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ANNA DĄBROWSKA, RODZINA MIGRACYJNA W PRZESTRZENI ŻYCIOWEJ 

DORASTAJĄCYCH. HOLISTYCZNY MODEL WSPARCIA DLA RODZIN ROZŁĄ-

CZONYCH PRZESTRZENNIE, PWN, WARSZAWA 2016. 

Od przystąpienia Polski do UE do końca 2014 roku z kraju wyemigrowało 

2 miliony 300 tysięcy osób, w tym 10,6% z populacji urodzonych po 1989 

roku. Najwięcej Polaków przebywa w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Irlandii. 

Dane statystyczne i analizy historyczne dowodzą, że na przestrzeni dziejów 

zawsze miały miejsce migracje; nie jest to zjawisko nowe. Obecna emigracja 

zarobkowa dotyczy w szczególności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 

najbardziej Bułgarii i Rumunii. Rodzi wiele problemów w wymiarze ogólnoeu-

ropejskim. Każde z państw próbuje także we własnym zakresie rozwiązywać 

problemy, jakie są konsekwencją masowych wyjazdów. Jedną z takich kwestii 

są zagrożenia jakie generuje długi wyjazd zagraniczny dla funkcjonowania 

rodziny oraz warunków, jakie rodzina migracyjna stwarza dla rozwoju dzieci. 

Rozłąki zagraniczne, obok tradycyjnych przyczyn, takich jak ubóstwo, bezro-

bocie, bezdomność czy uzależnienia, są ujmowane jako czynniki ryzyka dla 

stabilności rodziny. Rodzina rozłączona przestrzennie jest rodziną ryzyka,  

w której wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych  zja-

wisk i procesów. Znaczenie rodziny trudno przecenić. Dla większości ludzi 

rodzina jest fundamentem. Dla niektórych– źródłem trosk i osamotnienia. 

Rodzina migracyjna jest nowym typem rodziny, jaki ukonstytuował się pod 

wpływem przemian społeczno-politycznych, które wymusiły na jednostce 

przystosowanie się do nowych realiów życia i przedefiniowanie ról społecz-

nych. 

Badania nad rodzinami emigrantów są ważne z powodów wyżej zasygna-

lizowanych: duża liczba takich rodzin, nowe problemy, jakie rodzi ich funk-

cjonowanie w sferze społecznej, ryzyko zagrożeń. Są one prowadzone  

w Polsce z perspektyw różnych dyscyplin naukowych i teorii. Recenzowana 
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książka to monografia, w której wykorzystano koncepcje pedagogiczne, spo-

łeczne i rozwojowe. Badania teoretyczno-empiryczne stały się dla Autorki 

podstawą do konstruowania holistycznego modelu wsparcia dla rodzin mi-

gracyjnych. Jest to zatem studium teoretyczno-praktyczne, w którym wyniki 

badań znalazły przełożenie na propozycje działań praktycznych.  

Monografia zawiera osiem rozdziałów, Wstęp, Zakończenie, Bibliografię  

i Aneksy. Cztery pierwsze rozdziały obejmują studia teoretyczne nad zagad-

nieniem tytułowym. Dotyczą kolejno procesów migracyjnych jako formy 

mobilności przestrzennej ludności, systemu więzi społecznych i emocjonal-

nych w rodzinie,  zmian w rodzinach wskutek migracji jej członków oraz prze-

strzeni życiowej dorastającej młodzieży. Wskazano na dotychczasowe roz-

wiązania systemowe w zakresie wsparcia i pomocy rodzinom w sytuacji kry-

zysu. Rekonstrukcja wybranych zagadnień teoretycznych dotyczących tytu-

łowego   problemu jest wartościowa merytorycznie. Autorka przytacza waż-

ne modele i koncepcje oraz dane z dotychczasowych badań nad rodzinami 

migracyjnymi. Dokonuje ustaleń definicyjnych. W konkluzji wnikliwych stu-

diów nad literaturą przedmiotu do badań własnych przyjęto interakcyjny 

model funkcjonowania jednostki w otoczeniu, oparty na ogólnej teorii sys-

temów oraz psychologii ekologicznej. Celem poznawczym badań własnych 

stało się rozpoznanie i opis sytuacji osób dorastających w przestrzeni życio-

wej wyznaczonej przez rodzinę migracyjną. Założono, że percepcja własnej 

przestrzeni życiowej wpływa na funkcjonowanie człowieka i decyduje po-

średnio o jego jakości życia.  Przestrzeń życiowa oznacza warunki, w których 

człowiek żyje i rozwija się.  

W rozdziale 5. opisano założenia metodologiczne badań własnych. Bada-

nia przeprowadzone zostały w trakcie realizacji projektu EuroDzieci. Diagno-

za sytuacji rodzinnej i społecznej eurosierot. Tworzenie systemu wsparcia  

w celu przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji, finansowanego ze środ-

ków EFS. Sondażem objęto 1414 uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zastosowano dobór loso-

wy. Spośród badanych ponad 56% wychowywało się w rodzinach rozłączo-

nych z powodu migracji zarobkowej jednego lub obydwojga rodziców.  Anali-

za porównawcza młodzieży z rodzin migracyjnych i niemigracyjnych objęła 

m. in. następujące zmienne: cechy społeczno - demograficzne, poziom wa-
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runków socjobytowych, style wychowania, realizację funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, metody wychowania, funkcjonowanie w relacjach interper-

sonalnych, funkcjonowanie w rolach społecznych, zaburzenia procesu socja-

lizacji i plany życiowe. Zgromadzono obszerny zbiór danych, skupionych wo-

kół kategorii przestrzeni życiowej (rozdział szósty) oraz sytuacji życiowej 

(rozdział siódmy). Wyniki badań zostały przedstawione w sposób czytelny,  

z uwzględnieniem prawidłowości istotnych statystycznie. Pozwoliło to na 

charakterystykę sytuacji młodzieży wychowującej się w rodzinach migracyj-

nych i niemigracyjnych. W obszarze psychologicznym, ekonomicznym i spo-

łecznym można mówić o pozytywnych i negatywnych dla rodziny i sytuacji 

dziecka w rodzinie konsekwencjach migracji zarobkowych rodziców. Funk-

cjonowanie rodzin migracyjnych nie zawsze związane jest z kryzysem, wyma-

gającym stosowania terapii, bowiem niektóre sytuacje wymagają jedynie 

upowszechniania informacji lub zabiegów profilaktycznych. Wsparcie dla 

większości badanych rodzin dotyczy pomocy w zakresie doradztwa oraz pro-

filaktyki. 

W rozdziale ósmym zaprezentowano holistyczny model rekomendujący 

dwa rodzaje wsparcia dla rodzin migracyjnych, tj. model realny (zalecany) 

oraz model-wzorzec. Pierwszy z nich obejmuje środki pomocowe o charakte-

rze: psychologiczno-pedagogicznym, prawnym, socjalnym, a także te ofero-

wane w środowisku lokalnym. W modelu-wzorcu wskazano na działania 

możliwe do realizacji na szczeblu centralnym państwa oraz na poziomie re-

gionu. Zdaniem Autorki, kompleksowe podejście do omawianej problematyki 

powinno stać się podstawą każdego rodzaju wsparcia udzielanego rodzinie  

w systemie społecznym.  

Zaprezentowana rozprawa wskazuje na istotne aspekty funkcjonowania 

rodzin migracyjnych, indywidualne doświadczenia oraz zmiany jakie zacho-

dzą w życiu i relacjach wewnątrzrodzinnych. Stanowi źródło wiedzy o nowym 

typie wspólnot rodzinnych, jakimi są rodziny migracyjne oraz o sytuacji ży-

ciowej  wychowujących się w nich dzieci w okresie dorastania.  

Należy podkreślić, że przedstawiana tu monografia wpisuje się w cykl ba-

dań podejmowanych przez Autorkę nad różnymi obszary zagrożeń rozwojo-

wych młodzieży(Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i przestrzeni życiowej 
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przez dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych, 2009; Inno-

wacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno-

wychowawczej z nieletnimi, 2014). Ich cechą wspólną jest znajomość real-

nych problemów społecznych i wypracowywanie rozwiązań praktycznych  

w oparciu o rzetelne badania diagnostyczne. Uważam, że wskazane walory 

pracy stanowią twórczy wkład Anny Dąbrowskiej w rozwój polskich badań 

społecznych nad rodziną i nad skutkami migracji zarobkowych.  

Opiniowania książka jest interdyscyplinarną monografią naukową. Z tego 

tytułu jej odbiorcami będą przede wszystkim teoretycy- badacze społeczni. 

Grono adresatów to także studenci kierunków humanistyczno-społecznych, 

nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, politycy. Kompetencje 

wspierania dzieci i rodzin migracyjnych stają się nieodzownym składnikiem 

warsztatu każdego profesjonalisty.  

dr hab. prof. WŚ Teresa Giza, Wszechnica Świętokrzyska 

  


