niestety w większości przypadków część A jest 
pomijana. Przykłady nielicznego opisywania norm w dwu czło-
nach są następujące: 
10  Por. K. Denek i in., Dziecko w świecie wartości. Aksjologiczne barwy dziecię-

cego świata, Kraków 2003, s. 121.



423Wychowawcze znaczenie informacji dotyczących buntu dwulatka  

Dlatego mówi się, że każdy dzień dwulatka powinien być w mia-
rę przewidywalny, czyli najlepiej zaplanować stałe pory wstawa-
nia, drzemki, posiłków, wieczornej kąpieli, a nawet wyjścia do 
parku – to wszystko daje maluchowi duże poczucie bezpieczeń-
stwa. Jeśli dziecko wie, co je za chwilę czeka, o  wiele łatwiej 
mu zachować spokój. Wówczas nawet ubieranie kurtki i ciepłych 
butów nie wydaje się takie straszne. 

„Dając dziecku jak najwięcej okazji do podejmowania decyzji, 
pokażesz mu, że ma kontrolę nad swoim życiem, a tym samym 
ograniczysz potrzebę buntu”.

W większości analizowanych tekstów nie wiadomo jednak, do 
czego odnosi się dany nakaz lub zakaz. Sposoby postępowania 
nie wskazują bezpośrednio na normy, za którymi stoją wskazów-
ki, na przykład dlaczego mamy dziecku dawać wybór. Metodyka 
jest pozbawiona zatem warstwy normatywno-aksjologicznej. Nie 
ma bezpośredniego wskazania na wartości ważne w wychowaniu 
dziecka i w ogóle ważne w życiu człowieka.

Wobec powyższego mnożenie trafnych poniekąd sposobów 
nie zawsze jest skuteczne. Na stronach internetowych wszyst-
kie rady techniczne, mówiące, jak ograniczyć złość i  negaty-
wizm dziecka, przedstawione są w prosty sposób, z naciskiem, że  
jest to sposób skuteczny. Niestety takie przedstawienie technik jest 
zgubne, a  sposoby postępowania powinny wynikać z  wcześniej 
założonych celów, muszą być zatem elastyczne, uzależnione od 
wielu czynników, na przykład sytuacji dziecka, jego osobowości.

Celem ukrytym w  zaleceniach jest czasami posłuszeństwo 
dziecka, wykonanie czegoś w taki sposób, aby odpowiadało to 
rodzicowi w  danej sytuacji. Pocieszające jest to, że wskazów-
ki są zapisane w większości w formie nakazów, a nie zakazów. 
Mają one zatem na celu zastosowanie konkretnego zachowania, 
a nawet jeśli obecne są w tekstach zakazy, to potem lukę w za-
chowaniu wypełniają konkretne podpowiedzi, jak postępować 
po zakazie.

Ciekawym sposobem na radzenie sobie jest brak reakcji ro-
dzica na nieakceptowalne społecznie zachowanie. Niestety nie 
jest wyjaśnione, jakie mechanizmy komunikacyjne zachodzą 
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wówczas między rodzicem a dzieckiem, czemu ma służyć mil-
czenie lub niezwracanie uwagi na dziecko, jakie ma to znaczenie 
dla rozwoju i relacji między ludźmi.

Wnioski z badań

W artykułach znaczącą część zajmują sposoby radzenia so-
bie z buntem, mniej jest psychologicznych wyjaśnień odnoszą-
cych się zrozumienia genezy zachowań dzieci w  tym wieku, 
jednakże informacje o genezie występują niemalże w każdym 
artykule. Niestety wiedza pedagogiczna związana z  wycho-
wawczym znaczeniem przedstawionych sposobów radzenia so-
bie z buntem jest niewystarczająco przedstawiona w badanych 
artykułach.

W badanych tekstach podstawy teoretyczne omawianego 
zjawiska są oparte na prawidłowościach psychologicznych, ale 
w połowie artykułów nie ma w ogóle przedstawionych implikacji 
pedagogicznych, pozostałe konsekwencje wychowawcze doty-
czą kompetencji i cech, jakie zdobywa dziecko poprzez przejście 
przez omawiany bunt.

Można powiedzieć, że brak jest w większości artykułów ca-
łościowego spojrzenia na problem, a obecne są jedynie doraźne 
sposoby jego rozwiązania. Brak jest również odniesień do ca-
łościowego procesu wychowania i do poszczególnych koncepcji 
wychowania.

Mówi się, że bunt dwulatka jest pierwszym sprawdzianem wy-
chowania dla rodziców. Wobec niedostatecznej jakościowo i iloś-
ciowo informacji o wychowaniu dziecka na wybranych stronach 
internetowych pożądane będzie stworzenie całościowych porad-
ników psychologiczno-pedagogicznych dostępnych online, będą-
cych połączeniem naukowej wiedzy pedagogicznej, na przykład 
o  integralnym rozwoju, z praktycznymi wskazówkami dotyczą-
cymi wychowania, na przykład w okresie buntu dwulatka, a tym 
samym oparcie metodycznej wiedzy dotyczącej sposobów wycho-
wania na całości procesu wychowania.
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Bajka telewizyjna –  
szanse i zagrożenia 
w wychowaniu

Fable TV –  
Opportunities and Threats  
in the Education

Streszczenie: Telewizja od lat stanowi jedno z najbardziej popularnych 
i  dostępnych dla jednostki mediów. Umożliwia obserwację zachodzących 
procesów, analizę wszelakich zjawisk, a  także odbiór informacji z  całego 
globu. Bajki w  najprostszy sposób docierają do dzieci, są o  wiele łatwiej-
sze w odbiorze niż baśnie. Słowo „bajka” kojarzone jest zazwyczaj z czymś 
przyjemnym, relaksującym, intrygującym, ale też umożliwiającym rozwój 
kreatywności i twórczego myślenia. Świat, w którym żyje dziecko, pełen jest 
fantazji i fikcji. Rzeczywistość niejednokrotnie postrzegana jest w krzywym 
zwierciadle. Fikcja w myśleniu dziecka ma niezwykłe znaczenie. Należy jed-
nak pamiętać, że młody człowiek zawsze powinien znać granicę pomiędzy 
światem realnym a fikcyjnym. Artykuł porusza kwestie związane z szansa-
mi i zagrożeniami, wynikającymi z oglądania bajek przez najmłodsze po-
kolenie. Na potrzeby artykułu dokonano krótkiego przeglądu pięciu bajek, 
emitowanych w  telewizji. Wybór bajek był losowy. Przeprowadzono ana-
lizę pod kątem zagrożeń i szans dla rozwoju dziecka. Wartościowa bajka, 
oparta na klarownym przesłaniu moralnym, wspomaga budowanie zespołu 
pozytywnych cech charakteru dziecka oraz zaszczepia w nim respektowa-
nie zasad moralnych, etycznych i estetycznych. Niekorzystny wpływ bajek 
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zaburza prawidłowy rozwój osobowości i sfery poznawczej, ale także doty-
czy zdrowia fizycznego. Wielogodzinne seanse przed telewizorem zastępują 
dzieciom aktywność na świeżym powietrzu. Skutkuje to zaburzeniami pra-
widłowego rozwoju w danym okresie życia. Warto zastanowić się nad prze-
kazem współczesnych bajek i skupić się na czerpaniu z nich wartości i idei, 
pożądanych przez członków naszego społeczeństwa.

Słowa kluczowe: bajka, telewizja, szanse, zagrożenia, wychowanie

Summary: Television years is one of the most popular and available for the 
individual media. Allows you to observe the processes, analysis of all kinds of 
events, as well as the receipt of information from around the globe. Fairy in 
the easiest way to reach the children, are much easier to read than fairy tales. 
The word “story” is usually associated with something pleasant, relaxing, in-
triguing, but also enables the development of creativity and creative thinking. 
A world in which the child lives is full of fantasy and fiction. Reality is often 
seen in a distorting mirror. Fiction in the thinking of the child has unusual 
significance. However, it should be remembered that the young man should 
always know the boundary between the real world and the fictional. The ar-
ticle discusses the issues related to the opportunities and threats arising from 
watching cartoons by the youngest generation. For the purposes of article  
5 undertakes a brief review of fairy tales, broadcast on television. The choice 
was random fairy tales. An analysis in terms of threats and opportunities for 
the development of the child. Valuable story, based on a clear moral message 
team helps build positive character traits of the child and it instills respect 
for moral, ethical, and aesthetic. The adverse effect of fairy tales disrupts the 
normal development of personality and cognitive sphere, but also applies to 
physical health. Long hours in front of TV screenings replace children out-
door activities. This results in disturbances in the normal development of life. 
It is worth considering the transfer of modern fairy tales and focus on reaping 
the values and ideas, desired by the members of our society.

Keywords: fable, television, opportunities, threats, education

Wstęp

Czasy, w których przyszło żyć i dorastać młodemu pokoleniu, 
sprzyjają ciągłemu, intensywnemu rozwojowi w zakresie różno-
rodnych zastosowań najnowszych technologii. Można stwierdzić, 
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iż życiem części społeczeństwa manipulują środki masowego 
przekazu. Mass media noszą obecnie miano „czwartej władzy”, 
która steruje zachowaniami i  poglądami ludzi bez względu na 
wiek. Telewizja od lat stanowi jedno z najbardziej popularnych 
i  dostępnych dla jednostki mediów. Umożliwia obserwację za-
chodzących procesów, analizę wszelakich zjawisk, a także odbiór 
informacji z całego globu. Programy telewizyjne w istotny sposób 
wpływają na emocjonalny stosunek dzieci, młodzieży i ludzi do-
rosłych do przekazywanych treści. Warto się zastanowić nad rolą 
bajki w wychowaniu najmłodszej widowni.

Według badań Ośrodka Badania Opinii Publicznej 

w  2008 r. najmłodsi polscy widzowie (w wieku od czterech 
do 15 lat) przeznaczyli na oglądanie telewizji średnio 2 godz.   
12 min dziennie. Wprawdzie to aż o ponad godzinę mniej niż 
statystyczny rodzimy telewidz, ale – wciąż sporo. Zwłaszcza że 
w statystykach tych kryją się i te dzieci, które oglądają zaledwie 
bajkę przed snem, jak i te, które siedzą przed ekranem po trzy 
godziny i dłużej, dzień w dzień1.

Pierwsze sześć miesięcy życia dziecka to okres intensywnego 
rozwoju narządu wzroku. Nie osiąga on jednak pełnej dojrzało-
ści aż do momentu ukończenia trzeciego roku życia. Naukow-
cy postulują ideę, iż niemowlęta są w stanie „oglądać” telewizję 
już w wieku sześciu miesięcy. Posiadają zdolności do rozpozna-
wania obiektów na ekranie, a  także do prognozowania ruchów. 
Dopiero jednak około 18. miesiąca życia maluchy zaczynają tak 
naprawdę rozumieć, jakie procesy zachodzą na szklanym ekranie. 
Dodatkowo, zauważa się preferencję zachowań, które występu-
ją w  świecie rzeczywistym. Po ukończeniu drugiego roku życia 
zachodzą intensywne zmiany w aspekcie rozumienia relacji mię-
dzy różnymi scenami programu. Jednakże należy zauważyć, że 
niewłaściwie dobrany repertuar telewizyjny, bez względu na wiek 
dziecka, może doprowadzić do trwałych zaburzeń w  rozwoju 
młodego człowieka. Programy telewizyjne dla dzieci, w tym baj-

1   M.  Zaraska, http://wyborcza.pl/1,75400,12422971,Telewizja_nie_dla_dzieci.
html (dostęp: 20.10.2014).
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ki, swym przekazem regulują szeroki wachlarz szans i zagrożeń 
dla najmłodszej widowni. Naukowcy z Yale codziennie włączali 
grupie maluchów w wieku od trzech do czterech i pół roku pro-
gram Mister Rogers. Druga grupa, kontrolna, nie oglądała telewi-
zji. Czas wolny poświęcała na zabawę. Po okresie dwóch tygodni 
okazało się, że na testach kreatywności w zabawie te dzieci, któ-
re oglądały program edukacyjny, wypadły lepiej od tych z gru-
py kontrolnej – mimo iż wcześniej wykazywały zbliżony poziom 
kreatywności. Jak podkreśla D. Christakis, istnieje znaczna róż-
nica między oglądaniem wyselekcjonowanych bajek na szklanym 
ekranie a przesiadywaniem przed włączonym telewizorem. Jest to 
czynnik warunkujący rolę bajki w życiu dziecka. Jeśli rodzic jest 
osobą świadomą pułapek cywilizacyjnych i potrafi w sposób właś-
ciwy organizować czas wolny swojego dziecka, ma małe szanse 
na poniesienie porażki wychowawczej związanej z zagrożeniami, 
jakie niosą bajki2.

Bajka a fikcyjne postrzeganie świata przez dziecko

Świat, w którym żyje dziecko, pełen jest fantazji i fikcji. Rze-
czywistość niejednokrotnie postrzegana jest w  krzywym zwier-
ciadle. Specyficzne znaczenie wspomnianej fikcji dla rozwoju 
młodego pokolenia dostrzegli już na początku XX wieku Freud, 
Piaget i Bettlheim. Już wówczas kładziono nacisk na trudności, ja-
kie napotyka dziecko w efektywnym odróżnianiu świata rzeczywi-
stego od fantastycznego. Fikcja w myśleniu dziecka ma niezwykłe 
znaczenie. Należy jednakże pamiętać, że młody człowiek zawsze 
powinien znać granicę pomiędzy światem realnym a  fikcyjnym. 
Specyfika myślenia dziecka łączy te dwa elementy w jedną, niero-
zerwalną całość. Jak podaje Piaget, stosunek dziecka do własnych 
marzeń sennych odbywa się trójstopniowo. W  pierwszym etapie 
młody człowiek uznaje sen za jeden ze składowych świata realne-
go. Nie obrazuje on jednak rzeczywistości, ale istnieje w  sposób 
obiektywny. Dziecko skłonne jest do przypuszczeń, iż osobę na 
2  Por. tamże.
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zdjęciu zaboli głowa, gdy zdjęcie spadnie z wysokości. Zdaniem 
autora takie postrzeganie świata przez pryzmat fikcji pojawia się 
u dzieci pięcio- i sześcioletnich. Kolejnym etapem w życiu młodego 
człowieka jest założenie, że sen stanowi naszą pochodną, ale jest 
poza nami. Charakterystyczny dla tego okresu jest brak spójności 
widzeń sennych i rzeczywistości. Wyzwala w młodym człowieku 
konieczność przemyśleń o nierzeczywistym pochodzeniu snu. Faza 
ta przypada na siódmy, ósmy rok życia dziecka. Osiągnięcie tego 
stadium umożliwia dokładniejsze różnicowanie obrazu i rzeczywi-
stości. Kolejny etap charakteryzuje się postrzeganiem przez dziecko 
snu jako elementu wewnętrznego i pochodzi ze świata wyobrażeń 
i myśli. W tym okresie wykształca się umiejętność odróżniania rze-
czy i ich umysłowego przedstawienia3.

Bajka telewizyjna – zagrożenia

Specyficzna struktura przekazu, jak i ewolucja mass mediów 
uwarunkowały strategie badań nad interpretacją telewizji przez 
najmłodsze pokolenie. Bajki w  najprostszy sposób docierają do 
dzieci, są o wiele łatwiejsze w odbiorze niż baśnie. Słowo „bajka” 
kojarzone jest zazwyczaj z czymś przyjemnym, relaksującym, in-
trygującym, ale też umożliwiającym rozwój kreatywności i twór-
czego myślenia. Niestety bajki na miarę XXI wieku mają często 
zaburzoną strukturę, uczę zachowań destrukcyjnych, a  tym sa-
mym negatywnie wpływają na wychowanie młodego pokolenia. 
Największym wrogiem dziecięcej wyobraźni jest przemoc. Sceny, 
pokazywane w bajce, oparte na przemocy stanowią główne za-
grożenie dla wartościowego spojrzenia na kwestie bajek w życiu 
dziecka. Przemoc, przybierając różne oblicza – od agresywnych 
bohaterów, przez brutalną walkę,  aż po przemoc słowną, niebez-
piecznie oswaja dziecko z aktami agresji. Stają się one w oczach 
młodego odbiorcy normą, uczą obojętności emocjonalnej na ta-
kie zachowania oraz ograniczają poziom wrażliwości dziecka 

3   Por. A. Kołodziejczyk, Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest „na niby” w telewi-
zji, Kraków 2003, s. 19-20. 
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na krzywdę drugiego człowieka. Mimo iż początkowo istnieje 
prawdopodobieństwo, że przemoc ukazywana na szklanym ekra-
nie wzbudzi w dziecku strach lub smutek, jest duże prawdopodo-
bieństwo, że z czasem zacznie je fascynować. Zatraca ono granicę 
między dobrem a złem, chce naśladować bohaterów filmowych. 
Bajka promująca agresję i przemoc może zniekształcić w trwały 
sposób rzeczywisty obraz świata. Dziecięcy świat współcześnie 
zdominowały bajki przepełnione zmieniającymi się obrazami 
i  głośnymi oraz niespodziewanymi dźwiękami. Autorzy kreują 
fikcyjną rzeczywistość w myśl zasady: im więcej i głośniej, tym 
ciekawiej. Niestety niejednokrotnie zapominają o dobru dziecka. 
Psychologowie są zgodni  – zbyt duża liczba bodźców zawarta 
w  bajce działa destrukcyjnie na emocje młodego widza. Nad-
miar zmienności ruchowej i  dźwiękowej w  każdym przekazie 
medialnym może zniekształcić nierozwinięty jeszcze w  pełni 
umysł dziecka. Bajka z  taką dynamiką powoduje rozkojarzenie 
i poirytowanie dziecka. Brak zrozumienia przesyconych efektami 
specjalnymi bajek sprawia trudności ze skupieniem się. Kolejnym 
zagrożeniem, wynikającym z  niekontrolowanego oglądania ba-
jek, jest nieodpowiednio stymulowany rozwój mózgu. Przesadnie 
skomplikowana fabuła bajki prowadzi do nasilenia się u dziecka 
poczucia braku zrozumienia toczącej się akcji. Wówczas młody 
człowiek nie potrafi zrozumieć zamierzonego przekazu bajki. 
Zbyt zawiła fabuła sprawia także, że  dziecko nie zastanawia się 
nad intencjami bohaterów, ale ich zachowania usprawiedliwia 
zdarzeniami losowymi. Nie zauważa powodów, przebiegu czy 
skutków podejmowanych decyzji. Staje się niewolnikiem szklane-
go ekranu, nie rozumie przekazywanej treści4.

Reasumując, niekorzystny wpływ bajek nie ogranicza się do 
wpływu na osobowość i sferę poznawczą dziecka, ale także doty-
czy zdrowia fizycznego. Wielogodzinne seanse przed telewizorem 
zastępują dzieciom aktywność na świeżym powietrzu. Skutkuje 
to zaburzeniami prawidłowego rozwoju w danym okresie życia.

4   Por. M.  Zaraska, http://wyborcza.pl/1,75400,12422971,Telewizja_nie_dla_
dzieci.html (dostęp: 20.10.2014).
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Bajka telewizyjna – szanse

Bajka towarzyszy dziecku zazwyczaj od pierwszych miesięcy 
jego życia. Początkowo przekaz, jaki niesie, jest niezrozumiały 
dla małego odbiorcy. Jednakże z biegiem lat zaczyna pełnić funk-
cję wychowawczą. Jak słusznie zauważa H. Rotkiewicz 

(…) wczesne zetknięcie się dziecka z telewizją, stały kontakt z nią 
i  stosunkowo długie obcowanie z nią wywiera duży wpływ na 
całokształt życiowych doświadczeń dziecka. Według Schram-
ma wpływy te rozpoczynają się już w drugim roku życia dziecka 
i są równie intensywne jeszcze w wieku lat 11. Nim więc dziec-
ko pójdzie do szkoły, styka się z telewizją – pierwszym wielkim 
nauczycielem, przemawiającym do audytorium takiego samego 
pod względem wielkości, jak to, do którego zwraca się szkoła5.

Możliwości i  szans rozwojowych dziecka za pośrednictwem 
mediów jest nieograniczenie wiele. Pozytywne oddziaływanie ba-
jek na życie dziecka można rozpatrywać pod kątem funkcji, jakie 
pełni ona w społeczeństwie. Znajomość funkcji bajek sprzyja orien-
tacji w zakresie jej skuteczności i działających mechanizmów. Do 
najważniejszych funkcji, jakie pełni bajka w życiu dziecka, należy 
zaliczyć: funkcję poznawczą, wychowawczą, informacyjną, kom-
pensacyjną i  rozrywkowo-odpoczynkową. Funkcja, jaką spełnia 
bajka w  procesie formowania zdolności poznawczych i  percepcji 
intelektualnej dziecka w  wieku przedszkolnym, stanowi swoistą 
wypadkową oddziaływania określonych składowych, tworzących 
siłę przekazu danych treści. Funkcja wychowawcza rozpatrywana 
w węższym znaczeniu odnosi się do działalności świadomej, czyli 
wcześniej zaplanowanej i przemyślanej. Efektem tak ujmowanego 
wychowania jest kształtowanie osobowości młodego człowieka. 
Wartościowa bajka, oparta na klarownym przesłaniu moralnym, 
wspomaga budowanie zespołu pozytywnych cech charakteru 
dziecka oraz zaszczepia w  nim respektowanie zasad moralnych, 
etycznych i  estetycznych. W przypadku wielu bajek funkcje wy-

5   H. Rotkiewicz, Pedagogiczne aspekty teorii środków masowego przekazu Mar-
shalla McLuhana, Wrocław 1983, s. 257. 
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chowawcze łączą się z walorami poznawczymi. Zasadnicza ich rola 
w  tym zakresie oscyluje wokół tematyki rozwoju fantazji i  ubo-
gacania wyobraźni najmłodszego odbiorcy przekazu medialnego. 
Dziecko stara się samodzielnie śledzić przebieg bajki oraz losy 
bohaterów w prezentowanym filmie animowanym, co ułatwia sa-
moistne kreowanie fantastycznych sytuacji i wydarzeń. Odpowied-
nia fabuła bajki inspiruje dziecko do podejmowania różnorodnych 
działań o charakterze społecznym, opiekuńczym, kulturalnym czy 
technicznym. Wspomaga to kształcenie i  narastanie zachowań 
pożądanych, a  także w  przystępny sposób wprowadza młodego 
człowieka w  zawiłości współczesnego świata. Funkcja poznaw-
cza zawiera się w jeszcze jednym, istotnym aspekcie rozwojowym 
dziecka, a mianowicie ukazuje hierarchię wartości respektowanych 
w społeczeństwie. W obecnych czasach eksponuje się również ko-
lejną funkcję bajek – funkcję terapeutyczną. Postęp cywilizacyjny 
warunkuje liczne przeobrażenia wielu dziedzin życia codziennego 
każdego człowieka. Młody człowiek zmuszony jest do stawiania 
czoła nowym zadaniom, dostosowania swojej percepcji do tempa 
i wymogów życia. Konieczne są także nowatorskie umiejętności ra-
dzenia sobie w sytuacjach stresujących. W przypadku poniesienia 
porażki w młodym człowieku wyzwala się zwiększona podatność 
na stres, rodzą się stany lękowe czy postępujące poczucie osamot-
nienia w zderzeniu z problemem. Bajka w tej kwestii stanowi swego 
rodzaju antidotum. Ukazuje inne wzorce myślenia, zbliża do auto-
rytetów oraz umacnia wsparcie przez akceptację. Bardzo często rola 
bajki sprowadza się do funkcji kompensacyjnej. Telewizja niejed-
nokrotnie zastępuje naturalne potrzeby dziecka. Jednakże należy 
podkreślić, iż zadaniem rodzica, wychowawcy jest niedopuszczenie 
do sytuacji, w której bajka telewizyjna stanie się jedynym źródłem 
realizacji potrzeb życiowych młodego człowieka. Może natomiast 
pełnić funkcję dodatkową. Ponadto stwarza pewną szansę na po-
znawanie świata, kultury i  przeżywanie różnorodnych sytuacji 
ukazywanych na szklanym ekranie. Oglądanie bajek może być 
pomocne w wychowaniu dziecka, kompensując braki środowiska 
rodzinnego i  lokalnego poprzez wyrównywanie potrzeb, których 
rodzina nie jest w  stanie zaspokoić. Telewizja wywołuje u dzieci 
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wiele pozytywnych wrażeń. „(…) może pełnić także bardzo waż-
ną w  życiu dziecka funkcję rozrywkową, dostarczając mu wie-
le pozytywnych przeżyć, radości, dobrej zabawy. Rozrywka jest 
przeciwieństwem biernego odpoczynku, wyraża potrzebę ruchu, 
nowości, przygody, (…), zmienności wrażeń, iluzji”6. W szczegól-
ności współczesne bajki, dostosowując się do potrzeb najmłodszych 
odbiorców, promują wspólną zabawę, bohaterowie nawiązują próbę 
dialogów z odbiorcami zza szklanego ekranu.

Współcześnie można zaobserwować wzrost podatności na wzory 
medialne. Media są traktowane jako autorytatywne zarówno przez 
dorosłych, jak i dzieci, przyciągają uwagę mimowolną i dowolną. 
W  okresie poszukiwania swoich punktów odniesienia oraz wzo-
rów do naśladowania młodzi ludzie mają możliwość utożsamienia 
się z całą gamą idoli kreowanych przez media. Na swoje autorytety 
wybierają aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy, starając się naślado-
wać ich sposób na życie, zachowanie, styl ubierania czy prezenta-
cji własnej osoby. Nie zdają sobie sprawy z  tego, że zazwyczaj są 
to ludzie specjalnie „przygotowani” przez media do odgrywania 
roli autorytetu. Są to osoby atrakcyjne zewnętrznie i wewnętrznie 
dla potencjalnego naśladowcy. Przewaga bohaterów negatywnych, 
którzy są dla mediów ciekawsi i budzą większe emocje odbiorców, 
sprawia, że dla młodego człowieka ocenianie postaw staje się bardzo 
trudne. Jednakże zdarzają się idole, którzy odgrywają pozytywną 
rolę w procesie wychowania. Pomimo nietypowych form zachowa-
nia czy wyglądu przekazują młodym ludziom prawdziwe wartości7.

Projekt badań własnych

Na potrzeby artykułu dokonano krótkiego przeglądu pięciu 
bajek emitowanych w telewizji. Wybór bajek był losowy. Analizę 
przeprowadzono pod kątem zagrożeń i szans dla rozwoju dziecka.

6   A.  Andrzejewska, Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z  telewizji, 
Warszawa 2007, s. 15-23. 

7   Por. S. Maciejewski, Upadają autorytety – gdzie szukać nowych?, „Nowa Szkoła” 
2010, nr 684, s. 17-18.
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Bajka 1. Dora zwiedza świat

Dora, główna bohaterka, ma osiem lat i jest małą podróżnicz-
ką. W każdym odcinku dziewczynka wyrusza na wyprawę, a przy 
okazji zwiedzania pomaga napotkanym osobom i  zwierzętom. 
Dzięki Dorze mali widzowie poznają podstawy języka angielskie-
go – uczą się liczyć, powtarzają najważniejsze zwroty użyte w od-
cinku. Bajka z pewnością pełni funkcje wychowawcze. Jej fabuła, 
dostosowana do potrzeb dziecka, umożliwia rozwój zdolności lo-
gicznego myślenia. Każdy odcinek to zupełnie inna historia, pod-
czas której bohaterowie, wykonując kolejne, wyznaczone zadania, 
ukazują sposoby realizacji założonego celu. Bohaterowie, napoty-
kający na swej drodze różne przeszkody, uczą, jak je eliminować 
w uczciwy sposób. Bajka Dora zwiedza świat ułatwia oswajanie 
trudnych spraw, porusza kwestie związane z niełatwymi momen-
tami w życiu. Ponadto modeluje stosunek do otaczającego świata 
i kształtuje uczucia odbiorcy. Pokazuje dziecku, że nie ma sytuacji 
bez wyjścia, rozwija jego kreatywność i twórcze myślenie. War-
te uwagi jest także używanie zwrotów skierowanych do widzów 
zza szklanego ekranu. Każdy odcinek kończy pytanie o wrażenia 
dziecka. Analiza kilku odcinków pozwala na stwierdzenie, iż jest 
to bajka pozbawiona scen przemocy, agresji czy innych zachowań 
nieakceptowanych społecznie. Bajka Dora zwiedza świat poprzez 
swoje klarowne przesłanie moralne wpływa na budowanie zespo-
łu pozytywnych cech charakteru dziecka.

Bajka 2. Go, Diego, Go! 

Ta bajka dość podobna do Dora zwiedza świat, jednakże dla od-
miany – główny bohater jest chłopcem, który wyrusza w coraz to 
nowe podróże. Jego celem jest bezinteresowna pomoc zwierzętom. 
Opiera się na empatycznym i troskliwym spojrzeniu na czworonoż-
nych przyjaciół. Bajka uczy przyjaźni, szacunku, umiaru, tolerancji, 
roztropności, umiejętności dostrzegania i  miłości do otaczającego 
nas świata. Ponadto wzbogaca język młodego widza. Pokazywane 
są w niej zarówno rzadko spotykane i zapomniane gatunki zwie-
rząt, jak i te, które cieszą się popularnością wśród dzieci. Bajka uczy 
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dziecko wiary w siebie. Główny bohater – Diego, choć niepozorny, 
słabszy od innych, zawsze wychodzi cało z opresji, ocala przyjaciół, 
świat. Bajka, podobnie do poprzedniej, również jest wspomagana 
angielskimi dialogami oraz wesołymi piosenkami.

Bajka 3. Max i Ruby

Tytułowy bohater Max jest króliczkiem i mieszka w króliczym 
miasteczku. Uwielbia bałaganić i psocić. Starsza, siedmioletnia sio-
stra Ruby jest jego przeciwieństwem – dba o porządek, jest per-
fekcjonistką. Głównym zamysłem twórców tej bajki było ukazanie 
podziału ról, jaki obowiązuje w naszym społeczeństwie. Niestety, 
analiza tej bajki pozwala na stwierdzenie, że cel nie został zreali-
zowany. Bajka prezentuje niedopuszczalną sytuację, jaką jest samo-
dzielna opieka siedmioletniej Ruby nad malutkim bratem Maksem. 
Ukazanie dwójki maluchów żyjących samotnie oraz opiekujących 
się sobą wzajemnie bez kontroli osób dorosłych destrukcyjnie 
wpływa na sposób postrzegania świata przez dziecko. Obserwowa-
na sytuacja staje się dla młodego widza normalną, a wręcz pożąda-
ną. Media nie mogą promować zachowań, które w życiu realnym są 
niewyobrażalne w skutkach. Kolejnym mankamentem omawianej 
bajki jest ograniczanie rozwoju językowego dziecka. Malutki Max 
na wiele pytań odpowiada tym samym stwierdzeniem „yhy”, które 
dziecko uznaje za poprawne. Zaprzecza to idei promowania boga-
tego i wartościowego słownictwa wśród najmłodszych odbiorców. 
Komunikacja interpersonalna pomiędzy bohaterami jest zaburzo-
na. Max i Ruby nie mogą znaleźć nici porozumienia. Skutkiem są 
kłótnie, psoty i potyczki słowne. 

Bajka 4. Tom i Jerry

Serial animowany opowiadający o  konflikcie kota o  imieniu 
Tom i myszy o  imieniu Jerry. Większość odcinków poświęcona 
jest perypetiom wspomnianych zwierząt. Widz zza szklanego 
ekranu dowiaduje się, w  jaki sposób można kogoś pokonać, ja-
kim ciosem można najskuteczniej przezwyciężyć wroga. Głów-
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nym środkiem osiągnięcia zwycięstwa jest zazwyczaj przemoc, 
szybkość i  sprawność reakcji. W  bajce zaciera się granica mię-
dzy dobrem a złem. Dobro zazwyczaj jest pokonywane przez zło. 
Powoduje to kryzys wartości w  życiu dziecka. Oglądanie prze-
mocy na szklanym ekranie skutkuje przenoszeniem jej do świata 
realnego. Dosłowne przyjmowanie wizualizacji wpływa na mylne 
postrzeganie sensu życia człowieka lub zwierzęcia. Humorystycz-
ne przedstawianie scen dodatkowo umacnia w dziecku poczucie 
słuszności danej sytuacji czy decyzji o agresywnym zabarwieniu. 
Sceny poświęcone przemocy, stymulowane na społecznie aprobo-
wane, błędnie ukazują wzorce zachowań.

Bajka 5. Strażnicy miasta

Głównymi bohaterami serialu są radiowóz policyjny Paulie 
oraz wóz strażacki Fiona, którzy pomagają mieszkańcom małego 
miasteczka w ich codziennych problemach. Paulie jest dociekliwy 
i bardzo spostrzegawczy, przygląda się każdej sprawie z bardzo bli-
ska. Tam, gdzie inni przewidują niepowodzenie, on widzi dla siebie 
prawdziwe wyzwanie. Jest mądry i odpowiedzialny. Spokojna Fio-
na jest jedną z głównych bohaterek bajki. Jest kobiecym wydaniem 
wozu strażackiego. Najbardziej lubi pomagać innym. W czasie akcji 
jest bardzo zorganizowana i potrafi szybko ocenić poziom zagro-
żenia. Bajka promuje ideę bezinteresownej pomocy drugiemu czło-
wiekowi. Istotne jest, że środkiem realizacji zamierzonych celów 
nie są czyny oderwane od rzeczywistości, a proste gesty i zachowa-
nia. Dzięki temu u młodych widzów pojawia się przekonanie, że 
każdy z nich może być w życiu bohaterem, jeśli będzie wyznawał 
najważniejsze życiowe wartości, takie jak: przyjaźń, lojalność czy 
chęć pomocy innym. Bajka ukazuje ogromną wartość współpracy 
międzyludzkiej. Bohaterowie bajki promują zdolność tworzenia 
więzi i  współdziałania z  innymi, umiejętność pracy w  grupie na 
rzecz osiągania wspólnych celów, zespołowego wykonywania za-
dań i  wspólnego rozwiązywania problemów. W  bajce pojawiają 
się bohaterowie, reprezentujący „czarne charaktery”, ale ponoszą 
oni wyraźne dla dziecka konsekwencje. Powoduje to, że są dobrą 
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przestrogą, jak nie należy postępować i jakie są granice między do-
brem a złem. Bajka Strażnicy miasta pozbawiona jest hałaśliwych 
i zgiełkowych dźwięków, zastosowano stonowaną dynamikę akcji, 
czytelność zachowań głównych bohaterów i  zrozumiałą grafikę. 
Spowodowało to realizację jednej z priorytetowych funkcji – bawi 
dziecko, nie ograniczając jego wyobraźni.

Zakończenie

Puentą swojego artykułu pragnę uczynić słowa Horacego, iż 
„tobie bajka mówi pod zmienionym imieniem”. Warto zastanowić 
się głębiej nad przekazem, jaki niosą bajki naszych czasów. Analiza 
losowo wybranych bajek pozwala na stwierdzenie, iż świat animo-
wany prezentowany młodemu pokoleniu jest różnorodny. Pojawiają 
się sceny godne uwagi, jak i te niosące idee pseudowychowania. Nie 
można zapominać, że młody odbiorca, utożsamiając się z głównymi 
bohaterami, wkracza w świat fikcji. Należy czerpać z bajek to, co naj-
piękniejsze, prostotę przekazu najistotniejszych wartości i wzorców 
zachowań. Rodzice, pedagodzy nie mogą pozwolić, by najmłodsze 
pokolenie kształtowało swoją osobowość tylko i  wyłącznie przez 
pryzmat bajki. Bajka może wzbogacać życie rodzinne, może je sca-
lać. Może kształtować życie moralne, wspomagać wychowanie, ale 
może też promować fałszywe wartości, rozpowszechniać akty agre-
sji i prowadzić do zaburzeń w rozwoju młodego pokolenia.
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Zakończenie

Pytanie o wychowanie dziecka w rodzinie pojawia się nieustan-
nie na ustach rodziców, wychowawców, nauczycieli. Odpowiedź 
na nie ulega zmianom i modyfikacjom zależnie od rzeczywistości 
wokół. Podjęli się jej autorzy książki Dziecko, rodzina, wychowanie. 
Wybrane konteksty. Zaprezentowane w publikacji refleksje i analizy 
mają charakter teoretyczny i empiryczny. Przestawione w poszcze-
gólnych artykułach badania są interdyscyplinarne i wieloaspektowe.

Współczesny świat chciałby, aby wszystko było doskonałe, to 
jednak nie jest możliwe. Niemożliwe więc jest także doskona-
łe wychowanie. Wychowanie powinno ukształtować dojrzałego 
człowieka, który będzie potrafił samodzielnie żyć, rozpoznać 
swoje potrzeby i  znaleźć sposoby ich zaspokajania. Zmienia się 
kontekst wychowania, ludzie żyją szybko, wszystko chcą mieć 
natychmiast, gotowe i perfekcyjne. To nie pasuje do dziecka, jak 
pisze o tym dr Anna Błasiak w swoim tekście, ponieważ dziec-
ko, jego wychowanie wymaga czasu, uwagi i  troski. Rodzicie 
i wychowawcy są dzisiaj pogubieni i doświadczają niepewności. 
Dzisiejsze dzieci zdają się bardziej potrzebować rodziców i wy-
chowawców, którzy będą potrafili współuczestniczyć w ich życiu, 
mając na uwadze konkretny etap rozwojowy i specyfikę zachowań 
tego etapu. Zamiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, 
i zagrożenia, jakie w związku z tym się pojawiają, powodują, że 
wychowanie domaga się podejmowania nieznanych do tej pory 
funkcji i zadań.

Rodzice to osoby, do których należy jedno z najważniejszych 
zadań w  życiu człowieka. Podejmują się przyjęcia dzieci i  ich 
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wychowania. Bycie rodzicem ma charakter nieodwracalny. We 
współczesnej rzeczywistości coraz częściej można usłyszeć proś-
bę rodziców o  wsparcie i  pomoc w  kierowaniu wychowaniem 
dziecka. Prośba ta wynika z głębokiej potrzeby zatroszczenia się 
o dobro dziecka. Ma ona także swoje przyczyny w dynamicznych 
procesach globalizacyjnych, które to stale aktualizują i zmieniają 
kondycję człowieka i rodziny. Zadania i funkcje, jakie stają przed 
rodziną, domagają się realizacji tu i teraz, w konkretnym czasie 
i  konkretnej przestrzeni. To, co stanowi wypracowany wzorzec 
wychowania i opieki w rodzinie, jest potrzebne rodzicom. Wydaje 
się jednak niedostateczne, aby w dzisiejszym świecie być wystar-
czająco dobrym rodzicem. Stąd potrzeba wspomagania rodziny, 
dostarczania rodzicom impulsów, które ułatwią i wspomogą wy-
chowanie dzieci. Autorzy tomu w  swoich tekstach wskazują na 
takie wsparcie między innymi w bajkach, książkach i Internecie. 
Otrzymując właściwe wsparcie, rodzice mają możliwość w sposób 
najbardziej adekwatny pokierować rozwojem dziecka, jego talen-
tami i zdolnościami.

Przemiany współczesnego świata powodują, że dynamicznej 
zmianie ulegają role podejmowane przez osoby w rodzinie. Zmia-
nie ulega także rozumienie i postrzeganie macierzyństwa i ojco-
stwa, a co za tym idzie i wychowania dzieci. Nie bez znaczenia 
pozostają w takiej sytuacji więzi rodzinne i zasoby, w które jest 
w stanie wyposażyć swoich członków rodzina. Czy zasoby, któ-
re otrzymuje dziecko w rodzinie, są tylko i wyłącznie inwestycją 
praktyczno-ekonomiczną? Czy stanowią coś więcej i pozwalają na 
rozwijanie oraz kształtowanie człowieczeństwa? Rodzina powin-
na nie tylko być nastawiona na kształtowanie osoby, ale także na 
stwarzanie warunków do rozwoju osoby, warunków, które będą 
wskazywały autentyczne wartości i  jednocześnie chroniły przed 
pseudowartościami, na co szczególną uwagę zwraca w  swoim 
tekście prof. Irena Adamek. Do tego konieczny wydaje się dia-
log wychowawczy z dzieckiem w rodzinie, gdzie jest miejsce na 
rozmowę, zrozumienie, porozumienie i  ewentualną współpracę, 
co zauważa dr Wiesława Buczek. Trwanie przy dziecku i podej-
mowanie dialogu z nim często bywa zaburzone we współczesnym 
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świecie poprzez emigrację zarobkową rodziców. Szczególnego 
wsparcia w  realizacji swoich funkcji i  zadań wymagają rodziny, 
w których pojawia się niepełnosprawność i choroba. W rodzinach 
dysfunkcyjnych czy takich, gdzie realizacja podstawowych funk-
cji została zaburzona, rodzice powinni mieć świadomość i często 
odwagę poszukania pomocy na zewnątrz. W publikacji w szcze-
gólny sposób została zwrócona uwaga na metodę mediacji i tera-
pię rodzinną.

W prezentowanej publikacji wśród różnych perspektyw patrze-
nia na rodzinę nie zabrakło i tej, która pokazuje ją z perspektywy 
dziecka i dziecięcych rysunków. Dzieci w swoim postrzeganiu ro-
dziny wskazują, że najważniejszymi osobami dla nich pozostają 
mama i  tata, oraz na potrzebę bliskiej relacji z  tymi znaczący-
mi osobami. Brak prawidłowych więzi w rodzinie, które ochro-
nią dziecko przed zagrożeniami i  ryzykownymi zachowaniami, 
prowadzi do zaburzeń rozwoju osobowego i zachowań jednostki. 
Lektura prezentowanych tekstów pozwala spojrzeć oczami dziec-
ka nie tylko na rzeczywistość rodziny, ale także na rzeczywistość 
świata wartości i postrzeganie ich przez dzieci.

Nie może zatem po lekturze niniejszej publikacji budzić za-
strzeżeń stwierdzenie, że rodzina odgrywa najważniejszą rolę 
w prawidłowym rozwoju samodzielności i dojrzałości każdego 
dziecka. Współcześnie trzeba pamiętać, że prawie równoległą 
dla dziecka rzeczywistością jest rzeczywistość wirtualna. Jed-
nym z  zadań stojących przed rodzicami jest stopniowe wpro-
wadzenie dziecka w umiejętne korzystanie z tego, co wirtualne, 
aby jednocześnie nie zagubiło się i potrafiło funkcjonalnie żyć 
w tym, co realne.

Ewa Dybowska




